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. Всредъ дивенъ бащинъ кжтъ родени, 
Калени въ студъ и лtтенъ зной, 

Съ духътъ на Левски окрилени 

Безспиръ ний бродимъ и покой: 

- Тамъ гдето въ приказни чертози 

Царува стариятъ Балканъ 

Въвъ бdrренница - майски рози -
На тронъ - отъ слънчевъ лжчъ излtнъ; 

Тамъ гдето пропасти замайни 

Огласятъ буйни пръскала, 

А бури - вtковtчни тайни 

Браздятъ по каменни чела; 

J 

Музика отъ ДИМ. СОФТОВЪ 

Где гордиятъ орелъ ликува 

Низъ ведросиня родна ширь, 

Самотникъ еделвайсъ жадува 

Лъха на горския зефиръ. 

Ще бродимъ съ пtсни изъ мжглитt, 

Презъ урви, чуки и гори, 

Дор' rледъ въ очитв, мощь въ гърдитt 

И пламъ въ сърцата ни гори. 

Дор' слънце ясно въ небосвода 

И воленъ духъ въвъ насъ живtй, 

Дор' пtсень вtчна за свобода 

Хайдушкиятъ Балканъ ни пtй. 
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ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ ВЪ ОСОГОВСКИЯ Бf\ЛКF\НЪ 
ПРf\ЗДНИКЪТЪ Hf\ ХИЖf\ ,,ОСОГОВО" 

· Да напу,сне човtкъ шумътъ, 1Прахътъ и душ
ната атмосфера въ градоветt, да се ,откжсне, ма

каръ и за малко, .отъ ежедневната ·еднообразна 

работа, за да пр(жара само ·нtколко часа из~ ,гори 
и -поляни въ нt)(ОЙ балканъ, наистина е не само 
удоволствие, но и една необходимость за тtло'I'О 

и духа. Въ това всtки ще се убеди, •само, когато 
,споходи, макаръ и веднъжъ, нt,1юй отъ роднитt 

балкани, за да подиша тамъ -свежия имъ въздухъ; 
да се порадва Hll хубави •гледки и необятни про
стори; да си ,отлочине на сtнка въ нt,коя горска 

поляна, да уталожи · жаждата си съ бистрата и 

студена •вода на нtкое планинско из1юрче и да 
почувствува, какъ вкусна е 

храната и · какъ сладко се яде 

въ недрата · и . по върховетt 

на балкана. 

На 19 м. м. въ 5 часа следъ 
обtдъ тръгнахме отъ гр. Кю

стендилъ, за да посетимъ хи

жа "Осогово", въ Осоговския · 
балканъ 3-3½ часа шкть, 
кждето на другия день Кю

стендилското туристическо 

дружество щtше да отпраз

днува годишния праздникъ 

на хижата си. 

До с. Богословъ, около 5-6 
клм. пжтыъ е добъръ и може 

да се отиде съ кола или ав

томобилъ. По-нататъкъ, оба
че, той е доста разваленъ и ·до 

хижата се стига доста трудно, 

даже и съ волска кола. Сега 
се работи новопроектирания 

пжть, който избtгва голtмитt 
наклони и, следъ направата му, 

отъ Кюстендилъ до хижата ще 

може да се отива съ автомо-

билъ за около 40 минути. 
Като -се мине с . . Богословъ, пжтыъ върви 

низъ гористи мtста и горсюи поляни. Ту,къ-таме 
се откриватъ широки !Простори - вижд,а се дори 

г.р. Дупниuа. Стигаме до една широка поляна, об
рас.,1а съ буйна трева. 

- ,, Това мtсто се казва „Мочалището", ,се 
обаждd бай Иорданъ, кме'Га на ·С. Ново-·село: Следъ 
БогослоБъ, т•ова е втория пунктъ за почивка на 

добитъка, съ който •се пжтува за хижата, за се

лата Садженикъ и Червена Ябълк·а и за в. ,,Руенъ". 
Ето и •гористия ,контроленъ пунктъ, а до не

го •е „Студеното изворче", оправдано наречено 
така, поради ,студената му вода. Следъ 20 м. пжть 
сме на „Паму,ко". Тукъ ·се намира вжтрешенъ гра
ниченъ постъ 1съ ,сжщото наименование, а на око

ло 100 • крачки отъ него, на една широка поляна, 

еж постро,ени трн хубави постройки -отъ по 2 ·стаи, 

кухня и вестибюпъ - това ,е лtтовището на офи

цсрскитt семейства отъ Кюстендилския гарнизонъ. 
Споходихъ лоста, за да 1поздравя доблестнитt 

1граничари - млади, пъргави и приветливи мом

чета. Само предн нtкотю дни единъ тtх·енъ дру

гарь, отъ съседния постъ, бtше прострелянъ подъ 

сърдцето -отъ куршума на ренегати ,българи отъ 

едно село ·близо до границата на сръбска терито

рия, преминали отсамъ границата, за да вършатъ 

шпионажъ и разбойничество. 
Въ поста, ПQ ·стенитt, въ спалнята на войни

цитt, оюоло портрета на Н. В. Царя„ еж поставени 

Хижа „Осогово" 

надписи съ назицателно и патриотично ,съдържа

ние: ,,Духъ, помисъль, сл,о·во, плугъ и мечъ, воич

ко ,ё събрано въ тая речъ!" Родината надъ всичко, 
,се чете върху единъ над1писъ. ,,Побеждава вра·га 

не оржжието, а сърдцет,о, що тупа въ юнашки 

гърд:и", чета на друго мtc'I'o. ,,Всtкога усърдно 
работи", напжтствува други над1писъ. 

Продължаваме rпжтя низъ гж,ста и стара бу
,кова гор·а. До хижата остава -още единъ ча•съ. Пж
тя тукъ е доста хуба,въ. Близу до хижата той носи 

имет,о „Булеварл:ъ Христо Тангъровъ ", на името 
на Кюст,енди-лския :общински инженеръ, заслужилъ 
з·а · направата на 'Гози пжть. · По·следниятъ на мно,r,о 

мt•ста ,е поправянъ отъ членоветt на ту~рис11иче
,с1юто дружест,во. 

Проникващата ~между дърветата ,свtтлина отъ 
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огньове и ламби, показва, че <сме ·близу до хижата. 
Ето и •самата хижа, чиято фасада е добре •освtт
лена. По поляната предъ хижата свtтятъ огньове, 
около които еж се разположили ·.вече множество 

присшrнали отъ ·града семейства. Лtсни, разго

вори и весеЛ'И възклицания оrласяватъ окол

ностьта. 

Едновременно почти ,съ на,съ :пристигна по

ч-етниятъ председатель на друже·ството, ~шоrоза

служ,илия по изграждане на хижата, r. Миланъ 
Киселички, съ rрупа турне-ги, между които -бодро 

крачи 13-rодишния синъ на r. пол~ювникъ Заховъ, 
началникъ на Кюстендилския tГарнизонъ. 

Х,ижата •се •оживява, ·стаитt почватъ да ,с,е из

пълватъ. Хубава звездна, топла юлска 'Нощь. Отъ 
дълго врiеме не ,помня да ,съмъ ялъ така апетитно 

и толкова много. А ч,иrстата :и ,студена балканска 
вода изключва •всtкакво желание за опиртни пи

тиета. Предложеноrо ни следъ вечеря кафе ,ми се 

видt .по-хубаво отъ всtюи друrъ пж.ть. Отъ вче
рашното ми и днешно 111редобtдно неразположе
ние не чувст,в.увilмъ 'Нито сл,еда. Следъ продължи

телни разговори на открито една приятна дръмка 
ме налtrа. Става хладно. Прибираме се за ·спане. 
Пружинени кревати •СЪ хубави тюфлеци и чисти 
завивки предлаrатъ добра почивка 'На тtлото. 

Тукъ не може да се •спи ,до късно. Пъкъ и пре

,ст жпление ,би •било да не се порадва човtкъ на 
хубавото балканско утро. 

· Намираме се въ •една котловина на 1640 м. 
надъ морското равнище и на около 1080 м. надъ 
rp. Кюстенд:илъ. 1 ~- ~ ~: 

Непосръдсп~ено до хижата, зс1Jпадно и север
но отъ нея - •се ·издиrатъ голи и стръмни ма•сиви. 

Часть отъ тtхъ ,птъ 2-3 години на•самъ еж залt
сени ,съ барчета, ,благодарение инициативата на 
друже,ството и съд1ейс'Гвието на лъсничея Иор
данъ Митревъ, заслужилъ въ областьта на залt
сяването въ Кюr.тендилс,ю. 

Самата хижа ,е двуетажна - маrсивна по·строй

ка ,съ •сутеренъ. На ~първия етажъ има 3 стаи и 
•салонъ, на втория - 4 стаи и ·въ сутерена 2. Има 
20 легла ,съ крев,пи, тюфлеци, чаршафи и възглав
ници и отдълно легла само ,съ тюфлеци. Направа
та и мобилировюпа на хижата дос,еrа струватъ въ 

пари о,коло 400,000 лв.; около 100 куб. м. дър

венъ ма11ериалъ - отпу,снатъ по решение на На

родното събрание, 6000 кrр. циментъ, подаренъ 

отъ дружество ,. Гранитоидъ" и 2000 тухли, пода
рени отъ 5-а жандарм·ерийска и 13-.а пех. дру

жини. При асв·ещаване на хижата IПDезъ 1928 rод. 
•еж били подарени отъ разни тури-стиче,с.ки дру

жества аrпт,ечка, часовници, ,сждове и друга по

кжщнина. 

Хижата е отворена презъ цълата година. Отъ 
1928 rод. до ,сеr;э_ ,еж 1ПреспаJI1И ,въ ·нея •около 1300 
посетители. Само презъ тази година 590 души 
( платили за лег,,10). Такси за леrло •се плащатъ: 
:1а креватъ на нъзрастенъ не членъ 20 лв., на 
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членъ 15 лв., на деца 15 и 10 лв., за спане н тюф
л,еци на възрастни 15 и 10 лв. и на деца 10 и 5 л. 

Отъ върха на масива „Кюнеца", изд:иrащъ ,се 
стръмно ,близ•о до хижата, •Се от,крива обширенъ 
и кра1сивъ хоризонтъ: на юrо-западъ в. ,, Руенъ" 
(2252 м. високъ и 4 ч, . пжть далечъ отъ хижата) 
съ .rраничнитt постове и наблюд.ателници отъ 

дветt му ,страни по rпрот·ежение на границата 
кы1ъ Раково и Гюешево; ,севера-западно Кюстен
дилското поле и поробено Босилеrрадск,о, на юrо

изто,къ и юrъ се виждатъ ясно „Рила" и „Пи

ринъ", а далечъ въ хоризонта с,е бtлtятъ оснt
женитt върхове на „Бtласиuа" и „Кожухъ" въ 
поробена Македпния. 

Въ 10 ч. пр, обtдъ въ ·специално приготвения 
павилионъ се отслужи молебенъ и водосветъ. 

Следъ това члена отъ центр. комитетъ на Б.Т.С. 
r-нъ Христовъ произне,се хубава речь за знач,е
нието на туризма и за дtлото на Кюстендилюкото 

туристичесюо дружество. Следъ него пишущиятъ 
тtзи редов-е, имащъ честьта да -бжде провъзrла
сенъ за почетенъ членъ на друже•ството, възхвали 

неуморимитt ратници, членове на Кюс11ендилско
то туристическо дружество, за изграждане на ху

бавата хижа-домъ на туриrститt въ Осо·rово и от
прави позивъ кы1ъ мноrобройнитt гости отъ Кю
стендилъ, а чрезъ тъхъ и къмъ тtхнитt близки, 
да се за~пишатъ масово въ дружеството, за да го 

подкрепятъ мат,ериално и морално въ неговата по

лезна и родолюбива дейность; чрезъ туризма за 
закрепване на тtлото 1и на духа; чрезъ опозна

ва,не и обикване на роднитt балкани - за повече 
любовь ,и предано·сть къмъ Родината. 

Подполковникъ Тошковъ, отъ името на Кю
стендилския rарнизонъ, поздрави дружеството, 

1юето върши дtло близко на армията: закрепване 
физически на чт~новетt си, култувиране качества
та на издръжли~:юсть, ,съ1Образи11елно1сть, духъ на 

д•руrарство и ро,ТJ;•олюбие. 

На,края председат,ельтъ на дружеството r. Ст. 
Чехларовъ съ нtколко думи благодари на преж
деrоворившитt и на rюсетилитt тържеството -го
·сти. 

Следъ обtю, предъ хижата се .извиха кръшни 
народни х·ора. Множество селяни и селянки - по

·веч·ето млади х,ора - отъ оюолнитt -села, пжтува

ли по 2-3 часа, а нtкои и повече, бtха ,по,с,етили 
търже,ството. Има нсички изrлед,и праздника на 
хижата да се обърне въ день на традиционенъ съ
боръ. Въ недрата на Осогово. всръдъ зеленина и 
пр•охлада, ще ·СТi\ватъ срещитt на младежи и въз

ра·стни отъ околнитt села и града; тамъ, при не

пр.инуд,ено •веоеление и близость, ще крепне бъл

·rарс.кия духъ ! 
Дtлото на бълrаркситt туристи е дtло на 

подемъ и творче,ство, е дtлю за 1Преуспtване на 

,родината. Да го подкрепимъ ! 
Кюстендилъ, 2.VIIl.1930 rод. 

Ив. Г. Л1,карски, 
народенъ представитель 
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Hf\ ЮМРУКЧF\ЛЪ ПРЕДИ 35 ГОДИНИ. 
Отъ Севлиево се открива една отъ най-об

ширнитt и най-хуба.ви гледки на високия Срtденъ 
Балканъ. Отъ града •Се виждатъ негов~итt най-ви

•соки върхове: Кадемия, Юмрукчалъ и Амбарица, 

а отиде ли човtкъ въ Крумовскитt лозя, засадени 
с-еверно отъ града по южнитt склонове на Севли
евската п,1анина, веднага ,се открива цtлата ,ве

рига на Балкана, като се започне отъ Трtвнен
ския балканъ, та презъ Бузлуджа, Све-ги Никола 
и ·споменатитt най-високи върхове, се ,стигне до 
Вtженъ и Златишкия балканъ. 

Сеrгашнитt млади сев.1иевски граждани, подъ 
влиянието на клонъ „Росица" отъ Юношеския ту
ристически съюзъ, редовно ,си по,сещаватъ лtтно 

врем·е Кадемлия и Юмрукчалъ, ала не такова бt по
ложението преди 35-40 год:ини. Тогава ние, то
гавашнитt млади севлие·вски учи11ели .и ученици, 
сам-о -се любувах.ме и наслаждавахме отъ хуба,ви
тt ,гледк,и на Балкана презъ разнитt годишни вре

мена и разнитt часове на денонощието, особно 
на хубавитt лунни нощи, на кра,оивитt зимни из

•rрtви и залtзи на •слънцето, когато •споменатитt 
снtжни върхове се оцвtтятъ ·съ чудния пурпу
ровъ цвtтъ на това свtтило. Ние гледахме презъ 

пролtтьта какъ ·снtгътъ се топи и дърпа все по
нагоре, ка,къ заедно съ то1Ва гората по планин

скитt склонове ,се разел,енява все повече, ала ние 
·все още не се решавахме да -се изкачимъ на близ
китt върхове, като ,с,е задоволявахме да ход:имъ 
само до Батошевския и Троянски манастири. За 
туризъмъ -още не се приказваше, покойниятъ Але
ко не бt още издалъ ,своя позивъ за излетъ д:о 

Черния връхъ! Но планината ни викаше, Балка

нътъ ни мамtше постоянно и най-после, ние мал

ка :група севлиевски учители се решихм,е да се 

изкачимъ на Юмрукчалъ. 

На онзи подвиrъ на тогавашното време се 
решихме 6 души: пишещиятъ този споменъ, т-о

rава учит,ель ,въ Севлиевското V-класно училище, 

бившиятъ у,читель въ ,еж.щото училище Григорий 
А1рабаджиевъ, тогава -студентъ въ Киевската ду

ховна академия, а -сега Св. Сливенски митропо
литъ Иларионъ, тр,и111а първоначалнитt учители: 

Василъ Вълевъ, Васи1Iъ Ни.кифоровъ и ДимитърЪ' 
Цвtтковъ и ,студента по ветеринарна медицина 

Михаилъ Райновъ. Нtкакви о-собни приготовления 

нtмаше: взехме •ои ,само връхни дрехи ( азъ една 
голtма шуба за нощуването въ планината, -обутъ 
въ здрави ботуши), а •водачъ щtхме да търсимъ 
въ Ново ,село. 

Тръгнахме пtшкомъ на 10. юлий 1895 г-о
дина следъ обtдъ и презъ с,ело Чадърли стигнахме 

въ ,с. Хирево, дето нощувахме. На 11. сутриньта 
тры1на~ме и презъ с. Градница (на р. Видима) се 

•вмъкнахме въ красивия Граднишки ·боазъ, въ дъ

ното на който постоянно •се виждаше Юмрукчалъ, 
който ставаше все по-бл·изъкъ, ,по-rолtмъ и по-

примамливъ. Надвечерь и.злtзохме отъ боаза и 
,стигнахме въ Ново ·село. Тамъ трtбваше да пре
нощуваме, да юи намt·римъ во:дачъ и да продъл
жимъ пж.тя си на ·следния день. Ала времето с,е 
раз·вали и задъжди, Юмрукчалъ се забули •въ 
мъглитt и ние трtбнаше да престоимъ два дни въ 
селото, до·като Балканътъ се проясни. Презъ това 
време си наехме водачъ единъ младъ новоселча

нинъ Петъръ (ловецъ, съ пушка въ рж.ка за да 
бие мечки по пж.тя) и други двама души, които 

Пръскало - Юмрукъ чалъ 

щtха да ни носятъ дрехитt и храната (хлtбъ, сла
нина, сирене и ,сливовица). 

На 14. юлий тръгнахме на'Горе по долината 
нар. Видима (главенъ образуещъ притокъ на Р•о
•сица) и следъ едно уморително катерене стигнах
ме на Тур-ски рж.тъ, дето останахме да •пренощу
ваме при овчаритt на една мандра, които ни го

сгиха съ хубавъ „ бtлъ мж.жъ". Юмрукчалъ бtше 
тъкмо предъ насъ съ ·своитt стръмни -северни 

,склонове. Ние ясно виждахме пасбищата му и до

ри овцетt по тtхъ и смtтахме, че ,малко време 
ще ни бж.де потрtбно, за да стигнемъ до самия 
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връхъ, отъ който нн дtл-1,ше останалата дълбоко 
подъ насъ долина на р·i,ката. Ала ние сме ,се ма

мили .... 
Сутриныа на 15. юлий ние тръ,гнахме рано, 

като трtбваше да заоб~иколимъ откъ·мъ изтокъ до

лината и да минемъ покрай самия връхъ Мара

Гидикъ. Сле,0-ъ 7 часа б·l,хме при из.воритt на Ви
димата, дето [lОЧинахме, закусихме и с,е напихме 

отъ кристално-чистата и много студената имъ во

да. После това продължихме пжтя си по тtоната 

пжтека по склона ш1 планината и започнахме из

качването по ·стръмния •склонъ и презъ ,една го

лtма •онtжна прtспа ,се добрахме до билото на 

планината. Изкач,ването за насъ, несвикналитt съ 
ходене по планинитt и съ по-рtдкия планински 

въздухъ, бt много уморително и ние трtбваше да 
почиваме много че,то. Следъ продълж,ително из

качване на разнитt по-малки върх,ове предъ Юм

рукчалъ, придружено съ много почивки, ние стж

пихме на неговото тепе едва следъ 12. часа. За 
наше нещастие мъгла бt обвила ·върха и ние не 

можахме да •се налюбуваме на обширнитt гледки, 
които се откриватъ отъ не,го далечъ въ северна и 

южна България. Ние трtбваше да ,се задоволимъ 

само съ изгледитt, които имаха отъ другитt по
низки върхо,ве. На върха пост,оюсме малко, под

писахме •се върху плочата, поставена за ,споменъ 

на изкачването на тогавашния князъ Фердинандъ 

(25. юний 1888 г.), и продължихме пжтя си, като 
се ,спуснахме по западнитt · склонове на Юмрука 
и спр·l,·хме въ кр,ая на дру,га ·гол·l,ма снtжна прt·спа, 

отъ която започваше единъ малъкъ потокъ. Тукъ 

,се нахраниJQме, починахме добре и до-ри си по

опахме вече на ,слънце, което пакъ ни огрt хубаво. 

Следъ това се заспущахме по пжтеката, коя
_то върви по севернитt склонове на планинското 

било ,и надвеч,ерь сгигнахме на друга овчарска 

мандра, разположена всрtдъ хубава тора на . Бъ

зовъ долъ . Пренощувахме при овч,аритt и на 16. 
юлий къмъ обtдъ б-t,хме пакъ въ Ново-село. На 

следния день •От,идохме презъ селата Кръ.веникъ 

и Сго,китt въ Батошевския манастиръ, дето прено

щувахме, а на 18. юлий презъ ,с. Батошево се при

·брахме въ родния .с,и градъ, като по този начинъ 

изпълнихме отдавна блtну,ваното изкачване на 

най-високия ,старо-планински връхъ. Цtлиятъ то

зи ,оомодн.евенъ излетъ ни ,ст,ори по •ок,оло 20 лева. 
Нашиятъ разказъ за из.качването на Юмрук

чалъ ще да е подтикналъ и други наши млади съ

граждани да се изкачватъ •следъ насъ на него, да 

ртиватъ по -често въ планината, да я •Опознаватъ 

и да и ·се радватъ, та така броятъ на съзнат,елнитt 
туристи да расте по·стоянно. Д:несъ малцина ще да 

·еж отъ помладитt ,севлиевци, 1пъкъ и севлиевки, 

които да не ,еж се изкачвали на Юмрукчалъ и Ка
демлия. Tt !Вече, заедно съ Казанлъшкия клонъ 

„Розова долина" отъ Ю. Т. С., еж изградили и 
една туристическа хижа въ мtстностыа Тжжа, та 
·съ това да се олеснянатъ всички туристи, които 

отиватъ да се из,качватъ на двата най-високи ста

ро - планински върхове Юмрукчалъ и Кадемлия. 

Сава Поповъ 

Дf\РЖ-ДЕРЕ И КОШУ-Кf\Вf\КЪ 
(Продължение отъ бр. 6.) 

Кош у-кавак ъ . Това ,е най -малкия градъ 

въ България. Въ 1920 год. е ималъ 455 жители, 
а споредъ преброяването въ 1926 год. - 543 жи
тели, или показалъ е прирастъ отъ 88 жители 
(19.3 % ) . Нарича се „градъ" по наследство отъ 
турско време, когато сжщо е билъ администра
тивно и пазарно срtдище на многобройнитt ко

либарски селища наоколо му. 
Пжтя за Кошукавакъ се отдtля отъ Мастан

ли и въ източна посока презъ редъ височини и 

с. Гьокъ-виранъ на разстояние 31 клм. се стига 
градътъ. Той е разположенъ на дtсния брtгъ на 

р. Бургасъ-дере - по -източенъ и по-малъкъ при

т,окъ на Арда, откоJ11кото Суютли. Кошу-ка,вакъ съ 

аще 11 села влиза въ областыа С ·е и д л е р ъ по 
името на нtкой-си Сеидъ Мехмедъ, мtстенъ вла

детель. Султанитt дълго вр,еме нtмали право да 

взиматъ йошуръ (десетъкъ) на тази область. То
ва е била една область съ правдини на мtстенъ 
владетель, •каквито еж били Султанъ-ери ( между 
рtкитt Суютли и Бургасъ-дер,е), Кърджали и 
Ахж-Челеби. Като центъръ на околия Кошу-ка-
вакъ спада въ Мастанлийски окржгъ. ·. 

ДоЛ.йн~.r~ на Бургасъ-дере при Кошу-кавакъ 
много наподобява тази на Голtма рtка при Да
рж-дере, ' именliо затваря се отчасти и се превръ
ща въ котловина, нЬ е много по -голtма, ПО~ШИс 
рока. Изобщо земнdповърхнитt форми, дори цt
лия изгледъ на Кошу-ка,вашк,о изглежда така пла

нинско, както Дарж-деренско: височинитt иматъ 
500- 600 м. относителна височина. Но изцtло 
Кошу-кавашко има 700-800 м . абсолютна (над
морска височина. Тукъ липсватъ височини съ по
голtма отъ· 1000 м. надморска височина. Тукъ се 
не ·срtщатъ букови :годи, а уединени джбови ,го
рички ,и хра·сти. Саvшятъ Кошу-кавакъ има едва 

150- 200 метра надморска височина . Най-харак
терното, обаче, въ картината на Кошу-кавакъ е, 
че височинитt еж плоскати и куполообразни. То

ва се дължи на геологичния имъ произходъ и 

строежъ. Кристалинната ядка на Родопитt тукъ 
не с .е е · издигнала високо, затова терциорното мо

ре е могло · да нахлуе и да оетави дебели утайки 

-'--- · пъ'съчни ' и варовикови пластове, които следъ 
това бивап;· hроцепени и раздробени отъ изриг; 
ване ~ на:; мла:доеруптивни скали - риолити, анде-



зити ( съ тt.хнитt. туфи) и базалтъ. Пt.съчницитt. 
и варовицитt. съ своитt. слабоденивелирани плас

тове даватъ плоскатитt. височини, а еруптивнитt. 
окали - куполигь. Твърде често базалътъ дава 

интересни шапкообразни височини. 

Кошу-кавакъ е беденъ на вода. Рtкитt. иматъ 
широки пt.съчни легла, въ които само при навод

нение се вижда повече вода. Терциернитt. пt.съч

никови, варовикови и туфови скали не даватъ до

статъчна вода, мt.стностыа още повече като обез

лесена, ·е суха, аридна. Но такава е почти по-го

лt.мата часть на източнитt. Родопи. Всt.ки случай 
липсата на изобилна вода, която да се използува 
като двигатель, твърде много ще затрудни бжде

щето използуване на минералнитt. богатства, кои

то, изглеж,ща, не ,еж малко въ източнитt. Родопи. 

Въ климатично отношение Кошу-кавашко не 
се отличава отъ Дарж-деренско. 

Отъ кога датува Кошу-кавакъ - •не е точ
но известно. Въ турско време •е билъ ,още 
по-·малъкъ ,градъ. Преди 50-60 години е 

билъ ,сам,о за пазаръ на ок,олното населе

ние и за молитствуване въ джамията му, 

1юято е ·най-голt.ма въ околията. Нао1юро 

следъ това става и административно срt.дище, 
ка~вото е и днесъ. Най-вt.роятно е, че Кошу-ка
вакъ е възникналъ въ турско време, като пазарно 

СрЪДИЩе ВЪ широката СИ КОТЛОВИНКа. И, КаКТО 
другаде, построява се джамия, въ която турцитt. 
отъ околнитt. колибаци, дето по-рt.дко има джа
мии, използуватъ случая при идване на пазарь да 

си правятъ молитвитt. къмъ Аллаха. Остатъци отъ 
по-стари с,олидни ,сгради 1въ центъра на Кошу-ка

вакъ показватъ може-би сжществуването на нt.
кой старъ ханъ на пжтя за Орта-кьой. 

Турското име „Кошу-кавакъ"'), показва еж.
що турския проиююдъ на К,ошу-ка,въ. 

Разбира се, не можемъ да допусцемъ, че отъ 

преди турската епоха въ тази широка котловина 

е било безъ селище. Дори такива ще ,е имало въ 

твърде стари времена. Това ни показватъ нt.кол
кото могили и спомени отъ христианското време, 

напр., името на мt.стностьта „Клисе-дюзенликъ" 
( черковна мt.стность). 

Нас,елението на Кошукавакъ въ турско време 

се е състояло главно отъ турци, около 150 души 
гърци - търговци отъ Орта-кьойско и само 1 
българинъ абащ1шя. Днесъ етничниятъ съставъ на 

Кошукавакъ е промt.ненъ. Споредъ преброяване
то отъ 1920 год. българитt. въ Кошу-кавакъ еж 
мнозинство - 335 (259 мжже и само 76 жени), 
турцитt. еж 111 ( 100 мжже и 11 жени) и 9 отъ 
разни народности. Въ околията турцитt. еж мно-

1
) Нъкои · го наричатъ .Кушу-кавакъ ". Така е ,1 

въ нъкои стари кар:ш ·и екзархийския сп,исъкъ .• Кошу
кавакъ" значи каваци, край к?.ито става надбъгване 
съ коне и пр., а „Кушу-кавакъ , каваци на които ка
цатъ птици. ,,Кошу" ил,и „Кушу" е по-върно - не се 
знае, но днесъ официално се употръбява .Кошу-ка
вак1r '. 

зинство. Споредъ еж.щото преброяване тамъ тур

цитt. еж 33,090, помацитt. - 3,082, българитt. -
1941, циганитt. - 263 и други 13. Много рt.дко 
ще чуете въ затънтеното Кошу-кавашко българ
ска речь. Въ турскитt. села единственитt. българи 
еж секретарь-бирника и учителя. Отъ 116 села 
въ околията (между които голt.ма часть еж съ 
50- 60 жители) българитt. еж разпредt.лени въ 
следнитt. села: Авренъ, Дикили-каинлъкъ, Дики
ли-халуренъ, Егрекъ, Кара-Шабанларъ, Дутлу, 
Казаклж, Кара-кашъ, Узинъ-химетлеръ и Юг
люкъ. Въ Авренъ, Дутлу и Юглюкъ българитt. 
еж старо население, които живt.ли въ добри от
ношения съ турцитt.. Tt. се занимавали главно съ 
занаяти: ,били папукчии и дюлгери. А българи чуж

бина:ри ·отъ Пашмаклийс1ю идвали и идватъ да про

даватъ на ленивото турско население аби, шаеци 
и готови дрехи. Освенъ чиновницитt., главнитt. 
преселници-българи за постоянни жители въ Ко
шукавакъ и Дарж-дере днесъ идатъ пакъ отъ 

Пашмаклийско. 
Изселването на турцитt. напоследъкъ бtше 

взело застрашителни размt.ри и имаше опасность 
доста да се обезлюди Ардината долина. Но спрt., 
защото условията за животъ и въ Турция не еж 
по-добри. 

Нека забележимъ, че между турцитt. въ Ко
шу-юавашко има отъ така нареченитt. Кал ъ л ба
ш и, които не еж въ добри отношения съ другитt. 
турци. Tt. пиятъ спиртни пития, женитt. имъ не се 
криятъ отъ християнитt. и пр. 

Поминъкътъ на населението въ Кошукавакъ, 
както въ Дарж-деренско, па и въ цt.лата долина 
на Арда ,е труденъ. Липсата на съобщения" ), не по
датливото къмъ по-интензивни културни начина

ния турско и помашко население и често пжти 

мащенскитt. отношения на нашата власть, днесъ 

тамъ еж голt.111а пръчка за благоденствието на то
зи край. Наистина, тютюневата култура е доход
на, но оби,кновено лъвската часть отъ приходитt. 
отива въ ржцетt. на комисионери и търговци. Вли

янието на близката гръцка граница за стопанския 
животъ на Кошу-ка:ва·къ е еж.що лошо, както за то
зи на Дарж-дере. Въ турско време еж ,се изнасяли 

много хранителни продукти, главно яйца, въ Од
ринъ, а на югъ въ Гюмюрджина и Гюмюрджинско 
мнозина еж ходили на работа, като земедt.лски 

работници. Въ по-отдавнашни размирни времена, 
турцитt. еж ходили далечъ за грабежъ. Въ Ко
шу-кавакъ ,еж намtрени домашни сжд:ове ·СЪ над

писи, крадени отъ Панагюрище, крадени вt.роятно 
по време на Априлското възстание. 

Въ най-общи черти такова е състоянието на 
Дарж-дере и Кошукавакъ. Безспорно, за издига
нето и пълното имъ приобщаване къмъ стара Бъл

гария е необходимо поне по-голtмо внимание отъ 
страна на всички ни, отъ страна и на туриста. 

Ив. Батаклиевъ 

. 1 ) Желъзопжтната линия отъ Хасково сега се про
дължава за Мастанли. 
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НИКОЛR С. ДОДОВЪ 

На 7 юлий вечерьта .се помина ,многозаслужи

JIИЯ туристически труженикъ - Ник-ола С. Додо·въ. 

Роденъ въ 1875 ,г. ,въ Дупница. Въ родния си 
гра.дъ -свършва първоначалното училище, следъ 

което отива въ Рилския -мона:с11иръ. Тамъ подър
жанъ отъ Отецъ Иеремия свършва първия кла,съ 

на прогимназия. Отецъ Иеремия го подържа на 

свои средства и той свършва ,се:минарията въ гр. 

Самоко,въ. Става учитель въ Цариградъ и под1иръ 
нtколко години, ·сш~дъ като събралъ малко сред
ства, се записва -въ историко-филюлогическия фа
култ,етъ на Висiuет-о училище въ Gофия, ,което 

свършва благополучно. Учителствува седемь ,го

дини въ Бургасъ, следъ което се връща въ ро1J,ния 

си градъ, кждето служи повече отъ 20 години като 
учитель и дире1поръ на гимназията. Смъртъта го 

заварва като пенсионеръ. ·-------------

Най-голtмия неговъ трудъ е „Релефна карта 
на Рила и Осогово", която е единствената до ,с,ега 
въ Б:,лгария. Има много негови статии за Рила 
изъ ·сп. ,,Български туристъ". Неговия цененъ 
трудъ „История на Рилския :1,10на-стиръ" остана 
неиздаденъ по нtмане на средства. Молбата му до 

управата на Рилския м,онастиръ, да ю издадатъ 
остана неудовлетворена. Събираше :материали и 

работеше 1върху историята на Дупница. Бtше до
бъръ познавачъ на Дупнишка околия въ археоло
гическо отношение. До смъртьта бtше председа

тель на археолоrическ-ото дружест.во въ града. 

Спод.вижникъ е на Алеко при организирането 
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на туризма въ България, който туризъмъ го на
праши, единъ между първитt познавачи на Рила 

планина. Взима участие въ паметния излетъ до 
Черни връхъ. Следъ като се прибира въ Дупница, 

ведно съ свои другари туря въ 1909 г. началото 

на туристиче-ско друж-ество. Още •сжщата iГОдина 

взима участие въ дружест,ве:ния конгре,съ, който 

се е състоялъ въ гр. Пещера. Той става и първия 

касиеръ на дружеството, а на следующата година 

пред,седатель. J3ъ 1910 гад. о,сно1ва ученическо ту

ристическо дружество. Презъ време на войната 

друж-е,ств-ото заглъхва, но той успt, чр·езъ своитt 
ученици да подготви нови кадри на туризъма. Въ 
1915 гад. по негова инициатива клона се възобно
вява и той ·става ·него·въ председатель. Още преди 
войнитt по не,гова иницитива при дружеството се 

поста.вя началото на фон.дъ „Хижа", ,която бt из
дигната презъ 1921 гад., като първа така,ва въ 

България. Съ право и много заслуж,ено -бtше про
•възглас,енъ за почетенъ членъ на Б. Т. Д. До по
следнитt минути на живота си, той се интересува

ше отъ дружеството, поради коет-о пожела и на,дъ 

гроба му да се иапtе „Пtсеньта на туриста". 

Душа на туристичес1юто движение въ Дуп- . 
нишкия край, той съ своитt разбирания, съ ,своята 

преданость, ,съ своитt картинни описания на Рила, 
която той обичаше съ цtл,ото ,си сжщество, .стана 

идеологъ на туристическото д,вижение въ страната. 

Като идеоло-гъ и педаrоrъ въ туризма той има за,дъ 

се:бе си единъ не малъкъ активъ. Младежьта въ 
Дупница въ по-толtмата си -ча·сть е 1възпитава~на 

отъ пок1ойния Д:одовъ. Неговитt мисли, него,витt 
въжделения за ,едно силно и дееспособно туристи
ческо дружество въ Ду,пница ,еж реализирани и по

стигнати. Онова, което той посt, за не:гова честь 
и горд:ость, даде най-положителни резултати. Не
говата дейность - тиха и -скромна, напъл1на схож

даща съ скромния и тихъ характеръ на покойния, е 

скжпа толкова повече, ч-е т-ой и въ последнитt си 
часове не преставаше да мисли за но,витt на,со·ки 
и завоевания на туризма и туристичес-1ю·ю движе

ние. Тtзи него1:т грижи за развитие на туристи

ческото движение, изразени и въ неговитt пред
смъртни ,статии, го издигатъ високо като туристи

чески деятель, и като такъвъ той трtбва да бжде 
цененъ отъ насъ. 

Като изказв;:~ме нашитt съоблезования за ран
ната -смърть на Додо1въ, -сжщевременно пожелава

ме на Дупнишкитt туристи да -следватъ винаги не

говия примеръ при изпълнение на туристическитt 
си задачи. Така съ трудъ и постоянство тt ще за

свидетелствуватъ ·своята признателность къмъ своя 

учитель. 

Богъ да пр()СТИ почетния членъ - покойния 
Никола Додовъ. 

Ас. Мед . 
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Котловината Размtтаница е една красива 
мtстность съ живописни и плодородни кжтчета, 
богата съ легенди отъ старата ни история и съ 
останки отъ тракийски, римски и срtдневtковни 

развалини, но занемарена и още добре неизслед

вана. Изъ нея протича ръка Размtтаница, която 
въ срtдата на котловината се образува отъ три

тt рък•и: Бобовдо.'Iска, Долисrо,вска и Връбов
нишка и ·следъ 4 километра се влива въ р. Джер
манъ. Тя се обгражда отъ Дупнишкия ридъ, Ко
лошъ и Връбовнишко възвишение, задъ което е 
р. Струма. Названието Размtтаница споредъ ле
гендата е получено отъ войскитt на българския 

царь Самуила, които еж 

се "размtтали" изъ цt
лата котловина, когато еж 

се били съ войскитt на 

братята му. Но и самата 

река много и често дотича 

и се размtта - залива 
всичката низина, та и за

това може да е приела име

то и го предала на котло

вината. Въ нея има 18 
села и 8 изъ Бръбовниш
кото вжзвишение. Котло

вината е много плодород

на: изкарва добра пше

ница, овощия, грозде, тю

тюнъ и има развито ско

товъдство. Мината Бобов
долъ, която се намира въ 

най-затънтения край на 

котловината ощастливи 

околното население. 

се ,вижда ,отдалечъ. Придружава ни Палатовски, 

фотографъ, родомъ отъ тукъ. Той ни освtтлява 
,върху ,всичко. МинаР.аме изъ пtсъчливитt имъ ло
зя, незасегнати отъ филоксера. Селото ,е разпо

ложено въ изхода на една долина, която на горе 

се разклонява на три долчинки. Подъ селото ви
дtхме зидове отъ стари сгради. Придружаваше 
ни и тукашния учит•ель Дрtнски - затова оти

дохме въ училището за спане. До една кръчма 

видtхме единъ стълбъ съ византийски надписъ. 
После .го прибрахме въ Дупнишкия музей. По
казаха ни и разни византийски и римски монети, 

намирани изъ околностьта. Разгледахме и три-

Презъ августъ 1926 го
дина трима учители и 

единъ фотографъ снаб
дени съ всички необходи

мо, тръгнахме да обхо-
Нагънати пластове - с. Палатово. Фот. Палатовски 

димъ югозападната часть 

на Размtтаница. Следъ единъ часъ бtхме при 
мtстностьта „Царичина". Тя се намира при сли
ването на Бобовдолската и Долистовската реки, 
които еж се врезали въ мtстностьта и образували 

брtrъ 10- 15 м. високъ. Въ мtсто отъ десетина 
декари се виждатъ развалини отъ зидове. Тукъ 
еж намирани камъни съ римски и византийски 

надписи, ,статуйки, барелиефи на Звесъ и Х_ера, 
монети римски и византийски и сега има грамад

но каменно корито, зарито въ пtсъка на реката. 

Стоятъ основитt на масивна римска постройка 
- баня или резервоаръ съ подраздtления. Ле
гендата казва, че тукъ е живtла българска ца

р.ица, чиито синове еж се били ·съ войскитt си изъ 
котловината. 

Отправихме се за с. Палатово, чиято черква 

тt долчинки, дето еж з л а т н и т t п tc ъ ц и. 
Тукъ еж преми вали въ турско време, · па и сега 
дохождали разни плавачи на златни пtсъци. На

шиятъ историкъ Баласчевъ д•охожда nрезъ 1925 
год., та го доведохъ тукъ да се увtри - има ли 

наистина златни пtсъци - които еж владени отъ 

Самуил,овитt братя - това което намtрилъ пи
сано отъ гръцки историкъ отъ XI вtкъ. - Над1 
селото въ мtстностьта Тухлитt, селенитt . раз
крили •основитt на. голtма •страда, баня запа· 
зена. По-високо им!lло, споредъ думитt .на .пол

ския пазачъ, малка черкв.ица съ подъ отъ мозайка. 

Северозападно отъ селото въ мtстностьта съ име
на „Галата", ,,Пера" били изкопани каменна пло
ча съ надписъ, желtзна врата, монети и пр. -
Отъ съчетанието на разнитt археологични наход-
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ки съ писаното отъ гръцкия историкъ за владе

нието на тtзи златни пtсъци, съ народната ле

генда за „раsмtтането" на бойни войски на бра
тя и съ названията на селото „Палатова", ,,Га
лата", ,,Пера" - ще sаклiочимъ, че тукъ действи
телно трtбва да еж владtли Самуиловитt братя 
и да се е раsвилъ тукъ боя между тtхъ. 

На втория день тръгнахме изъ една отъ зла
тоноснитt долчинки. Земниятъ съ·ставъ е повече
то пtсъчникъ - жълтъ втвърденъ, който се ру
ши постепенно. На едно мtсто видtхме какви 

красиви извивки еж образували пластоветt при 

нt:кое м·l,стно раsмt·стване или ,общо сътресение 
на земната ,кора. 

Тръгнахме къмъ гърба на възвишението. Ми
наваме презъ лоsя, ниви, засадени съ много овощ

ни дървета. Да пжтува човtкъ презъ м. августъ 
иsъ такова овощарско мtсто, не може да се въз
държи да не опита раsнообразнитt красиви, соч

ни, вкусни плодове -- ,,докато му не дойде до гу

ша" - до·като си не претовари ,стомаха. Круши, 

едри жълт1с1 ябълки, ро-s·ови, бtли, тъмночервени, 
праскови, ч•ервеникави, ,бtли, жълтеника,ви, дрен

ки, червени мушмули, ,сливи най-разноrвидни и · 

други плодов-е постоянно ви спиратъ и блазнятъ. 
Динитt и пжпешитt еж сжщо прекрасни и въ изо

билие. Всички дървета тirрет,оварени ,съ плодъ и 

м.ног,о овощия .попадали по земята. Запитахм,е 
единъ палатовецъ, който бtше дошелъ съ конь 

и кжсаше дини и пъпеши: ,,Защо не дохождатъ 
стопанитt на тtзи узрtли о:вощия да ги обератъ, 
за да се не скапватъ по земята?" 

- ,,Кой може да си оста:ви сега най-важната 

и усилена работа - брането и низането на тю
гюна, та да дойде да ти ,бере овощия. Па по
вечето си иматъ и долу овощия, та отъ тамъ бе
ратъ за работницитt, които имъ нижатъ тютюна." 

Тръгнахме нагоре иsъ рtдка джбова и габе
рова горичка. Гърбътъ на възвишението е пове

чето голъ, нtйде раsоранъ. Гледката къмъ Раs
мtтаница отъ тукъ бtше красива: жълтtятъ се 
многото златисти кръстци, изпълнили нивитt по 
високигl, раrвнини. Зеленtятъ ,се ,около тече

нието на рtкичкитt ливадитt просадени съ овощ

ни градини. Червенtятъ се покривитt на кжщята 
въ десеткигБ села, пръснати изъ отдtлнитt кот
ловинки на Размtтаница. 

На пжт•еката за с. Мали-Върбовникъ 1Всрtдъ 
горичката, разгледахме ,една срtдне1вtковна чер
квица съ запазени до •единъ метъръ стени съ го

лtмина 12 :4. Слtзохме въ селото. Посрtщна ни 
тукашния учитель 1Кръстю Ивановъ и нему госту

Jrахме. 

Селото е разположено отъ дветt страни на 
долината, а въ срtдата и еж градинитt съ сли
вови дървета. На западъ се издига легендарния 

връхъ Погледъ. Въ една баба видtхме златна 
византийска монета, намtрена съ много други 
на върха. Скалитt 'ПЬдъ .селот,о ,еж варовници 

и затова начесто има пещери. Иsъ една пе-

щера, понеже зимно време излизала гжста пара, 

затова селенитt еж опитали да я раsпзорятъ по

вече, та да видятъ дали не ще изври гореща во

да, но не еж успt.Jш. 
Като обикаляхме селото, забелtзахм,е следи 

отъ обществена дейность. Училището и черквата 

имъ еж подновени. Въ училищния дворъ засадени 
разни плодни дървета и цвtтя. Нtкои улици по

стлани съ пtсъкъ и прокарани нtколко чешми 
съ тржби. Има нови засаждания, сливарници и 

американски лазя. Nlного отъ •селянитt 'НИ 

казаха, че учительтъ и свещеникътъ постоянно 

ги подканяли къмъ уреждане на селото имъ. За 
това и то, при все да е малко, изпреварило е по 

благоустройството си околнитt села. 

Азъ поздравихъ учителя, бившъ мой уче

никъ, за похвалната му обществена дейность. Той 
ми се оплака, че много трудности и пречки срt
щалъ и при обществената си дейность и частния 
си животъ, и затова намислилъ да се премtсти въ 
града. Казахъ му, ч·е дtлото, ·ко,ето е пред

приелъ да подобрява живота въ србственото си 
·село, е най-благородно и най-ползотворно. По
желахъ му да има воля да продължава тукъ ра

ботата си, за да ,възпита и едно поколение въ 

0 
този духъ. Последствията отъ тази му дейность 
ще бждатъ вtчната признателность на селянитt 
и неговото морално доволство на старини, което 

често ще му докарва и щастливи моменти. 

На третия день тръгнахме къмъ върхъ „По
гледъ". Има конска пжтека· презъ страната об
расла съ габеровъ и джбовъ храсталакъ. Придру
жаваше ни козаря, който намtрилъ sлатнитt мо
нети. На нtколко мtста изъ храсталацитt той ни 
показваше мtста дето намиралъ много разхвър

ляни медни пари. Къмъ върха ни показа мtстото 

дето намtрилъ 5- 6 златни монети, изровени 

следъ проливенъ дъждъ. · 
Изкачихме се на легендарния върхъ Погледъ. 

Тукъ има слаби останки отъ sидоветt на нtко

гашно укрепление. Споредъ легендата, отъ тукъ 
е гледала царицата, като с,е били нейнитt синове 

съ войскитt си. При Голtмо село ги виждала го

лtми, при Мало село - малки, а при Мръчевая 
sамрачени. 

Гледката отъ тукъ е обширна: Рила, Осого
во, Верила, Коньовица и между тtхъ полетата се 
очертаватъ много ясно. Тръгнахме за южния 

и край, дето с,е събираха селени . Тукъ има разва
лина на черквица. Събираха се за курбанъ отъ 
с. Буково. Сутриньта тукъ заклали курбана -
единъ юнецъ, когото варtха въ голtмъ казанъ. 
Всички домакинства - ·стари и млади - носtха 
и ,своитt частни курбани въ голtми тепсии. 
Свещеникътъ извърши службата и младитt за

почнаха общото хоро съ селс,ка музика. Като се 

свари общата гозба, наредиха се всички семей
ства около черквицата · на групи. За първенцитt 
припослаха черги, поканиха и насъ. Свещеникътъ · 
благослови трапезата, сипаха на всtко семейство 



• 

отъ общата гостба и тt си размtниха отъ част
нитt. Колко е мило и приятно да гледашъ всички 

жители на едно село да се хранятъ заедно на об
ща трап~за! 

Следъ обеда изигра се едно общо - хоро 
и потеглихме ·вкупомъ къмъ с. Вуково. Следъ 11/ 2 

часъ слизане по наклоненъ колски пж.ть - меж

ду разор:анитt ниви и редка горичка ОТЪ дж.бъ и 
габеръ - б·tхме въ селото. Тукъ гостувахме на 
учителя Борисъ Поповъ и баща му - свещеника, 

които ни много радушно приеха. 

На другия день разгледахме селото. То е 
разположено въ една тtсна и стръмна долина. 
l{ж.щитt еж. наредени терасовидно съ хубаво из
JJожение, Разгледахме ста

рата черквица отъ XV 
в·tкъ, добре запазена. 

БJJИЗО ДО ceJJOTO надъ р. 
Струма е Вуковската кре
пость. На една канара, 
вJJадена въ рtката съ от

весъ 50 метра, еж. биJJи 

стенитt на крепостьта. За
пазена е часть отъ кре

постнитt стени и черкви
цата. Насрtща е Скрин, 

ската крепость - сега съ 

по-сJJаби останки. 

нt-кои мtста -е съвсемъ оголено, та · се -образували 
голtми ровове съ пространни . сипеи - около Стру
ма. Пж.теката на нtколко мtста слиза край ръ
ката и пакъ се изкачва. <;:-ледъ - единъ часъ стиг

нахм,е Пастушката крепость. 

Тази крепость е била прочута въ срtднитt 
вtкове. Тя е била естествено защитена отъ всич

ки страни и тtсенъ входъ е имала само отъ из

токъ. Тя се издига отвtсно надъ Струма, която 
я обикаля отъ две страни. Три реда крепостни 
ст,ени еж. ограждали ср·tдната часть, дето е сега 

черквицата. Външната стена е вече изровена -
отъ другитt има запазени по-голtми останки. 
Черквицата е запазена, само свода и е срутенъ. 

Изъ тази тtснина на 

Струма има нtколко есте
ствени укрепления, които 

еж. биJJи използвани зъ 

ср·tднит-t вtкове и обър

нати на крепости. Тtзи 
естествени укрепления еж. 

образувани отъ борбата 
между р. Струма и стра-
11ичнит·t, и планински по

точета. Понеже на мно
го мtста еж. огоJJени 

Златоносния долъ - с. Палатово Фот. Палатовски 

околнитt стръмнини, планинскитt поточета при 
наводнение свличатъ много каменяци и пtсъкъ 

на · устията си и отблъсватъ главното течение на 

ръката въ противната страна, дето тя съ голtма 
сила -дълбае ровката часть и изпъкватъ въ нея 
твърдитt скали, които ставатъ естествени кре
пости. 

Отъ Вуковското градище тръгнахме по една 
конска пж.тека 100 м. надъ Струма. Нtкога тази 
мtстность е била обрасла съ вtковна гора, изъ 
която еж. върлували разбойници по пж.тя, който 

минава прtко отъ Кюстендилъ-Козница за Бобо
шево-Рила. Понеж,е rласътъ се е губилъ изъ гж.
стата гора, за това се наричала тази планина „Не

чуй гласъ". Понеже тази часть заема цtлия 

склонъ , на Връбовнишкото възвишение къмъ р. 

Струма, затова и то трtбваше да се нарича пла
нина „Нечуй гласъ". Сега вмtсто вtко'вната гора 
има рtдъкъ храсталакъ - дж.бъ и габеръ, а на 

Има и дълъгъ надписъ надъ входа извж.тре, но 

яай-важното - датата и строителя еж. заличени. 

И очитt на светцитt еж. издълбани. 

Красива гл,едка се от-крива -отъ креrюстыа. 

Долу Струма, като змия прави две извивки око
ло дългата могила и подъ крепостыа. Насрtща е 
малкото . селце Пастухъ, разположено въ устието 
на една . долчинка. Има пръснати кж.щички и по

високо изъ горичката. Рtка Струма; въ· борба · съ 
планинския руч·ей, който минава презъ Пастухъ, 
еж. образували една дълга правилна могила, като 

защитна стена за с,елото отъ наводнение на · ръ
ката. Задъ могилата се образувало -малко площо
родно поле. 

Отъ Пастушката крепость започва колс1<и 
пж.ть, който навлиза въ пространнитt ливади на 

с. Блато. Наскоро прекосихме пж.тя, който иде 
отъ къмъ Кюстендилъ за с. Бобошево. Тукъ има 
нtколко кжщи покрай -пж.тя. Селото Блато е раз-
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положено всрtдъ ливади. Красивъ добитъкъ бt- . 
ше разпръснатъ изъ горния край на ливадитt. 

Стенитt на селскитt кжщи въ с. Блато бtха уки
ч,ени съ тютюневи ниэи. 

Понеже двама отъ групата не разполагаха 
съ повече свободно време, затова решихме да 
завършимъ сега тази много приятна разходка 

изъ югозападния край на Размtтаница •СЪ обе
щание, че при първи удобенъ случай, ще обико

лимъ другата часть. Вечерьта съ пресиленъ ходъ 
и преуморени отъ днешното дълго пжтуване, но 

пакъ предоволни отъ този излетъ, стигнахме въ 

Дупница. 

t Н. С. Додовъ 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Извадки отъ протоколитt на XXII редовенъ съ
боръ на Българско Туристическо Дружество 

състоялъ се на 8.VI.1930 год., въ rp. Видинъ 

Съборътъ ое откр,и ~;" 9½ часа предъ пладне въ 
салона на театъръ „Вида отъ председат,еля на Цен
тралното нас,тоятелство r. Н ,и к о л а Г а лч о в ъ който 
,из,казва радост~та на Ц. Н., и тази на видинскигt тури
сти за присжтGтвието на туристи отъ вси'Чюи краища 

на България. Благодари 1и на всички стари побiшяли 
туржли, които, пr,исжтствуватъ на събора. 

Даде сведения за постигнатото презъ миналата 
година - В. Т. С. учреден ь миналата rод.ина, е ималъ 
първото си заседание, въ което е начерталъ по.глав

нитъ т,очки отъ воичко, което ще тръбва да се реали
зира въ близко бждеще. Сега вече на туристическото 
движение се гледа по-д()бре и съ повече симпатии. 
Службата за ту~и,зъмъ е вече организирана. Това е 
първата стжпка на държавата за привлИ'Чане на чуж

денци-туристи въ България. Предстои изработването 
на законъ за орrанизациитъ за физическо :възпитание 
отъ Министерството на nросвъщениет,о и законъ за 
залъсяването отъ Министерств,ото на земледъл·ието, съ 
които ще се уреди въпроса за собственостыа на хи
>Nитъ. Горнитъ постижения еж една важна стжпка на
предъ и ще дадатъ най-добри резултати. 

За обединението на туристичесюитъ дружества, 
Ц. Н. направи не~бходимоrго. Въ резултатъ - едно отъ 
дружествата въ София -· Фонфонъ - направи офи
циални постжпки за приемането му въ Б. Т. Д. По прин
цип'Ь друже.ството е прието, обаче по технически при
чини не може да бжде предложено въ събора за прие
мането му ,въ Б. Т. Д. 

Говори за конгреса на А. С. Т. Д. въ София, пр,езъ 
времето на който гоститъ еж останали съ добри впе
чатлен:ия и еж констатирали, че въ България има здра
ва туристическа организация. · Резултаmнъ отъ А. С. 
Т. Д. еж още невидими, обаче следъ създаването на 
органа за пропаганда на славянската природа ще се 
види нейната по.~за. 

Дава сведения за уреденитъ спални, за маркиров
ката, за хююестро·енето, специално за хижа „Осогово", 
коsпо по овоята уредба трtбва да бжде обJ;~азецъ; хижа 
,, Алеко" е при сжщия режнмъ. Отбелезва съ задовол
с,тв~ проекта за постройката на хижа „Белмекенъ ". 

Културната работа пъ планината _ залесяване, 
запознаване на природата и пр. тръбва да бжде на пре
денъ планъ. Необх,одима •е, обач,е, агитационна дей
ность. Агита,ционнитъ седмици тръбва да се възприе
матъ като задължително ср·едство за ,пропаганда. 

Организацията нъма да спр_е тука свето развитие. 
Изникватъ все по-нови въпроси, които тръбва да бж
датъ разгледани и обобщени, за да се засили нашата 
дейность. 

, Зимния туризъмъ налага уреждането на курсове 
за подготовката и обучението на младежыа. Засилва
нето на дейностыа въ планината съ цель за издаване 
на ТО'ЧНИ и пълни вода•11и; създаване на системна дей-
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ность за изучване битътъ и ,селото и създаване връзки 
между селото и града еж задачи, коtито ще дадатъ 

единъ по.силенъ тласъкъ на туризма и по·-rолъмъ ав
торитетъ на дружеството ни. 

Налага се мзобщо да продължимъ нашата работа 
съ еж.щата енер.гия м ентусиазъмъ, за да мо,кемъ да 

реализиране нащитъ · бж,!J;ещи задачи", завърши r. Гал
човъ. 

Реши се единодушно да бжде поздраtвенъ т,еле
rрафически почетния председатель на дружеството Н. 
В. Царя, а еж.що и r. министра на народноrо просвъ
щение. Прочетоха се телег,рамитъ, к·оито се приеха. 

Съборътъ биде по·здрав•енъ отъ r. Б. Ковачевсюи 
- представиl'ель на r. министра на народното просвъ
щение, кмета на града, представитель на културнитъ 
организации въ гр. Видинъ, представитель на Ю . . Т. С. 
и отъ председателя на мъстния клонъ, които пожелаха 
преуспъване на туризма ,и добра работа на събора: 

Дад·е с1е думата на г„ И л к о в ъ Д., който проче
те извънредно интер,ес'енъ рефератъ за „Дунава отъ 
рождението му до днесъ", изслушанъ съ rолъмо 1вни
мание отъ всички присж1 ствующи. 

Пр~истжпи ,се къмъ дневния р.едъ: 

По т. т. 3 и 4 - О т ч е та н а Ц. Н. м д ,о к л ад а 
н а К о н т р о л н ат а к о м и с и я - прие се да се 
считатъ, че отч,ета и доклада ·еж ч,етени. 

По . т. 5 - П р о в ъ Р-К а на пълно мощ и ята 
- члентътъ на К. К. r. Ив. Хр. Ламбовъ докладва, че 
отъ допуснатитъ клонове въ събора, присжтствув-атъ 
делегати отъ следнитъ кло,юве: Варна, Видинъ, Вр'аца, 
Горна-Оръховица, Елена, Ловечъ, Пло1вдивъ, Русе,,, Т.
Пазард,жикъ, Шуменъ, Ч~рвенъ-Бръrъ, Карлово, · ~Ям
болъ, Пернмкъ, София, Дупница, Ст.-Заrора, Разлогъ, 
Кюстендилъ, В.-Търново, Слив·енъ. 

Не еж представ·ени клонов,етъ отъ Банско, Д9л . 
Оръх~овица, Дръново, Костенецъ, Преславъ, Провадия, 
Д.-Баня, Казанлъкъ, Карнобатъ, Нова-Загора, Плъве'нъ, 
Само•ковъ, Хасково. 

Прочетоха се им,ената на пратеницитъ, следъ кое
то се премина на т. 7 отъ дневния редъ: Избор ъ на 
съборно· бюро и комисии. 

Избра се 6 ю р о - пр,едседа11ель Д-ръ Бонч,евъ· -
Ви,1щнъ, подпредседатели: Д-ръ В. Пъевъ - Пловд,Йвъ 
и Арх . П. ДограмадЖG1евъ ~ Враца; с.екретари: инж. 
Стоиловъ - Перникъ и Г, Георгиевъ - Търново. 

С л е д о б ъ д н от о за с е д а ни е се откри въ 
3 часа следъ пладне отъ предоедател r. Д.ръ Бончевъ. 

Получиха се по,здравителни телеграми, между 
които отъ r. Д. Мишайкопъ, м,инистъръ на търговията, 
r. П. Стайновъ, ,миН1истъръ на желъзницитъ. Прие ·се 
да се отговори на тъхъ, 

По т. 6 - П р и е м ,1 н ,е н о в и ч л е н о в е -
Приеха се новооснованитt, клонове въ Айтосъ, Попово, 
Лжджене, К,от•елъ, Мъглишъ (Казанлъшко) и Красно
Село (Софийско). 

Приеха се делегаrитъ на новооснованитъ клонове 
въ Айтосъ 1 и Попово 1. Останал,итъ клонове не еж 
имали 1възможность да в:~ематъ участие въ събора. 



t 

По rr. 8 ---1 Р а з и с к в а н и я п о о т ч е т а н а U. 
Н. и до клада на К. К. - говориха Станчевъ (Чер
венъ . Бръгъ), Ставревъ (ryc-e), Чорбановъ (Пловдивъ), 
Чардаклиевъ (Карлово), Тотиловъ (Разлогъ), Арх . До
грамаджиевъ ( Враца) и д,р, следъ което се приеха от
четитъ. 

По т. 10 - В з а 'Им н а д е й н о с т ь с ъ Ю. Т. С. 
- Д-р ъ Б . Ковач е ,в с ки (U. Н.) - Прави изло
жение за отношенията между Б . Т. Д. и Ю. Т. С., които 
еж добри. Вазимната дейность е изразена въ общъ 
строежъ на хижи, маркираJНе на пж,тищата, ур,еждане 

на спални и др. Предвидено е въ Нисшия уристически 
Св,етъ на Б. Т. Д. да вле.,атъ и трима души отъ Ю. Т. 
С. Единственото болно мъсто е членството. Стари чле
нове на съюза не ,искатъ да влизатъ въ редоветъ на 
Б. Т. Д. Другад:е, обаче, възрастни членове на Ю. Т. С. 
напущатъ съюза и даж,е образуватъ но,ви клонове отъ 
Б. Т. Д., кждето последнrпо нъма. Чете р е з о л ю ц ,и я 
изработ,ена отъ представителитъ на Ю. Т. С. ,и Б. Т. Д.: 

XXIII редов,енъ съборъ като взе предъ видъ, че 
дветъ централни настоятелства еж положили еднакво 
похвални усилия эа прилагане на сключ,еното и одо

брено отъ събор,итъ съглашение за взаимна дейность 
и като констатира, че 

l i. В:щимната дейность се е ра,зпростръла широко 
м.ежду чл,еноветъ на отдълнитъ 1<лонов1е, като клонове 
на дветъ . организацИ'И еж имали общъ клубъ, урежда 
ли еж общи излети, агипщионни седмици, сказки, спал. 
ни, праздненства, израбо-11вали еж общи платформи за 
мtстна дейность и др. 

2. Много възрастн:и членов-е отъ юношескитt ту. 
ристическ,и друж,ества, r:ж влtзли въ настоят,елствата 

на клонове на Б. Т. Д. , а нtкжд1е д1ори обра,зували кло
нове на Б . Т. Д. 

р-еши: 

1. Да се эасили 11 укрепи взаимната дейность 
пр,езъ мщ1ата година на базата на одобреното съгла
шение за _ отношенията на Б. Т. Д. и Ю. Т. С., като се 
разшири общата дейность и между клоноветt, на мъст. 
на почва, както се ,е пракrnкувало презъ изтеклата 110-
М~ ~ 

2. Да се уредятъ о-тъ централнитt настоятелства 
общи общктни конференции и -срещи, на които да се 
ч,етатъ рефераm и се разгледатъ общи !Въпроси. 

Б о ш н а к о в ъ - представитель на Ю. Т. С. 
изтъква. че отношенията между дв,етt организации еж 
добри. Смъта че въпроса за членуване на възрастН1итъ 
членове ще се изживtе съ време. Заявява че ще уча 
ствуватъ въ В. Т. С. 

Следъ разисквания, особено по членуване на въз
растни членов,е въ Ю. Т. С., въ които разисквания вз·е
ха учапие СтеФановъ и Чорбановъ (Пловдивъ), Мед
жилиевъ ц Лобутовъ (Дупница), Станчевъ (Червенъ
Брtгъ), Рачевъ (Ловечъ), Галче,въ, Ковачев ски и Бли
знаконъ, резолюцията r:e прие. 

Пот. 9. приемане I{Онвенц:ията съ Съ
юза на Югославянск ,итъ планински 
д руж ·е с т в а, Галчевъ. председатель на Б. Т. 
Д. докладва конвенцият;:~ 1<акто даде обяснения 
и изтъква голъмото и значение за дветt стра. 
ни, предложи я за одобо,ен~е. Събора я прие. Тя 
е била одобрена отъ конгреса на Югославянскитt пла. 
нинарски друж-ества. Канв,енцията ще бжде предста
вена на българското и югосла>вянско правителства за 
приемане. 

По т„ 12. Опu,едtляне .м ъ с т о н а XXIV с ъ б о р ъ 
пр,едседателя съобщава, че :има слелнитъ предложения: 
Елена, Т .. Пазарджикъ !И Дупнrица. Прие се съ болшин
ство следния съборъ да re състои въ гр. Елена. 

П. т. 13 - док,ладъ на комиСJИитъ по отч,ета и бюд
жета. Вее. Хлtбаровъ -- Шуменъ докладва изработе
ната р е з о л ю ц и я п о от ч е т а на U. Н., която се 
поие изцtло съ допълнението направено orrъ Чорбановъ 
(П:Ловдивъ), въ смисълъ „агитационНJитъ седмици да 

се уреждатъ едновременно съ тtзи на Ю. Т. С." Резо
люциЯJта има следния текстъ: 

.. 
Съборътъ като има пр.едъ видъ станалитt разис

квания по отчета на Ц. Н. и като намира : 
1. Че с ъ с та в <\ на друже.СТ'вото показва, че то 

се намира още въ стад,11й на фо,рмиране и закрепв11не, 
а не на редовно и правилно развищ:е - едни клонове 

заглъхватъ, а други се новоучредяватъ или заглъх. 

нали с,е възобновяватъ, кое.то се дължи не на липса 
на ,обекrnвни условия ~а тtхното сжщес11вуване, а на 
промtни въ кадъра на ржководнитъ 1имъ тtла, 

Р е ш .и: а) да се положатъ усилия да не се о~та
вятъ клоноветt безъ добре школувани туристи и орга
низатори мtстн~и хора и б) да не се оставя само на 
районнmгt организатори да основаватъ нови, или 11ъз
обновяватъ заглъхнали клонове, а то1ва да вършатъ и 
клоновитъ настоятелства и отдtлни членове. 

2. Че и з л е т н а т а д ,е й н о с ть е :изобщо слµ.ба, 
въпреки извинителнитt причини, поради матеоиалнитt 
днесъ эатруднен.ия, с.вързани съ излетитt . Излет,итъ 
страдатъ отъ осмисляне, ·,поради което 

Реши: а) да се осмислятъ ,излетитъ съ поставяне 
на опредtлена цель, като ПJ)!И това се въведе завеж
дането на специални излетни книги __; въпросници, lj:OИ . 

то да се изработятъ отъ U. Н. по специаленъ обра
зе.цъ. Сжщитъ да бждатъ на разполож,ение на сп .• Б. 
Тур1Истъ ", ,който по такъвъ начинъ да стане и единъ 
видъ архивъ на дружеr.тв,ото; 

б) всъки клонъ l\a ·има <избранъ заведующъ из
леrитt; 

в) предъ видъ на особеното развитие на излету. 
ването и напоследъкъ практикуването зимния тури

зъмъ, както и необхол,имостьта да с,е осмислятъ изле
титъ, налага с<е една подготовка :и школуване, о.собено 
за младитt, затав,а да се проучи въпроса за с1,здаване 
на подготвителни курсове, като се израбо11и програ
мата и потър·си съдействието на училищнитt власти и 
Министерството на просвътата; 

г) предъ в:идъ J.Sажностьта на главатарския инсти
тутъ, налага се създаване и специални курсове за гла

ватар.и. 

3. Че презъ отчетната година п р о с в t т н а та 
д •е й н о с т ь е засилена, но трtбва да се развИlе още 
повече, особено· ·като ·се застжпятъ с к аз кит t с ъ 
диапозитиви, 

Р е ш и: д,иапозmивитt да с,е :изработватъ по спе
циаленъ пр,едварителенъ планъ, а не отъ случайни 

снимки. Всtка с,ер.ия да се удвои, за да може да се 
обслу}\ша -едновременно на две мtста. 

Осв,енъ централата, съ издаване на диапозитиви 
да се зае.матъ и клоноветt, а особено се пропоржчва 
клоноветt д:а подпомагатъ съ средства. изработване 
диаповиrnви отъ района имъ. 

4. Че ,е необходимо да се организиратъ изходнитt 
и посещавани населени пунктове, седалища на клонове, 

съ уреждане на туристич·ески с п а л ни, за което 

Р ,е ши: а) да се vредятъ още тая гоJiина rттални 
въ Варна, Карлово, Костенецъ, Сепарево и София, 
гдето е нео6ход1;1мъ и единъ домъ; б) да се подпо
могнатъ и доразвиятъ и нъкои отъ сжществуващитt 
спални, като тия въ Шуменъ ·и Преславъ. 

5. Че U. Н. е ,правилно сх,ванало извършването 
на п л а ни н с кат а м арки р о в к а по опредъленъ 
планъ, за коеrго 

r е ши: U. Н. да възлага на клоноветъ извършва
нето на опредtлена маркировка. Системата за марки
ране, обаче, да ое опрости. 

6. Че културната дейность в-ъ плани
н ат а тръбва да -се засили, по,ра,дlИ което 

Р ,е ши: а) клонове.тt ла iвз•ематъ най . активно 
участие въ залесяванията, запmзване залесЯ'ванинта, ста

ринитъ, цвътята, ,горитъ и пр. Сжщитt да се поставятъ 
въ услуга на власт.итъ за запазване на горитъ; 

109 



б) да се действува за уреждане на въпроса за 
плодоползуването отъ з-ал.есяванията на туристически

тъ дружества. 
7. Че малко клонове еж уредили а r и т а ц и о н н и 

с е д м и ц и, пор·а1д,и което 

Реши: а) 1Всъки клонъ всъка година да урежда 
най-малко IJO една агитационна седмица добре подгот
вена и специално изпълнена; 

б) агитационн:итъ седмици да се уреждатъ едно
врем1енно съ тъзи на Ю. Т. С. 

8. Че ф и н а н с о в о т r> п о л о ж е н и е на Ц. Н. 
е почти кри11ично и то преди всичко поради нередов

ностьта на клоноветъ въ из.Qълженията имъ къмъ сж
щото. Задълженията ·имъ къмъ Ц. Н. презъ 1928 r. еж 
на сума 64,050 лв., а пре~з. 1929 год:ина се прибавятъ 
още 60.837 лв., или всичко Rъзлизатъ на сума 124,887 
лева. Това положение застрашава не само издаването 
на списанието, но всъ1<0 друго начинание, поради което 

Реши: спръмо · н.:из:пrавнитъ клонове да с•е на
лагатъ санкции, каrго се лишаватъ отъ нъкои права, съ 
което се ползуватъ клоноветъ на Б. Т. Д .. каквото е 
правото за шктуване съ намnление по Б. Д. Ж. и др. 

Апелира най-настоятелно къмъ клоноветъ за по
голъми усилия да се издължатъ. 

9. Че списанието „Български Туристъ" 
тръбна да с-е обогаrи и разнообрази съ материалъ, за 
кояrго цель 

Р •е ш !И: въ дружественото списание „Б. Т." да 
се помъстватъ статии: 

а) художеств·ено-прочJпни (при липса на българ
ски, могатъ да се поставятъ и подходящи преводни 

разкаJзи, статии, туристич,ески хуморъ и анегдоти; 

б) пракrично-туристически, по възможность съ 
периодичесl(И притурки, като напр. ръдки планински 

цвътя, отровни и неотровни гжби, растения, минера
ли и др.; 

в) турисrически ж1ивотъ, като се даде .rtостжпъ и 
на пов1ече членове дописници; 

r) илюстрациитъ щ1 се разнообразятъ, като се да
ватъ снимки сrвъ бипа на мъстното население 11 изъ 
жнвота .на турист1пъ-излетници. По този начинъ спи
санието ще бжде издигнато на онова н11во, което е не
обходимо, за да бжде то единъ истински изра 'зитель 
на туризма и туристипъ. Така u•.e се съ1здаде по-голъмъ 
инт,ересъ у чл:еноветъ къмъ негп, а увел·ичения пласи
ментъ ще даде възможность на редакц11ята да уреди 

списанието и т,ехнически. 

10. Че института на областни т ъ о р r а 1-1 из а
т о р и е далъ добри резулrгати въ областьта, въ която 
назначенитъ такива еж ~имали възможность да работятъ, 
поради което· 

Реши: да се попълвятъ мъстата на всички ра
йонни организатори и съ по-свободни и дейни хора. 

11. Че урежданитъ с р ,е щи-к о н ф е р ,е н ц 11 1-1 еж 
използувани добре и еж се отра•зили добре върху вж
трешния животъ Ш\ дружесгво,то·, за което 

. Р е ш и: добрата система да се уреждатъ среш11-
конфере1-1ции между клонавегt да се подържа и за на
предъ. Необходимо е; обаче, повече съзнание и посе
щение, като се привлече вниманието и посещение . и отъ 

страна на гражданството. 

Съборътъ: · а) възлага · на бждещето Ц. Н. да про
дължи усилията за реализиране начер:ганитъ мъро
приятия въ р е з о л ю ц и и гъ н а В и с ш и я Тур и
с т iИ ч е с ки с ъ в е т ъ. Сжщиятъ тръбва да се попъл
ни, като влъзатъ въ него представит,елн на Ю. Т. С. 

б) изказва задоволство отъ създаване б ю р о за 
тур из ъ м ъ при Министер::тво.то на тъоговията, про
мишленостьта и труда и възлага на Ц. Н. да се изиска 
издаването на албумъ съ снимки и пжтеводители на 
чужди езици. , 

Събо·рътъ като намира, че Ц. Н. ·е работило съ 
преданость, като е положило максимумъ усилия, съ 

което то е пос'11иrнало; при тежкитъ днесъ условия за 
културна работа, максимални: резултати и съ това е под-
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тикнато • развитието на Б. Т. Д. и родната туристика . 
твърде напредъ, о до б ря в а отчета на Ц. Н. съ благо- · 
дарность и признателность къмъ труженицитъ водачи 
на Б. Т, Д. 

* 
Ха р,. Ан к о в ъ (Враца) докладва бюджета на Ц. 

Н. за 1930 rод. съ едно увеличение по § 6; следъ стана
л,игв разисквания, бюджета се пр!Ие безъ исканото уве
личение. 

По т. 14. - Избиран е ч л ,е но в е за В. Т. С. 
---1 по предложение на r. Н. Галчовъ, събора избра за 
такива г. r. д-ръ Б. Вазовъ, Проф. Ив. Раевъ, министра 
на просвъщен11ето, миниатра на търговията, промишле
ностыа и труда и министра на земледълието и държав
нитъ имоти и председателя, секретаря и председателя -

на редакционния комит-етъ отъ Ю. Т.' С. · 
По чл. 15. - Из б и р а не три ма де й с т в~ и

т е л н !И ч л.: н о в е з а с ъ в е т а н а А. С. Т. Д. - по 
предложение на г. Н. Галчовъ се избраха: председателя 
на Б. Т. Д., Проф. Ив. Раевъ и Д-ръ Пею ·· Пъевъ. 

За запасни членuве се ,11збраха r. г. Ил. Антоно1въ 
(София) и Цоню Герганавъ (Търново). 

Пристжпи се къ:мъ . т. 16. __. Избор ъ на ч ле. 
н о в е н а Ц. Н. и К. К. 

Следъ провъряване на избора, обявиха се ·за из
брани съ 59 гласа отъ 61 гласували, следнитъ лица: 

1. З а ч л •е н о в е н а Ц. Н. 2. К о II т р. к о ми с и я 

Проф. Д-ръ Л. Вла;щкинъ 
Д„ръ Ив. Велковъ 
Арх. Генчо Скордевъ и 
Цоко Грънчаровъ 

Запасни членове 

Д-ръ Пею Пъевъ 
Никола Тодоровъ и 
Дим. Хр. Велевъ. 

Ив. Хр. Ламбовъ 

Тодоръ Тончевъ · и 

Петъръ Хаджиевъ 

3 а п а с н и · ч л е· н о в е 

Петъръ Млад,еновъ. 

Г. Ник. Галчовъ блаrодар11 на представитешпъ и„ 
гоститъ за у.:1астието имъ в ь събора, като молн, следъ 
завръщането си да докладватъ въ клонов·егl; решення1'а 

на събора н дейст'Вуватъ за изпълнението имъ. 
Председателствующиятъ г. Пъевъ закри събора 

въ 19 часа. ·, 

Нови нлонове. - Основани .и прае.ти отъ събора 
дµужества: въ Айтосъ - ,,Чуднп скали", Лжджене - · 
,,Юндолъ ", с. Мъгл1ишъ, Казанлъшко - ,,Момини ека
л~~", Коrгелъ - ,,Горски пжтникъ", Красно . сеЛ'О, Софий
ско -i "ЧеtРНJИ връхъ"; пр:ие;ш~ сл,едъ събора отъ Ц. I !. 
въ Панагюрище -- ,,Буная" и Сарамбей - ,,Бистрица". 

Съобщения отъ Централното настоятелство. -
Централноq·о настпя,т-елство 1ое конс11иту1ира, к,;1кто след
ва: председатель - Н. Галчовъ, подпредседатели -
Д-ръ Ив. Велк:овъ 11 проф. д-ръ Л. Владшшнъ, оекр,е-
11арь-,каоиеръ - В. Хl])истовъ, редакторн - проф. В. 
Захар.1rовъ 1и Д-ръ Б. Коваче.вски, домаКJ1нъ - Ц. Грън
чарО'въ, съвrетн:иц1и --1 Мi. Кузовъ и Арх. Г. Скордевъ 

Въ следнапъ заседан1ия Ц. Н. е взело следншъ 
по-важнlИ решеНJия: 

1) Разпредълнло е службиrrъ м1ежду членоветъ на 
Ц. Н., както сл,едва: а) организация - Н. Галчовъ, б) 
хижестройство 111 ма:рwиров·ка - Арх. Г. Скордевъ и М. 
Кузовъ, в) прюпагандJа 111 пжrгеводJители - проф . д-ръ 
Л. Владик:инъ, Д-ръ Б. Кова:чев,ски ,и проф. В. Заха
')JiИе1въ, r) връзка съ Ю1. Т. С. - проф. Д-ръ Л. Вла
д1икинъ, М. КузО'въ ,и д- ръ Б. Кова:ч 1еJвски, д) спални -=
В. Хриотовъ, ,е) /\1ИапоЗ1ит.ивни служб1и - Ц. Грънча
ровъ, ж) пубJЕикачИ!и :и бюл-е11и,Н1и - М. Кузовъ. 

За членове пъ упр,а,в.ителното тъло на съюза за 
защита на приро,д;па отъ ,страна на Б. Т. Д. се · опредъ
лиха г. г. Д-ръ Иванъ Велковъ, Д-ръ П. П·t,евъ · и Ва·-
силъ Баевъ. ' 

2) Дружеството да участвува въ учредителния 

конгр,есъ на междунар,одНJИя туристич.е•ски съюзъ, кой-



то бt свиканъ отъ Полското Татранско друж,ество 
въ Краковъ, като мандатьоръ на Асоциацията на Сла
вянсюпt турисrически доужества. За делеrатъ на Б. 
11. Д. се опредtл,и r. проф. Ив. Раевъ, ч~ието подробно 
изложенИiе за извършеноrю въ конгреса ще напечатимъ 

въ сл.ед1н1ю• (;рой. 
3) Отпу,сн,а помощь за уредбата на спални на кло

нов1етt въ Варна 7000 лв., Карлово 6000 лв. и Преславъ 
за доуреждане Hit спалнята 2000 лв. 

4) Отъ Тъ рновския и Пл-Ьв,енския орrаН1изаторски 
район.и да се обрязува новъ - Л о в е ш к и о ай о н ъ 
съ градовет-Ь . Свищовъ m Севлиево (о-тъ Търновс'кт , 
районъ) и Троянъ (отъ Пл-Ьвенсюш районъ). За ор:·а
низато(н на този районъ опu,ед-Ьли r. Иванъ Рачев:-,. 

НовоосноваJJ'ит-Ь клонове се придаватъ, както 
следва: 

а) Айrосъ м Котелъ къмъ 6Iмболски районъ; б) 
Мжrлижъ - къмъ Старозаrорски районъ; в) Сарам
бей, Лждтене, Панаrюрише - къмъ Пловдивския оа
йонъ, r) Кр,асно село - къмъ Софийския районъ. 

5) Утвърди уставит-Ь на клонов,етъ въ Панагюри
ще, КО'аюно село и Трtвна. 

6) Изказа сърд1ечна благодарно,сть на дооеrашния 
редаюго,ръ на ·сп1Исаниеrr,о Д-ръ Ив . Велковъ, който 
близо десеть rод;ПНIИ р,едакт:ира списанието, за поло
ж,енит-\; l()ТЪ него усилия и стремежъ къмъ усъвър
шенствувш-юе на списанието. 

7) По случай VII -съборъ на съюза „Юнакъ", це
нейк1и rолъмата благородна роль на тази организация 
за насаждане на добродетел/И <въ по1д,растваще1'0 поко
ление, U. Н. поздравя,вайки събора на съюза „Юнакъ" 
предаде ед:инъ скроменъ даоъ - една купа съ пож:ела

ние подары{lа „да се предава на всъки съборъ на оно
ва съюзно дружiеств,о, което ще бжд,е отлич,ено за не
rо1Вата добра вжтрешна ,орга,низаuия и дисциплина". Ка
то так,ова е било отл;ич.ено друж,еството въ РусЕ'. което 
сега Р п~иmежатель на п.о,даоената отъ Б. Т. Д. купа. 

8) Uентралното настоятелство е поиело съ ра
дост1, изв·ест.ието, че 1шхитекгитъ г-па Ел. Варакаджиева 
,и г. Г. СкордJевъ ,rж изработили планъ за хижа въ Пи
ринъ, мъстностьт:э .. Полян:итъ - Суходолъ ", която хи
жа ще с,е строи ,отъ Разложкия клонъ. 

Туристически справочникъ. - Излъзе отъ печатъ 
,,Водачъ на туриста" за 1930 гад., съ следното съдъо
жание: 1. Българ,:.ко туристическо доужество, 2. Юно
шески туристичесюи съюзъ, 3. Асоuиаuия на Славян
скитъ турисrгичес1<!И дрvже,ства, 4. Бълrаvска тур1ис-ги
ческа '!{Оопеоапия, 5. Туож:тически хижи, домове и 
спалн1И, 6. Желъзопжтни :и шо,с-ейни пжтиша и излетни 
пvнютове, 7. Прив.илегии ,с1а чл<еноветъ по Б. Д. Ж., 8. 
ИзлР,НИ маршерути изъ Стара-Планина, Рила, Родопи
тъ, ГLиринъ, Осоrов10 и пр., заедно съ указание за тv
оис.~ически х,иmи, 9. Исторически бел1е)l,.чтости, 10. Лt
товища, 11. Екипнровка на туоиста, 12. Автомобилни 
съобшения 111 13. flо,сещенше и пжт,евоп1итель за София. 

Пжтеводителя съдъvжа оше много други сведения 
за тvриста: каота на ж. п. съобщения, скици на всички 
хижи и домове и пр. 

Водача е въ малъкъ щ,себенъ форматъ на хубава 
хартия ,и съ здрани кор\ИUJИ 128 ,отраници 1И ще струва 
10 лева, 

Издад,енъ ,е 11ъ ограничено количество и се до. 
ставя само отъ f;ълrарското туnист:ич,еско доуже.ство. 

Спални. - Туристическ<t спалня 11ъ Ваош1 е n,и .тта 
открнта отъ Ва1JнРнскитt, клонове на Б. Т. С и Ю. Т. С. 
nтъ Петоовъ-дею, съ Jfi ле,гла с1- Tl()фJJ,euи [1 одеяла. 
Помtща,вала се ю1. ул. Балканска № 7. За ангаж,иоане 
на легла <rурис'J1и и учащи да re отнасятъ 110 Петnnъ 
Петровъ ул. Пое,r.лав,ска въ мэ,rазина на Вааилъ Пn
ттn11ъ :или писмено, до клоновитъ настоят1елст\iа ул. Х. 
Шкорпилъ №' 2. · · 

- Разложкиq клонъ ,. Пиоинъ" е устроилъ отъ 
1 юлиµ т. г . . 111: училищноrго помещение спалня съ 

около 30 легла. 

Маркировка. - Пр,езъ м. юлий U. Н. изпрати на 
клоноветъ въ Пловдивъ, Карлово и с. Долна баня не
обх1одим:итъ табели за марюиране пжтищата до върхо-

1вегв Юмрукъ-Ча.Тiъ 1И Белмекенъ, как,то ,и упжтвания 
за, тъхно:го постаFяне, и за марк,иране междиннитъ 
раЗСТОЯR!ИЯ между тъхъ. 

Окржженъ орrанJ13аторъ Стара-Загора на 5 и 6 
юл1ий е било уредено: агитаuионенъ излетъ и посеще
ние на о. Мъглишъ. околия Казанлъшка съ клоноветi; 
отъ окож,rа. Присжтствувэли клоноветъ: "Сърнена -го
ра", ,,Орлово rнъздо" и „Момина скала". Съст1ояла се е 
сказка на тема „UeJI1и ,и зада,чи на Б. Т. Д. и "Мъrлищъ ", 
като курортно мi;,с:то" съ прожектиране на свътл1иви 
карrгини отъ Аилг. Направенъ б.илъ общъ излетъ до 
Мъrлишкия монасnиръ и Мъrлишката ръка. 

Клона Момин~и .скали", макаръ ,еuинъ новъ клонъ 
на Б. Т. Д. развива една похвална дейность въ пропа
ганда и ра,зшир,ение на туризма, както 111 издигане въ 
културно и просвътно отношение с. Мжглишъ. Дадени 
r.ж нъколко забави и бил'И еж устроени нtколко излети. 
Въпр-еки труднос'!'ит-Ь, които клона среща той за сега 
се развива правилно и печели симпатии средъ населе

нието. 

* 
Берковски клонъ „Тодорини кукли" е устроилъ 

на 2 и 3 а,вгустъ двуднев:енъ и,зл,етъ съ маршрутъ: 
куриитt, месrгнос11,та Покоятъ --' върхъ Комъ и обрат
но. Следъ завръщането ·е имало rолtмо rрадJинско ув,е
селение въ туристическат.а градина. 

Бански клонъ „Елъ Тепе". - Презъ лътото KJJ'Oнa 
уреди спалня въ проrимназия:га въ две училищни, хи

гиенични, дез111нфекu1Ирани и ремонтирани стаи, които 
ще бждатъ ,електрфицирани и завеждани отъ спеuиа
ленъ човtкъ. 

Хижа „БънЛJерица" е ремон11ирана, въ тавана е 
приспособена още една стая, кухнята е въ отдi;лна 
ПJУИ]С.Тройка и е ,снабдена, IСЪ ВСИЧ'КIИ необХОдJИМИ СЖ
дове. Въ хижата се намира въ всъко врем,е храна, на
питки, сладки и пр., почти на цени, какв1ито еж и въ 

rра:да. 

Въ Банско всtкога се намира необоходимото з,1. 
всtки ТУРIИ'СТЪ. 

Въ Банско ,е гаража на а,втомобилитt на Петрич
ката окржжна пост. комисия, които обслужватъ на 
пжrгницитъ (Сими:ГЛ'и) Извol)IITTi; на о. Струма - Бан
ско 97 лева 1И Лждж-ене - Банско 150 лева. Тъ uирку
,тт,иu,атъ ежедневн() 'И държатъ връзка съ влаковетt. 

Освенъ тъхъ мма и частни автомобили, ко,ито вз,ематъ 
nазотоянието София - Банско за 7- часа :и се плаща 
280--320 л1ева на лице. 

Врачански клонъ „Веслецъ" - за да предпази ве
JFИчеств·ената пещР.ра Ле.д:еника отъ рушение на случай
Н'И посеТТJ-Пе.mи и я направм по досrrж.пна, е построилъ 
д.lВ•е каменни хубави стълби при входа и къмъ езерото 
въ вжтрешно,стьта. 1ошир1ени еж тъ1сн:инитi; за свободно 
минаване и ,е по,r.тавена солидна желi;зна врата пои 

,в,хода. Пр1и пеще.раrга има постояненъ пазачъ, който 
ще развежда 1В,ct'КlJ.f пооет!J!,гель срещу ,единъ входъ отъ 
3 лева за членове туристи 1И учаши и 5 лева за ,гражда
ни, които суми ще De 1събиратъ срещу редовни кв,итан
rши отъ пазача 11 образу16ане фондъ „ел,ектрмmиu,иране 
на пещерата". Горното да 'Се има за св,едение отъ всич
юи, К()ИТО пооещаватъ пешеоаrга. 

Нонооснования I<р-асноселски клонъ „Черни 
връхъ" по княженскаrга лин~ия · е и1збоал"' пъnRото си 
настоятелство въ съставъ: по,едс.едатель Дим. Иii . Лам. 
бовъ, подJПредоед,1.тель П. Топаловъ, секретаоь П. Ва
с,илевъ, касиер,ъ Г. Ив. Топаловъ, домакинъ-библио
текар1- Ал. ,Ка,рановъ. 

Ловешки клонъ „Стратешъ" - е устроилъ отъ 
2 до 17 авrу,стъ лаrеоъ въ Стаоа.планина по поръчието 
на о. Чеони Осъм1-,. Orrъ лаrерния пунктъ еж б·ИJги пред
приемяни излеrn до n.лизки:гъ върхове. 

Новоосноваюiя Панагюрски клонъ „Бунай" е из-
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бралъ ПЪ))IВОТО аи настоятелство въ съставъ: предсе
датель Д. Чуклевъ, подпредседатель Г. Лили11иновъ, се
кретарь Г. И. Бtлопитовъ, касиеръ Н. Кръстевъ, до. 
макинъ В. Марековъ. Клонътъ се е форм,иралъ отъ 
бивши членове на гражданската с,екция оrгъ Ю. Т. С. 
Настоятеmството е вз,ело 1Инициатив,ата заедно съ кло
нътъ на Ю. Т. С. ,,Обор1Ище" за издигане на една хижа 
убеж1Ище на самто историческо мtсто „Оборище". 
Мtстото е било опредtлено ,и постройката започната 
още това лtто. 

Пернишки клонъ „Голо Бърдо" -' на 12.Ш.1930 г. 
члена на клона иююенеръ Броксъ държа сказка съ 
свtтливи кар-гини върху наш1Итt мона,сгири. На 15.III. 
1930 год., клона устрои вечер1инка ·въ минн~ия театъръ, 
която бtше отлично посетена. На 7 до 13.IV.1930 год. 
клона заедно съ Ю. Т. С. устро,и аmтационна седмица, 
на която с•е ч,етоха реферати, между които и за Асо
цияц1Ия,rа на Славянскитt туристи. Записаха се абонаТIИ 
за списаНJието и нови членове. Агитационната седми
ца мина съ добъръ успtхъ. Клона ,е започналъ строе
жа на хижа подъ в. Селимица. Работата по строежа 
ВЪРВIИ МНО•ГО усил,ено. 

Пловдивски клонъ „налояновъ връхъ" - е уве
лич1илъ членов1етt аи съ 49 душlИ; ,сега има 283 члена. 
Реализиралъ е 3S излета, оrгъ КОIИТО 7 двудневни, 5 мно. 
годне~вни и 23 ,еднодневни. Участвували 414 мжже н 
71 жени. Изминали 1103 клм. пешъ и 3132 клм. съ пре. 
возни средства. УредJИлъ е три сказки: Турист.ическа 
разходка изъ ,севеонитt поли на Родопи,тt отъ г. А. Н. 
Шишковъ, Разкопкитt при ,е. Дуванл~и и Историческо<rо 
минало на монасТ1Иря Св. Георпи и околностыа му отъ 
Д-ръ Ал. Пtевъ,. Маркиралъ е ,пжтя до връхъ Пер. 
оенкъ. Извършилъ попоавка на ХIИЖа Здрав•ецъ. Съ 
клона „Родопи" на Ю. Т. С. въ най-добри отношения; 
ималъ общъ клуб1,. Изнесли еж юношитt туристи обща 
агитационна седмица; издми поз:ивъ и печатни ТУРIИ· 

с,гически ст.аrгии въ мt,спипt вестници. Урепили мани
фестация, IВЪ която участвували повече отъ 500 турtИсги 
и туристки. Всtки петъкъ ое устройватъ срещи въ 
единъ ресторантъ. 

Разложки нлонъ „Пиринъ". - Дружеството wи 
има общо годишно събрание, на което ае дадоха отчети 
отъ ко1-1rреса и отчетъ на настоятелството за изтек

л•итt 2 юдиНJИ. Гласува се бюджета и с,е избра ново 
настоятелство въ съставъ: поедседатель Грую Толи. 
ловъ, подпредоеааrгель г.ца Кина Каназирева, секре
тарь Ангелъ Заховъ. каооеръ Иванъ Максимовъ. до
маюинъ-библотекаrь Приd~анъ Тумбевъ, съветници r-ца 
Анка Галева и Атанасъ Шахпазовъ; контролна коми
сия: председатеш, Петъръ Хаджиевъ, членове: Асенъ 
Даскаловъ ·и Атанасъ Попадиинъ. 

Русенски клоwь „Приета". - Презъ текущата го
дина дру>юеството ни уµел1и редъ бесели съ свtтливи 
картини: отъ проф. Л-ръ Геза Фехеръ на тема „Култу
рата на прабългаритъ въ вnъзка съ мадарския кон
никъ" и отъ председателя на дnужеrтвото ни Иванъ 
Ставn·евъ: ,.Мадара - Плиска", ,.Пиринъ-план•ина", 
,. Рила ,и Рилсюия монаст.иоъ ". Всички беседи се посрещ
наха много добре и трtбваше да се повторятъ. 

На 6 май пnужествато ни взема учасгие въ от
празднуване памtтът;~ на Ал1еко въ Сви111овъ, J<"то уое
ли излетъ д!О там1,. Въ ,излета взеха участие 52 души. 
Въ Свишовъ г. Ставревъ изнесе беседата Рила и Рил
ския монастиръ. З;~, да популяDизираме туристическата 
ндея и ,въ rpl. Ра:~градъ дружеството ни уuеди и тамъ 
беседа :На тема Рила и Рилския монастиръ, която се 
нзнесе с.жщо отъ председателя ни. 

Самоковски нлонъ ,.Рилски туристъ" - на 19 
юлий клонътъ ,е ,ималъ събрание. Разгледанъ е обстой
но въпроса за дювършването на хмжата nодъ в. Му
сала и е взето решение щото хижата да бжде довър. 
шена и обзаведена въ най-скоро време, за да може мно. 
гобnойн~итt пос,етигел1и на Рила да иматъ удобно мtсто 
за нощувка. Сжщо взе"!'о е решение з.а разхубавяване 
на туристическата градина 1въ града,. Въ сжщото събра. 

Редакторъ: Д-ръ Б. Новачевсни 

ние е 111збрано ново настоятелство въ съставъ: Д. П. 
Кокошковъ, А. Дренски, Д. Дренски, Г. П. Бързановъ, 
М. Кръшнякъ, П. Фrанцалийск1И, ·Ст. Баръмовъ и 3. 
Лисичевъ, а за контролна комисия: В. П. Златевъ, А. 
Макатевъ •и В. П. Захариевъ. 

Сарамбейсния н:rонъ „Бис.трица" - е избралъ 
първото си настоятелство въ съставъ: председатель 

Т. Разпоповъ, 1Подпредседатель Ат. Ан. Атанасовъ, се
кретарь-каоиеръ Б. Л. Стефановъ, домакинъ.библио
текарь Б. П. Михайловъ и съветници К. Епитроповъ, 
Зл. Дими,тровъ и М. Мариновъ. 

Сливенсни клонъ „Българна" - на 7 априлъ кло
на е ималъ редовно събрание ,и е избрано ново настоя
телсгво въ съставъ: председатель Г. Топаловъ, адво
катъ, подпредс·едатель Р. Симеоновъ, свободна профе. 
сия, секретарь 3. Д1-rмитрова, учителка. касиеръ-дома
кинъ В. Папазовъ, чиновникъ, чл•енъ Щ. К1ондевъ, лес
ничей. 

Софийски нлонъ Алено Нонстантиновъ" _ Но
во1Избра,ното настоятелс,тво на го~ишното събрание се 
конститу~ира, както сле д,ва: председатель Павелъ Дели. 
рад1евъ, подпредс.едатель Д.ръ П. Пtевъ, секретарь В. 
К. Баевъ, касиеръ Д. Андрt•е<въ. съветници Янко Дун
даровъ, Ст. Стояновъ, Асенъ Тропчиевъ, Лоб. Тодо. 
риновъ. 

Търновсния нлонъ „Трапезица" - е ималъ аrита
ционна седмица отъ 15 до 22 юний т. r., презъ която 
е разв,илъ голtма дейность: 15. юн~ий ---1 Излетъ съ мар. 
шрутъ Габроiю, Габровския Соколски монастиръ, в. 
Свi Никола, в. Буз.11уджа, в. Българка. 18. юний. -
Сказка върху нашитt манастири съ овtтливи каргиm1 
отъ г. Тод. Николовъ уредникъ на Арехолопическия 
музей въ Търново ,и сказка отъ г. 11. Ст. Герганов1> 
върху Търново 1И значението на агитационнитt седми
IIИ. 19. юний. - Изл•етъ до историческата мtстность 
,. Трапевица ", кждето г. Т. Николовъ предъ 70 слуша
тели разказа за далечното минало на старата българ. 
ска столиц;;1. 20. юннй - въ 6 часа сл. пладне въ исто
рическата черква Сво 40 мжчениuи скав,ка за самата 
черк'Ва и за, нейнитt исторически колоН!И .Асенова", 
,,Омуртагава" и „Родапска". 22. юний - Манифеста. 
ция IНЗЪ града, която завършила въ градската Г!Jади

на. Изпълнени еж пили нtколко декламации, музи
калн~и номера и гимнастически vпражнения, следъ което 

поедседателя на клона г. 11. Ст. Гергановъ съ подхо
дяща речь за дейностьта на клона и значението на аги
таwионната седмица е закрилъ тържеството. -

СНРЪБНИ ВЕСТИ. 

На 14 май т. г .. е починалъ въ Буда.Пеща Емилъ 
Брумаги, чл,енъ на Пловдивския клонъ. 

На 20 юлий е nочиналъ въ Дрtново Иванъ Ст. 
Видевъ, ·ед:инъ отъ ос11ователитt на друж•ество, б:ившъ 
касиеръ !И подпредседатель, а таз11 година домакинъ. 

б:иблиотекаоъ на Дрtновсюия клонъ. 
На 23 май е починалъ въ КаDJтово Асенъ Нико

ловъ, асистентъ инженеоъ_. членъ на Каолонския клонъ. 
На 29 юлий е починалъ въ Етропотте Петъръ I<еdJ- 

сизовъ, 111редседатель на клона въ rn. Червенъ брtгъ. 
Нека имъ бжд,е лека пръстьта. Богъ да ги прости! 

СЪДЪРЖАНИЕ на книга 7: Фърговъ - M,1n1111-, 

на Карловскитt туристи. Ив . Лtкарски - Едно де1ю
нощие въ Осоговския Балканъ. Сава Поповъ - На 
Юмрукчалъ преди 3S години, Ив. Башаклиевъ - Ла
рж-дере и Кошу.кавакъ, Ас. Мел. - Никола С. По
довъ, Никола С. Додовъ - Изъ Размътаюша. Дру. 
жественъ ж,ивотъ - Протоколи на XXII ред. съборъ 
въ Видинъ, съобщения, туристически справочникъ. 
спални и др. 
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