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Le Mont Вlanc que cent monts entourent . 

Desinteressement, V. Hugo 

Тамъ въ сяйното небе, изъ хаоса планински, 

Изпжква Мусалла, левентътъ исполински. 

' 
Единъ въ лазура синь, безъ равенъ, безъ другарь, 

Надъ всички планини възвишениятъ царь. 

Високо той надъ тtхъ издига лобъ гранитенъ, 

Съсъ вtченъ снtгъ вtнчанъ и съ облаци укитенъ. 

И гледа мълчеливъ въ дълбокий небосклонъ 

До самия Олимпъ - на боговетt тронъ. 

А около - тълпи гиганти горделиви 

Чукари, върхове и чалове плешиви -

И страшни ридища съ изгризани чела, 

Въ смирение стоятъ предъ вtчний Мусалла 

И всички въ единъ гласъ гиганта пръвъ вtнчаватъ, 

Върховната му мощь въ небето прогласяватъ: 

„ Ти нашъ си царь и вождъ, планинский хоръ 

Предъ твоята глава ний скланяме глави. [мълви -

Високъ си ти надъ насъ, отишълъ си въ небето, 

Съперникъ нtмашъ другъ, царувашъ въ вишинето. 

Слънчевитt лучи най-първо тебъ златятъ 

И орлитt едни по тебе се вестятъ; 

Тамъ дtто видишъ ти, на насъ не стига взорътъ, 

Единъ ти само чуйшъ на ангелитt хорътъ. 

Осанна , тебъ ! Вtнецъ и слава ти си намъ, 
Най-пръвъ и най-свtтливъ, най-чистъ и най-голtмъ, 

И горди сме съсъ тебъ, предъ кой сме всички мали, 

И хора да сме ний - ний бихме те ругали ! 
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Hf\ ЕЛЕНИНЪ ВРЪХЪ 

Стигнахъ въвъ небесата, а съмъ въ бездна. 

Не виждамъ нищо: облаци, мъгли 

Безгласно трупатъ се ; свtтътъ изчезна 
Завеса гжста нази раздtли. 

На призрачна скала срtдъ океана 

Прилича тtсний връхъ, на кой съмъ спрtлъ, 

И, сtкашъ, нося се и азъ въ думана, 

Надъ празното, въ надземенъ, другъ предtлъ. 

И знамъ, сега подъ менъ е день тихъ, зраченъ, 

Съ лучи залtнъ е долний миръ честитъ, 

И само азъ един ь стоя тукъ мраченъ, 

Кюъ скандинавски богъ съ мъгли обвитъ. 

ЦRРЕВЪ-ВРЪХЪ 

Деветь вtка връщашъ ме назади, 

Катъ те гледамъ, върхо голи, травни, 

Махватъ се епохи и прегради 

Между менъ и старинитt давни. 

Виждамъ поколения корави, 

Чеда въчни на полята бойни, 

Образитt родни, величави 

На царе - боговънчани войни; 

Виждамъ вtка на дълбока вtра ; 
Виждамъ Рила въ шуми непроходни, 

И тамъ, възъ скала свещена, стара, 

На молитва Постникътъ Господни; 

И възъ тебе, връхъ благословени, 

Въ ясното пространство на ефира -
Царственъ старецъ падналъ ы:а колtне 

Къмто Постника р.жце простира 1) 

1) Споредъ преданието, царь Петъръ се поклонилъ 
отъ тоя връхъ на св. Иванъ Рилски, който нарочно за
станалъ на скалата, въ която е пещерата му. 

Изъ сбирка подъ горното заглавие отъ 1891 г . 
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ТВХНИ ВЕЛИЧЕСТВR Цf\РИЦR ИOI\Hl\ И~Цf\РЬ БОРИСЪ 111. 

В'Ь този m'Ьржествен'Ь чдс'Ь когато 
Негово Величество Царя на Б'Ьлгаритrь 
- Борис'Ь III се вrьнчаflа С'Ь Нейно Крал
ско Височество Джована Савойска, ние 
б'Ьлгарскитrь туристи поднасяме на
шитrь най С'Ьрдечни честитки и с'Ьрад
вания на височойшитrь младоженци, 
като им'Ь пожелаваме д'Ьлzи години 
честито царуване! 

Блrьн'Ьm'Ь на б'Ьлгарския народ'Ь и на 
нас'Ь туриститrь да видим'Ь нашия лю
бим'Ь в'Ьрховен'Ь покровитель задомен'Ь 
и честит'Ь - е вече сбжднаm'Ь. Българ
ската династия е заздравена и вrьрата 
ни В'Ь едно по-честито бждаще на Б&л
гария е по-крrьпка оm'Ь всrьки друг& 
пжть. В'Ь нашата uултурна работа 
ние не веднаж'Ь сме чувствували колко 
политическитrь неуредици в& страната 
и в& отношенията ни с& чужбина с;к 
пречили за б'Ьрзия напрrьд'Ьк'Ь на народа 
и В'Ь частность на нашето дrьло. 

Нека вrьрваме, че дванадесеть години 
след& тежкитrь и разорителни войни, 
е дош&л'Ь най-после час'Ьm& да отд&хне 
Б'Ьлгария от& непосилнитrь борби и с& 
повече вжтрешен-ь мир-ь и при по-го-

лrьмо в'Ьншно довrьрие да се отдаде на 
мирен& uултурен'Ь труд'Ь. 

Ние сме особено радостни че Н. В. 
Царя си взема другарка по С'Ьрдце, 
спортистка по dух'Ь и изпитана ту
ристка, която б'Ьрзо ще опознае и ще 
обикне хубавото ни Отечество и него
вия скромен'Ь и с'Ьрдечен'Ь народ'Ь. 

Несравнимия примrьр'Ь, който ще да
ваm'Ь Царь и Царица на цrьлия народ'Ь 
- как-ь се опознава и обича Родината -
ще допринесе повече оm'Ь всичuо за мощ
ното развитие на туризма, а чрез'Ь 

него и за правилното физическо и нрав
ствено В'Ьзnитание на младежьта. 
Един'Ь нов'Ь пжть се чертае пред-ь нас'Ь, 
един'Ь нов'Ь пжть на култура и напред'Ьк'Ь. 

В& този в'Ьрховен'Ь мm.'Ь чувствата 
и мислитrь на всички б'Ьлгарски ту
ристи се сливаm'Ь с& тия на цrьлия ни 

народь и ние извикваме от& все С'Ьрдце 
нашето мощно „Здравей"!- за здра
вето и щастието на Тrьхни Величества 
Царя и Царицата. 

Да живrье Царь Борис& III ! 
Да живrье Царица Иоана ! 

Председатель на Б. Т.Д.: Н. ГАЛЧОВЪ 



НОВИТ15 ХИЖИ 

Край езерото подъ Мусала - хижа „Мусала". Втора хижа „Скакавица". Хижа „Момина скала" на 

Витоша. Хижа „Селимица" на Витоша. Хижа „Попина лжка" въ Пиринъ. Хижа „Оборище" въ Ср½.дна 
ropa. Пирдопската хижа въ Стара Планина. 

Хижа „Мусала". 

Въ недtля, 24 августъ се извърши освеща

ването на хижа „Му с ала", построена отъ са

моковскитt туристи при първото Мусаленско езе
ро на 2490 м. височина. Още отъ ежбата много
бройни туристи отъ всички краища на България 
се бtха стекли подъ в. Мусала да присжтствуватъ 

на тържеството. Цtлата нощь срещу недtля не
прекжснати върволици граждани и ,гражданки отъ 

гр. Самоковъ възкачваха пжтя за хижата. 

Точно въ 11 ч. пр. обtдъ при великолепно 

време и при стечение на хиляденъ народъ започна 

Освещаване иа хижата. 
Момента на църковната служба. 

освещаването. Н. В. Пр. Знеполския епископъ г. 
Паисий извърши службата ведно съ архим. Со
фроний и двама самоковски свещеници, придру

жени отъ черковния хоръ. 

Присжтствуваха представители на Н. В. Ца

ря - .г. поручикъ Бърдаровъ и господинъ Пенчо 

Дрtнски, представитель на Министра на просвt

щението - главния секретарь г. Ал. Радославовъ, 
пом. кмета на гр. Самоковъ г. Дикански, предста
вители на Ю. Т. С. и делегации на много клонове 

на Б. Т. дружества. Самоковския гарнизонъ бt 
представенъ отъ войскова часть съ военната му

зика. 

Предъ внушителната сграда на хижата, 
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всрtдъ величествения декоръ на околнитt върхо

ве и на замисления Мусала, отразенъ въ кристал

нитt води на езерото, се възнасяха горещитt мо
литви, последвани отъ стройното пtене на хора, 
и се разливаха като вълна всрtдъ религиозно на
строеното множество. 

Следъ освещаването Н. В. П р. е п и с к о п ъ 
Па и с и й произнесе вдъхновено слово. Той из
тъкна значението на Рила планина за запазване 
на нашата религия и националность чрезъ под

вига на най-,голtмия народенъ светецъ - Св. 
· Иванъ Рилски, и призова туриститt да бродятъ 
планинитt, да възкачватъ върховетt и въ пустин

ната самота да дирятъ себе си, да възвисяватъ 
духътъ си, да общуватъ съ Бога. 

Сравни значението на планинскитt хижи съ 

значението на монастиритt: - тt ще улеснятъ 
посещението на планинитt и ще допринесатъ за 

закрепване народния духъ и самосъзнание у всич

ки българи. Накрай благослови крупното дtло на 

~амоковскитt туристи. 

Г-нъ Ал. Радославовъ поздрави отъ 

името на г. министра на просвtтата самоковскитt 

туристи за тtхния голtмъ успtхъ съ изграждане 

на хижа Мусала и заяви, че министра и той лично 

винаги еж ценили високо културното дtло на 

българскитt туристи. Председателя на самоков

ския клонъ отъ Б. Т. Д. - ,,Рилски туристъ" -
г. Д. К о кош к о в ъ даде отчетъ за изграждане 

хижата - построена е на 140 кв. м., двуетажна 
масивна постройка, изградена презъ последнитt 

три години,. като еж изразходвани до сега 700,000 
лв. безъ мобилировката и инсталациитt. Изказа 
благодарность на всички дарители, както и на 
дошлитt при освещаване на хижата. 

Следъ това председателя на централното на
стоятелство на Българското туристическо друже

. ство г. Н. rГ а л ч о в ъ откри новата хижа. Съ сил
ни думи той изтъкна значението на пла

нинскитt хижи за развоя на родния тури

зъмъ, като подчерта тtхната роля на културни 

огнища. Спомена председателитt на самоковския 
клонъ отъ Б. Т. Д., които последователно еж гра
дили хижата: Ив. Велчевъ, П. Францалийски, Ал. 
Дрtнски и Д. Кокошковъ и тtхнитt най-близки 
помощници М. Кръшнякъ, Ив. Китовъ, Ст. Барж
мовъ и др. и изказа на тtхъ и на всички органи

зирани самоковски туристи признателность за 

тtхната воля, трудъ и жертви по изграждане хи

жата. После изказа сърдечна благодарность на 
всички, които съ щедра ржка еж подпомогнали 

изграждането на хижата: на Н. В. Царя, почетенъ 
председатель на Б. Т. Д., който е благоволилъ да 
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отпусне мtстото, на което е построена хижата, самоковскитt туристи народна трапеза за всички 
като е подпомогналъ щедро и изграждането и; 

на министра на просвtтата, на министра на земле-

Посръщане г. Минисrьръ Гр. Василевъ на хижа 
,,Момина скала". 

дtлието, на Самоковската община, на Самоков
ската популярна банка, които еж отпуснали па
рични помощи, на лесничея Ст. Сотировъ и на 

всички други знайни и незнайни дарители. 

Заключавайки речьта си, г. Галчовъ каза: 
„Отъ името на Централното настоятелство на 

Българското туристическо дружество обявявамъ 
хижа „Мусала" за открита! 

„Нека всинца пожелаемъ хижата да стане 
разсадникъ на истински туристически добродете

ли: обичь къмъ планината и къмъ всичко възви
шено; сърдечно планинско другарство и взаимо

помощь; себеотрицание, общественость и най-по
сле - но надъ всичко - любовь и преданность 
къмъ Отечеството!" 

,,Нека извикаме: Да жив1,е Н. В. Царя, вър
ховенъ покровитель на туриститt! Да живtе род

ния туризъмъ! 
Да живtе България! Ура!" 
Гръмко ура, подето отъ utлото множество, 

съпроводи последнитt думи на оратора, до като 

музиката свирtше народния химнъ. 

Председателя Галчовъ разрtза трикольорна
та лента съ думитt: ,,д:J. бжде и пребжде хижа 
„Мусала" за напредъка на туризма и за благото 
на България!" При общия ентусиазъмъ на при
сжтствуващитt хорътъ пtеше химна на туристи

тt: ,,Балкани, вдигайте се въ небесата". 
Поднесоха поздрави представителитt на Н. 

В. Царя, . Самоковския пом. кметъ, представители 
на Юнашкия туристически съюзъ, на 1Българския 
нац. студентски съюзъ, на Самоковския клонъ 
,,Рила" отъ Ю. Т. С., на Софийския клонъ „Але
ко" отъ Б. Т. Д. и др., като нtкои направиха и 
подаръци за хижата. 

Следъ освещаването на хижата се сложи отъ 

гости. 

До късно следъ пладне подъ звуцитt на во
енната музика се виеха кръшни народни хора . 

Доволни и въ най-добро настроение излет
ницитt напуснаха хижата и се отправиха едни за 

домовет1, си, а други за опредtленитt по-рано 

. излети изъ Рила и Пиринъ. 

Хижа „Момина скала" 

На 14 септемврий стана тържественото осве
щаване на хижа „Момина скала" въ Витоша. По
строена, надъ Боянския водопадъ, подъ Каменно
то здание, въ една живописна мtстность, новата 
хижа е дtло на юношитt-туристи отъ клона на 

Ю .Т. С. по Княжевската линия. Тя е започната 
на 16 септемврий 1928 гад. безъ никакви срtд
ства, но съ неуморимъ трудъ и младежки идеа

лизъмъ, посрtдъ несгоди и неблагоприятни усло

вия, юно~итt-туристи еж имали само енергична

та и всестранна подкрепа на стария туристически 

деецъ, почетенъ членъ на клона и на Б. Т. Д. г. 
Ив. Хр. Ламбовъ. Най-после собствения имъ 

тру дъ се увtнча съ пъленъ успtхъ. 
Още отъ ежбата вечерь и ранна утринь на 

недtля множество туристи, официални лица, 

между които личеха: г. г. кметоветt на с. с. Бояна 
и Княжево, окржжния съветникъ г. Карановъ, 

представители на сродни организации, видни 

граждани и гости се бtха стекли на хижата. По
вече отъ 1200 души, между които много селяни 
отъ с. Бояна и Княжево присжтствуваха на това 
скромно тържество. 

Министра на земледtлието г. Гр. Василевъ, 
за да подчертае своя интересъ къмъ дtлото на 

туриститt, бt приелъ поканата да бжде кръстникъ 

Хижа - ,,Момина скала" - Витоша. 

на хижата. Той пристигна кы1ъ 11 ч. на обtдъ 
придруженъ отъ делегация на дружеството; упра

вителния съветъ на дружеството начело съ г. Ив. 

Хр. Ламбовъ го посрtщна и приветствува. Из-
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върши се молебствието, отслужено отъ Боянския 
свещеникъ отецъ Богдановъ съ помощьта на хо

ра на дружеството. Той произнесе кратко про
чувствено слово за дtлото на младитt туристи. 

Председателя на клона г. Вълковъ обрисува какъ 
е вървtлъ строежа, поздрави и благодари на г. 

министра за оказаното внимание. 

Думата взе г. министъръ Г р. В а с и л е в ъ, 
който изтъкна неоценимото <богатство, което пред

ставляватъ нашата земя, ,гори и планини. 

Той съжалява ,че до сега туриститt не еж 

имали пълна подкрепа на официалната власть, но 

отъ сега той иска тt да сътрудничатъ на м-вото 

на земледtлието. За цельта той назначава Ю. Т. 
С. и Б. Т. Д. з а п о ч е т н и к о р е с п о н д е н ти. 

Той възхвали дейностьта на туриститt, кои
то съ неотслабваща енергия култивиратъ любовь 
къмъ хубавитt родни кжтове. ,,Азъ се смtтамъ 
щастливъ да имамъ за сътрудници туристически

тt организации въ голtмото дtло за запазване и 

увеличаване на народнитt блага, съ които Богъ 
изобилно е дарилъ родната земя. 

Ние ще ви подкрепимъ съ материали и срtд
ства да се усеятъ нашитt китни балкани съ ко
кетни хижи, но вие трtбва да ни помагате, като 

за всtко нарушение ни съобщавате. Нека въ този 
тържественъ день предъ Бога, природата и роди

ната сключимъ тоя договоръ", завърши г. ми

нистра. 

Представителитt на клона и Б. Т. Д. заявиха, 
че туриститt съ гордость приематъ тая голtма 
честь и ще изпълняватъ договора. Всрtдъ неопи
суемо въодушевление, кръсника разр-t,за лентата 

и откри хижата. 

Туристическия хоръ изпt „Балкани, вдигай
те се!", следъ което на сложената по случая тра

пеза, представителитt на U. Н-ва на Б. Т. Д. и Ю. 
Т. С. и др. туристически организации, както и 

тtзи отъ селището, поднесоха своитt поздравле
ния и множество подаръци за новата хижа. И по 
полянитt около хижата се извиха кръшни хора 

до късно вечерьта. 

Хижа „Селимица". 

Сжщия день - 14 · септемврий - се извърши 

освещаването на хижата „Селимица" на Перниш
кия клонъ „Голо бърдо" отъ Б. Т. Д. Хижата 
се намира въ югозападнитt 1Поли на Витоша подъ 
върховетt Острецъ и Селимица и на една висо
чина 1305 м. н. м. р. Сжщата отстои на 2 часа отъ 
гара Драгичево, 3 часа отъ гара Владая, 1½ часъ 
отъ хижа Фонфонъ, а до Черни-връхъ 3- 4 часа. 

Хижата заема една площь отъ 120 квадратни 
метра и е построена въ собствено мtсто отъ бли
зо 7 декара, което е откупено отъ дружеството 

( отъ частни лица). Въ долния етажъ има 3 стаи 
- кухня, трапезария и широка обща спалня; въ 
горния етажъ - широкъ коридоръ и 5 стаи, пред
назначени лtтно време и за лtтуване. Освенъ 
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това, хижата има удобенъ за пренощуване та
ванъ, покрита тераса и балконъ на втория етажъ, 

покрита веранда въ долния етажъ и удобна изба. 
Общо хижата може да даде подслонъ на около 

2000 души, а съ тавана - и на повече. 
Основниятъ камъкъ на постройката биде по

ставенъ на 1 май т. г., а на 14 септемврий бt

ше вече привършена. Хижата следователно, е по

строена за 41/i месеца, което говори за силния 
устремъ и ентусиазъмъ на пернишкитt туристи. 

За постройката на хижата еж изразходвани бли

зо 500,000 лева, отъ които почти половината еж 
събрани измежду членоветt на дружеството, а 
останалата часть съставляватъ помощи отъ раз

ни частни лиuа, фирми и учреждения, като А. Д-во 

Гранитоидъ, Стоилъ Пановъ & Сие, Коста Дабо, 
Джамджиевъ, Кернъ и Рингелъ, управлението на 

минитt Перникъ и др. Клонътъ остава да дължи 

Освещаване на хижата. 

около 50,000 лева на различни фирми, майстори, 
колари и пр. 

На освещаването се бtха стекли около 3,000 
души туристи, гости и селяни отъ околнитt села. 

Между гоститt личаха главния директоръ на ми
нитt г-нъ Г. Коняровъ, който е почетенъ членъ 
на клона, ;г-нъ членъ-.целегата Uоньо Бръшля

новъ, народния представитель отъ Пернишко Мак
симъ Милевъ и др. общественици и приятели на 

туризъма. 

Следъ водосвета говори председательтъ на 
клона г. Д-ръ Т. Личевъ, който описа значението 

и историята на хижата. Следъ него главния ди
ректоръ г. инж. 1Г. Коняровъ каза възторжени 
думи за туризъма и хижата; отъ името на U. Н. 

на Б. Т. Д. говори председателя г. Н. Галчовъ, 
който изтъкна, че 1930 година е една отъ най
щастливитt за постройка на хижи. Това е вече 
четвърта хижа, която се освещава тая година. 
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Той обяви хижата за открита всрtдъ бурно „Бал
кани, дигайте се" ... изсвирено отъ минната му
зика. Подариха се редица ценни подаръци отъ 
клоноветt на 1Б. Т. Д. и отъ приятели на туризма. 
Получиха се и редица писма и телеграфически 
поздравления. На гоститt бt сложена трапеза. 

Тържеството завърши съ кръшни хора и игри и 
надвечерь всички туристи и гости се разотидоха 

при най-добро настроение. 

Хижата е вече окончателно привършена. Има 

постояненъ пазачъ (известниятъ на туриститt лю
безенъ и услужливъ дtдо Христо Карловски). Хи
жата е всtкога добре отоплена, има сламеници, 
одеяла и скроменъ бюфетъ. Отъ хижата могатъ 

да се правятъ еднодневни излети изъ цtлата Ви
тоша, на пжть е за „Живата вода", а околностьта 
представлява чудесенъ теренъ за ски. 

* * * 
За мtсторазположението на хижата и свър

занитt съ него легенди г. П. Делирадевъ пише въ 

статията си „Новитt хижи на Витоша" печатана 
въ в. ,,Миръ" отъ 13 септемврий т. г. следното: 

„Другата нова хижа на Витоша израсте като 
отъ невиделица върху западнитt склонове. Тя е 

дtло на пернишкитt tуристи отъ клона „Голо
бърдо". Това е второто тtхно строително дtло. 
По-рано, преди две-три години, тt построиха ед
на малка хижа на Голо-бърдо. Втората хижа е 

още по-достойна за първия български минйорски 

градъ въ България. 
Мtстото на хижата, макаръ и малко нисичко 

- 1305 метра надморска височина, е много спо
лучливо избрано. Това е една малка падина, гриж
ливо запазена отъ вtтрове съ откритъ изгледъ 

къмъ планинитt на югозападна България и север
на Македония. Хубавъ е не само географскиятъ 
обликъ на мtстностьта „Ленищата", на която е 
издигната масивната триетажна сграда. Интере

сенъ е и нейниятъ духовенъ обликъ, нейната ис
тория. 

Отъ южнитt скатове на масивния връхъ Се
лимица се спуска единъ грамаденъ, разкжсанъ на 

ржкави, камененъ потокъ, който стига чакъ до 

Ленищата съ хубави планински ливадища и сту
денъ и бистъръ като сълза изворъ. Като седнете 
при него, предъ васъ се открива въ единъ обсегъ 

отъ 90 градуса красива планинска панорама, 
включена между запаДiнитt дtлове на Рила и 

китния връхъ Църноокъ. Съ единъ погледъ виж
дате и Рила, и Плачковица, и Осогово, и Конявска 
планина, и ,Голо-бърдо и заробения Църноокъ. 

И незабелязано отъ вънкашния видимъ пла
нински свtтъ вие се увличате отъ историческитt 
спомени, свързани съ всtко кжтче на голtмата 
планина. 

Надъ насъ е чуката Марковъ-ножъ. Любезно 
козарче ви разправя, че тждtва е шеталъ Крале

вики Марко. Разсърдилъ се той, неизвестно защо, 
е забилъ ножа си съ дръжката въ гранитния ка-

мъкъ. Затова и чуката се нарекла Марковъ-ножъ. 
Дълго време, добавя козарчето, остреца на Мар

'ковия ножъ стърчалъ нагоре. 

Отъ героичния митъ попадате въ безспорни 
доказателства за вtковния развой на желtзодо

бивната и обработваема индустрия по Витоша. 
Купищата сгурия ви напомнятъ мtстата на вид
нитt и самоковитt, по които еж работили невол

нитt роби на турскитt паши и бейове. Близкиятъ 
планински потокъ и досега носи името Рудар

щина, както се нарича и махалата до нея. Но 

тукъ еж се писали не само стопанскитt страници 

на този чисто български край. Тукъ се е творила 

и решавала и политическата сждбина на нашия 
народъ. 

Току подъ хижата е имало една здрава твър
дина - градище, която е пазила не само нами

ращия се въ нея Кладнишки монастиръ, но и окол
нитt мtстности, влизащи нtкога въ владенията 
на Кракра Пернишки. Дълго време и турцитt не 
могли да · превзематъ яката крепость, ако не имъ 

дошло на помощь черното предателство. 

На мtстото на страшната крепость, намира
ща се на километъръ мtсто подъ хижата, мина 
,,Перникъ" строи почивна станция. , 

Че даже и студеното изворче, сега чешмичка, 
трtбва да е играло важна роля въ живото на 
крепостьта. За това сведочи и името на мtстность
та подъ него - ,,Тржбитt". Може би неговата 
вода съ подземни тржби да е била пресечена и 

крепостьта да се е видtла принудена да капиту
лира. 

При такава географска и духовна обстановка 
е поставена новата Пернишка хижа на Витоша. 

Втора хижа „Скакавица". 

Постройката на малката хижа „Скакавица" 
стана съ цель да може голtмата да се пази чиста 

и се отстрани всtкакъвъ шумъ въ нея, за да се 
даде възможность на всички пристигнали туристи 

и гости да си отпочинатъ спокойно. 

Новата хижа отстои само на 5 метра отъ ста
рата. Състои се отъ единъ етажъ и една таванска 
стая отъ 15 кв. метра. Етажа е отъ 24 кв. м. 

Старата и новопостроена хижи , Скакавица" - Рила. 
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Построена е цtлата отъ камъкъ и измазана отъ 
вжтре и вънъ съ циментъ. Има голtмъ балконъ. 
Покрита е съ ламарина. Вж.тре има печка и цtлата 
представлява единъ голtмъ салонъ. Тя ще служи 

Хижа „Попина лжна" - Пиринъ. 

само за хранене и готвене, като въ голtмата хижа 

безусловно ще бж.де забранено храненето, вика
не, пtние и пр. 

Постройката се извърши по стопански на
чинъ. Имахме членове на дружеството, които ра
ботиха тамъ около единъ месецъ. Сжщо и всички 

проходящи туристи, кои по-малко, кои повече по

работваха и спомагаха за издигането на новъ па

метникъ на туризъма въ България. Дупнишката 

студентска група сж_що отби тамъ своята 6 днев
на трудова nовинность и допринесе доста много 

за извършване на грубата работа. Врати, прозор
ци и друга голtма помощь даде Дупнишката об

щина, на която ние дължимъ да изкажемъ своята 

искренна благодарность. 

Цtлата постройка, извънъ трудътъ на всички 

членове на дружеството и nроходящи туристи, 

струва около 40,000 лв. Дървения материалъ би
де взетъ отъ съседната гора, но nлащанъ по 360 
лв. кубика на Банската община. 

Презъ цtлото време на хижата имаше nа

зачъ, който подържаше бюфета и чистотата. По

следния ще престои тамъ и презъ цtлата зима, 

ако и да падатъ много голtми сн·tгове. Съ това 

ще се улесни зимния туризъмъ, защото по всtко 

време ще се намtри топла храна, дърва, прислуга 
и др. Затова nрепоржчваме на всички туристи да 
nосещаватъ хижата и зимно време. 

Освещаването на хижата стана на 14 септем
врий, при стечението на много туристи и гости 

отъ Дупница. 
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Хижа „Попипа Л.жна". 

Възобновеното туристическо дружество 

,,Елинъ връхъ" въ Св. Врачъ презъ м. юний т. г. 
решило да започне постройката на хижа въ юго

западната часть на Пиринъ. Презъ лtтото -е за
nочналъ строежа въ мtстностьта „Попина Лжка", 
на разстояние 4 часа отъ Св. Врачъ и 5 часа отъ 
хижа ,, ,Бъндерица" и върха Елъ-тепе. Хижата е 
на два етажа: въ първия има 4 стаи, при голt
~1ина 3.5-4 метра съ камина въ срtдната стая и 
голtма веранда отnредъ; во втория етажъ - две 

стаи 3/3 метра, голtма предна веранда, вести
бюлъ, задна веранда и стая за багажъ. Построй
ката е готова, покрита; не е измазана вжтреш

ностьта и не еж поставени врати и прозорци; ра

ботата е трtбвало да бжде преустановена, пора

ди лошото време. Постройката е масивна: зидо

ветt еж каменни - 60 см. дебелина, зидани съ 
варъ и циментъ. До сега еж. похарчени 78 хиляди 
лева; отъ които 53 хиляди еж направени дългове, 
а 25 хиляди еж били събрани отъ помощи и по
жертвувания. 

Хижа „Оборище". 

Панагюрскитt туристи отъ Б. Т. Д. и Ю. Т. С. 
започнаха това лtто на свои срtдства постройка 

на хижа въ мtстностьта „Оборище". Тя се състои 
отъ nеть голtми стаи и веранда. По липса на 
срtдства строежа е преустановенъ; сега хижата 

е покрита. Тя ще бжде готова идната nролtть. 

Плана е изработенъ отъ геодеза при панагюр

ската община Н. Влъчковъ. Хижата се строи на 
историческото мtсто „Оборище" - мtстото на 
първото Народно Събрание отъ 1876 г., въ което 
се реши да се повдигне възстанието. На мtстото 

Строещата се хижа „Оборище" - Ср1щна ropa. 

сега се издига величественъ паметникъ, който на
помня на свободнитt българи за великото дtло 
на тtхнитt прадtди. Хижата ще дава подслонъ на 
всички поклонници. 
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Пирдопсната хижа. 

Тя се издига при Мали-изворъ, подъ старо

планинския великанъ Паскалъ. Построи се отъ 

пирдопскитt стари и млади туристи при съдей

ствието на цtлото гражданство. Съ нея се осигу

рява подслонъ на излетницитt по Златиш ката 

и Етрополски планини отъ веригата на Балкана. 
Макаръ че въ Пирдопъ нtма нлонъ, нито отъ 

Б. Т. Д., нито отъ Ю. Т. С., туристическа идея е 
намtрила свои подръжници и тъ ни изненадаха 
съ постройката на хижа, която при днешнитt 
трудни условия е подвигъ. Сърдечно поздравля
ваме пирдопскитt туристи за тtхния успtхъ! 

МЕЖДУНf\РОДНf\Тf\ ПЛf\НИНf\РСКf\ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪ 
Зf\КОПf\НЕ (ПОЛШf\). 

Б. Т. Д. съ своитt правилни основни разби
рания за планинарска идеология, съ своята твор

ческа вжтрешна дейность организационна, 

строителна, културна, обществена и излетна, 11 

съ постиженията си въ всички тия области се на
ложи като факторъ и въ организации съ по-го

лtмъ размахъ, въ организации съ по-широкъ об
сегъ на действие. Вече петь години какъ то е де

енъ и немаловаженъ членъ и сътрудникъ на Асо
циацията на славянскитt планинарски дружества. 

Тамъ неговиятъ ,гласъ се чува и зачита, тамъ то 

има какво да научи, но има и какво да даде за 

примtръ. И колкото повече се подобрятъ общи
т·I, условия за животъ, толкова по-чувствителни 

ще бждатъ реалнитt резултати отъ това федери

ране на братскитt организации. 

Още когато бt създадена Асоциацията у нt
кои отъ членоветt й се бt зародила мисъльта съ 

течение на времето да се направи всичко въз

можно, та това сдружение само на славянски ту

ристи да се разшири още повече и да обхване 
планинарскитt организации на цtла Европа. И 
наистина, нtма друга дейность по-пригодна за 

обединение на човtци и народи, създаваща та

кива благоqриятни условия за разбирателство и 

междучовtшко, международно сътрудничество, 

отъ природопоклонническата, отъ туристичната 

дейность. Предъ свtтлия ликъ на природата пре-

ставатъ всtкакви политически и социални разпри, 

стига само да се зачита индивидуалното и нацио

налното. Та тя дори и не допуща разпри: тя иска 

само взаимно зачитане и ... дtла, низъ дtла. Съ
трудничество подъ покрова на природата е най

благородното сътрудничество, най-чистото съ

трудничество, защото нищо друго освенъ чистъ 

алтруизъмъ въ него не може да има, защото тамъ 

най-добре се осжществява лозунгътъ ни: чрезъ 

природата за хората. А какви пъкъ биха могли да 
бждатъ и реалнитt изгоди за всtки туристъ, къмъ 

*) Вж. напр. статията на видния шведски туристъ 
О ух е р л о ни въ органа на шведскитъ туристи .Svenskt 
Turistvasen", r. Vll (1930), No 9-10, въ която еж дадени 
ценни сведения за нашето планинарство и въ която съ 

възторжени думи се говори за енергията и ентусиазъма 

на Българския туристъ . 

която нация и да принадлежи той, това всtки лес

но може да си представи. Взаимна пропаганда по 

цtлъ свtтъ на природнитt красоти на всtка една 
отъ съюзенитt страни*), взаимни улеснения при 
пжтувания и при престой, въ която и да е страна, 

взаимни опознавания, поуки, създаване условия за 

едно разумно съревнование, лични връзки, съв

мtстна пропаганда за сближение, а сжщо тъй и 
за защита на природата - всичко това еж цели, 

които нито единъ съзнателенъ туристъ не би мо

гълъ да подцени. Това не еж само блtнове на иде

алисти, това еж реални задачи, напълно осжществи

ми и изпълними. Посетете, да речемъ, полско-чехо

словашката граница въ Татритt и ще се убедите. 
Ще се убедите, защото тамъ ще видите, че това, 
което политицитt и дипломатитt не еж могли да 

разрешатъ, разрешено е отъ туриститt. Всички 

спорни въпроси между дветt страни за отдtлни 

пунктове въ татранската область отъ нtколко го

дини насамъ еж напълно задоволително разреше

ни и то главно благодарение на намtсата на ту

ристическитt организации на дветt страни. И 

дветt правителства възприели плана на туриститt 

да направятъ отъ тtзи спорни пунктове и зони 

голtми н а ц и о н а л н и п а р к о в е, принадле

жащи сега не на Чехословашко и не на Полша, а 

на дветt заедно, на народитt имъ и на иднитt по

коления. Ето такива благотворни резултати може 

да даде изтервенцията на истински, съзнателни 

туристи дори и въ политиката. Тамъ нtма вече 
паспорти, визи и редицата формалистични спънки: 

членската карта отъ съответното дружество е до

кументъ, който самъ по себе си ви отваря грани

цата за посещение на опредtлени пунктове и зо

ни, членската карта ви дава право да пжтувате съ 

намаление по желtзницитt дори и самъ, членска

та Ви карта ви дава редица удобства и облаги въ 
хижи ( и то какви хижи!), хотели и т. н. 

Имайки предвидъ всичко това, ние не само 

че не можемъ съ нищо да упрекнемъ, но дори 

трtбва и да сме признателни на нашитt делегати 

въ първитt конгреси на Асоциацията, загдето тt 
сжщо тъй еж възприели идеята за общъ европей

ски планинарски съюзъ и отъ наше име еж обе
щали активната ни подкрепа. А пъкъ ако има 
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нtкой, комуто такъвъ съюзъ да е най-много по
лезенъ, то безспорно, това сме ние. Нека не си 

правимъ илюзии: свtтътъ много малко ни позна

ва. Нашитt здрави културни заложби, нашиятъ 

еtпусиазиранъ устремъ къмъ прогресъ дори и 

при най-неблагоприятнитt за насъ условия, на
шитt постижения въ всички обJысти на култур
ното творчество въ повечето случаи еж terra in
cognita за свtта. А да ,rоворимъ ли за постиже

нията ни въ областьта на туризъма? Не, крайно 
време е да почнемъ да говоримъ всtки по отдtл

но и всички вкупомъ не за себе си, а за своит-t 

дtла, крайно време е да почнемъ да разпръскваме 

мрака около себе. Да се изправиме· такива, как

вито сме си, и има съ що да се похвалимъ предъ 

свtта. 

Създаването, обаче, и организирането на та
къвъ единъ съюзъ при днешното психично състо-

Делеrатит-t на конференцията въ 3акопане . 

яние на народитt въ Европа, при днешното, за 
жалость, тъй строго раздtление на победени и 

победители и съ характерното за тtхъ недовtрие 
единъ къмъ други, е, наистина, задача сложна. 

Това най-добре полича на свиканата въ Закопане 
конференция ( 5- 7 августъ т. г.) по инициати
вата на Полското Татранско Дружество, на което 

още на времето си, бt възложено да води прего

вори съ другитt европейски туР,истически орга

низации като мандатьоръ на АСТ. Трtбва да по
хвалимъ и това дружество, загдето, то тъй добро

съвtстно е изпълнило мандата си: на Закопан ска
та конференция, която споредъ първоначалния 

планъ трtбваше да бжде учредителенъ конгресъ 

на европейския планинарски съюзъ, еж били по

канени, следъ предварителна - писмена и устна 

- размtна на мисли, всичкитt европейски тури

стически организации. Отначало почти всички от

говорили, че даватъ съгласието си за такъвъ . Въ 
последния часъ, обаче, Германия, Унгария и Ита

лия заявяватъ категорично, че не ще участвуватъ, 

понеже смtтатъ за „ненавремененъ" такъвъ с:ь-
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юзъ, а• нъ сжщность, з.ащото инициативата за не

го е подета отъ славяни; Холандия, Бел,гия, Швей

цария, Австрия и Турция изказватъ писмено пъл

ното си съгласие да се присъединятъ, но впо

следствие. По такъвъ начинъ напълно предста
вени и активно готови се оказа само: Полша, Че
хословашко, България, Югославия (по делега
ция), Франция и Швеция. При тоя съставъ на де
легациитt явно стана, че това събрание не мо

же да се смtта за учредителенъ конгресъ, ето 

защо Бюрото (инж. Червински, Бр. Романишинъ 
и В. Милески) предложи, а делегатитt, следъ 
предварителна размtна на мисли, приеха срtщата 

въ Закопане да се смtта като предварителна кон
ференция, на която да се изработятъ основнитt по

ложения (uели, задачи и организация) на бжде
щия европейски планинарски съюзъ. Бр. Романи
шинъ прочете своя пъленъ съ поуки рефератъ 

,,Идеологията на планинарството", проф. В. Гьо
телъ прочете извънредно интересенъ докладъ на 

тема „Защита на природата и организиране на 
национални паркове като цели на планинарство

то", а В. Мил е ски ( юристъ) разгледа задачитt 
на бждещия съюзъ отъ чисто практично гледище 

въ реферата си: ,,Практическо сътрудничество на 
планинарскит-t организации". И по тритt рефера

та се развиха оживени разисквания, въ резултатъ 

на които се взеха съответни резолюции. Реши се 

още и рефератитt, и резолюuиитt, заедно съ съ

ставения и подписанъ отъ всички делегати заклю

чителенъ протоколъ да се напечататъ на френски, 

нtмски и английски езици и да се изпратятъ на 

всички планинарски организации въ Европа съ 

предложение да се изкажатъ по тtхъ, следъ като 

се убедятъ, че въ utлото дtло нtма нищо „сла
вянско", нtма ни поменъ отъ политика, а е дtло 

чисто туристическо. 

Всички добри и голtми начинания еж се осж
ществявали не наведнажъ. Нека припомнимъ на

примtръ, че и идеята за нашата Асоuияuия води 

началото си още отъ 191 О година, а се осжще
смтви чакъ презъ 1925 г., следъ като мина презъ 
много фазиси. Скептицизъмътъ на отдtлни лич
ности често мжчно се разсейва, а на организации 

и народи още по-мжчно. Това става постепенно, 

чрезъ срtщи, размtна на мисли, става чрезъ убеж
дения;: ще повtрвамъ нtкому само като го . видя, 

като поговоря съ него и се убедя въ искренность

та му. ,И нашитt шведски колеги, споредъ тtхно

то собствено признание, бtха дошли съ голtма 

доза скептиuизъмъ, но следъ срtщата ни еж вече 

убедени апостоли на идеята и се раздtлиха съ 

насъ съ тържественото обещание да употрtбятъ 

всичкитt си усилия за осжществяването и. 

А осжществяването и не ще бжде мжчно, сти

га само нашитt германски, унгарски и италиянски 

колеги да се запознаятъ съ съдържанието на след-

нитt резолюции: · 
I. П о в ъ п р о с а з а и д е о л о г и я т а н а 

планинарството: 



• 

• 

!{онференцията е на мнение, че 
1) Идеологията на планинарството и идеята 

за защита на природата еж. въ тtсна връзка по

между си. 

2) За правилния развой на планинарството 
трtбва да се иматъ предъ видъ следнитt основни 

положения: 

а) младитt планинарски поколения трtбва 
да бж.датъ възпитани въ любовь къмъ планината 

и нейната природа, 

б) въ планинитt трtбва да се върнемъ къмъ 
простъ и скроменъ животъ, а всички улеснения, 

които се правятъ въ планинитt, трtбва да целятъ 

само истинскитt потрtбности на единъ истински 

планинарь, 

в) работата въ планинитt трtбва да цели 
главно по възможность постройка на пж.тища, на 

хижи и залесявания; обаче не трtбва да взима 

твърде голtми размtри; еж.що тъй трtбва да се 
избtгва и прекаленото рекламиране на планин

скитt хижи. 

3. Отъ голtмо значение е съвременната ту
ристика да се освободи отъ манията за рекорди, 

които, въ каквато и да било форма, понижаватъ 

етичното ниво на планинарството. 

II. П о в ъ п р о с а з а з а щ и т а н а п р и -
родата и за националнитt паркове 

в ъ в р ъ зк а с ъ п л а н и н а р с т в о т о: 

1. Конференцията счита за крайно належаще 
планинарскитt дружества да се заематъ съ за

щитата на осО'бено рtдкитt природни хубости въ 

планината срещу прекалена експлоатация, инду

стриализация и цивилизация. Въ този смисълъ за
щитата на природата е една отъ основнитt функ

ции и едно предварително условие за дейностьта 

и сжществуванието на планинарството. 

2. Въ планинскитt области на разнитt стра
ни, защитата на природата може да бж.де орга

низирана и осж.ществена, както чрезъ специални 

законоположения (закони), така и чрезъ създа
ване на национални паркове. Особено важно е, 

застрашенитt области и мtстности да бж.датъ ох

ранявани, съответнитt наредби да се спазватъ 

строго, а надъ всичко това държавата, общество

то и планинарскитt дружества (респ. самитt ту
ристи) съ всички сили да се стараятъ да се уве
личатъ както по брой, тъй и по размtри така 

запазенитt области (националнитt паркове). 

3. Конференцията съ радость и признател

ность посрещна съобщението, че е основанъ 

единъ националенъ паркъ въ Полско-Чехословаш

ката погранична область въ Пенинитt, който е 

първиятъ такъвъ въ цtла Европа, принадлежащъ 

едновременно на две съседни държави. 

Уредбата на подобни национални паркове 

има грамадно значение за развоя на планинарска

та туристика и за добритt международни връзки. 

III. П р а к т и ч е с к о с ъ т р у д н и ч е с т в о 
н а п л а н и н а р с к и т t д р у ж е с т в а. 

1. Конференцията е на мнение, че една п о-

стоянна размtна на всички видоне 
п е ч ат н и т у р и с т и ч е с к и и з д а н и я меж

ду всички съюзени планинарски дружества ще до

принесе твърде много за по-доброто имъ взаимно 
опознаване и сближение. 

2. Не по-малко ще допринесе за еж.щото и 
р а з м t н а т а н а д и а п о з и т и в и за пропа -
ганда на туристиката въ ра:знитt страни. Пропа
гандата чрезъ диапозитиви ще бж.де още повече 

улеснена, ако се учредятъ и „Централи за диапо

зитивни снимки" по подобие на Чехословашката 

(въ Прага). 
3 Конференцията счита за твърде желателна 

еж.що тъй и р а з м t н ат а н а с в е де н и я, с ъ

о б щения и идеи между съюзенитt 

п л а н и н а· р с к и д р у ж е с т в а и то колкото се 

може по-интензивно. Това ще допринесе твърде 
много както за правилната еволюция на плани

нарската идеология, тъй и за своевременно вза

имно- усвояване на постигнати успtхи, за резул

тата отъ правени опити и за непрестаненъ напре

дъкъ въ тази область. 
4. Конференцията изказва пожелание всички 

съюзени дружества в з а и м н о д а с и п р а в я т ъ 

всички възможи улеснения при из

л е ти, като намаление въ такситt за нощуване 

въ хижитt, намаление на такситt за пж.тувания 

съ желtзници, параходи и др., тъй както се прак
тикува вече това между съюзенитt въ Асоциа

цията на славянскитt туристически дружества. 
Желателно е еж.що тъй да се изработятъ и да се 
сключатъ туристически конвенции между всички 

погранично съседни държави , та членоветt на 

едно туристическо дружество безпрепятствено да 

могатъ да минаватъ границитt на съседната дър

жава до туристическитt обекти (въ границитt на 
опредtлена туристическа зона) по подобие на 
полско-чехословашката туристическа конвенция 

отъ 1925 ,година. 

Сж.що тъй трtбва да се изработятъ проекти 
за създаване на туристически зони, въ които без

препятствено да може да се дава помощь при не

щастни случаи въ планини, презъ които минава 

границата между две държави. 

5. Конференцията изказва еж.що тъй и поже
лание да се основе и да се издава единъ „Годиui

никъ на общоевропейския съюзъ на планинарски
тt дружества". 

Най-после Конференцията отправя апелъ 
къмъ всички планинарски сдружения въ Европа 

да се проникнатъ отъ нуждата отъ международна 

организирана координация на планинарството въ

обще и то както въ идейнитt му схващания, тъй 
и за практическото му прокарване въ живота, ко

ето може да стане само чрезъ проектираната ор-

ганизация. . 
Кж.де е тукъ политиката, ,,славянското"? За 

да се отнеме още по-ефикасно възможностьта на 

евентуалнитt бж.дещи опозиционери да мислятъ, 

какво това е само „славянско" дtло, реши се да 
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се избере единъ комитетъ съ представители отъ 

тритt главни европейски раси: романската (д-ръ 
П. Минелъ - Парижъ, председатель), германска -
та (проф. О. Сьогренъ - Стокхолмъ, подпредсе
датель) и славянската (проф. В. Гьотелъ - Кра
ковъ, секретарв). На така съставения ,комитетъ 
конференцията възложи да продължи преговори

тt главно съ Германия, Унгария и Италия, да 
разчисти пжтищата и да доведе работитt въ ско
ро време до учредителенъ конгресъ. 

Така завърши работата си конференцията въ 

Закопане. Тя, безспорно, ще бжде важенъ етапъ 
въ историята на европейското планинарско дви

жение, тя, безъ съмнение, ще разсtе колебанията 

и съмненията въ възможностьта отъ едно общо

европейско туристическо сътрудничество. Всич

ки до единъ делегати отнесоха съ себе си вtрата, 

че това хубаво начинание не може и не бива да 
заглъхне и че въпрtки всичко чистото туристи

ческо съзнание ще надделtе и туристическата со

лидарность скоро ще се оформи въ тъй желания 

общоевропейски съюзъ. 
И. Раевъ 

МИНЕРF\ЛНИТь БОГF\ТСТВF\ HF\ РИЛF\. 

Малки зелени афиши подканяха столичани 
презъ септемврий да посетятъ зъ градското ка

зино изложбата на минерални 6огастnа на Ри:1а 
пл_анина. Човtкъ влиза въ залата съ пrедубежде
ние, но остава приятно изненаданъ както отъ 

добрата й уредба, така и отъ разнообразието на 

изложенитt минерали. Та Рила, която ние -- ту
риститt •- често бродимъ, ни е почти непозната въ 

това отношение. Уредника на изложбата, бившъ 
гимназиаленъ учитель-естественикъ - г. Коста 

Ивановъ, е бродилъ Рила седемь години, въ кои
то е изследвалъ планината - както той казва 

само въ една трета отъ нейната повърхнина. 

Преди години никой не е предполагалъ, че 
Рила наредъ съ своята богата флора и фауна, е 
крила въ недрата си такова разнообразие на ми

нерални богатства, нtкои отъ които, следъ по

широко проучване, биха били истински съкро
вища. Благодарение на петрографскитt и геолож
ки изследвания на r. Иванова, ние можемъ да ви
димъ Рила и въ друга свtтлина. Плодъ на дълго 
бродене изъ планината, като нашитt иманяри, r. 
Ивановъ е търсилъ и изследвалъ часть отъ Рила 
и днесъ ни открива часть отъ съкровищата и. 

На купчини въ салона се редятъ: хромитъ, 

ма,rнетитъ, пиритъ за сtрна киселина, пиротин~, 

(никелова руда), никелинъ (никелова руда), мо
стри отъ два златоносни кварцова залежи съ пи

ритъ, шмиргъ (нечистъ корундъ), мусковитъ -
б·l,лата слюда, лава съ базалтъ, халкопиритъ съ 

пиритъ (бакъръ съ желtзо), цинкъ, олово съ ба
къръ, магнезитъ, самородно сребро, талкъ, аз

бестъ и други. Не липсватъ още пеrматитъ съ 

граната, оливина, въ който не е изключена въз

можностьта да има диаманта, толкова повече, че 

се намира заедно съ корунда, а сжщо така въ го

л·l;ми количества серпентинъ, отъ който въ Урал

скитt планини - Русия, вадятъ платината. 

Г-нъ Ивановъ любезно дава обяснения: квар

цовитt кристали и кристални друзи еж взети отъ 

пещерата при Елеl{инъ връхъ, азбеста е отъ об
ластьта на Урдинитt езера, базалта- западно 
отъ Черни връхъ, бtлата слюда - мусковитъ -
отъ югозападнитt склонове на в. Калинъ и изво

ритt на р. Елешница, шмирrелъ и дребнозър

нестъ мряморъ отъ 7 -тt рилски езера, едрозър

нестъ мряморъ - отъ Джендема, златоносни и 

сребърни жили - отъ политt на Малкия Поличъ. 

Златоносни кварцови жили се намиратъ при .из
воритt на р. Илийна, пиротинъ - никелова руда 

- въ коритото на Радовишката рtка, никелинъ -
най-важната никелова руда - по течението на р. 

Тиха Бистрица, пиритъ - западно отъ Рилския 
монастиръ, ма;,гнезИJтъ - при Урдинитt езера, 

свалеритъ, халкопиритъ, галенитъ и пиритъ при 

Кулата и др. Въ тия си изследвания изложителя 
е запазилъ периметри на повече отъ 50 хиляди 
хектара. 

Изложбата е била посетена отъ много видни 
наши специалисти и чужденци. Американскиятъ 

миненъ инженеръ г. Т. V. Salt се е спр ·l;лъ съ осо

бенъ интересъ върху изложеното, като е поже
лалъ лично да посети и проучи нtкои отъ тия за -
лежи на самото мtсто. По заключението на г. 

Sal-t въ Рила има най-голtмъ тонажъ олово, следъ 
това цинкъ, а после идатъ: бакъръ, никелъ, злато, 

сребро и азбестъ. 

Инициативата на г. Ивановъ да ни запознае 
съ богатствата на Рила и да привлече вниманието 
на специалисти върху тtхъ, заслужава похвала 

и блаrодарность на всички. Туриститt му дъл
жатъ по-специална: че имъ обърна внимание вър

ху бо,rатствата по повърхнина и вжтрешность на 

Рила и отъ сега нататъкъ да ценятъ и тtхъ : 

Д-ръ Б. I<овачевски. 



КНИЖНИНR 

Bulgarie. Edition de \а Dircction generale des che 
mins de fer de \'Etat Bulgare. Sofia, 1930, pages 51 avec-
1 carte. 

Главната дирекция на българскитt държавни же
лtзници е имала хубавата мисъль да издаде на френ
ски езикъ една малка книжка - озаглавената по-горе 

- , която си поставя за цель да запознава чужденцитt 
съ нашето Отечество - съ неговитt природни хубости 
и исторически бележитости. Външниятъ видъ на книж
ката - хубава хартия и печатъ, доста илюстрации съ 

една цвtтна заглавна картина и една карта на желtзо
пжтнитt линии и главнитt шосета - показва, че Глав
ната дирекция не е щадила срtдства, за да ни даде 
едно доста изящно издание, за което може само да 

се сърадва. 

„Bulgarie" е раздtлена на 5 глави: 1. Климатъ и 
видъ на повръхнината; 2. Морски бани; 3. Термални 
станции (топли бани); 4. Клим.атични станции и тури
зъмъ и 5. Исторически и художествени бележитости. 
Въ края еж дадени на 1 страница исторически бележ
ки за България и на ½ страница - стопанската и 
география. 

Въ първа глава се описва съвсемъ накратко (една 
непълна страница) климата и релефа на България, като . 
за последния се говори и въ IV глава. За климата е 
казано само въ едно изречение, че той е умtрено кон
тиненталенъ. 

Въ II глава с.е даватъ кжси сведения за морскитt 
бани при Варна, Св. Константинъ, Гьозекенъ, Месем
врия, Анхиало и Бургасъ, като е забравенъ Созополъ 
11 по-новитt градовце Василико и Ахтополъ. 

Въ III глава се изброяватъ термалнитt станции 
въ следния редъ: Кюстендилъ, София, 'Банки, Горна
баня, Овча-купелъ, Панчарево, Костенецъ, Сулу-дер 
вентъ, Долна-баня, Лжджане, Баня-Чепинска, Хисаря, 
Карловска баня, Нарtченъ, Меричлери, Чанакчии, Бур
гаскитt лъджи, Стрtлча, Красново и Вършецъ. Не еж 
споменати: Сливенскитt, Кортенскитt, Старо-Заrорски
тt, Павликенскитt, Хасковскитt и Бtлчинскитt бани, 
както и тtзи въ новоприсъединенитt земи (при Горна
llжумая, В. Врачъ, Разлошко, Неврокопъ и въ Родо
питt). Естествено е, че за пълнота последнитt трtбва
ше най-малкото поне да се споменатъ, ако не е имало 
възможность да се каже по нtщичко и за тtхъ (нt
кои отъ тtхъ еж отбелязани въ картата, но Кюстен
дилскитt бани не еж отбелязани въ нея). 

Въ IV глава се изброяватъ и даватъ · сведения в,ече 
11 отъ туристки характеръ за: Чамъ-кория, Костенецъ, 
Юндола, Чепино, Батакъ, Бtла Черкова, Чепеларе, Ко
привщица, Панагюрище и неговитt колонии (но не се 
казва нищо за Учителската почивна станция), Карлово, 
Троянъ и манастира му, Тетевенъ, Калоферъ, Казан 
лъкъ съ Шипка, Трtвна , Дрtново, Uар,ева ливада, Бо
рущица и Кръстецъ, следъ което се даватъ сведения за 
Витоша, Рила съ манастира, Пиринъ, Родопитt съ Бач 
ковския монастиръ, Искърския проломъ и балканскитt 
проходи: Арабаконашки, Троянски ( писано Траянски), 
Шипченски и пжтя отъ Айтосъ за Варна. Тукъ, обаче, 
еж пропуснати много и важни пжтища не само презъ 

Балкана (Петрохански, Етрополски, Хани -Боазки, Сли
венски, Котленски и Айваджишки), но и презъ другитt 
планини. Не еж споменати и подбалканскитt лtтов
нищки градове: Орхание, Етрополе, Елена и особено 
Котелъ, както и такива въ другитt ни планини. 

Въ V глава с-е даватъ сведения за тумулитt, за 
София и нейнитt бележитости · (пропуснати еж нtкои 
църкви, разнитt училищни, банкови и дори коопера
тивни домове), за Бояна, Беренде, Земенъ, Пловдивъ, 
Станимака съ Асtнова крепость, Стара -Загора, Ям
болъ, Сливенъ, Месемврия (повторно н на стр. 4), 

Трtвна, Дрtново, Габрово и Търново съ монастиритt 
Преображенски и Св. Троица, Арбанаси, Плtвенъ (безъ 
Ловечъ), Преславъ, Шум-енъ съ Мадара и 'Абоба -
Плиска, Варна (повторно), Русе, Свищовъ, Никополъ, 
Ломъ и Видинъ (,н,о еж пропустна,ти нtкогашнитt 
главни градове на Долна и Горна Мизия (Гигенъ и 
Арчаръ), Бtлоградчикъ, Берковица (безъ Чипоровци) 
н Вратца. 

Изданието на Гланата дирекция има доста слаби 
страни. Личи, че тази книжка е написана отъ човtкъ, 
който или не познава достатъчно добре родната гео
графия, или пъкъ не знае добре, кое най-много би 
заинтересувало ,единъ чужденецъ. Понеже тази книга 
се предназначава за чужденци, то въ нея би трtбвало 
да се обърне внимание върху природнитt хубости на 
българскитt планини (интересно за туриститt), върху 
морскитъ и топли бани (интересно за нуждаещитt се 
отъ такива), върху икономич,еската география, макаръ 
11 най-накжсо (за интересуващитt се отъ производ
ствата на българина и българската земя) и най-после 
- върху пжтищата (по които чужденцитt биха се 
движили). 

Въ „ Bulgarie " . не е посочено какво е свtтовното 
положение на нашето Отечество, нито между кои съ
седи се намира, както - и какво е пространството му. 

Сжщо така не е казано и колко хора живtятъ въ Бъл
гария и какъ се разпредtлятъ тt по народность и 
вtра, а така сжщо нtма никакви данни за образо
ванието . Не е казано нищо и за управлението на Бъл
гарското царство. Не е даденъ единъ, макаръ и кжсъ, 
очеркъ за българскитt планини, кои еж тtхнитt най
високи и най-посещавани върхове, каква височина 
иматъ тt и откжде най -лесно се отива до тtхъ (и 
дори за колко време), като се спом.енатъ и всички 
съградени досега хижи подъ тtхъ. За по· главнитt рt
ки и за езерата въ Пиринъ сжшо не •е казано нищо. 
Оп.исани еж много накжсо повечето градове въ цар
ството, но нtкои пъкъ се дори и не споменаватъ; та
кива еж Орхание, Етрополе, Ловечъ, Севлиево, Горна
Орtховица, Лtсков,ецъ, Елена, Ески-Джумая, Котелъ, 
Попово, Разградъ, Василико, Ахтополъ, Горна-Джумая, 
Разлогъ, Банско, Неврокопъ, Свети Врачъ, Петричъ, 
Райкова, Кърджали и други. 

Стопанската r,еография на България е описана са
мо на една страница и естествено - много накжсо. 

При това не се спом,енува нито дума за скотовъдството 
и близкитt му поминъци, за пжтищата и търговията. 

Съставителыъ на „България" е допустналъ и нt
колко грtшки, които въ едно официално държавно из

дание не би трtбвало да сжществуватъ. Така, Евкси
ноградъ не е отдалеченъ 2- 3 километра отъ Варна 
( стр. 2); не може да се казва, че Варна е най-хубавата 
морска климатична станция въ Срtдна Европа и че има 
заливъ Гьозекенъ ( 4); Горна Баня не е далечъ 6 клм. 
отъ София (6); Меричлерски бани нtма, а следова
телно тамъ нtма и модерни бански инсталации (8); 
Чамъ-кория не е 67 клм,, далечъ отъ София ( 12); Бел
мекенъ не е най-високия връхъ на Родопитt (13, 23); 
водопадъ на р. Стрtма до Карлово нtма (15); не мо
же да се твърди съ такава категоричность, че Троянъ 
има най- мекъ климатъ въ България (15); отъ Тете
венъ се правятъ изкачвания не на в. Рибарица (17), а 
на Вtженъ; на връхъ Юмрукчалъ нtма хижа (17); 
рилскитt езера не еж на височина надъ 1000 м. (20), 
а надъ 2000 м . ; Свети Иванъ Рилски е живtлъ не въ 
XIII вtкъ (23); Бачковскиятъ монастиръ е основанъ 
не въ XII вtкъ (23); връхъ Мургашъ остава не на из
токъ отъ Араба-конакъ (26); църквата Св. София. не е 
съградена въ 1320 год. (27); сградата на Археологи
ческия музей не е била бивша църква и то съградена 
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въ XIII вtкъ (30); третата запазена църква въ Търново 
не ,е св. Георги (38), а св. Петъръ; стариятъ Одесосъ 
е основанъ не въ IV в. пр. Р. Хр. (43); Свишовъ не 
е начало на ж . п. линия до Левски (45), а до Ловечъ; 
Възстанницитt отъ четата на Хр . ' Ботйовъ не еж билп 
,,хайдути" ( 48); патриархъ Евтимий не е билъ въ роб 
ство (captivite), но на заточение (exile, 50) ; българската 
църква придоби независимостьта си не въ 1872 г., а 
Съединението на Южна и Северна България стана не 
въ 1886 година (50). Пропустнато е да се спомене, че 
Панагюрище е главенъ центъръ на килимената ин 
дустрия, както и това, че въ Карловска околия се про 
извежда най-много розово масло. Погрtшно се употрt
бява името дефиле за балканскитt проходи (cois,) и 
депресия (на Бtли Осъмь, 15) за долина . 

• Bulgarie" е илюстрована съ 32 картини, които 
представляватъ: градове (8), манастири (5), планини 
(все Пиринъ), рtки и работа (по 3), бани, старини и 
пазарь (по 1). Подборътъ на картинитt не е много 
сполучливъ, пъкъ нtкои еж неясни или излишни. Трtб
вало е да се дадатъ изгледи и отъ другитt български 
планини и рtки, а така сжщо и отъ други градове ( отъ 
София нtма изгледъ, нито пъкъ отъ голtмитt градове 
Варна. Русе, Плtвенъ, Ст. Загора, Бургасъ и др. 

Въ „Bttlgarie" би трtбвало, ако тази книжка иска 
да изиграе ролята и на пжтеводитель за чужденцитt, 

да има сведения и за пжтищата и хотелитt, та дори 

и за ценитt на пжтуванията и нощуванията. 
Ала най-несполучлива е приложената въ края 

Карта на желtзницитt и главнитt пжтища. Една Глав
на дирекция на желtзницитt не трtбва да пуща на 
бtлъ свtтъ презъ 1930 год. една карта, въ която да еж 
означени като „линии въ постройка" ж-елtзно -пжтни 
линии, които отдавна еж въ експлоатация. Така, спо
редъ картата, въ постройка еж следнитt линии: Каспи
чанъ - ромънската граница, Червенъ -брtгъ - Орt
хрво, Радомиръ - Петричъ, Сарамбей - Чепино и 
Казанлъкъ - Твърдица, като съвършено липсватъ 
ж. п. линии Ямболъ - Елхово и Бургасъ - Анхиало. 
Не еж отбелязани строящитt се линии: Крумово -
Върбица, Горна-Орtховица - Елена, Червенъ-брtгъ 
- Тетевенъ, Кричимъ - Пещера и Пловдивъ - Пана
гюрище. 

Шосетата, обаче, еж пр,едставени още по -лошо, 
като и тука се е работило безсистемно. Така, въ Лом-· 
ска околия еж начъртани всички шос-ета, които свър

зватъ града съ околнитt му села, но шосето за Ви
динъ липсва. Споредъ картата - нtма шосе между 
Сърбия (Европа) и София и отъ София до Пловдивъ 
и до Берковица. Нtма шосета отъ Вратца за Ломъ, Ви
динъ и Мездоа; отъ Плtв,енъ за Бtла (старъ пощенски 
пжть), отъ Ловечъ за Севлиево, отъ Разградъ, Попово 
и Ески-Джумая за Шум-енъ и отъ този градъ за Варна, 
отъ Троянъ за Карлово, отъ Османъ-пазаръ за Ко
телъ, отъ Бургасъ за Анхиало. отъ Ямболъ за Нова
Загора и Златенъ долъ, отъ Свиленградъ за Одринъ 
( градътъ не е отбелязанъ), отъ Златица за Етропол,е 
и други шосета. Така че, ако единъ чужденецъ иска 
да се ориентира оше отъ чужбина по тази карта за 
шосетата и да си състави маршрута за едно пжтуване 

съ автомобилъ изъ България, ще остане 1вум-енъ ко
гато види, че не ще може да влtзе въ България презъ 
Uарибродъ, защото отъ границата нtма шосе, по което 
той ще може да отиде въ столицата на България, а 
следъ това не ще може да пжтува и отъ София до 
втората столица на България - Пловдивъ. Такива не
пълноти въ една официална карта на пжтищата въ 
царството не трtбвало да се допушатъ, защото тt 
срамятъ учреждението, което я е изработило и издало. 

С. Поповъ 

Г. С т р t зов ъ - НЪмъ северъ. Пжтни бележ
ки и впеча.тления отъ Ш·в1еция и Норвегия. София, 
1927 г., стр. 120, цена 40 лв. 
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Още отъ ученическа скамейка въ младежьта се 
пробужда особенъ интересъ къмъ севернитt страни 
съ тtхнитt многобройни водопади, забележителни 
фиорди и чудни бtли нощи. Впечатленито пъкъ коетп 
човtкъ добива при разговоръ съ нtкой севернякъ, 11е
избежно пробужда у него желание да види север11итt 
страни. 

На едно такова желание, носено отъ дълги го
дини, е отго·в'орилъ и авторътъ на пжтнитt бележки . 
като е предприелъ презъ лtтото на 1924 година едно 
двумесечно пж.туване въ Скандинавскитt държавн 
lllвеция и Норвегия. 

Презъ Берлинъ и Копенхаrенъ, r. Стрtзовъ, се 
отправя по морския пж.ть - презъ протока Зундъ и 
пристига въ столицата на Норвегия - Осло. Тука тоН 
се обръща къмъ едно пж.тническо бюро Бенетъ и С-ие, 
на която е обяснилъ своитt искания и следъ 6 часа 
получилъ всички необходими указания и билети за 
пж.туване. Отъ тукъ нататъкъ той е осигуренъ: него
вата единствена грижа е да изпълня·в1а точно iiредпи
саниятъ маршрутъ. Навсtкждt той бива присрtщанъ 
и упж.тванъ и никж.де необзепокояванъ съ плащания. 
Заплатената пж.тническа сума е обхванала всички раз
ходи за пж.ть, пренощувания, бакшиши. 

Отъ Осло г. Стрtзовъ започва едно пж.тувание, 
което по живостьта на неrовитt пж.тни бележки, го
вори че е оставило поразително ·в1печатление. Той по
сещава градоветt Берrенъ и Тронйемъ, вижда множе
ство фиорди, между които най - красивитt - Хардан
геръ съ водопада на седемьтt сестри, Неро, Сойне 
Нордъ и стига до Лафонтенскитt острови (69° сев. 
ширина). Пж.тува съ влакъ, автомобилъ, кариола -
двуколка и пешъ, като пресича на два пж.ти вододtл
ното било. 

Отседа 'вЪ хотелъ, надвесилъ се надъ 300 м. висо
ка пропасть, предъ който се открива прочутата долина 

- Неродалъ, богата съ водопади, водоскоци, между 

които най - величествения - Килофосъ - водна маса 
която се спуска отъ 500 м. височина, безъ да се до
косва. до плещитt на планината ... 

Презъ Весшфйоръ той .стига до Нафонтенскитt 
острови, кж.дето го поразява открилата се предъ него 

гледка: по върха на голитt скали въченъ снtгъ и 
ледъ, а долу - по морския бръrъ - топълъ климатъ 
и зелени пасища. Това се дължи на Голфщрома. 

Прощавайки се отъ Шронйемъ съ Норвегия, презъ 
граничната гара Сторлинъ, г. Стрtзовъ ·iлиза въ Шве
ция - въ курортния градъ Осмерзундъ на голtмото 
и красиво езеро Сторзьо. Въ столицата Стокхолмъ той 
остава петь дни, презъ които разглежда нейнитt ху
бости. Той вижда и Упсала свещениятъ rрадъ на шве
дитt съ нейната могж.ща катедрала, Гефле, - при
станище и търговски центъръ на северна Швеция, и се 
отправя за Фалунъ, ,столицата на Далекарлия съ ней
ното „сино око" _ Силенското езеро. Далекарлия е 
люлката на свободата на Швеция, въ която область се 
е подвизавалъ Густа·в'ъ Ваза, апостолътъ на свободата, 
който презъ 1520 година повдигналъ възстание и из 
бавилъ народа отъ датско иго. Презъ Стокхолмъ г. 
Стрtзовъ напуска Швеция. 

Той не е пропусналъ да ни даде данни за насе
лението и материалната и духовна култура на всъка 

страна; посочилъ е на що се дължи тtхния напредъкъ: 

.на църквата и училището". Дава много примtри, кои
то характеризиратъ северняка: у него има повече съ

страдание и човtчность отколкото у гражданитъ на 
много напреднали европейски държа·в\~. Чувствува се 
че тамъ има друог възпитание, другъ духъ, постиr

натъ чрезъ системна работа върху редица поколения 
отъ страна на учителя и духовника . Ето какъ г. Стрt-



зовъ синтезира своитъ впечатления с>авършвайки свое
то пжтешествие: 

"Въ Норвегия - чаровна страна съ природни ху
бости и чудеса, несломимиятъ духъ на народа, който 
се бори съ суровата природа, за да си подобри живота 
п да въз'в1иши своя духъ; въ Швеция, безпирнитъ на-

родни усилия, за да се издигне културно; и у двата 

народа, безпредълната любовь къмъ всичко свое и 
стремлението имъ да направятъ добро на отечеството 
си, на човъчеството въобще". 

Ние препоJ}жчваме горещо книга на r. Стръзовъ 
на всички туристи. 

Д-ръ Б. Ковачевски. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Съобщения на Централното настоятелство, - По 
случай годявката на Негово Величество Царя съ Нейно 
Кралско Височество Княгиня Джованна, председателя 
на Б. Т. Д. г. Н. Галчовъ е изпратилъ телеграфически 
благопожеланията на българскитъ туристи. Н. Величе
ство Царьтъ е благоволилъ да отговори съ следната 
т,елеграма: 

София, Г а л ч о в ъ, председатель 

Българското туристическо дружество. 

Вам,ъ и на Българскитъ туристи благодаря сър
д,ечно за любезнитъ честитки и благопожелания по 
случай годежа ми. 

Цар ь т ъ. 

Текста на поздравителната телеграма е следния: 

Негово Величество Царя 

Д в о р е ц а, С о ф и я. 

Българскитъ туристи отъ всички краища на от,е
чеството съ жива радость и най-сърдечно приветству
ватъ Ваше Величество по случай височайшия годежъ 
и Ви пожелаватъ здраве и щастие за благото на Бъл
гария. 1 ~ 

Тъ извикватъ отъ все сърдце: да живъе Царьтъ 
на българитъ! Да живъе бждещата българска Царица! 

Председатель на Б. Т. Д. 
Г ал ч о ,в ъ. 

* 
Министра на земледълието и държавнитъ имоти 

г. Гр·. Василевъ, който провъзгласи при освещава
нето на хижа .,Момина скала" дветъ организации -
Б. Т. Д. и ,Ю. Т. С. за почетни кореспонденти на мини
стерството, благоволи да съобщи това свое решение 
съ писмо отъ 19 септемврий т. г. въ което се казва 
,,.Предвидъ широкитъ връзки, които Б. Т. Д. има у 
насъ и въ чужбина, м-во желае да се възползува отъ 
неговото сътрудничество, затова назначава Б. Т. Д. за 
поч,етенъ кореепондентъ. 

Върваме, че Вашето сътрудничество ще бжде це
ненъ приносъ за успъха на народното ни стопанство". 

Ц. Н. на д-вото поблагодари на г. министра за 
честыа, която му се прави и го увъри, че то ще бжде 
винаги на услугитъ му за успъха на народното ни 
стопанство. 

Заедно съ това, то помоли r. министра да свика 
проектираната отъ него конференция, въ която Ц. Н. 
ще изложи сръдствата целящи стабилизирането и за
силването на туристическото движение съ огледъ на 

стопанското му значение. 

* 
Централното настоятелство е утвърдило уставитъ 

на клоноветъ въ Св. Врачъ „Елинъ връхъ", въ Ко
привщица „Богданъ" и на софийския клонъ „Фон
фонъ". 

* 
Ц. Н. е решило да се състоятъ соъщи презъ м. 

ноемврий и декемврий въ градоветъ Ямболъ, Плов
д11въ, Търново, Плъвенъ и Перникъ на които ще при-

сжтствуватъ всички близки клонове. Точнитъ дати ще 
се rъобщатъ допълнително. 

* 
Излъзли еж отъ печатъ въ отдълна брошура про

токолитъ на последния XXIII съборъ на дружество
то ни. 

* 
Нежелателенъ инцидентъ съ туристи при Рибнитъ 

езера. - На 27 авrустъ вечерьта, нъколко Софийски и 
Сам.оковски тур1исти, добри граждани 'И общественици, 
които 'И1сюали да прека,ршгъ нъколко дни въ 'Излети и 
поч:ИвlКа изъ Риш1,, при Р~ибнитъ ез1ера, били пр,е,сръщна-
11и предизвикателно отъ обл,ечени въ цИJвилни дрехи, 
върожжен111 съ В()енни карабини, монаси препоржчва
щи ое за 11еолози и правници. 

На бивака на тур.ис:гитъ, ко~№о с,е установили на 
поЧJивюа, при долното рибно ез,еро, намърiИЛИ rюдслонъ 
дJ}ymr проходящи туристи .и ,единъ служащъ при Са
моюовскruта рибо,в1,дна станция, ,снабденъ съ държавни 
мрежи и документъ отъ Министерството на земледъ
лието за) да лови ,рiиба изъ ВС'ИЧКИ рилсюи ,ез.ера. 

На 28 сутриныа, когато туJ)lи,с-гитъ се ~зкачил11 
на близкия хребетъ за, д:а се любу:ватъ на гледката къмъ 
Смрадл:ивото ез,еро, двамжа въор;к)l~еН!и монаси, които 
отъ колиб,аrга ,си отъ горното ,ез1еро ,след,ели всъ.ка стжп. 
ка на турrис:титъ, изпратил111 по специал,енъ човъкъ до
НJесеНJие въ монстира въ .сми1сълъ, че туриститъ пус. 

катъ мрежи въ СмрадЛIИвото езеро и Р~ибнитъ ,езера, че 
унищожава,тъ ])!Ибата :и пр. пр. Въ сжшото това време 
друго лице отъ компанията на монасwгъ 'Идва при би
вака и заповъдва на о,станалитъ тамъ туристи неза
бавно да вд1иmаrъ бивал<:а С1И и да напуснатъ езера'Га, 
навърно, за да не нарушаватъ спокюйств,ието на рибо
лова на монастира. Сжщиятъ день, 1въ изпълнение служ. 
бата си, служащия при Самоковскruта р~ибо,въдпа ,стан. 
ция ПОС!fЭJВЯ тритъ си държавни мрежи въ долното 
езеро , 

На другата сутринь въ тъмно, изпратената отъ мош1-
с11ира потеря състояща се отъ стражари и въоржжени 

съ бойни пушки монаси, блок1ира бива,ка на още спя
щитъ 'Туристи и кон,статира, че по~и езерото еж разпо
ЛОЖ'ени нъколко тур:исТIИ. а не браконери, както било 
донесено въ монаагира. Тръбва да се отб,елеЖ!И факта, 
Чlе монак:тирсюия л_ъс1-rиЧ1ей, безъ да провъри ис11и

_1-101стыа на крайно тенденциозното донесение, приви. 
шава правата ,си •и съ ~изпратено по потер,ruта, адрес1И

рано до тур:ие:титъ mисмо, безъ 1всъкаква моТ11вировка 
направо заповъдна на турrrстиrгъ •в1еднага да напуснатъ 
бивака с~и при ,ез,еоата и заплашва, ч•е ще изпрати ·още 
по.голъма въоржжена потеря. Специално 1За присжт
ствиеrго на к:лужi!.щия отъ СаlМоковската р~ибо,въдна 
станция, който ~изттълнявалъ службата си при ,езерruта, 
потерата по1Искала по-нruтатъшно нар,еждане отъ мана. 

стира. 

Тръбва да се о'Гбележи обстоятелството, че почти 
превъ цълия този д1ень, потерята разположена при ко
либата на двамата въоржжеНJИ монаси, съ честа и съ ни. 
що неопра1вдана пушечна стрt.лба провою1,фала тури. 
стигь, които рискували да се отдалечатъ отъ бивака си. 
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На другия день служащия отъ Сам-оковската ри
бовъдна станция, следъ катю цtли 27 часа очаквалъ 
нар,ежда,ния . за съд1ейсrгв-ие отъ монастира се пр:ину -
д111лъ да си зам,ине. Въ :изпълнение на по-нататъшния 

_си маршрутъ, туристиг!; дълбоко възмутени и оскър. 
бени отъ своеволията на които еж били подхвърлени, 
презъ сжщия то.зи день напуснали б:ивака и с.и зами. 
нали. По пжтя къмъ Маринковица тъ ср,ещнали пот·е
рата изпрат-ена дi! догони рибаря и му ,отнеме държав. 
нитъ мрежи, когато тя се завръщала съ трофеитt си. 

Жела·лено 1е управата на С,в. Рtилска обитель да на. 
прави нужното :<а да се ,избъпзатъ за въ бждеще та
кива пе,1_ални инциденти, като внуши на самозабрави

ЛlИ'ТЪ ,се доброволни пазач,и на Рибн;и:тt езера, че съ 
тъхнитt действия тt значително ур·онватъ престижа, 
както на Св. Рилска оби,тель, така и на Българската 
църква, къмъ юоято Българскитt туристи хранятъ най
хубави чувста и дълбока почить. Българсюитt турисги 
обичатъ родrината ои .и ценятъ нейнитъ природни бо
гатсrгва. Ед~инъ отъ съкровен'Н'итt имъ завети е тtх
ното за,пазване. 

* 
Бургаския районенъ орrанизаторъ отъ rp. Ям

болъ е посетилъ на 15 т. м. възобновениятъ клонъ въ 
Б у р r а с ъ „Странджа" и направилъ ревизия. Кон
статиралъ, че д-вото проявява усилена организацион

на дейность. 
Той е ревизиралъ с ли в е н ски я клон ъ „Б ъ л

г арка" на 30 авrустъ т. r., който клонъ бtше почти 
заrлъхналъ. Първата грижа на новото настоятелство 
подъ председателството на r. Г. Топаловъ, е била да 
прив-едатъ дружественитt книжа въ изправность и да 

презапишатъ членоветt. Клонътъ брои c-era 50 члена. 
Излетната дейность била задоволителна; реализирани 
били 10 излета, посетени срtдно отъ по 20 души. Лt
туванията, к0ито еж практикувани ежегодно отъ ту

риститt, увлекли много сливенски сем-ейства и тази 
година еж били на лаr,еръ въ планината (мtстноститt 
.. Даулитt" подъ в. Българка, ,,Каръндиля", ,,Кушъ
бунаръ") около 80 сливенски семейства. 

Образуванъ билъ хижестроителенъ комитетъ отъ 
Б. Т. Д. ,,Българка", Ю. Т. С. ,,Синитt камъни" и 
гражданското д-во „Лъсъ", който работtлъ по специа
ленъ правилникъ за изграждането на хижа въ мtст

ностыа „Синитt камъни", като всtко д-во се задъл
жило да внесе по 12 хиляди лева. 

Комитетътъ разполагалъ сега съ 21,000 лв. и 1200 
кер.емиди, последнитt подарени отъ . известния тури
стически деятель и почетенъ членъ на д-вото r. арх. 

Г. Козаревъ. Обешани имъ били безплатно дървенъ 
материалъ, циментъ и др. Комитетътъ смtталъ, ч-е 
презъ идущия строител,енъ сезонъ ше може да почне 

строежа на хижата. 

Клонътъ е въ много добри отношения съ кло
нътъ на Ю. Т. С. ,,Синитъ камъни". Ежегодно чл,ено
ветt на Ю. Т. С. на групи по 15--20 влизатъ въ кло
нътъ. Дветt дружества еж наели обща канцелария на 
главната улица съ обширенъ салонъ за събрания, за
бави, срещи и др. 

Пловдивския районенъ орrанизаторъ е посетилъ 
на 1 августъ с. Л ъ д ж е н ~, Пещерско и е ревизиралъ 
тамошния клонъ. Макаръ и новъ клонътъ брои 26 ду
ши. Организаторътъ имъ далъ упжтвания и очаква, ч-е 
клонътъ скоро ще укрепне. На 9 августъ посетилъ 
П е ще р а кждето се сръщналъ съ млади и интели
гентни граждани, упж.тилъ ги и очаква въ скоро време 

да се основе клонъ. 

Бургаски клонъ „Странджа". - Възобновенъ е 
мъстния клонъ „Странджа" отъ Б. Т. Д. и ,е избрано 
настоят-елство въ съставъ: председатель Илю Ивановъ 
- прокуроръ Окржжния сждъ; подпредседатель Асънъ 
Мач-евъ - оценитель митницата; секретарь Георги До
лапчиевъ - търrовецъ; касиеръ Люб. Георгиевъ -
счетоводитель; съветници Л. Колевъ - чиновникъ и 

Редакторъ: Д-ръ Б. l{овачевски 

Д-ръ Илия Г. Бански - лtкарь и контролна комисия: 
П. Кораковъ съветникъ Окржжна смtтна палата, Иванъ 
Маневъ, чиновникъ и Иванъ Вълковъ, чиновникъ. Кло
нътъ е влtзълъ въ съгласие съ редакцията на изли
защия въ Бурrасъ в. ,,Бургаски фаръ", въ който въ 
специална колона „Туризъмъ" ще се държатъ въ те
чение дружественитъ членове и граждани за живота 
на дружеството и българския туризъмъ. 

.l{опривщенски клонъ „Богданъ". - На 6 септем
врий т. r., въ rp. Копривщица, по инициативата на бив
шия министъръ r. Рашко Маджаровъ въ читалищния 
салонъ се е състояло учредителното събрание за осно
ваване на туристическо д-во. 

Избрано е следното настоятелство: председат-ель 
- Данаилъ Кусевъ, секретарь - Иванъ Хиндаловъ, 
касиеръ - Симеонъ Николовъ, домакинъ - Иванъ 
Керемиджиевъ, rлаватарь - Георги Пейчевъ, членове
съветници - Филипъ Палаве,евъ, Петко Будиньовъ, 
Петко Азмановъ, Илия Муховъ, Филипъ Финrаровъ, 
Димитъръ Сжбевъ, .Рада Шоторова и контролна коми
сия: Александъръ Руменски, Борисъ Пейковъ и Павелъ 
Дюлгеровъ. U. Н. е приело новооснованото дружество 
за клонъ на Б. Т. Д. 

Разлошки клонъ „Пиринъ". - Дружеството е по
дело усилено подготовката по изграждане на хижата 

въ мtстностыа „Полянитt-Суху-долъ". Горската ин
спекция е дала писменно позволит,елно за постройка 

на хижата и -е отпуснала мtстото за хижата. Презъ 
миналото и тазгодишното лъто, чрезъ трудови излети 
еж били складирани камънитt за строежъ, варь и дър
венъ материалъ, отъ който клона ще изработи догра
мата, като врати и прозорци презъ зимата, та презъ 

пролtтыа ще почне построяването й. 

„Елинъ връхъ" -:- Св. Врачъ. - Презъ м. юний 
т. r., група туристи въ Св. Врачъ взели инициативата 
за основаване туристическо друж,ество и свикал1:1 съ

брание, на което се решило да се възобнов1:1 сжше
ствувалото преди година тур1:1стическо дружество. На 
събранието присжтствува.~и 17 души. Избрало се на
стоятелство въ съставъ: председатель - Иванъ Па
троневъ, подпредседатель - Василъ Касабовъ, се
кретарь - Георги Андреевъ, касиеръ - Костадинъ 
Коцевъ; домакинъ - Костадинъ п. Тодоровъ, съвет
ници - Кети Балъкчиева и Андонъ п. Прокоповъ и 
контролна комисия - Никола Вълковъ, Борисъ Чав
даровъ и Анrеловъ. 

Веднага дружеството е обмислило и започнало 
постройката на хижа за която даваме сведения на дру
го мtсто: Дало· е дв.е градински увеселения, издава ту
ристически вестникъ „Св. Врачки новини", издало е 
картички · съ скица отъ новостроящата се х11жа, като 

всички приходи еж за въ полза на хижата. 

Софийски ююнъ „Фонфонъ". - На 20 мартъ т. г . 
общото събрание на дружеството взе решение за вли
зане въ Б. Т. Д., а на 25 септемврий т. г. се състоя 
общо извънредно събрание, въ което се прие новъ 
уставъ по типа на клонови устави при Б. Т. Д. Новия 
клонъ брои 125 члена. Новото настоятелство на д-вото 
има следния съставъ: председатель Д-ръ Р. Рачевъ, 
подпредседатель - Никола Гавриловъ, секретарь -
Никола Загоровъ, касиеръ - Димитъръ Рунтовъ, съ
ветници - Василъ Недtлковъ и Илия Христовъ и кон
тролна комисия - Николай Златевъ, Георги Владими
ровъ и Михаилъ Uаковъ. 

Съдържан и ,е: Ив. Вазовъ - Въ лоното на 
Рила, Н. Галчовъ - Приветствие къмъ Т. U. Величе
ства, Новитt хижи - ,,Мусала", ,,Скакавица", .,Момина 
скала", ,,Селимица", ,,Попина лжка" и др., Ив. Раевъ -
Международна планинарска конференция въ Закопане, 
Д-ръ Б. Ковачевски - Минералнитt богатства на Ри
ла, книжнина и друж-ественъ животъ. 
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