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ХИМНЪ HF\ ,,СЪРНЕНF\ ГОРF\" 
• Да сепнемъ сънни небосклони 
подъ светлокървава зора 

средъ гжстосплетенитt клони 

на наш'та Сърнена гора. 

Съ устремъ радостенъ, сърдеченъ, 
и съ пtсни, викове, ура -
ще стигнемъ гребена далеченъ 

на безметежната гора. 

Далечъ отъ тжжнитt вериги 
на всекидневната борба 
ще бждемъ волни чучулиги, 

деца на приказна сждба. 

Безъ радость днитt ни се нижатъ, 
тжгата всички ни гнете. 

че подло тягостната грижа 

савана смъртенъ ни плете. 

А времето лети, не спира, 

не пита никого отъ насъ; 

хей, зач'ва, ражда се, умира 

надеждата на всtки часъ. 

Затуй подъ сплетенитt клони, 
де глъхне звънка тишина, 

де ручей тихи струи рони 

и пръска свежа ведрина; 

де шъпнатъ приказки нечути 

за други мирови, слънца 

и мамятъ кжтове и скути 

на сугли, пъргави деца, 

да Jштнемъ весели и : щедри 

съ ехо туристка и ура 

и тамъ съ сърца открити, ведри 

да срещнемъ ранната зора. 

Далечъ отъ тъжнитt вериги 

на всекидневната борба 
да бждемъ волни чучулиги, 

деца на щедрата сждба. 

Текстъ Гараганъ. 

МF\РШЪ HF\ ,,СЪРНЕНF\ ГОРF\". 
Деца на Сърнена гора, къмъ нея всички ний летимъ 
и горди сме като орли, че будимъ ранната зора. 

Любовь въ сърцата ни гори и волни думи ний редимъ 
наредъ съсъ гордия Балканъ въ пtс.ень „ Сърнена гора". 

Предъ насъ безбрежниятъ екранъ обилно прелести пилей 
и елфи мамятъ ни отпредъ съ неспирни, весели хора. 

Въ гърдитt съ топла доброта и съ пламъка на Прометей, 

ведно съ безкрайнитt по.ля ний пtемъ "Сърнена гора". 

Съ нестихващъ устремъ ний летимъ, че носимъ орлови крила 
и бродимъ родни долини, рtки, балкани и моря. 
А вечерь въ шъпотъ незлобимъ, далечъ отъ грижи и тегла 
лелtемъ звездни висоти и пtемъ "Сърнена гора", 

додето морни, въ сладъкъ сънь, въ далечни, приказни страни 

оглъхнемъ въ розови мечти въ дворци край тихи езера 

и славей влюбенъ съ кършенъ гласъ, зората къдра подранилъ, 
надъ стихналитt ни глави запtе "Сърнена гора". 

А сутринь - слънчеви лжчи, ехо туристко и здравей 

се сплитатъ въ смtхъ и веселби и екватъ въ общото ура, 
когато зърнемъ надалечъ, хей тамъ морето да синей, 

че сtнки скжпи се тълпятъ и пtятъ "Сърнена гора". 

И пакъ отново ний летимъ съ божестненъ пламъкъ въвъ гърди 
и бродимъ родната земя до късно вечерь отъ зора, 

че носимъ орлови крила и скжпъ заветъ отъ прадtди : -
Тазъ чудно хубава земя да славимъ въ "Сърнена гора". 

Василъ Гюлеметовъ 



МЕЖДУНf\РОДНf\Тf\ ИЗЛОЖБА ПО ТРАНСПОРТЪ 

И ТУРИЗЪМЪ ВЪ ПОЗНF\НЪ - ПОЛШF\. 
(Състояла се отъ 6 юлий <ДО 10 августъ 1930 г.) 

Не случайно градътъ Познанъ е билъ из
бранъ отъ Полша за международна изложба по 
транспортъ и туризъмъ. Той е най-добре благо

устроениятъ градъ въ Полша, съ широки улици, 
голtми тротоари и пространни паркове. Сжщевре
менно той е билъ първата столица на Полша. 

Като такъвъ, за неговото основаване и минало се 

разправятъ интересни легенди. Тамъ, споредъ една 

легенда, на брtговетt на Варта, следъ дълго и 
уморително пжтуване еж се спрели тримата братя 
Полякъ, Чехъ и Русъ и задоволявайки своята 
жажда, еж опознали мtстото, кждето най-въз

растния Полякъ, трtбвало да се установи, отъ 

кждето произхожда славянското име на града. Отъ 
времето, когато е билъ столица, почти не еж оста

нали паметници. Най-старитt - Катедралната 
църква и общинската палата, еж строени между 

XI и XIII вtкове. Катедралата, грамадна готическа 
постройка, украсена по-късно отвжтре съ па

метници въ стилъ рококо и ренесансъ, е била 
съкровищница, въ която презъ дългото герман

ско владиче:ство е билъ запазенъ националния 

духъ, любовьта къмъ отечеството. Общинската 
палата, строена отъ единъ италиянски архитектъ, 

единъ отъ най-ценнитt паметници на миналото въ 

Европа, е била огнището, кждето еж се пазили 

комуналнитt традиции. Отъ новитt паметници, 
останали отъ германското владичество е замъ

кътъ-дворецъ, който презъ 1908 г. е построилъ 
германския императоръ Вилхелмъ II. Въ архитек
турно отношение той представлява една смtсица 
отъ римски, готически и византийски стилъ; той 

Хижа „Селимица" - Витоша. 

прави силно впечатление съ монументалностьта 

на постройката и богата мобилировка. 
По географическото си положение Познанъ 

сжщо е най-удобниятъ, благодарение своитt же-

лtзопжтни връзки, за мtсто на една междуна

родна изложба. Той е разположенъ между Вар
шава и Берлинъ, на 5 часа съ влакъ отъ послед-

Хижа „Бъндерица" - зиме. 

ния градъ и на 6 часа отъ Варшава. Сжщевремен
но той е посрtдъ Горна-Силезия съ Катовица, го
лtмия индустриаленъ центъръ на Полша и Кра

ковъ, втора полска столица, кждето еж запазени 

историческитt ценности на най-славнитt полски 

царе, и близо до Балтийското море съ Данцигъ, 
голtмъ прист:анищенъ градъ и Тдиния, новото 
пристанище на Полша, кждето за нtколко години, 
заедно съ изграждането на едно модерно при

станище, се издигна и единъ новъ градъ. 

Освенъ това Познанъ отъ дълги години е 
познатъ съ своитt международни панаири, срt
дище на интензивенъ търговски обмtнъ. Мина
лата година въ Познанъ, въ сжщитt павилиони 
до самата гара, кждето тази година се помеща

ваше международната изложба, се е състояла пър
вата народна изложба по случай 10 годишнината 
отъ освобождението на Полша. 

Международната изложба за транспортъ и 

туризъмъ се организираше отъ специаленъ коми

тетъ натоваренъ отъ Познанската община и подъ 
нейна отговорность, подъ покровителството, оба
че, на полското правителство, което прояви го

лtма деятелность за привличане колкото е въз

можно повече изложители. Действително, благо
дарение на тази негова деятелность официално 
взеха участие много отъ европейскитt държави. 

Отсжтствуваха само правителствата на Германия, 
Русия, Литва, Турция и Англия. 

Изложбата обемаше всички видове транспорт

ни срtдства: желtзници, трамвай, водни пжтища, 

въздухоплаване, автомобили и заедно съ тtхъ 
картография и туриэъмъ, 
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. Бtха изложени най-усъвършенствуванитt 
модерни превозни срtдства, огромни локомотиви, 

подобни на мастодонти, за влачене на грамадни 

товарни влакове, други за пжтнически влакове, 

пригодени за бързини надъ 120 клм. въ часъ. До 
тtхъ разни вагони: хладилни, за превозъ на риба 
и месо, специални вагони за превозъ на добитъкъ 

и птици и цистерни. Заедно съ тtхъ нtкои ж. п. 
администрации излагаха нови пжтнически каруци 

съ желtзна конструкция, каруци - салони пул

манъ, обзаведени съ голtмъ луксъ. 
Въ специаленъ павилионъ, заедно съ картини 

и табла на повечето отъ голtмитt градове въ 
Европа, се излагаха най-новитt трамваи, елегант
ни и удобни. Желtзопжтнитt администрации и 
речнитt превозни предприятия, освенъ техниче

скитt постижения въ ж. п. техника и развититt 
социални грижи за тtхния персоналъ, излагаха 
панорами, картини, табла и карти на различнитt 
живописни курортни и за туризъмъ мtста и ,го
лtми градове. Въ специални карти се отбелязваха 
всички ж. п. и рtчни съобщения, които за всtка 
отдtлна страна даваха едно ясно очертание на съ

общителната и мрежа. 

Изложбата на морскитt пристанища бt най
богато застжпена отъ Италия. Въ специални от
дtли излагаха нtкои отъ най-голtмитt италиян
ски пристанища, Генуа, Неаполъ, Венеция и пр. 
Независимо отъ търговската часть на пристани

щата съ магазинитt, елеваторитt и доковетt, бt
ха изложени върху голtми релиефни карти, по
строени въ миниатюри, съ приспособено електри
ческо освtтление, по интереснитt морски градо

ве като Венеция и Неаполъ. 
Въздухоплавателната изложба, която бt бо

гато застжпена, представляваше въ картини цt

лата история на въздухоплаването, изложена отъ 

френското министерство на въздухоплаването, 
различнитt типове мотори и аероплани. До огром
нитt търговски аероплани за пжтническа служба 

бtха туристически и бързи аероплани. 

Въ интересни панорами и картини бtха пред
ставени свързанитt градове отъ народнитt и меж

дународни въздухоплавателни дружества. Не лип
сваха и живописни битови картини. 

До въздухоплавателната изложба, като про

дължение бt тази на автомобилитt. Нtкои авто
мобилни фабоики, като Мерцедесъ-Бенцъ, за да 
покажатъ прогоеса въ развитието на автомобил
ната техника, бtха съпоставили до новитt си мо
дерни коли съ всички удобства и пригодени за 
бързина до 140 клм. въ часъ и първитt опити за 
реализиране на самоходнитt коли отъ 1886 годи
на, обикновенни кабриолети, съ приспособени ме
ханизми. До тtхъ се намираха и грамаднитt ауто
буси за масовъ превозъ на пжтниuи, съ всички 
удобства, както и мотоциклети представени отъ 
различни, европейски и американски фабрики. 

Въпреки разнообразието и богато наредения 
отдtлъ на транспортнитt срtдства, въ многоброй-
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нитt павилиони, които заемаше той, публиката 
по-малко се трупаше. Павилионътъ, който привли
чаше най-много публика бt този на туризма. 

Транспортнитt срtдства, до голtма степень заин
тригуваха посетителя, но тt нtмаха това свойство 
да го обаятъ и безъ усилие да бждатъ разбрани. 
Туризъмътъ дразни повече любопитството, съ
бужда желание за наслади отъ хубавото, било то 
природно или дtло на човtшкиятъ имъ и ржка. 

Техниката очудва, събужда разсжжденията на 
разума и налага усилия да бжде разбрана, а ху

бавото действува върху чувствата, върху въоб
ражението, които еж най-често стимули за дей

ствие. 

Поради тtзи причини, туристическата излож
ба привличаше по-голtмъ брой посетители. Тамъ 
тt, особено недtлни и празднични дни, се тру
паха масово. Този павилионъ действително бt та
ка уреденъ, че съ своето разнообразие и блtсъкъ, 
съ твърде интереснитt изложени нtща, не може
ше да не привлича всtки посетитель на излож
бата. 

Близо половината отъ туристическата излож
ба бt заета отъ полскитt войводства ( окржзи) и 
голtмитt полски градове. Въ картини, маникени 
въ национални костюми, семейни селски сцени, 

произведения на селски домашни занаяти, рекла

ми и панорами, бt изложенъ животътъ на всtка 
провинция съ неговитt нрави и обичаи. Тамъ се 
редtха севернитt войводства съ тtхнитt прими
тивни обичаи и домашни занаяти. На друга стра
на заедно съ красотитt на полската Татра, Мор
ско око и Закопане, бtха представени и жители
тt, Гурели, съ китнитt си костюми, бромбергски
тt живописни женски костюми на поморското вой

водство. Хубави дърводtлски пирографирани из
дtлия отъ Закопане, красиви килими отъ Воли
ния, шевици и други украшения отъ Лоджъ и 
други провинции. Всичко бt така подбрано и на
редено, за да даде една ясна представа за хубо

ститt на Полша, да запознае чужденеца съ бито
вия животъ на селското население и да събуди 
въ него желание да отиде на самото мtсто, за 

да го наблюдава въ неговия естественъ видъ, как
то и да посети забележителноститt на страната, 
които богато бtха рекламирани. 

Въ останалата часть се помещаваха излож
битt на останалитt народи взимащи участие въ 
изложбата. Туристическитt служби при француз
скитt желtзопжтни компании, заедно съ Турингъ 
клубъ де Франсъ, излагаха многобройни цвtтни и 
свtтливи картини на по-характернитt мtстности, 
градове и провинции на Франция: Алзасъ, Бре
танъ, Нормандия, Жура и Ривиерата. 

До Франция излагаше Ромъния. Тя бt изра
ботила единъ естественъ пейзажъ на крайдунав
скитt брtгове къмъ Сулина съ тръстика и край
дунавски препарирани птици. Въ нtколко отдtла 
се простираха свtтли и цвtтни картини представля
ващи по-красивитt ромънски мtстности и градо-



ве, битови картини и такива представляващи пол

ската работа на ромънския селянинъ. Гърция из
лагаше художествено изработени фотографии на 
своитt исторически ценности и градове, придру

жени съ рекламни брошури на чужди езици, ху
дожествено изработени. Югославянската туристи
ческа служба при желtзницитt и пжтническото 
бюро „Путникъ" излагаха фотографии и картини 
на адриатически и планински курортни мtста, би
тови сцени отъ Босна и други нtкои провинции. 
Унгария, особено градътъ Будапеща, бt уредилъ 
една панорама на Будапеща, добре осветена, на 
която изпъкваше хубавото мtсторазположение на 

града и по забележителнитt паметниl!и· Чехосла
вия излагаше живописни пейзажи на планината 

Тарта, на красивитt курортни мtстности и една 
живописна панорама на града Прага, съ изобра
жение на една релиефна карта съ цвtтно освtте
ни линии, желtзопжтнитt, въздухоплавателнитt 
и автомобилни връзки на Чехословашката столи
ца съ всички по-голtми европейски градове и вре

мето, за което съ всtки родъ превозни срtдства 
се отива до Прага. · 

Финландия, Холандия, Белгия, Италия и др. 
въ красиви панорами, цвtтни и свtтли картини и 
фотографии, многобройни рекламни брошури и 

рекламни пощенски картички, запознаваха посе

тителя съ историческитt, природни и курортни 
забележителности на тtхнитъ страни. 

Българскиятъ отдtлъ се състоеше отъ техни

чески планове на нашитt пристанища, изкуствени 

развития на мtстности отъ по-интереснитt ли

нии, карти съ желtзопжтнитt пжтища и шосей
ната мрежа, международнитt ж. п. връзки презъ 

България и съ нашитt пристанища, графически 

статистически изображения и многобройни сним
ки на красиви природни мtстности, както и на нt
кои по-голtми градове. За пояснение и запозна
ване чужденцитt съ България - нашитt курорти 
и красиви планински мtстности, бtха напечатени 

на чужди езици многобройни цвtтни листчета, 

една брошура за нашитt пристанища и приста

нищни градове и една рекламно 0описателна, до

бре илюстрована брошура на френски върху Бъл
гария. Окрасенъ добре и драпиранъ съ национал
ния трикольоръ, българския отдtлъ привличаше 

доста посетители. Той заинтересуваше и техни
цитt и любителитt на природата, и често посе
тителитt гласно заявяваха: ,,България изглежда 

една интересна и живописна страна". Много, кои
то само по вестницитt бtха чели за България, се 
спираха по внимателно, разпитваха за нашата 

страна и изказваха желание да я видятъ. За по
ляцитt особенъ интересъ буди Варна. За тtхъ 
той е единъ видъ градъ за поклонение, тамъ кж

дето един~; отъ тtхнитt най-славни крале, Вла
диславъ IV Варненчекъ, е падналъ убитъ въ сра
жението срещу турцитt. Всtки, който нtколко 
години е посещавалъ народнитt училища, знае

ше за Варна. Ученици, щомъ идваха при българ-

ската изложба, веднага запитваха за Варна, мtст
ностьта кж.дето презъ 1444 год. е станало сраже

нието. 

За забелязване е, че всички страни правятъ 
голtми усилия съ рекламнитt срtдства, които 
най-модерната техника е усъвършенствувала, да 

запознаятъ чужденцитt съ тtхнитt красоти, исто

рически и художествени ценности и курорти. 

Рекламитt еж така художествено изработени, че 
дразнятъ въображението на наблюдателя, събуж
датъ въ него желанието да види тъй красиво ре

кламираната страна. Посещението на една страна, 

независимо отъ материалното преимущество, че 

ще бждатъ оставени пари въ нея, но още про

бужда въ посетителя симпатия къмъ народа, кой

то е опозналъ. Той се интересува отъ неговия 
битъ, отъ неговата история и неговото културно 

и стопанско развитие: Този, който не познава нt
кого не може и да го обича. Познаването е необ-

На Черни връхъ - традициония излетъ. 

ходимото условие за обичъ и приятелство. Наша
та страна, България, има голtма нужда отъ прия
тели въ странство. Затова и намъ се налага, как
то правятъ другитt народи, да развиемъ и усъ

вършенствуваме рекламирането на нашитt исто

рически мtстности, художествени ценности и осо
бено, това което имаме въ изобилие, нашитt ми

нерални и морски бани и нашитt планини, огъ 

които всtки чужденецъ, който ги е посетилъ е 
останалъ съ отлични впечатления. 

Друга една причина, която може да привлече 
чужденци у насъ, е евтиния животъ въ нашата 

страна, кждето презъ лtтото изобилствуватъ хра
нителни земледtлски произведения, зеленчуци, 
овощия и грозде, достжпни за всички хора, пора

ди тtхната низка цена. 

Началото, поставено съ създаването по на

стояването на Върховния туристически съветъ, 
специално бюро за туризъмъ, и това което Глав
ната дирекция на желtзницитt по своя инициа
тива прави, еж добри признаци за насърдчение 
развитието на туризъма въ страната и за рекла

мирането на нашитt курорти и красоти въ стран

ство. Правителството е схванало ползата отъ това 
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и вече съдействува на туристическитt организа

ции въ това направление. Постепенно и въ насъ, 
както въ странство ще се развие, и усъвършен

ствува туристическата и рекламна литература. 

Моето пожелание въ това отношение е, както ста

ва въ странство, за едно по тtсно сътрудничество 

между службитt при общественитt учреждения и 
туристическитt организации въ страната. Това 
сътрудничество, което въ Познанската изложба 
ясно проличаваше въ друrитt страни, е необходи
мо и у насъ, за действуване · по-планомtрно и пол

зотворно. 

Д-ръ Иосифъ Петковъ. 

ОРЛОВИ ГН153Дf\ 

(ПРоСЛf\ВЪ-Пf\ТЛЕЙНf\) 

На връщане отъ Патлейна спираме при но

воразкритата Симеонова ч·ерква и дворецъ край 

Преславъ. Единъ отъ съпжтницитt бързо изтича 

предъ насъ къмъ черквата, стжпи върху ,една отъ 

поваленитt бtломраморни колони и загледа въ 

просторитt къмъ Мадара и Шуменъ. 
Когато стигнахме при него, той посочи съ 

ржка: 

- Преди да търсимъ наоколо, погледнете! 
Ще каж·ете една прекрасна гледка като много дру

ги въ нашата земя. Не това! Тукъ сме на високо; 
отсреща Мадара е кацнала подъ крилото на ги

гантскитt скали; по-натамъ вижте онази ивица 

като пресtчена крепостна стена, която почва задъ 

Мадара, извива източно отъ Плиска и се rуби 

къмъ Дели-Ормана. Оттамъ погледнете широкия 

rръбъ на височинитt, които се издигатъ надъ 

Шуменъ подобно непристжпна твърдина. Това е 

единъ грамаденъ пръстенъ, поставенъ надъ рав

нината съ три блестещи диаманта. Преславъ, Ма-

. дара и Плиска. 
- Доста картинно! 

- Не това искахъ да кажа, продължи нашия 

събеседникъ. Мисля, че тукъ ое крие една черта 
отъ характера на нашитt царе. Като орли тt еж 

търсили - страте,гически гнtзда, откждето да се 

спускатъ и да бранятъ царството си - все отъ 
високо, а не скрити въ непристжпнитt дебри или 

диви мtста. Дали тази склонность е била само 
едно военно съображение или пъкъ и -една жаж

да на духътъ къмъ висинитt, оставямъ да опредt

лятъ нашитt учени, писатели и художници, кой 
както успtе да подслуша презъ вратитt на своята 
интуиция. 

- Изглежда добави другиятъ събеседникъ, 
че прабългаритt, дошли отъ рускитt степи, не еж 
могли да забравятъ любовыа си къмъ равнината, 
къмъ бtсния бtгъ на rривеститt коне и свtтка
вичния устремъ на военната конница. А отъ 

друга страна тия балкани, тия коварни проходи 
и пжтеки, по които еж се помъквали враговетt, 

еж налагали своето: една височина, една крепость, 

отъ която да изхвъркватъ защитницитt и кждето 

да се връщатъ за почивка и на постоянна стража. 

-с- Но вижте второто царство - Царевецъ, 
Трапезица. Все този стремежъ на прабълrаритt и 
тукъ - да rледатъ. отвисоко, да се борятъ и от-
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браняватъ, _ кацнали върху непристжпни скали

крепости, издигнати сякашъ нарочно край пре

столния градъ. 

- Само, че у търновскитt царе не е оста

нала нито следа отъ купнежа на прабългаритt 
къмъ равнината. 

- Вtрно, но види се подъ влияние на Ви
зантия, вмtсто въ подножието да запазятъ равни

ната за смtли набtги и открита борба търновски
тt царе предпочетоха защитата на змиевъдната 

Янтра - тоя живописенъ поясъ, който украсява 

прелесния Царевградъ Търновъ, както го нарича 
Люб. Владикинъ. 

- Да, хубавъ символъ - змиевъдната Ян
тра! - Затова търновското царство падна, когато 
змията на предат,елството пролази къмъ Царе

вецъ ! 
Разговорътъ се приключи и ние разгледахме 

черквата. Две години не бtхме идвали. За честь 
на нашитt археолози намираме, че е направено 

предостатъчно, за да се разкрие каквото може 

отъ черквата и сжщевременно да се запази. Зи
доветt еж бетонирани като ,е спазенъ видътъ имъ 

въ положението, .въ което е намtренъ. 

Въ предвtрието е разкритъ почти неповре
д:енъ дълбокъ кладенецъ, пъленъ съ вода и обзи
данъ съ плочи на дълбочина 5-6 метра. До неrо 
е поставенъ каменния пръстенъ, който е билъ по

ставенъ отгоре му. Върху вжтрешнитt стени на 
пръстена личатъ врtзани бразди, навtрно отъ 
синджиритt, чр-езъ които е черпена вода. 

Както въ Патлейна, така и тукъ наличностыа 
на толкозъ изобилна вода налага по-допустимото 
предположение, че тия божи храмове, колкото и 

скжпи и блtскави, еж били градени съ огледъ за 
отбрана. Това предположение се засилва тукъ по
вече, защото Симеоновата черква има две кули 
съ бойници. 

Отъ черквата презъ нивитt отиваме къмъ 
двореца. Тамъ разкопкитt продължаватъ, но вмt
сто да намtримъ нtщо ново, останахме огорчени, 
че и отъ онова, което имаше по-рано, въ желание 

да се копае по-дълбоко, сега 1е останало по-малко, 
заличени еж много отъ основитt. Оста.ватъ около 

външнитt стени двореца и дветt зелени мраморни 
колони като единственъ знакъ за блtсъка на Си
меоновия палатъ. 



Ние минаваме и заминаваме набързо покрай 
тия свети мtста. Но трtбва всички да дойдатъ 
тукъ не само на поклонение, а за да почерпятъ 

духовна сила, упование и устремъ, съ които ни 

облъхватъ тия останки отъ славното, велико 
време. 

1Г-нъ В. Рашковъ, шуменскиятъ окржженъ 
управитель \И ,епископъ Андрей, помощника на 

дtдо Симеонъ, еж имали щастливата идея да се 

построи една сграда на тtзи мtста съ нужднитt 
удобства, кждето да пребиваватъ и пренощуватъ 

посетителитt. По този начинъ наистина тукъ ще 
стане мtсто за поклонничество. 

Тая идея трtбва да бжде поздравена и под
крепена отъ всички страни. 

Л. Н. Вълчановъ 

ТУРИЗЪМЪТЪ ВЪ СЪВЕТСКF\ РУСИЯ 

Докато следвоеннитt години, особено послед

нитt, донесоха едно общо увеличение дейностьта на 
туристкитt организации въ Европа и сближиха бъл

гарския туризъмъ съ много отъ последнитt, сжщитt 

години, бидейки такива на промtна политическата 

и стопанска структура на Русия не позволиха и до 

днесъ да узнаемъ нtщо повече за туризма .въ стра

ната, която по-рано указваше не малко влияние 

върху появата и развитието на нашитt обществени 

движения. Рускиятъ туризъмъ остана за насъ едно 
черно понятие, въпреки, че едно море ни дtли само 

отъ най-известнитt негови обекти и че българскитt 

туристи въ това време проникнаха въ сравнително 

по далечни и чужди планини. Възможностьта да 

научимъ нtщо повече отъ докладитt, които най

много нtмскитt експедиции даваха за своитt пжту

вания въ Кавказъ и до сега остана ограничена и за

това трtбва да се радваме, че въ популярното спи

сание "Deutsche Alpeпzeituпg", въ книжкитt за м. 
септемврий Aпdrea von Pollitzer - Pollenghi* J дава 

доста сведения за условията и творчеството на ру

скитt туристи. 

Политическитt отношения въ Русия - спорни 
въ кржrа на партийни разбирания - и тука не еж 

споменати. Толкова по-добре, че ще можемъ да пре
дадемъ едно истинно и обективно изложение за ту

ристския животъ въ голtмата руска страна. 

Въ Съветска Русия сжществуватъ днесъ две 
туристски организации: ,,Совтуристъ" - едно дър

жавно акционерно д-во, което организира колекти

венъ или отдtленъ туризъмъ по опредtлени мар

шрути:и затова е нtщо срtдно между туристско дру
жество и бюро за туристи и „Пролтуристъ" (про
летарски туристъ), съкратено още О. П. Т. (обще
ство пролетарски туризъмъ ), което организирва от
дtлнитt туристи и затова се приближава повече до 
формата на нашитt и европейскитt туристски орга
низации. Има и една трета организация .Интуристъ", 
която улеснява пжтуването на чужди, най:-много 

американски туристи, въ Русия. Тя притежава едно 
бюро въ Москва. · 

Пролтуристъ има еж.що своето седалище въ 
Москва и къмъ нея принадлежатъ най-добритt на
стоящи съветски алпинисти: Сименовски, Криленко 
и други. 

*) Участвалъ въ кавказската . експедиция 1929 гад. 
на Club Alpino ltaJiano. 

Членове на „ Пролтуристъ" еж. предимно работ
ници, офицери и пр. членове на комунистическата 

партия. Този съюзъ има малко „бази„ 1) но прите
жава най-високата отъ тtхъ „Приютъ Айдинистъ" 
( 4200 м.). Сжщо така той има секция за хохтуристи 
начело съ Криленко. ,,Совтуристъ" има повече бази, 

Пиринъ. - ,,Суходолъ-полянитъ"- мъстото кждето 
се строи хижата. 

въ които се срtщатъ не само комунисти, но всt

какви хора по класи, религии и възрасть, предимно 

обаче културни хора, като инжинери, лtкари, худож
ници -- цвtта на руското общество. "Совтуристъ" 
издава ежегодно единъ водачъ за Русия, повече отъ 
150 стр., на които се третиратъ всички области 
(Москва, -, Ленинградъ, Уралъ, Волга, Днепъръ, 

Кримъ, Черноморскиятъ брtгъ, Кавказъ, Догес'rанъ, 
Централ. Азия, Памиръ, Алтай, Сибиръ, Архангелскъ 
и Арктика). Благодарение организацията на „ Совту
ристъ" и евтинитt цени по рускитt желtзници 

много мечти на европейски алпинисти да видятъ 

примамливитt кавказки планини ще могатъ да се 
осжществятъ. 

Интересенъ е режима въ споменатитt „бази". 

Обикновената цена въ тtхъ е 3 рубли дневно2), 
срещу които се получава закуска (кафе или чай, 

2 яйца, масло, сирене, или месо), обtдъ ( супа, месо, 

1) ,,База" не значи точно нашето разбиране за „хижа\ 
или „подслонъ", защото такива бази има и въ Батумъ или 
други голъми градове, като Москва, Ленинградъ или 
Тифлисъ. 

2) Една рубла = 73 лева. 



десертъ и чай) и вечеря (месо съ зеленчукъ, ком

поп, И.'IИ плодове и пакъ чай), а сжщо така въ 

тtхъ е включена и нощувката. Въ тия бази могатъ 
да престояватъ поданници на всички страни, а на

маление на цената получаватъ само студентитt (20°/,) 
и членоветt на пролетаркитt организаций (50%)
Вероятно студентитt и работницитt и на други 
страни биха могли да получатъ сжщит-13 намаления. 

Въ базата може да се получи само предвиденото 
меню - изглежда че и тука стремежътъ е евенту

ално неравенство да се избtгне. 
Едно пжтуване въ Русия е свързано съ много 

формалности. Преди всичко, се изисква чрезъ м·!;
стното руско консулство едно предварително разре

шение отъ Москва, което обикновено се дава лесно, 

защото и руситt искатъ вече да развиятъ чуждия 

туризмъ и привлекатъ чужденци. 

Влизането въ Русия може да стане презъ раз-

Гложенскня монастиръ - (Тетевенско) 

лични мtста. Но отъ Централна Европа предпочи
телно е да се пжтува до Москва и оттамъ надолу 

къмъ Кавказъ (до Минерална вода бързъ влакъ 50 
часа, цена 23 рубли). Едно евентуално средство е и 
въздушното съобщение и въ самата Русия, но аеро
планитt въ Русия еж ~ного препълнени, а и не 
може да се носи повече багажъ отъ 15 кгр. Сжщо 
така еж препълнени и хотелитt въ Москва, въпреки 

баснословната скжпотия, която не може да се избtгне, 
понеже единъ чужденецъ не може да се задоволи 

съ инъкъ евтината храна въ държавнитt ресто

ранти. 

Всtки може да се движи навсtкжде съ турист

ски костюмъ, даже съ кжси гащи човtкъ може да 

отиде въ театъръ въ Москва - нуждниятъ за швей

царскитt курорти смокингъ би билъ смtшенъ въ 

Русия. Докато храна може да се получи навсtкжде, 
въ планинскитt долини ограничена до яйца, месо и 

айранъ, туристско снаряжение почти липсва напълно. 

Даже чуждиятъ туристъ трtбва да носи нужднитt 

пикели, котки, дрехи, палатки и др. за своитt носачи 
и водачи, които нtматъ и не могатъ да получатъ въ 
Русия нищо друго освенъ своитt дрехи. 

Напоследъкъ вече е разрешено да се фотогра-
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фира всичко, съ изключение на забраненитt по 
военни съображения обекти, която забрана впро
чемъ обхваща много нtща: по гари и отъ влака въ 

гранични зони или край морето и даже въ нtкои 
градове като Батумъ, снимки не могатъ да се пра

вятъ. Кинофотографията по начало е забранена. Фо
тографически материали въ Русия неможатъ да се 
купятъ никжде, а употребениятъ чуждъ материалъ 

(плаки и филми) преди напущане Русия и въобще 
при проявяване се цензурира. 

Митническитt власти на Русия не еж по-строги 

отъ тия на другитt страни, въобще чужденеца -
туристъ бива приетъ любезно навсtкжде, даже и 

всрtдъ кавказкитt племена, които еж сега едно 

мирно и гостоприемно население. 

Въ самата Русия знанието на руски езикъ не е 

необходимо, защото мнозина, особено младежьта, 

говорятъ нtмски и английски. А колкото до Кавказъ 
е съвсемъ безразлично какъвъ езикъ говорите, за

щото е все едно - тамошнитt жители и безъ това 
говорятъ 68 различни диалекти. 

Както споменахме, най-добритt съвременни 

руски алпинисти еж: държавниятъ прокуроръ Кри
ленко, после Семеновски отъ Москва и проф. Фро
ловъ отъ Пиатогорскъ. 

Рtчниятъ тур из ъмъ въ Русия е непознатъ. 

Животътъ въ Русия е общо взето много по

скжпъ съ изключение на ж. п. пжтуване и ценитt 
въ базитt. Едно пжтуване до Кавказъ 8-10 сед
мици би струвало между 40-100,000 лева за човtкъ. 
Нtкои алпинисти обаче, които не спиратъ въ раз
нитt градове и <.:ами еж носили раница до 25 кгр. 
нА гърба си по високи проходи, еж изкарвали съ 

около 25,000 лева. 
Макаръ и съветскитt власти да правятъ спе

цифични мжчнотии, едно съвременно пжтуване до 

Кавказъ е много по-лесно отколкото преди войната. 
Създаденитt нови съобщителни средства, намtста 
съ автомобилно съобщение, голtмиятъ брой на ба
зитt и самите руски туристи, умиротворението на 
по-рано войственитt племена, всичко това прави едно 

настояще пжтуване въ Кавказъ почти удоволствие. 

Днесъ тамъ се практикува еднакво добре тури

зъмъ и алпинизъмъ. Всички върхове надъ 500 м. 
еж вече изкачени, особено Казбекъ и Елбрусъ, но 
нови изкачвания по тtхъ (югоизточнитt склонове) 
все още могатъ да се предприематъ. Вмtсто това 
има доста четнрихилядници още непобедени и то 

не най-леснитt. 

Посещението на планинитt започва обикновено 
въ юли и продължава до началото на септемврии -
зµмното завладяване на Кавказъ е все още мечта, но 

вече предстояще. Ски-туризмъ въ Русия още': нtма, 
а Елбрусъ е единъ чудесенъ обектъ за него. 

Нека останемъ съ надеждата, че разведрява
нето политическитt отношения съ Русия ще донесе 

появата и на руския туризъмъ, който впрочемъ въ 

своитt планини сполучи голtми дtла. А ние бълга
ритt, дълго още не ще можемъ да се наредимъ съ 

другитt алпинисти като посетители на Кавказъ. 

Ст, Поповъ 



' 

ТОПЛF\ТF\ ДУПКF\ 

Така се зове отъ мtстното население пеще
рата, намираща се на югозападъ, недалеко отъ 

гара Борущица. Който е минавалъ съ влака през
балканската линия, той знае китнитt селища, кои

то съ прекарването на линията се обърнаха на 

хубави ж. п. гари. Тtхното значение се още по
вече издигна, понеже лесното и сигурно превоз

но срtдство позволява да става леко обмtната 
на продуктитt на планината: дървенъ материалъ, 

каменни вжrлища и др. съ тия на полето: жито 

и други хранителни продукти. Нагледно илюстри

ране на това е бюджета на Борущенската общи
на, съставена отъ селата: Борущица, Бънзарито 
и Държавенъ. Презъ 1913 год., когато се откри 
презбалканската линия бюджета на общината е 
билъ: приходъ 3162.04 лв. и разходъ 2714.23 лв., 
а непосрtдственно следната година 1914 той ска -
ча на приходъ 8700.10 лева и разходъ 4901.28 
лева за да стигне презъ 1928/ 29 финансова го
дина приходъ 493,380 лева и разходъ 493,180 ле
ва. Населението сжщо бързо нараства. На 31 XII. 
1910 година Борущица брой 189 души, Бънза
рето 119 души и Държавенъ 96 души; на 31. XII. 
1922 година Борущица 341 души, Бънзарето -
105 души и Държавенъ - 115 души, а на 31. 
XII. 1926 година Борущица 344 души, Бънзарето 
- 131 души и Държавенъ - 117 души. 

Съ една надморска височина 700-800 ме
тра Борущица представлява и добро почивно мt

сто за презъ лtтото. Тукъ идватъ доста лtтовни
ци отъ близкитt градове. Има образувана дет
ска колония на казанлъшкитt основни училища 

съ свои здания и почивна станция на фонда „Об
ществени осигуровки". 

Интересни мtста за посещение въ Борущица 
еж: ,,Царскитt-Могили", при които царь Борисъ 
е посрещналъ мощитt на Св. Ив. Рилски при пре
насянето имъ отъ Маджарско за Търново въ 1187 
година, отъ гдето моги·литt носятъ названието си. 

Тукъ е и „Иванковата пжтека", гдето Иванка, 
убиеца на Асена е избtгалъ отъ В.-Търново за 
Византия съ много товари злато. Насрещната ви

сочина е „Марковъ-камъкъ" - останала и до 

сега слава на епичния герой Крали-Марко, койтu 
хвърлилъ на шега една голtма скала отъ „Цар
скитt могили" на насрещната поляна; ,,Кланитt 
кадъни" е една висока поляна, гдето бtгащитt 
кадъни били застигнати и изклани. Но отъ всич

китt природни исторични мtста най-интересно ос

тава пещерата „ Топлата дупка". Входътъ и, обър
натъ на юго-западъ и намиращъ се подъ една ви

сока стръмна скала, се забелязва отъ влака, който 
върви успоредно, едно до друго съ пtнливата 
рtка, която носи разни названия на населенитt 
пунктове презъ които минава - Кръстецска, Бо
рущенска, Поповска и пр. ·Входътъ и е ~rолtмъ 
около 2 метра въ диаметъръ, удобенъ и свtтълъ. 

БОРУЩИЦF\ 

Но пристжпи ли едвамъ, дълбокъ мракъ обхваща 
погледа и се явява необходимость отъ изкуствена 
свtтлина. Карбитната ламба и смолеститt факли 
веднага изненадватъ посетителя съ откриващата 

се предъ него картина. Това е приемния салонъ 
въ своя блtсъкъ. Бtли плюшени завеси ·се спу

скатъ чакъ ·до пода, а на свода еж надвиснали най

разнообразни полюлеи. Хладината и влажностьта 
завладяватъ посетителя; единъ въздушенъ душъ 

действува на тtлото му. Салонътъ е дълъгъ около 
12 метра съ една широчина · 3- 4 метра. Той 
свършва съ една декоративна врата съ надвисна

ли сталактити и естествена стълба, водеща въ 
голtмата зала, великолепно украсена съ много 

образувани сталагмити и сталагтити. Отъ дtсно 
на стълбата се намира една пропасть 3 метра, 
която води къмъ другия отдtлъ на пещерата, кой
то се съединява съ залата. Освtтена феерично съ 

Борущица - гарата съ в. Царскиn могили. 

бенгалски огънь залата дава чудно настроение. 

Обитателитt на пещерата - многобройнитt при
лепи, смутени отъ неканенитt посетители, съ 
шумъ напускатъ освtтеното мtсто и бtгатъ въ 
многобройнитt и разклонения. Множество статуи, 
изваяни по най-чу дноватъ начинъ отъ невидими 

скулптори, украсяватъ стенитt на залата, която 
има единъ диаметъръ около 10 метра и височина 
5- 6 метра. Фантазията свободно одухотворява 
естественитt творения на въздуха и водата и от

крива чу дноватоститt на подземния миръ. Чо
вtкъ би се излъгалъ, ако би помислилъ, че това 
е най-красивото на пещерата. Не - както въ 
всtки замъкъ има скрити хубости и скжпоцен
ности, показвани само на особени гости, така и 
тукъ подземния дворецъ е скрилъ своитt хубости 
въ нtколко галерии, намиращи се на височина 

нtколко метра отъ входа на залата и скрити не

забелязано подъ спускащитt се завеси и статуи. 

Една такава ,галерия се намира въ дъното на за

лата по протежение на входа на 2 метра височина. 
Въ нея се лесно влиза, но още първитt стжпки 

прав-ятъ невъзможно ходенето правъ. Човtкъ поч-
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ва да се движи по единично и пълзешкомъ, ско

ро обаче, и това е невъзможно и трtбва да става 
предвижването на тtлото лежишкомъ. Така се 
върви около десетина метра и се дохожда до едно 

мtсто, гдето по-нататъкъ не може да се върви. 
Тукъ може само да си извиете главата, тъй като 

тtснината не позволява да се обърне тtлото. 
Предъ посетителя се открива една отвесна цеп

натина, която би могла да се изследва, ако се 
разчисти галерията, тъй _ като тя цtла е образу
вана отъ варовити отлагания, които лесно биха 
се копали. Ако се почука по пода на галерията, 
чува се тънтежъ, отъ което се вижда, че подъ 

него е празно пространство и навtрно това е 

сводъ на нова пещера. По цtлото протежение ре

флектора явява предъ погледа малки, силни по 

своята изваяность сталагтити и сталагмити, раз

хвърляни въ най-красиви групи. Преди да се на
пусне изхода на галерията и слtзе въ залата, 
предъ главата се открива продълговата каменна 

халка. Като се покачи човtкъ на нея, въ дtсно 
се явява нова галерия, която е успоредно на пър

вата, само че въ дtсно и нtколко метра високо. 
Посоката е наклонена нагоре и движението е мно
го мжчно. Пода е жълта и водна глина. Придвиж
ването става лежишкомъ. Следъ нtколко време 
движение напредъ, рефлектора открива новъ въл

шебенъ миръ на сталагтитни царства. Ржката не 
може да ги достигне и затова тt еж запазени въ 

първичната си форма, хубави и нежно снtжно 

бtли. Кжде ли води нататъкъ галерията? Дали 
задъ тtзи нежни прегради не сжществуватъ най

дивнитt и чаровни сталагтитни образувания, скри

ти ревниво въ пещерата? Следъ любуване на ху
бавитt природни образувания, заднишкомъ се из
мъкваме отъ галерията, защото нtма мtсто какъ 
да се обърнете. При изхода на галерията - на 
лtво се открива входа на нова галерия. Обаче, 
достжпа е много мжченъ и трtбва човtкъ да бж
де екипиранъ съ необходимитt помощни срtд
ства. Старанието ни да проникнемъ въ този дtлъ 
на пещерата не се увенча съ успtхъ. Навtрно 
други пжть съ необходимата вжжена стълба ще 
може и тамъ да се слtзе и направятъ най-необ
ходимитt, изследвания. 

Отъ залата се тръгва по лосока на входа, 
само че въ лtво. Залата се отдtля отъ новъ от
дtлъ ·на пещерата - работилницата съ надвис
нали каменни къдреци. Тукъ въ глухотата и мра

ка се чува отсеченото падане на воднитt капки. 

Така денонощно, безспирно тt разнасятъ у даритt 
си въ глухотата и ваятъ най-чудноватитt форми 

на сталагтитнитt и сталагмитни образувания. Ето, 

тукъ виждашъ главата и шията на голtмъ испо

лински конь, останалата часть още не е доиз-
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градена, но що еж за природата вtковетt! Тя 
величествено ще изгради творението, което ще 

чуди любопитния човtкъ. Тамъ е излtта по най

изисканъ начинъ голtма наковалня. Надъ нея, ка

то голtмъ хидравлически чукъ се издига сталаг

митно образувание, но за жалость, осакатено, из

почупено, чийто откъслеци лежатъ разхвърлени 

изъ пода. Мжка изпълва душата отъ варваризма 
извършенъ отъ злосторницитt. Защо еж посмtли 
да осакатятъ най-голtмия и хубавъ сталагтитъ? 
Нима не знаятъ, че красотата на· този подземенъ 
миръ е само тукъ; изваденъ на слънчева свtтлина, 

той губи отъ своята омая и великолепие. Когато 
Неронъ съ своята ненаситна страсть за зрелища 
запали Римъ - изкуството на човtшката ржка, 
въ историята всtки го осжжда. Но колко повече 

за осжждане еж тtзи Нероновци, които съ единъ 

замахъ разрушаватъ творбата на природата тъй 

величественна и дивна. Трtбва да се внуши на 
всtки организованъ туристъ пазенето на природ

нитt красоти, даже да не се зацапватъ стенитt 
съ имената имъ. . Нека тt останатъ чисти и дев
ствени. Залата е дълга 3- 4 метра; къмъ изхода 
и въ дtсната страна пада пропастьта, която идва 
отъ приемния салонъ. Подъ изхода и съ естестве
но стълбище се дохожда въ предверието. Тукъ 

въ лtво се открива нова галерия, която води на

право до една напрtчна запушена отъ дветt стра

ни друга галерия. Тази галерия е пълна съ при

лепи, които при приближаването на свtтлината 
бt.атъ шумно. Подътъ е глинестъ и сухъ. Следъ 
обхождане обратно въ предверието, нагоре по 
естественото стълбище се дохожда до общия 
ходъ-изходъ. 

Даннитt, които имаме отъ уредитt за из
следване еж следнитt: влизаме въ пещерата въ 
20 ч. 37 м., излизаме въ 22 ч. 20 м., температу
ра вънъ 20° С. Вжтре въ пещерата, въ залата 18° 
С. Барометрично налягане вънъ 691, а вжтре въ 
пещерата въ залата 689. 

Изцапани, изкаляни, ние излизаме на не го
лtмата площадка предъ входа на пещерата. Пъл
ноликата луна на августовата нощь, освtтила цt

лата мtстность, хвърля страхотнитt сtнки на 
„Царскитt могили", а долу рtката се пtни съ 
виковетt на кжпещитt се русалки. Гърдитt вдиш
ватъ дълбоко свежия, следъ дъждъ балкански 
въздухъ и се изтръгва отъ гърдитt пtсеньта на 

Ботева: ,,Звезди обсипватъ свода небесенъ, гора 
зашуми, вtтъръ повtе, Балкана пtе хайдушка пt
сень". И така подъ мелодията на пtсеньта оста
нахме дълго време да се наслаждаваме на хуба

вата балканска нощь и сподtляхме помежду си 
току-що преживtнитt впечатления. 

Wott. 



СЛf\ВЯНСКИ ТУРИЗЪМ.Ъ 

Асоциация на славянскиm туристически дружества 

Тази година конгреса на А. С. Т. Д. се състоя 

отъ 24 до 28 септемврий въ гр. Прага. Бъха предста

вени Полското татранско дружество, Словенското пла

нинско дружество, Хърватското планинарско друже

ство, Българското туристическо дружество и Клуба на 

чехословашкитt, туристи. Делегатъ на Б. Т. Д. бt, Н. 

Галчовъ. 

Откриването стана въ тържествената зала на Ста

рото кметство съ речь отъ председателя г. йеничекъ, 

въ присжтствието на министра на търговията г. Ма

тоушекъ, министра на вжтрешнитъ работи г. д-ръ Сла

векъ, и кмета . на града г. д-ръ Бакса. Tt, поздравиха 
конгреса. Присжтсrгвуваха представители: на юредсе

дателя на Републиката и да други официални мъста, 

както и на много кушурни организации, повечето отъ 

които сжщо поднесоха поздрави. Между гоститt, ли

чеха: мастития руски писатель Вл. Н.емировичъ - Дан

ченчо и проф. Д-ръ Пата, - и двамата добри прияте

ли на България. 

Въ произнесенитъ речи и приветствия се под

черта значението на Асоциацията за развоя на тури

етиката въ славянскитt, страни, както и за сближе

нието на славянитt, на културна почва. 

Взеха се редъ решения, които ще съобщиме до

пълнително. 

Делегати и гости бъха разведени съ отомобили 

изъ Прага и околностыа. Tt, hосътиха Карлщайнъ -
замъка на Карлъ Велики и хижата надъ гр. Кладно. 

Следъ това всички делегати и гости направиха 

обиколка изъ Чехия, като посътиха старинния градъ 

Храдецъ Кралове и планинитъ Кърканоше и прено

щуваха въ Крамаржовата хижа ( 1000 м. в. при Сухи 

върхъ. 

После посетиха гр. Бърно, кждето имаха ръдкия 

случай да се възхищаватъ отъ великитъ творения на 

чешкия художникъ проф. А. Муха. Водени лично отъ 

художника, въ „Славянската епопея" тъ можаха да 

преживъятъ въковната история на цълото славянство. 

Не по-малко интересъ възбуди у тъхъ и излож

бата „Антропосъ" - майсторско дъло на известния 

чешки ученъ проф. К. Абсолонъ, който лично разведе 

гоститъ и въ двучасова лекция ги запозна съ крайно 

интереснитt, палеонтологически материали, които обя

сняватъ произхода на човъка и разселването му въ 

Европа. 

Обиколката завърши съ посещението на пеще

ритt, въ Бланско: Мацоха, Слоупъ и водната пещера 

йунква. Гоститt, бъха разведени отъ проф. К. Абсо

лонъ, който е открилъ прохода за дъното на Мацоха 

и има голъми заслуги за изучаване пещеритt, въ 

Бланско и отъ проф. К. Бочекъ, изследоват.ель на пе

щерата Слоупъ. 

Тамъ гоститъ видъха не само вълшебнитъ карти

ни на този подземенъ свътъ, но и какво е могла да 

стори човъшката ржка, за да направи достжпни тия 

красоти на всъки любитель на природата. Пещеритъ 

еж освътени съ електричество; входоветъ еж снабдени 

съ бетонови пжтеки, стълби и пр. Всъка година по

вече отъ 50,000 души посещаватъ пещеритъ на Бланско. 
Заседанията на конгреса и обиколката изъ Чехия 

траяха петь дни, презъ които гоститt, бъха обградени 

съ голъмо внимание и симпатии както отъ Клуба на 

чехословашкитt, туристи въ Прага, така и отъ пред

ставителитъ на неговитъ клонове въ провинцията, а 

сжщо и отъ официалнитt, власти. Въ тъхна честь бъха 
дадени редъ банкети отъ кметоветъ на Прага и Бърно, 

отъ сдружението на хотелиеритъ, отъ Клуба на чехо• 

словашкитъ туристи и др., на които въ непринудена 

атмосфера се казаха сърдечни слова за славянска вза

имность. 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

ОТЪ ЧУЖБИНА. 

Хималайската експедиция. 

Отъ предварителнитъ съобщения на дветt експеди
ции, които миналата и тая година заминаха за Индия съ 
цель да се възкачатъ на втория по редъ най-високъ връхъ 

въ Хималаитъ и на земята, а именно-върха Кангчен
дзьонга, става очевидно, че както едната експедиция подъ 

предвопителството на Бауера, така и втората подъ пред
водителсвото на професоръ Диренфуртъ, еж ттретърпtли 
неуспъхи. 

Експедицията на Бауеръ е била финансирана отъ 
Германо-Австрийския алпийски съюзъ и е достигнала една 
височина отъ 7600 метра. Само грамаднитt снъгове и не
понятни въ Европа виелици и бури еж принудили члено
вет-в на експедицията да се откажатъ отъ по-нататъшно 
напредване . 

Експедицията на професоръ Диренфуртъ е била ор
ганизирана въ още по-rолъмъ масщабъ. Въ състава и еж 
влизали 3 англичани, 2 французи, 1 австриецъ и 5 гер
манци, между които и г-жата на професоръ Диренфуртъ. 

Финансирани еж били отъ различни дружества, и частни 
mща. Базата на експедицията е билъ rp. Даржилинrъ, 
на границата на затворената за външния свътъ държавица 
Непалъ. Отъ тамъ пжтя е следвалъ презъ областыа Зи
кимъ, непалскитъ манастири - Памионхи, Кахоепери и 
Дубде. При Иоксамъ навлезли въ девственитt лъсове на 
областыа Дзонrри. Отъ тамъ (на 4U00 м. н. м. р.) почнали 
вечнитъ снtrове и глетчери. Голtми неприятности експе
дицията е имала съ ·своитъ 350 носачи и около 200 муле
та и то главно по отношение облеклото и продоволству
ването. Повечето отъ носачитъ били боси и съ невъроят
на издърж.швость: ходели боси по цtли часове по снt
га и леда съ 50 кrр. товаръ на гърба безъ най-малко роп
тание. Обуща експедицията е носила само 70 чифта, но 
ги пазили за по-високитъ региони. Отъ друга страна, жи
телитt на Непалскит-в села отказали да снабдяватъ носа
читъ съ провизии и само подъ давлението на непалскитt 
чиновници, изпратени нарочно отъ махараджата на Непалъ 
и при закана, че ще бждатъ обезглавени, могли да полу
чатъ необходимото. Експедицията напредвала твърде бав
но въ rлетчерит-в, при сравнително благоприятно време. 
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Когато обаче студътъ спадналъ подъ 16-17° С, повече отъ 
половината носачи безъ всtкакво п,редупреждение, отказ
вайки се отъ въ3Наrраждението, се разбtгали по домове
тt си. Съ голtми трудности, главното ядро се домогнало 
на 2 априлъ на една височина 4950 м., гдето е билъ по
строенъ базисния лагеръ. Отъ тамъ върха Кангчендзьон
га се очертавалъ вече добре съ своитt характерни три 
тераси, разположени една подъ друга. На 5300 и на 6000 
м. били построени още два лагера. Отъ последниятъ започ
нали атакуванинта на върха отъ къмъ западната му стра

на. Въ три последователни щурма алпиниститt еж опит
вали щастието си, но и тритt имъ опита останаха безре
зултатни, поради непроходимитt разкжсани глетчери и от
l!еснитt (до Ь5 rралуса) стени, съ каквито е обграденъ 
върха отъ всички страни. При последния имъ опитъ се е 
откъснала една ,:-летчерна лавина, която завлекла и затру

пала най-добрия носачъ на експедицинта Хетанъ, който е 
участвув~лъ въ 3 хималайск~:1 експедиции и едва що не 
затрупала и известния още отъ памирската експедиция 

алпинистъ Шнайдеръ. Поради всичко това, на една висо
чина отъ 7400 м. на 15 май членоветt на експедиция еж 
се отказали отъ едно по-нататъшно напредване за този 

пжтъ. Кангчендзьонга е високъ tб0d м. и е недостигнатъ 
отъ никого още, както и най-високиятъ Мунтъ Еверестъ. 
Канrчензьонга на тибетски сзикъ значи: .,Петыt велики 
съкровища на глетчера", а споредъ други-. Петимата бра
тя на великия глетчеръ"; кое отъ тtхъ е правилното 
ще има да се установи. 

Експедицията следъ тоя неуспtхъ е обърнала погле
дитt си на други обекти и като такива били превъзмо
гнати върховетt Келасъ Пикъ (6400 м.), Лонакъ Пикъ 
(6550 м.) и Йонзонъ ! lикъ (7420 м.)- най-високиятъ връхъ 
който е билъ достигнатъ отъ експедицията. При възкачва
нето на последния еж били унотрtбени и кислородни ди
хателни апарати, които се указали доста практични и це

лесъобразни (произв. Фирмата Дрегеръ-Любекъ). 
Експедицията е извършила маса геологически про

учвания, правени еж значителенъ брой картографически и 
фотографически снимки, а французина-операторъ Дюва
нелъ е снелъ съ рискъ на живота си нъколко филма по 
пжтя, отъ които единъ въ дълбочинитt на rлетчернитt 
пукнатини, вързанъ на въже до 150 метра дълбочина. 

* * * 
Известниятъ италиянски rеолоrъ Дионелли отъ Фло

ренция е на пжть за Индия съ четирима придружници 
за проучване на планинската верига Каракорумъ въ Хима
лаитъ. Ще се правятъ специални наблюдения върху 
глетчера „Зйахенъ" и глетчера „Федженко", откритъ отъ 
миналогодишната памирска експедиция. Глетчера е 77 ки
лометри дълъrъ и е най-rолtмия rлетчеръ на земята из
вънъ полярнитt области. 

* * * 
Въ тазиrодишния съборъ на Германо-Австрийския 

Алпийски съюзъ, който се е състоялъ въ rp. Фрайбургъ, 
се е постигнало обединението на Австрийския Туристи
чески клубъ и Австрийското Планинарско дружество, които 
броятъ около I 0,0U0 членове. Остава извънъ съюза сега 
още само Австрийския Алпийски клубъ, чието приемане 
въ Съюза е предстоящо. Съюзътъ е ликвидиралъ годи
ната съ около 40 милиона лева приходъ и почти толкова 
разходъ. Приходитъ произлизатъ главно отъ членски вно
ски (надъ 200,000 членове). Държавни субсидии не е по
лучавалъ отъ нtколко години вече. Извършени еж маса 
научни изследвания въ Алпитъ, поощрявани и подпомог
нати еж били нtколко задгранични експедиции, построени 
и поправени еж били десетки хижи и пжтища, издадени 
еж подробни туристически карти и нtколко научни тру
дове. Съюза издава едно двуседмично списание и изве
стия, единъ 11люстровапъ rодишникъ съ карти, а напо

следъкъ и ежемесечно илюстровано списание - .,Der 
Bergsteiger" - Планинарътъ. Отъ rолtмо значение еж 
курсоветt, каквито всъка година се уреждатъ за профе
сионални водачи, спасителни команди, които с.е подържатъ 
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въ всички планински центрове и Алпиnскиятъ музей, 
който се подържа въ rp. Мюнхенъ. Съюзътъ плаща еже
годно но 200-300,00U лева обезщетения и застраховки на 
пострадали и за1 инали водач и и туристи. 

Съобщава: Инж. Х. Броксъ. 

Голi;ма изложба на туризма. - Общинскиятъ съ
ветъ и търговската камара въ rp. Ница (Франция), съ 
съдействието на мt.стнигв туристически сдружения, 
проектиратъ да устроятъ за 1932-33 rод. една rолъма 
манифестация на туризма въ Европа. Тая манифестация 
ще се изрази въ единъ rолъмъ туристически конгресъ 
и една обща изложба на всички туристически инду
стрии, снимки и описания на градове, хижи и мtстно
сти, както и сведения за туристическитt. сдружения въ 
европейския континентъ. Назначената комисия за про
учвания е започнала вече своята подготвителна рабо
та и се ,е обърнала писменно къмъ всички срt.ди въ 
Европа за сътрудничество. 

У Н АСЪ. 

Паспортно-полицейски облекчения за чужденциn. 

Германо-бълrарската търговска камара въ София, 
въ желанието си да поощри посещението въ Бълга
рия на нъмскитt. поданици съ писмо отъ 24 юлий т. r. 
отправено до министра на търговията, промишленость

та и труда, прави едно изложение върху пречкитt. осо

бено отъ административно-полицейски характеръ, които 
се правятъ на идващитt. у насъ да лt.туватъ курорти
сти и туристи. Съ това изложение се иска да се раз
реши на · нашитt. консули да цаватъ визи, да се въве
датъ специални марки за виза, както се практикува въ 

всички страни, да се намалятъ визитt. за групови пж
тувания; да се обърне особено внимание и се разре
ши най-скоро въпроса за премахване на визитt.; така 
Германия е премахнала визиrв за своитt. поданици съ 
повече отъ 19 държави, съ нвкои отъ които тя воюва 

Франция, Югославия, Ром ьния, Чехия и др. 
Да се обърне особенно внимание на митнически

тt. чиновници, отъ които да се иска по внимателно от
насяне къмъ пжтницитt., да не се формализиратъ при 
прегледа, като дадатъ по-широко тълкувание на тер

мина „необходимитt. принадлежности" - повече гор
ни и долни дрехи, тоалетни принадлежности, фото
графически апарати; да се препоржчатъ на чужден
цитt. опредt.лени гргнични пунктове за влизане и из
лизане, кждето да има презъ лt.тнитt месеци митни
чески чиновници, които да rоворятъ чужди езици; да 

се стегнатъ хамалитt.-носачи, като иматъ номеръ, та 
да правятъ по-добро впечатление на чужденцитt.. 

Други облекчения, които се следва да бждатъ 
направени, еж относно полицейскитt. формалности. 
Третиране на всt.ки чужденецъ като опасенъ за дър
жавата, като се иска отъ него подаване заявление и 

чакане разрешение, три портрети, поставяне отпеча

тъкъ отъ пръста върху личната карта и заплащане 

такса огъ 150 лв., отекчаватъ и ненуждно обременя
ватъ чужденеца, независимо отъ отрицателното пси

хологическо въздействие, съ което всички тt.зи тяже
сти се отразяватъ върху желаещитt. да посетятъ Бъл
гария чужденци. Курортнитt. такси, които нt.кои гра
дове събиратъ, още повече отекчаватъ посетителитt.
чужденци. Визата за излизане, която с-е практикува 
единствено въ България, еж.що затруднява чужденци
тt.; тя се дава само отъ онзи полицейски орrанъ, който 
е издалъ личната карта; така че обиколилия България 
чужденецъ, който би напусналъ страната отъ друrъ 
пунктъ, ще трt.бва да иска виза за излизане отъ 
пункта, въ който ,е влъзълъ въ България, а това изис
ква разходване на срt.дства и време. Цt.лата система 
на регистрация на чужденцитt. ще трtбва да се про
мtни и опрости. Друга пречка е бирническото удо
стовt.р,ение, което се иска отъ всt.ки чужденецъ, кой-



то е престоялъ повече отъ единъ месецъ въ страната 

- нtщо, което би могло да се избtrне за чужденцитt 
туристи и курортисти. 

Германо-бълrарската търговска камара се спира 
въ своето изложение и на липсата на пжтеводители на 

чужди езици; необходимо е да се издадатъ такива, 
които да бждатъ изпъстрени съ хубави снимки и съ
държатъ ел,ементарни сведения и практически упжт

вания за чужденеца. По за предпочитане е, вмtсто го
лtмъ пжтеводитель да се издадатъ постепенно отдtл
ни проспекти за българскитt курорти, планини, мине
рални бани, морски брtrъ и др. 

Макаръ, че България участвува въ международ
ния автомобиленъ съюзъ и у насъ има организация на 
Царския автомобиленъ клубъ, липсватъ карта на до
стжпнитt пжтища за автомобили и описание за мит
нически и полицейски режимъ, на който подлежатъ 
влtзлитt временно или минаващитt транзитъ авто
мобили. 

Трtбва да се уредятъ автомобилнитt междуград
ски съобщения и се регулира наема на rрадскитt авто
мобилни съобщения. 

Изложението на rермано-бълrарската търговска 
камара е цененъ документъ, въ който еж сумирани 
оплакванията на rерманцитt, посетили България и въ 
който еж посочени и мtркитt, които трtбва да се взе
матъ, за да може да не се отекчаватъ чужденцитt, по
сетили България. Ако новооткритото бюро за тури
зъмъ при министерството на търговията направи да 

се премахнатъ изложенитt пречки, ще се направи една 
rолъма крачка напредъ. Самото изложение пъкъ идва 
да потвърди колко умъстни еж били многократнитъ 
изложения и резолюции по този въпросъ, които ту

ристическитъ конгреси, висшия туристически съветъ и 
централни управления !'!а Б. Т. Д. и ,Ю. Т. С. еж взи
мали до с,ега. 

Б. Ков. 

КНИЖНИНR 

Dr Herbert Louis, Morpho\ogische Studien in 
Siidwest. Bulgarien, Stuttgart, 1930 (д-ръ Х. Луизъ, 
Морфоложки проучвания въ югозападна България, излtзла 
като книга 2 отъ 111. серия на Geographische Abhaпdluп
geп, основани отъ проф. Алб. Пенкъ, издавани отъ Норб. 
Кребсъ, съ 8 картинни приложения и 3 карти). 

Доцентътъ по география при Берлинския универси
гетъ Х. Лунзъ си постаJ!Я за цtль въ тия свои Морфо
ложки проучвания въ Югозападна България да даде една 
по-точна представа за сжщината на rолtмия планински 

релефъ, кuйто се заключава между рtкитъ Струма, Джер
манъ, горното течение на Мариuа и Мъста и обема пла
нинитt Рила, Пиринъ и Доспатския дtлъ отъ Родопитъ, 
като установи и указанията за вtроятния му произходъ, 
за създалитt го наrжвания на земната кора. Като по спе
циална своя задача той изследва битието и строежа на 
отдtлнитъ еле\!енти, които образуватъ формиг!; на тоя 
релефъ и между който изпъкватъ главно три : низини, 
стръмни склонове и високо по слабо развито (релефно) 
пл:~нинско плато, и обяснява взаимнитъ отношения между 
тtхъ. Заедно съ това като втора своя задача той раз
глежда въпроса за размъра, условията за сжществуване и 
действието на заледяването въ тая планинска область по 
време на ледниковия периодъ. 

Своитt проучвания авторътъ започва съ низинитt: 
долината на Струма (Св. Врачката котловина, Креснен
ското дефиле, Симитлийската Клисура, Струмско - Джер· 
манската гжнка между Симитли и Дупница; Дупнишката 
котловина, мtстностыа северно отъ Рила) и долината на 
Мtста (Предълъ и склоноветt на Разложката котлnвина, 
дъното на Разложката котловина и южната часть отъ пpo
ptia на Мtста), за да мине следъ това къмъ високо пла
нинскитt области: Пиринъ (юrоизточенъ Пиринъ. високъ 
Пиринъ), Родопскиятъ масивъ край Мtста и Рила (из
точенъ дtлъ, uентраленъ дtлъ, западенъ дtлъ и юженъ 
дtлъ), като обобщава по отдtлно изводитъ за еднитt и за 
друrитt. 

Въ първата часть на своя трудъ, изследвайки стро
ежа и битието на низинитt и връзкиг\; имъ съ окржжа
ващитt ги планински склонове и плаУа, той идва до заклю
чение, че днешния обликъ на тtхния релефъ се дължи 
на три раздвижвания на земната кора : първоначално. вt
роятно въ миоuена, е станало де по-слабо, де по-интен
зивно раздвижване на котловиннитt пластове; покъсно 

еж последвали вtроятно плиоuенски издигания на пла
нинскитt маси, които образуватъ и стръмнитъ склонове 
между низинитt и високопланинското плато, следъ което 
идватъ като най-нова фаза на развитие на релефа едно 
ново издигане, което обхваща цtлата область: планини и 
низини заедно. 

Минавайки следъ това къмъ планинскитt области 
:шторътъ изследва подробно гl;хния релефъ и битие и за
вършва съ проучване на условията и разпространението 

на заледяването имъ по време на ледниковия периодъ. За 
Рила особено той обръща внимание върху обстоятелството, 
че централниятъ и дtлъ, който при издигането на планин
скитъ маси е дошълъ най-високо, е ималъ най-rолtми 
възвишения, сега не е най-високиятъ - найтолъмитt ви
сочини сега еж въ източния и западния дtлъ (Мусала, 
Мальовица), който огражда, като джга централния дtлъ отъ 
северъ и изтокъ. Това авторътъ обяснява съ с"лно интен
зивното заледяване на високитt части отъ долинитъ на 
uентралния дълъ презъ време иа ледниковия периодъ, 
което е причинило значително понижаване на тоя дtлъ 
впоследствие, 

Цtлото изложение на автор,~_ говори за една съве
стна и веща работа. Авторътъ е употребилъ за проучва
ния на самото мtсто три лtта (1926, 1927 и 1928) и дава 
ценни приноси за опознаване облика и битието на най
високата область на Ба,жанския полуостровъ. Къмъ кни
гата му еж приложени освенъ 8 листа художествено въз
произвецени снимки на характерни особености въ строежа 
на щанинскит~ масиви и две карти на Пиринъ (l:IU0,000 
на utлия масивъ и 1 :-25,000 на uентралния дълъ), една 
геоложка скица на изследваната область и единъ морфо
ложки преrледъ на сжщата съ съответни профили на по
важнитъ направления. Особенно ценни за туриститъ еж 
дветt карти на Пиринъ, въобще първитъ точни карти за 
тоя нашъ край, за които е дадена бележка още въ кн . V. 
на Българск11 Туристъ отъ м. 1✓. ай тая година. и които мо
гатъ да се доставятъ отъ Соф. клонъ ,Алеко Константи
новъ • на Б. Т. Д. 

Пейо. 

Михаилъ Ив. Маджаровъ. - На Божи-rробъ. 
Преди шестдесеть години и днесъ. Спомени, пжтни бе
лежки и впечатления, стр. 118, ц. 30 лв. 

Г-Йъ Мих. Маджаровъ е ималъ добрата идея да 
ни поднесе въ една спретната книжка споменитt, пжт
нитъ бележки и впечатленията си отъ две пжтувания 
до Божи гробъ - светитt мъста за всъки христианинъ. 
Макаръ и да има между тъхъ - дветъ пжтувания -
единъ промеждутъкъ отъ шестдесеть години, свежесть

та на първитъ впечатления е все така ярка, както при 
вторитъ. Първото си пжтешествие r. Маджаровъ е 
направилъ още като 14-15 rодишенъ юноша - презъ 
1868-69 година, а второто си - въ наши дни - презъ 
1926 година. 

Пжтуването за Иерусалимъ въ втората половина 
на миналото столътие е било събитие отъ rолъмо зна-
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чение; подготовката за пжтуването е траяла н13колко 
мес-еци - материално осигуряване оставянит13 въ кж
щи - женската челядъ, а сжщевременно духовно под

готвяне за светит13 м13ста - редовно черкуване, из
б13гване кавги, сдобряване, и прощаване съ близки. 
Тръгването било ц13лъ приздникъ - ц13лия градъ изпра
щалъ бждащит13 хаджии. Самото пжтуване е траяло 
4 месеца, а съ престояване се губ13ли 8---9 месеца. 

Пжтуването е · ставало съ най-примитивни ср13д
ства - на конь, съ кола, параходъ, магарета; да пж

тувашъ презъ Балкана, по долината на Марица до 
Одринъ, да вл13зешъ въ Цариградъ, съ парахода до 
Александрия - Каиро - ЯФа за да стигнешъ най-сет
не въ Иерусалимъ. Чов13къ може да си представи как
во еж изпитвали поклонницит13, които за пръвъ пжть 
еж виждали гол13ми градов,е, грамадни джамии - Сул. 
танъ Селимъ и Св. София, източния бл13съкъ и чов13ш
ка пжстрота на Каиро и Александрия, пжтувание по 
море, и следъ много мжки, стигане до Обетованата 
земя, кждето пъкъ започва поклонението на всички 

м13ста свързани съ живота на Спасителя: блаrогов·ей
ното посещение на Назаретъ, планината на пропов13-
дит13, окжпването въ р. йорданъ, Гесиманската гради
на, Голгота, Божи гробъ и то по време на Възкресе
ние, когато еж се стичали поклонни,ци отъ всички пра

вославни страни. И то отъ поклонници, чиято -един. 
ствена и най-света мечта презъ ц13лъ животъ е била 
да посетятъ Светит13 м13ста. Следъ като направятъ 
своит13 покупки - а т13 не еж били малко - за всички 
роднини и познати по н13що, та нали и най-малъкъ 
подаръкъ иделъ отъ Божи rробъ, поклонницит13 еж се 
стеrали за пжть - не по-малко труденъ отъ отиването, 

но съ спокойна душа, че еж изпълнили -една заветна 

мечта. 

Ц13лата и чиста радость отъ посещението на Бо
жи rробъ, r. Маджаровъ предава много живо и кар
тинно: въ неrовит13 бележки проличава оная дълбока 
религиозность и смирение, които еж били така при
сжщи на поколението отъ миналия в13къ. 

Наредъ съ т13хъ, r. Маджаровъ ни дава много 
интересни данни за цъвтящата тогава търговия съ аби 

и чорапи, произвеждани въ нашит13 подбадкански гра
дове, а разпродавани далече на изтокъ - въ Цари
градъ, Адександрия, Каиро. 

Г-нъ Маджаровъ ни предава впечатленията си и 
отъ гърцит13 въ Цариградъ - въ времето когато се е 
водида борба около църковниятъ въпросъ, отъ аро
гантностыа на гръцки монаси въ Иерусалимъ и отъ 
случката съ гръцкия свещеникъ, когато покдонницит13 
еж поискади да прочетатъ „апостолътъ" на български. 
Посрещането въ Копривщица на хаджиит13 е станало 
отъ ц13дото духов-енство и гражданство вънъ отъ гра
да - едно свидетелство за гол13мината на събитието 
- отиване до Иерусалимъ. Отъ това първо пжтуване, 
което е оставидо такива силни впечатления въ авто

ра, та той да може да ги възпроизведе и сдедъ шест

десеть години, е останалъ И е р у с а л им ъ т ъ 
скжпъ даръ отъ Божи rробъ, който е служилъ като 
иконостасъ въ дома на хаджиит13. 

Второто пжтуване до Божи гробъ, г. Маджаровъ 
е направилъ съ парахода „Царь Фердинандъ" на бъд
гарското параходно д-во въ Варна, презъ м. априлъ 
1926 година. Каква разлика за изтеклит13 шестдесеть 
години: станалата пром13на въ всички клонове на жи
вота е толко резка, че се струва на четеца, · какво 
първит13 впечатления на г. Маджаровъ еж отъ минали 
в13кове. Ако преди се е пжтувало за Иерусалимъ 4 
месеца и съ престояването поклонението е било 8 ме
сеца, днесъ - само за 25 дена може да се посети Божи 
rробъ. Ако пъкъ пжтувате съ още по-бързи превозни 
ср13дства, пжтуването до Иерусалимъ е само двусед
мично. Пром13ната въ превознит13 ср13дства, като че е 
отнела обаянието съ което б13ше обгърнато едно пж
тешествие до светит13 м13ста. Но и днесъ то е богато съ 
впечатления. Още повече, че едновременно може да 
се пос-етятъ и пирамирит13 и се направи едно мжте
шествие, което ни запознава съ Египетъ, Палестина, 
Гърция и Турция. 

Книгата на г. Маджаровъ се чете леко, приятно и 
увл13кателно. Контраста на разказанит13 две пжтеше
ствия напомня източна приказка. Ние горещо препо
ржчваме книгата на всички туристи. 

Б. Ков. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Съобщения отъ Цен:rра·лното, настоятелство. - На 
поздравиl'елната телеrраме, която председателя на 

дружеството r. Н. Галчовъ е отправилъ до Т13хни Цар
ски Величества Царица Иоанна и Царь Борисъ III, Н. 
Величество Царя е благоволилъ да отговори съ сл-ед
ната телеграма: 

Г а JI ч о в ъ, председатель 

Бъдгарското туристич,еско дружество 

Солунска 25, София. 

Царицата и азъ отъ сърдце благодаримъ на всич

ки членов-е на дружеството за тъй любезно изразенит13 

преданни чувства. • 
Цар ь тъ. 

Текста на поздравителната телеграма на друже

ствот.о, ,е сдедния: 

Т-tхни Величества 

Царь Борисъ 111 и Царица Иоанна 
Д в о р е ц а, С о ф и я. 

Бълrарскит13 туристи се присъединяватъ отъ 

сърдце къмъ всенародната радость и поздравляватъ 
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възторжено Ваши Величества по случай бракосъчета

нието Ви. 

Моля приемете израза на чувствата на в13рность и 

преданность, които поднасямъ отъ мое име и отъ име

то на Българското туристическо дружество. 

Председатель: Г а л ч о в ъ. 

* 
По случай царската сватба Ц. Н. е решило да по

дари на Т13хни Царски Величества единъ разкошенъ 
албумъ съ снимки отъ българскит13 планини и курорти. 

* 
Въ едно отъ последнит13 си заседания Ц. Н. е 

разгледало въпроса за финансовото положение на спи
санието „Български туристъ". Отбел13за се, че при се
гашния тиражъ списанието би могло да излиза редовно 
стига всички дружества да се отчитатъ редовно и из

пратятъ всички суми събрани като абонам·ентъ. По
ради нередовното изпращане на събрания абонаментъ 
отъ клоновет13, редакцията се намира въ затруднение, 

а това положение уврежда останалит13 приходи и спж
ва редовната дейность на Ц. Н. - канцеларска, за до
ставка диапозитиви, даване помощи, за хижестройство 
и спални и др. 



Поради това Ц. Н. прие едно окржжно, което се 
изпраща на всички клонове и организатори. Въ него, 
като се обрисува положението на редак,цията и се съ
общаватъ необходимитъ данни, се въвежда месечна 
система за отчитане за абонамента и се съобщаватъ и 
система за отчитане на абонамента и се съобщаватъ и 

Като обръщаме внимание на всички абонати и 
дружества на списанието върху горното окржжно, мо

лим,ъ ги да внесатъ абонаментитъ си предварително 
или най-малко да се отчитатъ месечно за абонамента. 
Така ще подпомогнатъ редакцията и ще гарантиратъ 
редовното излизане на списанието. 

* 
Френскиятъ икономиетъ, г. графъ Жоржъ де Сю

зоръ готви на френски езикъ една книга върху Бъл
гария, която да даде една пълна картина на економи

ческия и културенъ животъ на България. Той се е 
обърналъ лично къмъ министра на Народното просвъ
щение г. Проф. Ал. Цанковъ и е поискалъ да му се 
дадатъ данни или изложения върху поставени отъ 

него въпроси. На поисканото отъ министерството отъ 
Ц. Н. изложение върху „Туризма въ България", Ц. Н. 
се е отзовало и предало обстойно изложение на Ми
нистерството. 

* 
Габровскиятъ клонъ „Узана" е възобновенъ и Ц. 

Н. го е приело въ дружеството. 

* 
Софийското туристическо дружество „Еделвайсъ" 

е направило постжпки за влизане като трето д-во въ 

София въ Б. Т. Д. 

:1' 
Старозагорския клонъ „Сърнена гора" съобщава,. 

че продължава срока за участие въ конкурса по изра

ботване на плановетъ за р аз г л една т а к у л а н а 
Аязмото до 28 декемврий т. г. 

* 
Срещи-конференции свиква Ц. Н. на: 
7. XII. 1930 год. въ гр. В.-Търново се свиква 

среща-конференция на клоноветъ отъ Б. Т. Д. отъ гра
доветt: Варна, Шуменъ, Преславъ, Провадия, Търново, 
Русе, Гор.-Орtховица, Дол.-Орtховица, Габрово, Дрt
ново, Трtвна, Елена, Попова и Разградъ. 

14. XII. т. г. въ гр. Пловдивъ се свиква среща-кон
ференция на клоноветt отъ Б. Т. Д. отъ градов,етt: 
Хасково, Пловдивъ, Лжджене, Станимака, Карлово, Т.
Пазарджикъ, Сарамбей, Костенецъ, Долна-Баня И: Со
потъ. 

14. XII. т. г. въ гр. Плtвенъ се свиква конферен
ция на клоноветt отъ Б. Т. Д. отъ градоветt: Черв-енъ
Брtгъ, Свищовъ, Ловечъ, Плъвенъ и Враца. 

· Конференциитъ се свикватъ по инициативата на 
Централното Настоятелство, възъ основа на взетитt 
резолюции на Събора и иматъ чисто организационенъ 
харщперъ, На всtка конференция ще присжтствува 
представитель на Ц. Н. и районнитt организатори. 

Опредtления дневенъ редъ обхваща следнитъ въ
проси: 

1. Хижестройство - кжд:е да се строи, отъ ка-
къвъ материалъ, какви размtри и до каква стойность. 

2. Маркировка и прокарване на пжтеки. 
3. Събиране фолклорни материали. 
4. Агитационна седмица и пласиране списанието. 
5. Финансово заздравяване на дружеството. 

Среща-конференция въ гр. Ямболъ. - На 16 но-
емврий т. г. стана среща-конференция на клоноветt на 
Б. Т. Д. въ Юго-Источна България. Присжтствуваха 
делегати на клоноветt въ Бургасъ, Айтосъ, Карнобатъ, 
Сливенъ, Нова-Загора, Ст.-Загора, Котелъ, Казанлъкъ 
и Ямболъ. 

Председателя на Ямболския клонъ г-нъ Тодоровъ 
откри конференцията съ приветствие до делегатитt. 

Подъ ржководството на председателя на Ц. Н-во 
Н. Галчовъ, конференцията разгледа въпроситt доклад
вани отъ Ст.-Загорския делегатъ г. Караколевъ - за 
предстоящитt задачи на туристическитt организации 
и отъ г. Галчовъ - за строежа на хижи, маркировка 
на планински пжтеки и др. организационни въпроси. 

Делегати и гости взеха живо участие при раз
глеждане дневния редъ на конференцията. 

Взеха се решения, които ще съобщимъ допълни
телно. Следъ разглеждане града, въ честь на делега
титt, вечерьта бt дадена в-ечеринка въ читалището, 
посетена много добре отъ гражданството. 

• 
Организаторски. - Назначенъ е Илия Бърдаровъ 

за организаторъ на Плtвенския районъ. На сжщия е 
възложено да проучи условията за основаване на кло

нове въ Тетев,енъ и Луковитъ. 
Назначенъ -е за организаторъ на търновския ра

йонъ Иванъ Вълчановъ, учитель. 

* 
Видинскиятъ клонъ „Бонония" им!а извънредно 

общо събрание на 8. XI. т. г. - Димитровъ день. По
ради това, че членоветt отъ управителния съветъ: Вен. 
Филиповъ - подпредседатель на вид. окр. сждъ, Сто
янъ п. Г,еоргиевъ - чл. на сжщия сждъ, Грозданка 
Арнаудова и Иванъ Савовъ - търговецъ, еж напусна
ли града, поради промtна на мtстослужене и по на
стояването на всички присжтствуващи, наложи се из

боръ на нови управителни тtла. Избраха се за: у пра
в и тел -е н ъ съветъ: Д-ръ Б. Бончевъ - председа
тель, Оникъ Торосиянъ - подпредседатель, Енчо Не
шевъ - подпредоедатель, Александъръ Костовъ - се
кретарь, Тома Илиевъ - касиерь, Тодоръ Чукурски -
домакинъ, Асенъ Тинковъ - съветникъ, Никола П. 
Рибаревъ - съветникъ, Робертъ Димитровъ - съвет
никъ - контроленъ съветъ: Александъръ Пер
чевъ, Рудолфъ Здравковъ, Лазаръ Ивановъ. 

Вмtни се въ дългъ, на новоизбраното настоятел
ство, да устрои нtколко беседи за тур из ма съ диа
позитиви отъ Рила, Пиринъ, Витоша и Балкана, съ как
вито разполага централното настоятелство. Пожела се, 
да се обърне по-голtмо внимание на излетната дей
ность, а така сжщо да се използува салона на „Търгов
ския домъ" за устройване балове, дневни забави съ 
танци и др. Личеше въ всички присжтствуващи жела
ние .за работа и по широко пропагандиране на р о д -
ни я тур из ъ м ъ. Следъ завършване на събранието, 
всички присжтствуващи, отидоха при основат,еля на 

клона и дългогодишенъ предоедатель на сжщия - Ди
митъръ Стояновъ, директоръ на видинскитъ гимназии, 
аа поднесатъ честитки по случай имениятъ му день. 

Разложкия клонъ „Пиринъ". - На 30 юлий т. г. 
дружеството ни насрочи трудовъ излетъ за изкъртване 

и складиране камъни на мtстото за постройка хижата 
въ „Суходолъ - Полянитt". За да се извърши повече 
работа и се добиятъ добри резултати, дружеството ни 
отъ по-рано бt направило постжпки и поканило рабо
тящата въ града трудова група съ всички трудоваци и 

началствующи лица, състояща се отъ около 80 души, 
да посетятъ излета, да ое полюбуватъ на Пирина, а съ
щевременно съ малко работа отъ всички, да се допри
несе нtщо за постройката на хижата. 

Благодарение отзивчивиятъ и предприемчивъ 
духъ на началника на групата, участието на трудова

цитt въ излета бtше разрешено. За организиране на 
този излетъ не малко участие взема и общината съ 
свои хора. 

Рано сутриньта изл-етницитъ, нарамили кирки, ло
пати, чукове и др. потеглихме за мtстото. Следъ едно
часовъ мжжки ходъ разновидната дружина стигна до 

прочутиятъ „Вробовски кладенецъ", кждето се спрtхм,е 
за отдихъ и малка закуска. 
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Следъ двучасовъ ходъ оттамъ, ние стигнахме въ 
мtстностьта „Полянитъ", кж.дето ще се строи хижата. 
Следъ малка почивка началника на трудовата група 
r. Цв. Д. въ кратка речь изтъкна целитt на туристиче
скитt друж-ества и значението на хижитt. Веднага 
следъ речьта, която упражни своето въздействие, всич
ки излетници: членове, гости, трудоваци поч,нахме уси

лена работа: едни копаятъ, други чукатъ, трети но
сятъ. Грамадата отъ натрупванитt камъни постоянно 
растtше. 

Презъ това време специалисти готвачи усърдно 
приготовляваха обtда - чорба и печени агнета. 

На обtдъ се сложи дълга, обща трапеза, а следъ 
него се изви кръшно хоро подъ звука на трудовашка 

гайда. 
Надвечерь всички се упж.тиха вкупомъ за града, 

весели, бодри и доволни отъ направената разходка и 
извършената полезна работа. 

На 24 октомврий клонътъ ни отпразднува своя 
патроненъ праздникъ. 

На еж.щата дата се празднува и освобождението 
на rp. Разлоrъ. За цельта при стечение на граждан
ството и учащата се младежь, въ черквата се отслу

жиха панихида и молебенъ. Следъ свършване чер. 
ковната служба, цtлото множество, накичено съ ту
ристически ленти и ликътъ на Алеко Константиновъ, 
начело съ военната музика, въ манифестация се упж.ти 
къмъ централниятъ градски площадъ. Тамъ предс-еда
теля на клонътъ Гр. Толиловъ въ хубава и подходяща 
речь изтъкна предъ гражданството развитие, значение 

и предстоящи задачи на туоистическитt организации 
въ България. Най-много наблегна върху значението, 
строежа хижи и въ частность постройката на хижа въ 
Питшна - мtстностьтi! ,, Сухоnолъ - Полянитt •. отъ 
Разложкиятъ клонъ. Сж.щиятъ апелира къмъ граждан
ството да помогне кой съ каквото може: пари, мате
риали и др., за изграждането на тази отъ такова rо

лtмо значение хижа въ Пирина. До вечерьта поаздни
ка продължи въ веселие и хора на градскиятъ пло

щадъ. 

Съ добрата подготовка, дисциплина и усърдие 
отъ страна на всички дружествени членове, праздни

кътъ се отпразднува много тържествено, а съшевре

менно бt една истинска агитация въ полза на туризъма. 

Следния день, клонътъ ни даде вечериf-lка, при
хода, отъ която е за постройка на хижата. Поедстави 
се хубавата битова драма „Вампиръ" отъ Антонъ Стра
шимировъ. 

Трупата съставена изключително отъ дружестве
ни членове, рж.ководена и режисирана отъ пое11:седа

теля на клона г. Толиловъ, изнесе -пиесата блtскаво. 
На нtколко пжти участвуващитъ бi;ха аплодирани. 

Дружеството ни счита за свой дълrъ да изкаже 
пvблично ТТЛйГ()Jlаоность 1<1-.М1-. rосттожитt Р. д -ръ 
Георгиева, М. Памукова и Р. Коцакова, които съ свое
то живо участие и отлична угра допринесоха твърде 

много за блi;скавото и изнасяне. 

Старо-Загорски клонъ „Сърнена гора" е развилъ 
една завидна дейность въ първото шестмесечие, рж.

ководено отъ настоятелство подъ председателството на 

Д-ръ Хр. Гюлеметовъ. Клонътъ брои 101 изправни 
члена; реализирало ,е бюджетъ на сума 22,551 лева. 
Направени еж 11 излети, като еж изминати пешъ 335 
клм. и съ влакъ 1601 клм . Трудовата дейность е проя
вена по разхубавяване на Аязмото; почистване изсъх
налата растителность и направа на 18 скамейки. Уре
дени еж били „Фото и художествена изложба", ,,На
родна забава на Аязмото", ,,Седмица на еделвайситt", 
,,Утро на цвi;тята" и 8 с-едtнки. 

Туристическата спалня разполага съ 18 пружи
нени кревата; имала е 182 нощувания. Инвентара и 
възлиза на 8,320 лв. 

Фотографическата сбирка има имущество на сума 
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6,790 лв., отъ 250 фотостъкла, 300 увеличени снимки и 
43 свi;тливи картини. 

Туристическата метеорологична наблюдателница 
въ градската градина, чиито основи бидоха поставени 
на 9 януарий 1930, биде изградена по най-новъ гер
мански моделъ, даденъ отъ проф. Райковъ, отъ Софий
ския унив,ерситетъ и изпълненъ отчасти отъ инж. Ив. 
Шошковъ, директоръ на механотехническото училище 
въ Казанлъкъ. Необходимитt уреди еж доставени и 
изпитани чрезъ Централната метеорологична станция 
въ София, гдето директора и, метеоролога r. К. Ки
ровъ, прояви rолtма грижа и любезность. Р,еrистрира
нията еж почнати на 1. юлий т. г. 

Работи се усилено за подrотвяве строежа на раз
гледната кула на Аязмото; на 1. октомврий се про
извежда конкурсъ за плана. 

Отношенията съ клонътъ на Ю. Т. С. и друrитt 
културни организации еж много добри. 

ПОКАНА. 

Поканваме всички туристи и любители на българ

ската природа да се запишатъ за обонати на XXIII го
дишнина на 

,,БЪЛГАРСКИ ТУРИС1Ъ", 

орrанъ на Българското Туристическо Дружество. 

Списанието ще излъзе въ 10 книжки отъ по 16 
страници rол1.мъ форматъ, на хубава илюстрационна 

хартия съ много илюстрации, при абонаментъ 60 лева. 
Туристи, запишете се абонати за списанието! 

Подкрепете вашиятъ орrанъ да добие по-широкъ 
пласментъ_за неговото лично подобрение и чрезъ него 

- за пропагандиране д1.лото на българския туристъ! 

Адресъ: сп. ,,Български туристъ", София, ул. Со

лунъ, № 25. 
Отъ Редакцията. 

КЪМЪ СЪТРУДНИЦИТЬ. 

Редакцията на списанието кани всички досегашни 
сътрудници на списанието да продължатъ сътрудни

чеството и презъ идната година, като изпрашатъ свои

тi, статии и разкази на еж.шия адресъ. Редакцията пла
ща по 100 лева хонораръ на страница. 

КЪМЪ ДОПИСНИЦИТо. 

Редакцията на списанието съобщава, че въ изпъл
нение на резолюцията на XXII дружественъ конгресъ 
ще даде м1,сто въ списанието на повече дописки изъ 
дружес11вения животъ, както и ще пом1.ства и художе
ствено-прочитни разкази, туристически хуморъ и анеr

доти. Тя понанва всички дружествени членове и до
писници да и изпращатъ такива. 

СЪДЪРЖАНИЕ: Гараганъ - Химнъ на „Сърнена 
,-ора", UB. Гюлеметовъ - Маршъ на „Сърнена гора", 
Д-ръ Иосифъ Петковъ - Международната изложбi! по 
транспортъ и туризъмъ въ Познанъ - Полша, Л. Н. 
Вълчановъ - Орлови гнi;зда, Ст. Поповъ - Туризъ
мътъ въ Съветска Русия, Vott - Топлата дупка - Бо
рущица, Славянски туризъмъ - Асоциация на славян
скитi; туристически дружества, Вести и бележки -
Хималайската експедиция, Паспортно-полицейски об
лекчения за чужденцитi;, Книжнина - Д.ръ Х. Луизъ 
- Морфоложки проучвания въ югозападна България, 
Мих. Маджаровъ - На Божи-rробъ, Дружественъ жи
вотъ. 
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