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ПОВЕЛЯ НА ВРЕМЕТО 

Живrьемъ вr, дни на велико изпитание. Напрежението по фроttтоветtь, въ 
.лtеJtсдународнитп, от,-юшения и вr, 011,.трешния жавотъ на вс,ька отдtьлна 
страна видимо нарастват1;, cr, всtьтси новъ день. Пулсътъ на живота и въ на

шата страна е ускоренъ съ вси•щитtь присжщи на трrьскавото време увели

ц,ен.и и отежн,ени обязаности въ .личния н,и и обществен,ъ животъ. Суоовата 

действителност& ежеминутно ни изпрrьч,ва предr, нови изпитаюtя u гри:нс~t, 
които всrьки вrьренъ синъ на родина11J:,а трrьбва cr, твърдость и съ в,ьра въ ~11,.
дещето да прев&зJюгва. 

Повеля н,а времето е вс,ьки, н,а поста на който е застан,алъ, да удвои 
усилията и жертвоготовн,остыпа си, за да се съхранятъ обществени досто

яния и културни ценности, които, еднакво въ. спокойни дни и въ дни на изпи-
тания, Cll,. твърдина за защита н,а н,ародносптата общность. . 

Br, този смисъл& и Българстсиятъ турисщ,ичеекц_ сыозъ, като 1tастица onz& 
нащата народностна, обществен.а и културна действителность носи отговор
ность предъ б,кдещето за съхраняването на .моралнит,ь си и материални по
стижения. Ако известн1t обектавни причин,и н,е ни позв.оляватъ ·,-юрмалн,ия 
животъ и възхода н,а дrьлото на орган,изирания български туризъ1,tъ, толкова 
повече, сама т,ьзи причини ни заставятъ да бдимъ над'Ь нашето свидно дrьло, 

за да го съхранимъ неnоК'Ьmнато· до онrьзи очаквани дни, кDгато бурята надъ 
свtьта ще стихне и пълноводнитtь живителни струи отново ще потекатъ къмъ 
тихитп, долини н,а живота. 

Ние прz~емаме, че просв,ьтеното разбиране за общественъ дмгъ е въ пълно 

съгласие съ повелята на вре.лtето: пове1tе усилия zt жертви за задоволяване н,а 
всички нужди на родината. · 

Чрезъ дrьлото на орган.изирания български туризъмъ н,ие днесъ можемъ и 
тр,ьбва да изпълнимъ този дългъ, като презъ времето, ttрезъ което не може.АtЪ 
да строимъ нови хижа, да не допустнемъ да се руиlи Аtатериалното ни твор. 
чество въ планин,итrь, да стегнемъ редоветrь на нашит,ь сл,юзни клонове, да 

засид:и.цъ и задълбо•tимr, нашата просв,ьтн,а дейн.ость и да бждемъ отзи'вчиви 
къмъ всички обществени почини, целящи 0блек1tаван.е изключителнитrь нужди. 

на времето. . 
Така БТС ще изпълни дн,есъ най-добре дълга _ си къмъ родин,ата и ще за

твърди U увелич.и моралн.um,ь CU цен,н,остu, В'Ь · името на които се роди U е 
призван,ъ н,а обществено служен,е ! 

,,БЪЛГАРСКИ ТУРИС1Ъ" 
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ИАЛИАНРА 

ДОБРУ ДЖА - ТЕКСТЪ и снимки 

оrъ 

ПЕТЪРЪ БОЕ~Ъ 

r Широки простори отъ равна земя, 

· безкрайни полета отъ боrатъ черноземъ 
навсtкжде - отъ тихитt води на Ду

нава до бурнитt брtrове на Калиакра 

- това е Добруджа. 

Такава е земята на Добруджа: ши

рока, просторна. Тукъ нtма гол·вма 

пъстрота и разнообразие на цвtтоветt. 

Навсtкжде очертанията се сливатъ съ 

правата линия на хоризонта. Но въ за-
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мtна на това въ Добруджа има много 

просторъ, високо небе и тишина. И тоя 

просторъ зове, ласкае и облекчава, из

пълва душата на човtка съ величие. 

Презъ есеннитt дни въздухътъ е 

така бистъръ и прозраченъ, щото дорн 

далечнитt очертания изrлеждатъ ясаи 

и близки. · 
Добруджа е страната на селата. 

Върху тъмно-кафявия фонъ на разора-

: 



ЭдЛЕЭЪ 

Нд l{AЛ f-lAKPA 

нитt ниви се бtлъятъ малкитъ кжщички 
на селата съ дворове обкичени съ зла
тиста шума и овошки. 

Въ тия села живtятъ добруджанци 
- едно здраво и жизнено население, 

което е запазило българщината въ ней
ната образцова чистота и сила. 

Ние обходихме всички кж.тища на 
Добруджа 1 Селата и rрадоветt, нивитt 
и чифлицитt. Навсtкж.де ни посрt
щаха чадата на Добруджа: хора съ 
широки и честни души, кротки и ра

ботливи, преизпълнени съ обичь къмъ 
земята, къмъ човtка който се труди и 
преди всичко къмъ общата родина -
България. 

Добруджанцитt еж високи, снажни 
и здрави мжже. Въ тtхъ личи ясно 
очертанъ здравия духъ, енергията и 

бодростьта на една непокварена раса. 

Добруджанкитt еж сжщо изразъ на 
типично български черти, само че по 
смеrчени и по нtжни. Т-в еж. скромни 
и работливи жени. приведени отъ зори 

до мръкнало въ тежка работа на по
лето или въ домакинството около свойтt 
деца. 

· Навс-вкжде въ Добруджа ни посрt
щаха - съ открити и топли поr леди, 

съ спокойна и дълбока щ~изнателность 
за възвърнатата свобода и съ вtра въ 
бждещето. 
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Ние видtхме не само земята въ До
бруджа. Предъ насъ се откри и душата 
на Добруджа и ние почувствахме колко 
чиста и запазена е била тя, коm<о 
здрави сили е криела въ себе си. Тя 
остана непречупена и въ най-тежки дни. 
Ние разбрахме каква вi,рность и не
присторена обичь е запазена къмъ всич
ко бъкrарско и преди всичко къмъ 
българската държава и българската 
власть. 

Единъ силенъ и здраnъ национали
зъмъ гори въ rърдитt на добруджанци. 
Тия хора пезнаятъ какво е колебание, 
малодушие и пораженство. Всецъло от
дадени въ великата епопея на своя ми

ренъ трудъ, тt творятъ блага за себе 
си и за цtла България. 

Ние нищо не щемъ заявяватъ т·в. Ние 
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ЭАЛЕЭЪ 

КРАЙ ДОБРИЧЪ 

искаме само да работи111ъ, да произвеж
даме и да даваме. 

И наистина никжде · трудътъ не е 
така на почить както тукъ. Добруджа
нецътъ цени човtка само по неговата 
обичь 1съмъ 3емята и къмъ трул.а. Въ 
тая обичь има религиозни елем~нти. 
Йовковъ ни рисува единъ ориrиналенъ 
обичай съ който се посрtща Герrьов
день въ Добруджа. Вечерьта срещу 
праздника вратитt на всtка кжща и 
сграда се широко отварятъ, окичватъ 

се съ зеленина и на праговетt се при
крепватъ запалени свtщи. Чака се н·вiцо 
тържествено и велико: утре дохожда 

светецътъ, който ще благослови ниви
тt и ще имъ даде плодъ. 

Ние прекосихме равната добруджан
ска ширь въ разгара на есенната ct -



БьЛИЯТЪ ГРАДЪ - БАЛЧИКЪ 
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итба. Въ разораната гръдь на земята 

бавно потъваха златнитt зърна. По цt

лото безкрайно поле кипи работа, бла

годатния плодъ на която осигури бла

годенствието на цtлъ народъ. Неволно 

човtкъ иска да снеме шапка предъ тоя 

огроменъ трудъ, душата се изпълва съ 

бодро настроение предъ могжщата ху

бость на земята, и предъ свещеното 

усилие на хората които я работятъ. Ние 

вндtхме и стадата на добруджанци, буй

ни коне край кладенцитt на водопой. 

Ht~ora стадата овце, бtлитt сюре
ци говеда и буйнитt табуни коне еж 

били многобройни. 

Пtвцитt на Добруджа възпtватъ 

дълrитt геги и тежкитt ямурлуци, пи

скюлиитt чанти и меднитt 1сава.11и на 

овчарйтt. 
Сега, отърсена отъ следитt на роб

ството, Добруджа отново възстанови 

прежния сн видъ. Тя не е вече изоставена 

земя, а страна кждето тра1сторитt пtятъ, 

безкрайнитt полета се засtватъ изцtло 

и отново се възстановява картината на 

миналия стопански разцвtтъ. 

Въпрtки военновременната обстановка 

въ Добруджа се строятъ нови пжтища 

и сгради, силози за храни, водопроводи 

и кладенци. 

Живописнитt пtещи каруци пре

возватъ товари жито за пристанищата 

и безкрайни кервани коли кръстосватъ 

изъ равната добруджанска ширь. 

Плодоветt на земята трtбва да се 

извозатъ преди да почнатъ напоител

нитt дъждове. И затова денонощно 

кипи работа. Денемъ подъ свtтлината 

на слънцето, а нощемъ подъ свtтлина

та на прожекторитt и фенеритt. 

Въ Добруджа навсtкжде кипи жи

вотъ. Ние напускаме съ тжrа тая земя 

кждето богаството на земята е неизмt

римо, трудо.11юбието и бодриятъ духъ 

на хората ни изпълватъ съ бодрость и 

свtтла вtра въ бждещето. 

ГРОБОВЕН', НА БЪЛГАРСКИтt, ГЕРОИ КРАЙ ДОБРИЧЪ 
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ХИЖАТА 
ПЕТЪРЪ КАРАИВАНОВЪ 

Беаъ хижата, планината би била до
стжпна само за малцината смtли и 
закалени туристи. Ала, безъ нея, и тt. 

не биха могли да се задържатъ по

дмrо време въ пазвитt. на планината, 

да я опознаятъ отблизу и да се при

вържатъ къмъ красотитt и съ оная 
всеотдайность, която расте и разцъфва 
съ в,ремето; тt. биха я прекосили като 

възторжени чужденци, които по-късно 

биха изпитвали по нея хубавия куп

нежъ, но не и властната необходимость 

на духа да обходятъ отново мtстата, 
къмъ които еж се привързали съ неот

разима сила. 

Хижата свързва града съ планината, 

послужи като мостъ между два чужди 

свtта, направи планината достжпна 
дори и за ония, които избtrватъ про

дължителнитt и тежки тtлестни уси

лин и се боятъ отъ неудобствата и 

лишенията. Благодарение на хижата, 

днесъ планината е не само по-малко 

опасна, но и повече nривлt1<ателна: 

туриститt вече не мислятъ за мжчно
тиитt на планината, която въ въоб

ражението имъ се очертава само съ 

прелеститt си. 

Мостъ между два св·вта, хижата 
сама за себе си е сжщо тъй единъ 

интересенъ и прекрасенъ свtтъ. Тя е 

не само домъ на здрава отмора, оrнище 

на другарско веселие и на закрила 

срещу страшнитt изненади отъ плани

ната, но и сомобитна и привлtкателна 

обстановка, въ която се разгъватъ тол-

1<0 мноrо мънички драми, въ която кипи 

неподправения, свtжъ и разнообразенъ 

животъ на едно импровизирано бодро 

общество. Тукъ се срtщатъ хора отъ 

различни съсловия и професии, пома

мени единствено отъ общата имъ обичь 

нъмъ планината. И тая обичь обединява 

въ едно цtло толкова различни харак

тери, мисловности и темпераменти. Въ 
хижата общественитt различия еж пре

тъп~ни, разстоянията между хората скж-

сени: тtхнитt отношения еж пропитн 

съ духа на другарската блаrосклонность. 
Дори и най•мнителнитt и rордит·h не 

моrатъ да останатъ чужди на този 

духъ. Ако не еж се освободили непри
нудено отъ rf)адското бреме на пред

разсждъцитt и условноститt чрезъ 

възродителното въздействие на при
родата, съ усилие надъ себе си тt 

дооrъватъ rордостыа и мнителностьта 

си и се nриспособяватъ къмъ психо

логическата атмосфера на планuнс1<0-
то общество, понеже съэнаватъ, че 

иначе ще изглеждатъ не само смtшни, 

но и донък.жде натрапници всрi;дъ 

единъ свtтъ, който имъ е <1уждъ. Тукъ 
на дtло и отлично се осжществява 

законътъ на приспособяването, върху 

който се крепи обществената хармония: 

отдtлната личность трtбва да се при

способи къмъ цt.лото, въ интереса не 

само на ц·!;;юто, но и на самата себе си. 

Разбира се, и въ хижата .шетатъ" 
клюката, интригата, самомнителностьта, 

манията (особено манията да бждемъ 

духовити), дребнавото себелюбие, ала 
чистиятъ въздухъ и неспирно блика• 

щето веселие сякашъ отнематъ отро

вата имъ: тt еж безсилни и .обезличени" 

и въобще ... не оставятъ следа. Проя

вата на тtзи слс!бости на хижата е по
скоро лишно доказателство на праста

рата истина, че човtкъ не може да 

превъзмогне напълно природата си, 

отколкото лризна1<ъ на дейна пороч

ность. И обикновено на тtхъ се r леда 
като на желанъ и търсенъ прицелъ на 

присм·вха, но не и като на досадни 

прояви. Изобщо, здравото реалистично 

и весело чувство, I<оето клокочи въ ду

шата ва туриста, ro кара да гледа от
високо и съ нехайна насмtшка на вси

чки човtшки слабости, които въ града 

ни изrлеждатъ чудовищни и непоно

сими. 

Въ хижата е хубаво nрезъ всtко 
~зреме: като се почне отъ раннитt ут-
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ХИЖА .ЕЛЪ-ТЕПЕ" 

ринни часове, когато набързо закусва
ме 1,рай нажежената готварс1,а печка, 
обхванаrи отъ трескавата нетърпели
вость по предстоящия излетъ, та се 

свърши съ сладката дрtмка - преди 
да потънемъ въ дълбокия сънь, който 
само планината може да ни даде. Ала 
най-хубави еж часоветt вечерь, следъ 
вечеря ·когато вече сме си поотпочи

нали и, доволни и бодри, се увличаме 
въ общия хоръ, сподtляме впечатле
нията си отъ дневния излетъ или чер

таемъ маршрута за излета на следния 

день, или лениво и сладко си приказ

ваме за какво ли не. Какъ човtшки и 
- естествено звучи всtка наша дума ! И 

колко непринудено сподtляме дори и 
ония чувства и мисли, коиrо въ града 

не бихме разкрили предъ другитt ! 
Какво става съ недовtрието, съ затво
реностьта, съ боязъньта да покажемъ 
себе си? Tt еж се стопили въ чувство
то на доволство, което прониква въ 

цtлото ни сжщество: ние сме доволни 
отъ себе си, доволни сме отъ събесед• 
ницитt си, доволни сме отъ оная за-
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душевность, която тъй неусtтно и бързо 
се е зародила и която въ града ни се 

струва непостижима. и въ такива ча
сове на доволство и радость, ние от

ново вtрваме като юноши въ идеала 
и сме готови да възкликнемъ заедно 

съ единъ отъ голtмитt писатели : ,, Че
ловtкъ - това звучи гордо" 1 

Познанството и връзкитt, които се 
раждатъ въ хижата, еж едни отъ най
приятнитt, защото ни припомнятъ ху
бави и скж.пи преживелици .. Срещна
тиятъ въ града друrарь отъ хижата про

бужда у насъ толкова много спомени, 

свързани съ планината! Къмъ него ние 
запазваме завинаги чувството на при

вързаность и благосклонность. 
А1<0 благоговението, което изпитва

ме къмъ хармонията и чудесата на при

родата, ни приближава къмъ Бога, дру
гарската блаrdсклонность, която се за, 
ражда въ душитt ни въ хижата, ни 
приближава къмъ човtка. Въ този сми
сълъ, хижата не е само домъ ца по

чивка и закрила, но и ,домъ на човt
щина. 
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ФОТО-ИЗЛОЖБАТА НА ЗАХАРИЙ. ЖАНДОВЪ 

На 12 декемврий т. r. бt открита 
втората фото-изложба на известния въ 
.nланинарскитt ср-вди редовенъ сътруд
никъ на сп. "Бъ.'!rарски туристъ", г. 

.Ззхарий Жандовъ. 
Въ прис.жтствието на множество 

.щобители на нашата природа, излож
-бата бt . открита отъ председателя на 
БТС; д-ръ Б. Ковачевски, съ следното 
слово: . '• 

„До скоро фото изложбитt •У насъ 
б·вха една рtдкость. Азъ си спомнямъ 
за първитt начинания .въ тази область 
- , уреждане на фото-изложби и то 
предимно отъ двата туристически съю

за БТС и ЮТС. Прtката цель то
гава бtше да се посочатъ постиже
нията на турИСТИЧеСКUТО Д'БЛО у насъ, 
предимно материалното творчество въ 

п.11аннпата и едва на втори планъ сним
ки изъ хубави планински кж.тове. Есте
ствено е, 11е не може да се сч~татъ 

тt.зи ·първи начинания за фото-изложби 
~~ смисъла, който разбирам.е днесъ. 

Можемъ искрено да се радваме, че 
въ пqследнитъ години художествената 
фотография има rолtми постижения. 
Безспорно, че тукъ иrраятъ · роля, на
редъ съ нарастна,11ия интересъ и лю

бовьта и поетическото виждане на от
дt.лния фотоrрафъ. Азъ имахъ вече 
случай да изтъкна, че фотографията 
възпроизвежда самата действителность 
въ нейната абсолютна правдивость. Та
зи праuдивость, о'баче, винаги е повлия
на отъ виждането на автора-фотографъ. 
Той е който дири художествени и фо
тоrенни ефекти. Той дава своето лично 
отнош~ние било чрезъ изрtзания отъ 
неговия погледъ кжтъ на виждане, било 
чрезъ използуване на свtтлиннитt 
ефекти. ЧР,езъ личното, чрезъ собстве
ното, което влага. аатора-фотографъ, 
фотографията отъ обикновенъ начинъ 
за възпроизвеждане на действително
стьта, се превърна въ художествено 

възпроизвеждане, въ изкуство. Т.а нали 
фотографията въ на·ши дни ни поднася 
толкова великолепни художествени пра-

изведения, 1соито ние съ _ захласъ съ

зерцаваме. 

Изъ между първитt художници-фо7 
тографи, които иматъ зорко око, худо
жественъ усtтъ и здрава ·рутина е г_. 
Захарий Жандовъ. При него можем1_, 
спокойно да проследимъ развитието 
отъ фотографа-любатель до фотоrра
фа-ху дожникъ. Започналъ като люби
тель-фотоrрафъ при излетуванията изъ 
нашит-в планини, които винаги еж пред
лагали на нашит·Ь фотографи велико
лепни обе{{ти за въ~riроизвеждане, чий.
то планински свtтъ винаги е извю<валъ 
въ -излетуващитt планинари цt.лостенъ 
въэторrъ, г. ·жандовъ пи дава сiюитt 
снимки отъ планината, които дълги го

дини се възпроизвеждатъ и украсяват-р 
страницитt на нашето съюзно списа
ние „Бълrарс1ш турисъ". Серията .отъ 
снимки на даденъ обектъ, който той 
най-често придружва съ вели~олепни 
пжтеописания, отличаващи се съ худо·
жественъ усtтъ, здравъ хуморъ и прав
дивость на описванитt обекти, бtха 
първитt указания за сигурното израст
ване на Жандова като рtдъкъ худож
никъ-фотографъ. Неговата работа в1_, 
планината съ кино-апаратъ, която вод1;1 

началото си отъ цървия опитъ да въз

произведе великолепния планински ма

сивъ Мальовица на филмъ, която ра
бота :rой по-кжсно продължава съ рtд
ко усърдие и любовь, го издига до 
художникъ-фотографъ съ свой соб_
ственъ стилъ. Снимкит-в, които пред:. 
лаrа на нашето внимание въ тази вто

ра изложба, еж само откжси отъ ц-в
лостната работа на неговитt културни 
филми. Казахъ втора, защото само 
преди година r. Жа~щовъ има друга 
рtдко-художествена фото-изложба,· съ 
която се въведе въ нашата обществе
ность и получи първитt насърдчения 
да продължи започната работа. 

Въ днешната си изложба г. Жан
довъ .ни дава богато разнообразие на 
сюжети предимно изъ новоосвободе
нит-Ь земи - Бtломорието и Македо-
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пия. Естественъ е този интересъ къмъ 
доскоро намъ не добре познати мtста, 
толкова повече, че нtкои к.жтове отъ 
тt.хъ представпяватъ рtдки художе
ствени обекти. Вижте неговитt. снимки 
отъ Охридъ, отъ островитt Самотраки 
и Тасосъ, развалюштt. на Филипи, из
rледитt отъ Кавала, Деде-Аrачъ, Ма
кри и вие ще разберете този интересъ. 

ЭИМЕНЪ МОТИВЪ 
/ 
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:жандовъ е вtренъ и на планината, отъ 
която ни дава високо-художествени 
планински снимки на Комъ, Юрушки
чалъ, Кончето, Дено, снимки отъ Ви
тоша и др. У него не липсватъ и 
битови снимки -:- на селския домъ, ри
бари. Българската старинна архитеJ<
тура е представена чрезъ великолепни 

снимки на украсени съ богати фрески 

ЭАХдРИЙ Ждндовъ 

\ 



сгради въ Банско. Изложенитt снимки 
еж само малъкъ дtлъ отъ богати фото
колекции. 

Съ всички тtзи снимки Жандовъ 
се очертава като художникъ-фотоrрафъ 
съ свое собствено виждане и съ рt
дъкъ художественъ усtтъ. За цtлост
ното негово д1шо ние трtбва да му 
бж.демъ искрено благодарни. Заедно 
съавтора ние се радваме на неrовитt 
постижения и на неговия напредъкъ 

СЪЮЭЕНЪ 

На отправената телеграма до Него
во Царско Височество Князъ Кирилъ 
по случай рождения Му, день, предсе
дателътъ на Бълrа.рския туристически 
съюзъ е получилъ следния отrоворъ : 

,,Вамъ и на орrанизиранитt българ
ски туристи благодаря сърдечно за 
любезнит-в поздравления и пожелавамъ 
лреуспtване на родния туризъмъ". 

Князъ Кирипъ.' 

* 
Централното настqятелство и кон

тролната комисия на Българския ту
ристически съюзъ въ съвмtстно засе
,жание, съатояло се на 24. XII. 1943 r. 
на основание постановлението на Ми
нистерския съветъ № 3419 (д. в. брой 
190 отъ 1941 r.), което продължава да 
е въ сила, установиха състава на но

вото съюзно рж.ководство, при разпре

.11.tление на длъжноститt както следва: 
Централно настоятелство: предсе

Аатель - Д-ръ Божко Ковачевс1<И, под
председатели - Димитъръ Кокошковъ 
и Георги Драrоевъ, секретарь - Геор
ги К;шсаровъ, кас1;1еръ - Ив. Хр. Лам
бовъ, редакторъ - Иванъ Н. Ивановъ 
и членове - арх. Генчо Скордевъ, Тод. 
Тодоровъ, Ал. Лефтеровъ, Василъ Ра
,жеВ'Ь, Павелъ Кебърле, Дянко Чолаковъ, 
Дим. Талевъ, Константинъ Саваджиевъ 
н Стоянъ Слабаковъ. 

които е направилъ отъ миналата го

дина до сега. 

Азъ сърдечно поздравлявамъ r. За
харнй Жандовъ и заедно съ Васъ му 
пожелавамъ успtхъ на днешната втора 
изложба и още по-rолъма в-вра въ свои
т'h художествени възможности. Съ тtзи 
думи откривамъ изложбата и Ви под
канямъ да я разгледате съ любовь и 
внимание-. 

животъ 

Редакционенъ комитетъ: Георги 
Драгоевъ, Георги Клисаровъ и Петъръ 
Боевъ. 

. Съюзна контролна комисия: пред
седатель - Петъръ Хаджиевъ и чле
нове - Борисъ Воденичаровъ и А та
насъ Янковъ. 

·:t 

По починъ на ЦН се е състояла 
конференция съ представители на съюз
нит-в клонове въ столицата, на която 

еж били разгледани важни организаци
онни въпроси. 

Решено е било да се създаде при 
ЦН на БТС комитетъ за борба съ не
организирания туризъмъ, въ който ще 
участвуватъ представители отъ в,еички 

софийски клонове на БТС. 

ЦН е приело доклада на съюзния 
подпредседатель, r. Г. Драrоевъ за дей
ностьта му презъ зимнит'h месеци. Въ 
доклада се предвиждатъ редица по

чини, които ще моrатъ да бж.датъ про
ведени отъ ЦН, вълр'hки не мно1·0 
блаrоприятнит-в условия за работа. 

* 
Българскиятъ алпийски клубъ откри 

своя новъ цикълъ отъ сказlfи на пла

нинарски теми, които ще бждатъ изне
сени презъ месецит'h декемврий и януа-
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рий. Откриването стана съ сказка отъ 
,циректора на ЦМИ, r. Киро Т. Кировъ, 
който говори на тема: ,,Климатътъ на 
нашитt планински цървенци". 

Преди сказката произнесе слово за 
Негово Ве,1шчество Царь Ворисъ 111 
председательтъ на БАК, r. В. Радевъ, 
следъ което събранието съ ставан·е на 
крака н едноминутно мълчание отдаде 

сърдечна почить къмъ паметьта на не-

- забравимия за планинарит·в Покойникъ, 
Негово Величество Царя-Обединитель. 

На 8 декемврий т. r. БАК изнесе 
втората своя сказка при отдично по

сещение. Говори на тема: ,.Духъ и 
планина" Пловдивскиятъ митрополитъ 
r. r. д-ръ · Кирилъ, който е единъ отъ 
ревнсстнит·h членове на БАК. 

Последоватетtо бtха изнесени на 
13 декемврий т. r. отъ r. Карлъ Вил. 
неръ с1<азка на тема: r.Планинарството 
.като романтична форма на живота" и 
на 22 декемврий т. r. отъ r. Димитъръ 
Грнгоровъ-.Грижи за т'hлото и духа". 

Следъ всtка сказка се прожекти
раха художествени цвtтни снимки отъ 
българскитt планини и новоосвободе
ниn наши земи. 

·У, 

Фондацията „Българско дtло" е из
работила единъ великолепенъ филмовъ 
преrледъ, който дава пълна представа 
за постиженията на катерачитt отъ 
Българския алпийски клубъ. Филмътъ 
се прожектира вече отъ столичнитt 
кина и представлява изкачването на 

скалитt при ra ра Лакатникъ, кждето 
се извършва подготовката на всички 

български катерачи. 

* 
Де.Тiеrация отъ ЦН, водена отъ съ

ю~ния подпредседатель, г. Г. Драrоевъ, 
е посетила Главния ржководитель на 
.Бранвикъ", r. проф. Г. Караивановъ, 
въ връзка съ създаването на бранни
ческитt туристически отряди и ликви
,1tирането имуществата на ЮТС, който 
премина въ редовет-в на „Бранникъ". 
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Пос.тигнато е разбирателство 'по 
всички въпроси, като е установена и 

бждещата съвмtстна дейность на кло
новет'h отъ БТС и бранничес1<йт'h ту
~истически отряди. 

* ' 
По решение на ЦН при БТС с 

учреденъ комитетъ въ съставъ: r. проф. 
r. Караивановъ, r. Г. Драгоевъ и r. 
Т. Тодоровъ, на който е възложено да 
обс.жди въпроса и намtри необходи
митt ср'hдства за построяването на 
висо1<опланински заслонъ на в. ,,Любо
трънъ• - lllapъ планина . . 

Освенъ помощьта 200.000 лв. за под
помагане съюзното хижестройство, ор- 1 
ганизацията .,,Бранникъ" е о:rпуснала 
на БТС и сумата 50.000 лв. за поправ-
ка на скиорския п:i'Кть, който минава 
край м .• Дупката" - Витоша. Цtлиятъ 
пжть е основно поправенъ, като за 

цельта е изразходвана отъ БТС сумата 
105.000 лв., часть отъ която сума е съ
брана отъ съюзнитt клонове въ сто
лицата. -~ 

Една отъ ценнит·.в идейни прояви 
на организирания български туризъмъ 
е учредената при Българския туристи
чески съюзъ Планинска спасителна 
служба, която навърши 10 годишна 
дейность въ полето на хуманноrо об
ществено служене. 

По случай откриването на зимния 
спасителенъ сезонъ - 1944 година, на 
28. XII. т. r. се състоя събрание на чле
новетt на службата, на което членътъ 
отъ ржководния съветъ на службата 
г-нъ Тодоръ Тодоровъ даде отчетъ за 
дейностьта презъ 1943 г. и начерта 
новит-Ь задачи и идейни насоки на 
спасителното дtло въ планината. . 

Председательтъ на БТС r-нъ д-ръ 
Божке Ковачевски приветствува сър
дечно всички активни участници въ 

службата, като изрази голtма блаrо
дарность и признателность къмъ всич

l<И, които еж оказали морална и мате_• 



риална подкрепа на дtлото на пес, 
на чело съ Столичния кметъ r. инже
неръ Ив. Ивановъ. 

Съюэниятъ председате.71ь като под
черта важното обществено и хуманно 
значение на спасителното дtло въ пла
нината, отличи съ почетната значка на 

ПСС, като пръвъ почетенъ членъ на 
службата, r. Кръстю Димовъ за проя
вена самоотверженость и добре иэпъл
ненъ дълrъ при срасяване въ плани

ната презъ зимата на 1943 r. 
Редовното дежурство на спасител

нит·в групи отъ пес започва отъ 1. I. 
1944 r. - вс·вни праэдниченъ день въ 
Витоша и Люлинъ. 

* 
ЦН е успtло да издействува отъ 

Главното номисарство на снабдяването 
олио, захарь и платъ за дрехи на па

зачитt на н·внои отъ съюзнитt хижи, 
които имъ еж вече раздадени. -

Съ rорнитt продукти и платъ ще 
бждатъ снабдени и членоветt на Пла
нинската спасителна служба при БТС. 

* 
Тъй като инвентарътъ на съюэнитt 

хижи "П. К. Панайодовъ" подъ връхъ 
Белмекенъ и хижа .Елъ тепе" - Пи
ринъ, е nрибранъ отъ съюзнитt клоно
ве въ с. Костенецъ и rp. Банско, не
обходимо е посетителигh на тtзи хи-

жи да се обръщатъ къмъ управител
нитt тtла на съюзвитt ююнове, за да 
имъ се дава необходимото преди из
качва нето на хижитв. 

* 
Клонътъ • Трапезица" -В. Търново 

е взелъ инициативата за построяването 

на високопланински заслонъ при езе

рото .Папазъ rьолъ• - Пиринъ. 
ЦН на БТС е одобрило плана на 

заслона, строежътъ на който ще за
почне презъ пролtтьта на 1944 година. 

* 
Клонътъ "Трапезица" - В. Търново 

е билъ подпомогнатъ материално отъ 
1<0мандитно д-во .н. х. Славчевъ• -
В. Търново съ сумата 10.000 лв. въ 
паметь на покойната Кина Н. х. Слав
чева, която е провъзr пасена за благо
детелна членка на клона и отъ фир
ма та Бр. Карачорови съ сумата 1,000 лв. 
Изказваме и нашата благодарность на 
щедритi; дарители. 

Клонътъ на ВТС. .Черни връхъ" - . 
Красно село е уред~лъ на 7 ноемврий 
т. r. кино-утро въ читалищния салонъ 
на квартала. 

Прожектирани еж съ rолtмъ успtхъ 
филмитi;: "По дивитt бързеи~, ,.Зима 
въ Германия" и подходящи преrJ\еди 
отъ .Българско д-вло". 
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IX Междунар. фотоизложба въ За-

гребъ - Георги Ст. Георrиевъ . 4 

Две изложби на планинисти - И. П. 5 

Изложбата на Ат. Миховъ - Т. Силя-

новска-Димитрова . , 6 
„Велика и вtчна БЪJJrария" отъ Асенъ 

Босевъ - П. Д-въ 6 

Туристическа администрация - Иванъ 

Козловёки 7 

Книжка 3-4 * мартъ-априлъ 

Великдень на Пиринъ - Захари/.! 

Жандовъ. 

Високопланинскитt езера (продЪJJ

жение) - Георги Ст. Георrиевъ . 

106 

25 

32 

Пролtть в·ь иглолистната гора -
Александъръ Радославовъ . 

Какво ни тегли къ~,ъ планината -
Проф. д-ръ Ст. l{онсуловъ . 

БtJ1ата планина - Цанко Цанковъ . 
Храмъ на Витоша - Свещ. Георги 

Стефановъ 

Известия: 

Какво ни предстои - Георги Дра-

гоевъ . . .• 
Центрашю иастоятелство tr:i БТС . 
Животътъ на клоноветt 

Туристичес1<а администрация (про-

дължение) Иваt1ъ Козловски . 

I{нижка 5-6 * май-юний 

Продtть ло Рида - l(аыенъ Чериевъ 

Царството на Лилиитt - Георги Кара

лаичевъ . 
Зовъrь 11~ планината - Офелия Ка

сабова . . 
Природата на Хърватско - Златко 

Лребегъ . 
Обичамъ те 1 - Владко Георгиевъ . 
l{ъмъ Бtла Черква - Христо Не

дtлковъ . 
Разчленението на Пиринъ - Иванъ 

\ Коэловскн 

Известия: 

Отличени туристнческн дейци -
• Бълг. туристъ • 

38 

40 
44 

48 

9 
10 
11 

12 

49 

56 

57 
61 

62 

64 

17 



Животътъ на 1<лоиоветt 
Разчленението на Ст.-ri11анина - Иванъ 

Козловски 
Туристическа администрация (продъл

жение)- Ивавъ Коэлоnсюr. 

Изъ историята на nжтеводителя -
Тотю Бръ11е1<0въ 

18 

19 

20 

23 

Книжка 7-8 сеnтемврий-октомврий 

Беликиятъ покойню,ъ - nБългарски 
туристъ" . 65 

Бъ.~1гарс1шятъ 1·у риэъмъ - Георги Дра-
гоевъ . 66 

Въ снtгщ1ет·в на Амбарица - Павелъ 
Делирадевъ . 72 

Планинска сласите11на служба - Д-ръ 
Ем. Шаранковъ . 84 

Новиятъ 111оде;1ъ спасителна шейна -
Константинъ Саваджиевъ 84 

Из·ь до1wада на Планинската спаси-

телна служба 87 
.Бранникъ• ~ българскюr туризъмъ 

- г. Д. . 89 
Съюзенъ жt1вотъ 91 

Книжка 9-10 * ноемврий - декемврий 

Повеля на времето - .Български 
туристъ" . 92 

Добруджа - Петъръ Босвъ 93 
Хижата - Петъръ Караивановъ 98 
Фото-изложбата на Захарий Жандовъ 100 
Съюэенъ животъ . 102 
Съдържание на XXXV годишнина на 

на сл. »БъJJrарски турнстъ" -
1943 r. lО(э 

Приложение 

Планинарска етш<а - Иванъ Н. Ива
новъ 
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ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА 
ЗА XXXVI ГОДИШНИНА НА 

сп. "БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ1' - 1944 rод. 
ОРГАНЪ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСНИ СЪЮЗЪ 

„БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ" е едничкото българско списание за 

планинарска идеолоrия и· прантика, за художествено описание, илю

стриране и научно разглеждане на планината. 

сп. ,,БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ" ще продължава да излиза uрезъ 

. тридесеть и ше<;:тата си годишнина въ 10 книжю1 (5 двойни) при 
установената си програма. 

ГОДИШЕНЪ АБОНАМЕНТЪ: 

за членове на БТС - 80 лв. 

за нечленове - 150 лв. 

Умоляватъ се съюзннт1. клонове въ наR-сноро време да съобщятъ 

по колко книжки да имъ се изпращатъ отъ новата годишнина 

на съюзното сп11санне 

РЕДАНЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА СПИСАНИЕТО: 

ул . .,Позитано" № 6 - София, телефонъ 2-75-89 
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