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В P»JIA 
ЕЗЕРО 

Високо, сред чуки гранитни, изрити, 

Нацепени страшно от бури сжрдити, 

Грей езеро диво, и в неrо - небето: 

Безбрежно, безджнно, от слжнце огрето, 

А между скалите край преспи дебели, 

Грамадни кораби от облаци бели 

Пж.туват, лж.туват . . . и нейде далече 

Изчезват? отдето те никоrа вече 

Не ще се завжрнат. О кораби странни 
Сред чуките диви, в скаJIИ замечтани 1 

ПЖ.ТЕКА 

От камжк до камж:к следа се бележи -
Вжзлиза, ту слиза, ту в rжсти'I'е мрежи 

На смжрча се губи - да блесне далеко, 

Далеко там нейде, подобно на ехо 

В скалисто усое . . . и все по-нагоре 
Вжзлиза кжм ясни небесни простори. 

Планинска пжтека I Но ето широка 
Там преспа - и нема нататжк посока. 

Пустинност безмжлв~ незнайвост безкрайна, 
М:жrли .... и широкото було на тайна. 

Ала над мжr лите вржх rреещ поглежда -
И силите крепнат отново, надежда 

Сжрцето сжrрява и слаrат краката 

По светлий свяr стжпки пак с вяра крилата•· 

Хр. Борина. 
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ХИЖАТА 

Група туристи сме готови на пжт за хи

жата. Чакаме в "Народното казино" каруцата 

за багажа и продуктите и един другар. Часжт 

е пет след обед. Пред нас на масата е ембле

мата на посетителите туристи Ra този локал -

зелено флагче. Всички сме в напрежение. На

строение весело, шеги - нямат край. 

Ето зададе се и закжёнелия другар, вжо

ржжен здраво за поход и работа. А след малко 

и каруцата. За един миг всичко бе готово. По

теглихме. Скоро сме вжн от града. Бодро крачим 

по шосето Дупница - с. Горна-Баня - Само

ков, което се извива край самите поли на Рила. 

Зале'з на красив юлски ден. Планината е 

цяла заляна въ пурпур. Полето шуми: рояк 

свят, добитж1<, стада. Заника подканя всичко 

кжм почивка. Усеща се приятна прохлада и 

мирис на полски цветя. Ние крачим безспирно 

напред. Никой от нас дума не продумва -

всеки изживява в себе си придобитите нови 

впечатления и предвкусва радостите fla утрешЕl:Ия 

ден. Но скоро шегите лочнаха да се нижат едва 

след друга и ние неусетно навлезохме в селото• 

Тжмно е. Луна няма. Само квартирите на дач

ниците около минераJIНата баня еж осветени. 

Спираме пред магазина на кооперацията. Ка

руцаря разтоваря колата. Помагат му коня

рите, които утре ще изнесат за хижата храна 

и материали. Запознахме се с утрешните си 

спж_тници и уговорихме часа за тржгване. Пре

нощувахме под открит·о небе, в една току що 

пожжната нива. 

На другия ден точно в пет часа преди 

пладне потеглихме за хижата. Натоварените 

четири коня вжрвят пред нас. Ето ни в до-

11ивата на р. Валявица. Малко нещо еднооб

разна, осеяна еж.с скали и дребни сипеи, днJJ

бока, из нея се nжтува като в дупка; само на 

северозапад окото може да види простор. 

- Закуска направих.ме при самите извори 

на реката, които черпят водата си от единстве

ното блат ливо езеро в Рила - Паничище. 

Но естествения филтжр на тази блатиста вода 

надминава всички изкуства на техниката, и аз 

моля всички инжннери в Б,"-'lrарил да дойдат 

да измерят, изучат и опитат действието му. 

Тук ни огря слR.нцето. След малжк завой 

североизточно по "филтера " навлезохме в бо

рова гора и назжрнахме над самото езеро. 

Едно 11роджю1<Ително у ра извика у всички 1IИ 

появата на езерото и кичес,ата гора около 

него. Бай Сотир, 1<0вяра, отметна пушка от 

рамо и пусна един 1<уршум в езерото. 

- Какво се вжодушеви така, бай Сотире? 

запита го някой. 

- Не може, убаво е, при всяко минаване 

от тук хабя по един куршум. 

Минахме игривата р. Пер у щ и ц а. Ето ни 

на 3 е лени п р е с л а п. От тук поздравихме ця

лата долина на р. Д ж е р м а н и далеч в сине

вината Попова шапка, Купните, Мусала 

и пр. Един тунел под столетни борове 1IН отведе 

в поляната на М ала Ска к а в ица. Насреща ни 

една tабела с надпис ,,/500 м. до хижата" 

сочи nжтя нагоре. 

-Напред, още малко се провикна бай Сотир. 

В поляната се изгубихме сред високо об

раслия лопен. Тук сме между Ма л а и Гол е ма 
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Едно от Седемте езера 

Скакавица. В лево от нас rжрми II се пени 

долния водопад на Годема Скакавица. Остава 

да изкачим вододе;1а между Мала и Голема 

Скакавица, обрасжл в rжста борова гора. П.жтя 

е с много извивки и удобен за ходене. Про

бит е от трудоваците. Минахме С а кил ар о

в ото, Гюл-бахче-ту1< пж.тя nри един заuой 

се разширява - и спряхме на почивка при 

Джорановата чешма. Ту1< бай Сотир пак от
метна пушката си и изпрати втори куршум по 

дотrната на Скакавица. 

Не се мина много и из до11и1-1ата се про

точи едно проджлжително х-о-о-п 1 

- Чухте ли? се усмихна доволен 

бай Сотир. 
Оставихме чешмата и поехме 

из пжтеката. Делят ни 500-600 
крачки от хижата. Лоход1<ата ни 

е б,"11.рза, неспокойна. Изведнаж 

вжздуха се процеп:и и еква _в хор 

туристския марш ,, Бал1<ани . .. " На

правихме още един завой и се на

мерихме пред с1<ака.вци - така 

наричаха трудоваците, - които, 

01<оло 35 - 40 души, в:и оча1<Ваха 
с1·роени с инструменти в ржка . 

Потеглихме всички с песни кжм 

хижата и бивака. С свалени шапю1 

доближихме новодошлите издиг
натите вече основи на хижата. 

- Нови сили пристиrат, май-
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сторе, се провикна един от трудо

ваците. 

- He.l{a, нека, се обажда май

стор Асен.Има работа и_ за тях. 

Покачихме се на основите. По

стройката е на около стотина квад

ратни метра. Основите еж издиг

нати на метжр до метжр и поло

вина над земята. Оставаше да се 

доnж.рши само западната стена. Там 
полагаха усилията си майсторите 

Другите стени бяха готови, даже 

11змазаtrи с хоросан. 

А каква велю<олепна картина 

се открива от хижата I Цялаrа кот
ловина лежи пред 1<раю1та ви. Из
точ:в:ият и с1<ат е обрасжл с борова 

1·ора, а западният е ,саиарист, на

бразден от сипеи и прошарен с 

храсталак малини. На североизто1<, там дето се 

сх,единяват двата ската, р. Скакавица прави 

ед1-ш скок по-висок от 50 метра. А в отвора 
на 1<отловината се Р<!Зстила великолепна гледка 

кж.м по;1ето и Стара-ПлаliИна. 
Часа бе 10 преди обед. Всички трудоваци 

се за;ювиха пак за опреде.лената им работа, а 

н:ие назжрнахме кжм бивака и кухнята, които 

беха разположени непосредствено до хижата, 

на по-F1ис1<а тераса. Обтегнати бяха ок,оло 7-8 
палатюt, една от които представляваше цяла 

1<азарма - ,,дом на комитите", 1;ака наричаха 

Хнжа Снанавиuа 



tpyna трудоваци, на които се вжэлаrали ви

наги ·специални, трудни задачи, които те из

пжлнявали с особена· тжнкост и умение~ Кух
нята и артелната бяха построе!iИ между два 
бора. Близу до кухнята бе наредена столова, 

теена, джлrа - войнишки образец. Тук -да

мите -трудовачки отбиваха своята повинност: 
едни беляха картофи, други миеха прибори, 

а трети- се вжртяха около огжня. Те имаха 
~·рижата за прехраната. Артелчика сам.о до
ставяше продуктите в подканяше, яденето да . 
бжде тотово на време. 

Качих се за втори пжт при хижата. Всички 
трудоваци на работа - няколко души вар 

гасят, други кал бж:ркат, трети подават камжни 

на майсторите, четвжрти в pe.zuщa прехвжр

лят камжни от сипеите кжм хижата, лети 

тро~ат екали с те.жf(и варли, а други ги пре

насят на тезrерета и пр. и пр., всеки според 

силите и темперамента си. И всичко това се -из

вжршванай-усжрдно, при най-весело вастр0ение. 

Бехме се обжрнали с артелчика кжм от

срещния скат, 1<,ждето той ми показваше на

сечените около 150 маркирани бора - мате
риал за хижата, когато изведнаж ме стресна 

држнкане на звжнец-клапарник, последвано от 

звука на- тржба. 
- Знак за обед и почивка, каза артел

чика. Часа бе 12 без петнайсет минути. 
- Стой! Долу оржж:ие I се провикват тру

доваците. Инструментите се оставят на опре

делено место - едно сайвантче и скакавци се 

гот,вят за обед. След десетина минути всички 

бях'а около казанчето, кой с канче, кой с па
ница, а .някои и с ба1'И. 

Обеда мина най-приятно. След обед би

вакжт утихна. Почти всички бяха в палатките 

на почивка. Една група отиде да се кжтте. 

Само госп. Ш. не се нуждаеше нито от по

чивка, нито от кжпане. Той бе- при трудовач

к~те, под един бор на сящ<а. С тях той во-. . 
деше джлжr, нескояч_аем разговор, лрекжсван 

от време на време от веселия смях _ga слуша
телките. 

Кжм часа 21/2 клапарника прикани ска

кавци на рабата и точно в 3 часа работата се 
поде от всички. На н~с, новодошлите, се опре

дели да пренасяме пясжк с тезrерета, и ние се 

заловихме з:драво на работа, за да се отсра
мим. Не тжй· лесно се· сменяват привичните 

градски занятия с физическата работа на чисr 

в.жздух, и началото на нашето трудовачесrво 
не бе леко. Но вжодушевението от раб0тата, 

примера на скакавци и желани~то .ни да не ос

станем по-назад надвиваха веички трудности 

на новата рабат.а и ние заслу*ихме вечеря'I"а си. 
Следобедната работа проджлжи до €едем 

часа. Пш< еж всичr<и около казанчето. И· ние, 

новите жители на Скакавица, rtоднес0Jсме--к-ан
четата си, защото и ние вече бехме участници 

в работата. 

Почна да се смрачава. Балканската про
. хлада по~на да се чувствува доста осезателно . 
. Поч'l'и всички сме сжс заrжрнати или облечени 

палта. Тук ние сме на близу 2000 м. над мор
ското равнище. Пламнаха некоm<о оrжня в би
вака. И ние се сжбрахме наоколо им. При един 

от тях писна гайда, п.жрвия номер от забавата. 

Весело настроение почна бжрзо да заразява 

всички. Не свжршила гащата песни се подеха, 

а след тях се завиха кржшни хора и веселието 

проджлжи до кжсно ... 

На другия ден в 6 часа сутринта се даде 
сигнал за ставане. Закуската бе в 6'1/о, а в 7 
часа всички вече бех:ме строени. Ржководи

телят на постройката обади, че на хижата 

вече нема работа. Тряба да се почне пренася

нето на дж.рвения материал. Разпределени на 

групи ние бжрзо се отправихме кжм острещ

вата гора. Цялата гора се оживи, оглушавана 

от нашИ1:е викове и смях: До обед една 
част от материала бе свлечен на 50-60 м. от 
хижата: rl\айсторите и специалните делачи, се

лени, одялваха и насичаха боровете според 

нуждата. Надвечер кжм 6 часа се сложиха 

пжрвите греди на хижата. Този момент бе цяло 

тжржество. Когато се побиваше пжрвия гвоз

дей, всич:ки трудоваци, мжже и жени, бехме 

'Се качили на хижата. Долината ехтеше от бла

гословии, песни и викове. Всеки взе теслата 
!"!а майстора и чукна вжрху одавна забития 
rвоздей. С какж.в трепет се услушваше всеки 

в ехото на своя удар 1 •• 

Така от неколко смени трудоваци-туристи 

при строго определен план на работа, с ре.дко 
усжрдие и вжзвишен ентусизм пжрваrrа ту

_ристска хижа кацна сред красивата Скакавица. 
Не стреснаха самоотвержените туристи нито 

неудобствата, вито неприятностите, в.ито мжч-
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нотните, нито лошото црем~. Всички трудности 

на де.лот.о беха мжжествено преодо.ляни, нещо 

пове'lе, те като че ли предизвикваха сжревно

вание у трудоваците и усилваха охотата им за 

борба ~ стихиите, за овладяването и подчиня

ването им. И ето сега туриста на пжт от 

Дупница nрез с. Горня-Баня за Седемте езера 

- Рилс19{Я манастир или Искровете, за Дамка 

Еленин врж.х и Поnова· Шапка, за Калинин 

вр,жх, П6личите или Дупнишк!'f Черни вржх има 

кЖде д~ отджхне и да <;е освежи с кр~п,у,,к 

плающски сжн, та бодро и ~ радост да .вжз
л~зе по чуките им и спокойно да се наслаж

~ава на дивните картини, що се откриват от 

тях. Дано тази пжрва планинска_ хижа б.жде 

последвана скоро от много други по всиqки 

wрай:ща на родината 1 
д. в. м. 

J,IEЩE P J-1·' 
' -

от Р. flonoe. 
': '1 

(Проджл.жен11~ от к.11. 1) 

Пещерен· насип. Редко са ттещерите, в КЬ1itо 
скалистият под да е сж.вж.ршено открит. В повечето 

случаи в.жрху него лежат разнообраз1;1и материнли, 

които поня1<ога образуват насип, дебел няколко ~~
тра. Част от насипа е довлечена от поройните води, 

другата, по-голямата част е образувана. в самата пе
щера от бавното, но nроцжпжитепно разрушение 

на CКЗJJH~II материял. Грамадните блокове, по-мал
ките каыж.не, рж.батнят чакжл, каквито почти J:! 
всяка пещера ще срещнем, са се откжсвали в разни 

времена от тавана и стените на пещерата. Макар и 
бавно, те ·пр<>джлжават да се разрушават и образу
,ват главио·.глина (п е,щ е р е н ле м). На много места 
ча,,к,))ла вк..рху пода на пещерата бива циментиран 
от варовито вещество, което се отлжчва от капе

~дата· или сжлзящата подпочвена вода и образува 
Г , r 
типична бре к ч а. Много често заедно с камж.ните 
биват циме'нтирани животински и човешки кости. 
В някои случаи натрошените кости , които инобилно 

се с_реща~:. в пещерния пем, сжщо биват цимен.rи

рани и образуват тжИ наречената костна брекча. 

При входа на всяка песнодост.жлна пещера 
почти вин;1ги срещаме толеми напласrrя:вания o·r овч,и 
'и кози тор; защото обикновено такива пещери СЛJ.:· 
жат за подс;~он на дребния добитжк в лошо uреме 
или пж.к такк..в бива откарван там за пладнуване или 
доене. В единия и другия случаи екскрементите от 

овците се натрупват в някои пещери в такова коли

чество, че образуват пласr дебел 1 - 2 м. От 
rниенето на органическите вещества в такива пе
щери се образува силитра, които вжрху пода на пе
щерите се явява в форма на белоснежна покривк11, 

сжставена от дребни иглообразни кристалчета. 

Наiрупаните вжрху пода на пещерите мате
рияли принадлежат главно на две епохй. Непосред• 
ствено 11жрху скалата следва жжлтеникава или чер

веникава · глина, напластявана през дилувиалната 
(пост-пли·оценовата) епоха. В някои пещери нейната 
,q.ебелина дост.ига няколкр метра. Тази глина пре-!{• 
ставя най-стария пещерен насип, наречен днлувиа-

22 

лен, понеже е образуван rr~eз дилувиалната епоха: 
Над него следва втори насип, обагрен от п.рисж.т
ствието на органически вещества в чер или сив· цвят. 

Той се е образувал щ~ез алувиалната епоха .. Над 
него обикновено сле_дват торищата, които най-много 
са' натрупани около входа на пещерите. Пещерният 
на't:ип е от особено важ,ю значение за изследване 

историята на дадена пещера. В него се сж?Сраняват, 
както ще видим на друго место, ценни материяли, 

които 4ават вжзможност да се установи, от какви 

животни и кога е била обитавана пещерата, кога 
човек е живял в нея, какж.в е бил .~ачина на жи
вота му и пр. 

Пещерна фауна. Която в живота си не е по
сетил поне една пещера, сигурно си представя, че тия 
подземия иа вечния мрак са лишени от какжвто и да 

било живот. Др}'l·ояче обаче стон вжпроса в СВШl
ност. Тия веч.1:10 l\'lрачни зж.нданн, дето никога не 
n рониква слжнчевия _ лжч, се обитават от множество 
видове ,живо:rни, които, принудени от борбата за 
сжществувание и самосжхранение, прекарват там или 

сам1> част от живота си или целия си живот. 

Когато п<>сетим ннк9я голяма пещера, ще забе• 

.•~ежим вжрху повж.рхността н:~ пещёр~ия насип мно
жество по-големи и по-малки дупки; джлбани от 

разни бозаИници, като лисиuи, • борсуuи (язовци), 
бялки, порове, мишки и пр. Тия животни обаче слу

чаЯно са свжрзали с.ж.ществуванието си с пещерите; 

но има такива, които целият си живот прекарват в 

последните. Понеже· те много малко или почти ни
как не се ползуват от слжнчевата светлина, техните 

очи са малки; или пж'к са 'атрофирани и не могат 

да виждат. Между видовете от типичната пещерна 
фауиа ва пжрво място ще споменем п р от е я (Р r o
t e u s а n g u i n-e u s, обр. 4). Тялото му е валчесто и 
достига джлжина около 30 см. Отгоре е покрит с 
тж.нка гладка и почти прозрачна червеножжлта кожа. 

Отстрани на врата си има цве червени жабри, с 
които диша. Опашката му е сплесната и прилича на 

ципа. Крака кж.си, .предните с 3, зацните. с 2 нераз-



вити 11ржста. Очите му са много малки и лежат
 под 

кожата, която покрива тялото. С тях nротеят не 

може да вижда. Това интересно животно живее в 

подземните води в Крайна и Далмация, особено в 

пещерите около Постойно. Светлината н~: 
може да 

тжрпи. На тжмно място може да прекара д;клго 

време без храна, достатжчно е да му се про11еня 

водата. Протея принадлежи кжм кла

са аещ\оводни (Amphibla), кжм които 
се нричисляват жабнте, тритоните, са

лаъtандрите и пр. Интересно е да се 

проследи, дали в нашите пещерJ,t с 

реки и езера не ще се намери лро

теят. В това отношение туристите· 

биха могли да допринесат доста мно

го за науката; ето защо ние дава
ме 

образа и кратко описание на протея, 

за да може всеки да се ориентира, 

в случай че му се падне щастието, 

пр.жв да нанрави това отк-ритие. 

В пещерите живеят множество 

слепи бржмбари, паяци, раци 

и np. Особени сле пи мухи с ЖЬJI• 
теннкав цвят живеят с х:иляди в 

пещерата Голяма лисuа при с. 

Белнковец (Тжрновско), в голямата 

пещера на десно от Ханджка при 

Дряновския мж.настир и rтр. Най-после 

нека споменем. че в много пещери 

гнездят кукумявки, скални г
жлж

би, алпийски гарги и пр. 

В някои пещери се вждят н 

тu,,,.рде голямо количестuо n р ~•ле пи. 
Там те прекарват целия ден и надве

чер излизат навжн да си дирят хран
а, 

Обр. 4. Проте/1. която се са.стон от нощни насекоми. 

Денем се закреnяl' главно по тавана· 

на пещерите, много пжти закачени едни о друг. 

Тяхните екскременти се натрупват в такова 
количе

ство, че образуват цел11 могили. Такива сме среща
,1и 

в много пещери. 

След тия кратки бележки вжрху с.жвременнага
 

пещер1ш фауна нека кажем няколко думи и за ония 

животни, които са обитавали uещерите u предисто

рическите времена, чиито кости, вкаменели, са от

крити вече в няколко пещери у на
с. 

Пещерна меqка (U rs u s spe I aeus Br u mjb, 

об р. 5). Н•tто един от видовете, живяли през дилу

виалната епоха, не е дал толкова мно~оброflни 
останки 

(кости, зж.би и пр.), както пещерната мечка; факт, 

който говори за не~tното широко разпространение, 

както по време, така и по място. Вжпреки то
ва ней

ните следи са били за пра.в ПАtТ открити едв
а през 

XVIII столе1'ие. 
Пещерната мечка е живяла в Сибир и в :пеще

рите почти на цяла Европа. У нас нейните ост
анки 

са намерени в няколко вече пещери, но най-много 

такива са открити в .Голямата• и .Малката пе

щера w в Тжрновския Дервент, в пещерата • Топля• 

при с.1 Голяма Жепезна (Троянско) и пр., а ос
обено 

изобилствуват в пещерата "Моровица" близо д
о с. 

Гложене (Тетевенско). 

Пещерната мечка по ржст е била около два 

па.ти по-голяма от днешната сива мечка. Предп
очи

тала е да живее в ЛJ1анннскJ,1те области, изобилни 

на пещери. В последните тя дирила подслон през 

време на rолеыttте студове, като се
 е промжквала в 

наt-1-джлбоките завои на пещерата. В такж.в едни 

завой на повече от 200 м. от входа се намериха в пе

щерата "Мороuина• множ~:ство скелети от изм
рели 

мечки, почт11 напластени един вжрху друг. Отд
елни 

кости и ажби се срещат по цялото протеж
ение на 

пещерата, като почнем от входа чак до дж.ното, 

както по повржхността на дилувиалния насип, тжй 

и на вж.тре на джлбочина до 5 м., до каквато ние 

успяхме да стигнем при разкопава
не входа на пе

щерата. Голяма част от кост11Те са разхвжрлени, из-
, 

потрошени и с очевидни следи от эжби вжр
ху тях.

Всичко това показва, че между 11ечките са е водила 

ожесточена борба, било за завладяване на пещер
ата, 

било да се задоволи глада. Като се с,?.ди по 
устрой

ството на зн.бната система, трябва да се заключи, 

че пещерната мечка, каК'l'о и живещата у нас сива, 

OGp. б. - Пещерна ме•1к3. 

мечка, е била всеядна, обаче давала е 11ред11оч11т
ан11е 

на ме~ната (животинска) храна. Тя е била наt1-о
пас

ния враг на предисторическия човек през старата 

каменна епоха (палеолит), когато и тоi! е бил при

нуден да тжрси убежище в пещерите, защото не е 

умеял да си строи още жилище. Появила се кк.м 

края на третичната епоха, живяла п
рез дилувиалната, 

пещерната ~ечка окончателно измира преди да на• 

стжпи края на последнята. 

Пещерна хиена (Нуаепа spelaea Goldf 

об р. 6). През дилувиалната епоха в Европа са живяли 

три вида хиени. Между тях обаче с широко разп
ростра• 

,нение се е ползувала тн.И нар. пещерна х
иена, която 

е обитавала пешерите nо•1ти на цяла Европа, накто 

и у нас. Hefl11и-re кости наИ-напред имах•1е слу• 

чail да открием в .Голямата" и .Мцлката п
ещери• 

близо до манастири Св. Преображение при Тжр

'Ново. Голямо количество от тях намерихме по-к
жwо 

в пещерата .Моровиuа• прн с. Гложене (Тетевен

ско). В един от джлбоките завои ва тази пещер
а се 

разкриха цели скелети от пещерна
 мечка и хиена, 

почти натрупани един вж.рху друг. Няма сжмнение, 

че подобнн останки ще се открият и в други ne• 
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щери у нас. Изобщо взето кости от пещерната хиена 

се срещат по-редко, сравнително тия от пещерната 

мечка. Това показва, че тя не ще е била тжЯ много 

разпространена, както мечката. Преди да настжпи 

края на дилувиалната епоха, хиената изм~1ра, почти 

едновременно с носорога и хипопотама, като оставя 

костите си да бждат характерни останки за дилуви

алните пластове. 

В пещерите са живели още пеще рният кон, 

чиито останки намерихме в • Свинската пещера и при 
с. Карлуково. - Пещерният лжв е открит в 

много западно-европеЯски пещери, у нас обаче до 

днес останки от него не са доказани. Но че тоя е 

живял, nероятността е 1·оляма, особено като имаме 

предвид, че в Македония лжвжт проджлжава да живее 

даже в историческо време. Херодот (V в. пр. Хр.) раз
казва, че когато Ксеркс п,ктувал кжи Терма ( сегашния 
Солун), войските му били нападнати от лжвове. 

бр. 6. - Пещерна хиенL 

Обитаване ва пещерите от човека. Кога се 

е появил човека на земята, не е още точно устано

вено, обаче неговото сжществуване през дилувиал

ната (nостплиоценова) епоха стои вжн от всяко сж

мнение. Нашия прадед от 1·ова време значително се 

е отличавал от ех.временния човек. Той не е позна

вал металите; оржднята и оржжията, от каквито е 

имал нужда почти на всяка стж.пка, е правил от 

джрво, кам;кк, животински кости и рога. НамираЯки 

се на много низка степен в културно отношение, 

бил е между другото лншен or способността да си 
строи жилище. Лятно време е прекарвал под сен

ките на девствените гори или под подножието на 

високи скали близу до някои извор, поток или река. 

Зиме обаче е бил принуден да дири подслон в ес

тествените пещери, толкова повече че през дилу

виалната епоха климатичните условия са били по

други. В началото на четвжртичната епоха голяма 

част от северна Европа бива окована с ледове. С 

такива са били покрити почти всички по-високи пла

нини. Зимите стават продж.J1жителни, пятото кратко, 

валежите (джждове и снегове) по-изобилни. Наст_ж.пва 

тж.Я наречената ледникова епоха, която после няколко 

хю1яди години бива заменена с междуледникова 
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топла епоха, за да настж.nи по-кжсно втора, а след 

нея трета ледникова. 

При такива неблагоприятни климатични условия 

е живял отначало пжрвобитния човек. Тоя е бил при

нуден да се облича с кожите на убитите от него 

животни и да дири, както казахме, подслон в пеще

рите наред с много други животни, каквито са билн 

пещерната мечка, хиена и др. 

През тази епоха две главни нужди са ржково

нили uялото сжществувание на човека: потребно

стта да се нахрани и необходимостrа да се брани. 

Пж.рвата от тях поражда промишления прогрес, 

втората - усжвжршенствуване на оржжнето. Вжо

рж.жен с тояга, камжк или брадва, направена от 

кремжк, нашия прадед е нападал на грабливите 

животни и се е бранил от ся-седите си. Главното 

му занятие е било повжт lf борбата с понобните 

нему, дето му се е панал сJ1учаЯ да развие своите 

жестоки и кржвожаднн инстин1<ти. 

След дилувиалната епоха, настжпват нови 1<ли

матични уСJ1ов1tя. На мястото на суровия.._ студен кли

мат дохожда умерен Пещерната мечка, х11ена и други 

дилув•1ални видове измират, а на тяхно место дохождат 

тия , които живеят днес. Появяват се домашните живот

ни. Наред с промените, които стават в околната среда, 

вжрвят и промените в начина на живота на човека. 

Покра!-1 лова, то!-1 почва да се занимава · с земеделие , 

·скотовждство, риболов, rржнчарство. М1,1рните за

нятия, на които той се предава, значително смеrчават 

негова нрав. Напуща скитническия живот, заселва 

се ако не на постоянно, то поне на по-джлrотрайно 

местож11телство. Урежда домакинство и заживя11а в 

мап1<и общества. С това нашият nрадед стжпва в 

нова културна фаза, известна в предисторията с 

името епоха на огладения камжк или млада 

каменна епоха (неол и- т), която се отличава от 

nж.рвата ку,1турна степен, наречена е 11 о ха на не

д ял а ни я к а м ж к или с та р а к а ме н н а е п о ха 

(палеолит), по това, че тоя научава способа да оглажда 

каменните орждия - техника твжрде х11рактерна за 

2-та фаза. През мланата каменна епоха човек между 

другото почва на си строи жилища. Те са имали фор

ма на малки колиби изплетени от колове и пржти, 

измазани с глина, а отгоре покрити сжс слама, тржст 

и пр. Там обаче, дето· е имало пещери, той прОI\ЖЛ· 

жава да ги използува за жилища и не е чувствувал 

нужда да строи такива. 

Пещерите не губят значение и nо-кжсно. Чело

век проджпжава да ги обитава през бронзовата и 

железната епохи. Дирил е в тях подслон даже в 

историческо време. Такива пещери имахме случай 

да открием при с. Беляковец (Тжрновско). От наме

рените в тях културни останки ясно личи, че през 

втория век след Хр. те са били обитавани. В това от

tюшение пещерите у нас напомнят тия в Италия. 

Например в пещерата • Полера ~, изсленвана от Мо
рели, над предисторическите пластове следват та

кива от римско време. Ще тряба да отбележим, че 

в някои пещери дори в днешио време проД,'\\.Лжават 

на живеят хора. Например при Димотика. (С•сАва). 



Bt{CO~ANIETEOP0/10ГtiЧtiACTAfiЦfifltiA BfiTOШA 
от Р. Райн о.в. 

Софи.йският клон Алеко Константи нов на 
Бжлrарското Туристическо Дружество е .лодел 

с жар инициативата да се построи на Витоша 
хижа, която да служи за прибежище на излет

ниците и при която да се уреди една оисо1<а 

метеорологична 

СТаНЦ}IЯ, 

Тази мисжл на 

инициаторите тряба 

горещо да се поз

драви, защото за

сяга един изв.жнред

но важен и в на

учно и в практи-

ческо отношение 

вжпрос и отговаря 

на една назряла 

нужда. 

Идеята за висо

ка метеорологична 

станция ва Витоша 
си има своята исто

рия. За да не може 

- вжпреки най-доб
ри пожелания от 

разн-и страня - да 

се осжществи тя ,до 

положена над 2,000 метра надморска височина, 
висо1са бж.пгарска станция - за полза на до

машната наука и на много прак11ични пред

приятия, свж.рзани с валежите и водите, и за 

удоволствие на всички изследователи в об-
ластта на метеоро

логията. 

Важните явле

ния в атмосферата, 

които представят и 

лра1пически инте

рес - ваJiежите на 

лжрво место - за

висят от ттромеЕJИте 

.в вертиr<а1шото раз

пределение на вжз

духа и от вертикал

ното измененr1е на 

неговите физични 

качест~ (топлота, 

влажност, движение 

и пр.), и затова на

последжк се отдава 

rолемо значение на 

.изучване атмосфе

рата в вертикална 

посока. За целта на 

това изучване. осо

бено еж важни висо

ките планински ме

теорологични стан-

1{ИИ. Една такава 

висока станция е ед

на сонда, втикв-ата 

в издигнатите ат

мосферни пластове. 

Наистина, аероло

гията заменя за це-

сега, пречили еж 

чисто практически 

неудобства и мжч

нотии. Изглежда, че 

софи.йсжият клон на 

Б. Т. Д., който и 
при сеrапшите вре

мена ва аnатия и 

безволие 1сжы об

щополезни пред

лриятия поджржа с 

постоянство своето 

предначертание, ще 

Водопад над с. Бояна (Софийско) лите на това изуч

ване планинските 

станции с из1<уствено издигане на метеороло

гични апарати посредством балони-сонди и 
хвжрчила. Но непрекжсватостта на вабщоде
н.ията в една постояниа висока станция, снаб
дена с самопишущи уреди~ е незаменима и за 

много изучвалия по-ценна отколкото момент

ните аеролоrични наблюдения на различни ви-

може да отстрани в скоро време всичr<и 

пречки, като построи там собствена хижа. 

Веднаж построена хижата и уредено едно 

редовно и по-често сжобщение ще може да 

се осжществи най-сетне I<райно желаната, на

м-ираща се при идеални ус_ловия, на открито 

жрху един изолиран ш1аflинс1си масив, и раз-

25 



сочини, извжршвани от време на време, свжр

зани с несигурности в записваните на високо 

данни от самописците, при това твжрде много 

обременителни и много скжпи. 

Такава една висока метеорологична стан

ция, намираща се в сжрцето на Балканския по

луостров, ще има пжрвостепенно значение за 

климатическото изуtJва,не на целия полуос

тров. От друга страна, понеже ще лежи в 

западните предели на Бжлгария, при входа на 

идещите у нас най-често от кжм запад вжз

душни течения, тя ще принесе много, за да 

се установи нормалния режим на последните 

над нашата планинска страна. В нея ще мо

гат да се измерят валежите на една ло-rолема 

височина, за да се обрисуват и валежн!{те 

условия в значителните високи области и да 

се прецени количеството на осадките там; ще 

може да се изучи дебелината на високите сне

жни покриви и топенето им, в зависимост от 

които се намира дебита на важните за София 

извори. 

· По нея •ще могат, особено ако се поджр

жат джждомерни станции и по полите на 

планината, да се налравят сравнителни пре

ценки за вертнкалното разпределение на ва

лежите и по другите бжлгарски планини, което 

е важно и за модерното стопанисване на го

рите, и за режима на речните води, и за но

вото дело на язовировете и за бждащата 

електрификация. 

Тая наблюдателница заедно с по-нис1<и 

джждомерци станции ще даде вжзможност да 

се изучи интересния софийски вятжр, фйона, 

който някоm<о 11жти в годината, особено зиме 

с сила се преваля през покритата с облач11а 

шапка Витоша и се смжча, топжл и сух, в Со

фийското поле. 

Изучването на самата Витоша в метеоро-

1югично отношение е джлг на града София. 

Витоша е гордостrа и най-хубавото украшение 

на столицата и, както казва Хохщетер, те еж 

така неразделни, както Неапол и Везувий. 

Колко разнообразни красиви изгледи от едно 

и сжщо место дава тя при различните сжсто

явия на времето! Ту изглежда отдалечена, 

Сliишена, като да се е замечтала в мжrляви

ната, ту като да е пристл.пила 1<жм София, 

порастнала и свеп,ала в бистротата и чистотата 

на . атмосферата. 
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Витоша е и барометжр на софиянци -
наистина, като всеки друr барометжр, не еж.веем 

сигурен. По нейното' осветление и нейните 
мжгли старите софиянци сждят за настжпва

щото време: когато вжрхжт й ясно се отра

зява в синия небосклон, те с,к уверени, че 

предстои поне един хубав ден; облачетата по 

вжрха и (пшапка") еж често пжти признак на 

обрат кжм джжд. 

И на противоположната страна на Витоша, 

особено в Радомирско и Дупнишко, се рад

ват на красивите и гледки и по нейното чело 

се мжчат да четат, какво време иде. Щом 

пролет кжсен сняг побели вжрховете и, в 

Дупниш1<0 очакват скорошна слана в низи

ните. И научванията потвжрдяват тоя белег 

на много вредните кжсни пролетни слани. 

Сжщо и есен често, скоро след като пх-рвия 

сняг я поржси, пада иакостна есенна слана в 

низините. 

Образуващите се около Витоша облаци, 

що чесrо се носят над София, еж много инте

ресни за наблюдаване. Особено при южни 

течения зиме над софийското поле се обра

зуват стоящи облаци, един от които е си

гурно под влиянието на Черния-вржх - стоящ 

облак, с какжвто се славят Везувий и изоли

раният аллийски вр.жх Матрхорн. Шапка об

вива често високата и част. Лете над нея плу

ват сутрин топчести облаци, а след пладне се 

разразяват rжрмотевични бури, които засягат 

София и другите селища око,10 планината. 

Есен сжс котJювинния вятжр от заранта посте

пенно се издигат пояси мжг ла по склоновете и 

кжм вжрха. Понякога целият небосвод над 

софийското поле е покрит с облаци, само една 

проджлговата част, подобна на уджлжената 

елипсовидна основа на планината, е ясна, 

вс.ледсвие влиявието на планината, и през нея 

продж.лжава да грее в София слжнце. Случва 

се София да е в мжг ли или под джжд, когато 

на Витоша е приятно слжнчево време. 

Една висока метеорологична станция в пла

нината ще предизвика да се сжберат данни 

и наблюдения за много интересни и важни 

явления. Тя ще достави данни за климатичес

кото научване на високите места у нас, което 

е много важно, защото страната ни е твжрде . 

планинска, а за климатическите различия над

морските височини ·играят много по-важна роля, 



отколкото разликите в географската широ

чина и джлжина. А като се ос.жществи и 

предложението на г. професор Радева (вж. по

долу „Хижи на Витоша"), да се построят посте

'певно и междинни хижи, кждето да могат да се 

цравят поне временни наблюдения, ще се от

!(РИе вжзможност да се изучи вертикалното 

изменение на всички климатични фщпори у _нас 

специално при Витоша. · 

' ' 

На тая важна и с такова грамадно зна -
чение инициатива на софийските туристи си

гурно ще окажат еж.действие не само Мыш
стерството ва Земледелието и това на Тжрrо• 

чията и Индустрията, поради практически по

лезната и страна, но и Министерството на 
Просветата, заради науч_ното и и културно зна
чение, а сжщо и rр_адовете и селата оr<оло Вито
ша, на които тя ще донесе практически изгоди. 

* 
Xt!ЖJi tlA Bt! TOII1.A·. 

В една· от после.дните книжки на сп. Естество
з нани е · и Гео г р··а фия професора по география 

при Софийския Университет r. Жеко Радев раз
глежда в една обширна статия обстойно вжпроса за 
постройката на туристически домове на Витоша. 

Пред вид на големия интерес, който тя представя за 
нашите чита.телн, ние предаваме ту1< на кратко сж

-джржанието и. Като отхвжрля екваща нето на. туризма 
като •1ист спорт, r. Радев сжзира в него едно сред
ство за опозflаване природата, естеството на нашата 

земя. Това разбира се еж.веем не- изключва неговото 
в.жзпитателно значение и неговите укрепителни за ор

ганизма резултати . Вземат ли се обаче само последните 

за цел, насочи ли се дейността на туризма изключи

телно к.:км култа на телото, тогава той преминава 

кжм чистия спорт, а с това се· отделя от основните 

.си задачи. 

ИзхождаАки от това гледище r. Радев разглежда 
конкретните условия, които Витоша предлага на ту

ризма, и то предимно като обект за географско из:. 
учва.не. Като задоволява богато чисrо естетични 
нужди на пж.тующите по нея, тя представя и редица 

моменти, които могат да допринесат много за rео

fрафските и rеоморфолоrичните· познания на турис

тите. Тя е доста обширен масив, 1<0/:lто има органи
ческа вржзка с дру1·и по-малки и по-ниски планини, 

излизащи и протакащи с.е от нея по разни неi5есни 

посок1J. На запад непосред·но от нея излиза Лю11ин
планина; на югозапад проджшкава Голо-бж.рдо; на 
югоизток тя е преко св.ж.рзана с шюската и разстлана 

П11ана-тrланина; на юг ·се проджлжава в Верила, 
чрез която се скопчва с гордат& и величава снага 

на Рила, а на изток ripeз Искжрския про110м при 
Урвич тя се nроджлжава. в Лозенската пла.нина. Като 
самостоен · масив, свжрзан с обкржжаващите го по

малки негови еж.братя, Витоша представлява гол~ы 
,научен интерес. Туристските орrани.зации тряба да 

1(,)познаят u него всичко географско, да разберат сж
•щината на неговата маса, д!\ проследят историята на 

меговото развитие, да прочета11 еднаквата история и 

.по неговите сателити, да разберат тяхните форми 
-като самостэйни неща и като бе11ези за развитието 
t\a планините, да проучат растителната покривка на 
.nланината и да проследят. живота в нея. 

J{акто С№. мно1·0 и разнообразни нещата, които 
може и ·тряба да се опознаят и изучат вжв Витош
кия масив, т.кА мноrп еж и nж.тищата и пжтеките, 

които водят за централната част на планинската 

снага. Разлвчюtте пжтеки откриват и различни еле

менти за наблюдение и изучеане. И r. Радев ски
цира на кратко разните пжтища, що водят за гор

нището на ш1анЮ1.ата, като посочва и по-главните 

неща, които може и тряба да· се видят ·при пжту

ване по всеки един от тях. 

След това обстойно разглеждане на услови11та .. 
и нжзможностите за развитието на една смислена 

туристич~ска дейност по Витоша г. Радев си поставя 
вжпроса., кое .место е наИ-подходяще за построяване 

на ·1·уристск·и дом, вжпрос, с коАто тоА е бил сези
ра.и като вещ~ липе от Софийския клон Ал ек о Кон
с та и ти но в на Б. Т. Д. Като взима в сжображение, 
че изучването на Витоша от туристите под вещото 

ржководство на по-стари другари тряба да послужи 
като обра,!ед за туристика и по други наши висок~ 

планини, а за това излетниците ще имат иужда от 

повече спокоUствие и повече бавене по п.жтя си, 

той препоржча да се установят три междинни стан

ции - хиж·и , една по-голяма кжм З11атните мостове, 
друга по Драга,1евския пжт кжм билната част на пла~ 
нината и третя над залесената част на Бистришката 
долина под Резнйовете, а централния туристски дом 

да се построи на .полянката южно nод каменната 

пирамида, която ОТСiОИ източно от Черни вржх (на 
около 500 м. Юl'ОИЗТОЧНО ОТ него), на 2100-2200 м. 
височина. Построяването му тж.кмо под най-големите 

височини на планината освен че отговаря на всички 

изисквания за развитието на рационална туристична 

дейност, но има и това преимущество, че ще може 

да се използува и за научно-метеорологични цели. 

С това ще се изпжлни ~дна от джлго време ледеяна 
мечта на метеоролозите - уреждането 1-111 ~етеоро ... 
логи,чна станция на Витоша, която по хе.11,инения си 
характер, значителна височина и централно место

.положение се явя-ва особено притодна за тази цел. 
Сжбираните там метеорологични данни ,ще допри

•несаr т,вж.рде. много за изяснение на клим:J,тичиите 

.особ,ености не само на западна централна Бж.шар1;1,я , 

..но и на· uялия Балканс.ки полуос.ров. п . 
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1{ у /1 ]\11 
от \\llapк Тввн, 

(Прод111лже111tе от k11Мжка 1) 

Да, това бе хотела на Р11ги l<улм - този, 

който се намираше на най-високата точка и чиито 

далечни светлинки ние често виждахме от нашии 

балкон там долу в Люцерн 'да блещукат като 

малки искрици високо в пространството между 

звездите. Мазният портиер и загладения келнер нн 

посрещнаха сжс с.войственята на рода им в блаже

ните времена надыенност; но умилостивява.йки ги 

с извк.нмерната си любезвост и приятелство ние 

успяхме най-сетне да ги накараме да ни nока• 

жат стаята, която момчето ни бе ангажирало за 

нас. 

Там шtе си преоблекохме сухи дрехи и, до

като се приготовляваше вечерята ни, обиколихме 

няколко подобни на пещери салона, в един от 

които гореше печка. Тя стоеше в едип жгжл 11 бе 
обсадена от тжлпа хора. Ние не можахме да се 

добJ1ижим до огжня и затова се движехме из nо

лярните nространства между множество хора, ко

ито седяха там мжлчаливи, невесели, самотни и 

треnерящи - мислейки, може би, с кой акжл 

еж дошли тук. Между тях имаше американци, 

имаше немци, но най-много бяха англичаните. 

Отправихме се за едно отделение, кждето се 

бе сжбрала голема навалица, да видим, какво има. 

Там бе една nродавачница на разни nредм•ети за 

спомен. Туристите жадно купуваха всякакви ви

дове и сортове ножове за разрязване на книги с 

надпис „Спомен от Риrи" и с држжки от малжк из

вит рог, по думите на продавачите. от дива коза 

Имаше и nсевжзножни разновидности джрвени 

•1аши и други подобни неща сжс сжщия надпис. 

Щех да си купя и аз един нож, но си помислих, 

чt> и без него ще помня прохладния комфорт на 

Риги Кулм, и се оставих от този м-ерак. 

Вечерята ни постопли, и като се нахранихме, 

н11е веднага си легнахме. Но преди това, понеже 

rocn. Бедекер (известен издател на пжтеводители, 
б. np.) моли всички туристи да му сжобщават 

за грешките и неточностите, които те биха срещ

нали в пжтеводителите му, аз му написах няколко 

реда, да му известя, че ако той мисли, че пжту

ването пеша от Веггис до вжрха е само три часа 

и четвжрт; то той се лжже с около цели три 

деня. Аз и по-рано му бях сжобщил за грешката 

му относно разстоянието от Алерхаilлиген до 

UneHaJ'. Бех известил сжщо и Картографския ин
ст11тут н:1 rерманското пра1зителство за сжщата 

грешка в имперската карта. Тук ще прибавя, че 

на тези с11 1111сма аз t1e полуюrх никакжв отговор, 
нито даже някаква 6J1агодарност от тях. И кoerro 

е още по-неучтиво, тези грешки и до сега !!е са 

пonpaueFm нито в картите, нито в пжтеводителите. 

Нп аз ще 1н1 nл111:1 г.riк, когато ии остане пс-
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свободно вреые, защото писмата ми до тях може 

да еж се загубили. 

Ние се с1·ушихме в студените легла и засnах

хме без да шавнем. Бяхме така уморени, че не 

се помржднахме, нито даже обжрнахме на друrата 

си страна, докато не ни ди-rна громкия звук на 

алпийския рог. Всеки може да си представи, че 

ние не губихые никак време. Поприбрахме от тук, 

от таме висулките на дрехите си, увихме се в 

специалните червеЮ1 одеяла и се затекохме през 

коридорите на вжп, гологлави на вятжра. Видяхие 

една висока джрвена скеля на самия вржх, около 

стотина метра от нас, и хукнахые нататжк. В миг 

изкачихме ·стжлбаrrа •И се отзовахме горе, високо 

над широкия свят, с разчорлени коси и червени 

наметала, които се развяваха и nлющеха на бур- ' 
ния вятжр. 

„Закжснели с петнаikет минути, пак!" каза 

Хяри с плачевен глас. ,,Слжнцето е цяло над хо

ризонта". 
Няма нищо" , отговорих аз. ,,Все пак това е 

веJ1иколепна гледка. И ние ще видим остатж\j:а от 

нзгрева". 

За момент ние бяхме всецяло погжлнати от 

великодепието пред нас и глухи и слепи за всичко 

друго. Големияг, обкржжен от облаци диск на 

слжнцето стоеше току над безrранич_иото шнрине 

от стжрчащи бели куполки, така да ~ажа, над 

над едиJi вжлнист хаос от rжсти планински ку

бета и вжрхоuе, обвити вжв вечен сняr и обляни 

от опалова светлина с nостоянно менящи, пре

ливащи се една в друга краски, а през проре

зите на един черен облак пад слжнцето радиалнн 

,1жчи от диамантен прах сочеха кжм зенита. Раз

клонените дол_ини па долния свят плуваха в гжста 

мжrла, която забуляше грапавините на техните 

слонове, скали и гори и nреобржщаше всички от

вратителни места в нежен, богат и сантимента

лен рай. 

Ние не можахме да rовор•ш. С затаен джх 

1tие само гледахме в1·ренчено nред нас, опиянеЮI 

от нжзхищение. Изведliаж Хяри вжзкликна: 

,.Как ? - Господи, та то залязва!" 

Сжвжршено верно. Ни.е не бяхме чули с у

т р и ш н а т а тржба и бяхме проспали целия ден. · 

Това бе просто изумително. Хяри се обади: 

.,Погледнете тук, не слжнttето гледат хората, 

а нас - качили се тук, на вжрха на тая бесилка, 

R ·rези идиотски наметала; а 11ам долу две сте и 

педесет добре облечени господа и дами зяпва11И 

кжм нас, не искат и да знаят, дали слжнцето из

rрява или захожда, докато имат rrpeд себе си та

кава комична картина, която с достойнство би 

красила страниците на бележника им. Вижте rи, 

как се превиват от смях. Ето едно момиче, което 



се иэлокжса да се смее. Никога до сега не сжм виж
дал такжв човек като вас. Почвам да мисля, че 
вие сте последния nжзможен глупец". 

n Та какво направих, да се сжрдите тол
кова?" отвжрнах аз. 

n Какво направихте.? Ви станахте в седем и 
половина часа вечерта, да rледаrе, как изгрява 

слжнцето. Това направихте". 
„А какво по-добро направихте вие, бих 

искал да зная? Аз винаги ставах с кокошките, пре
ди да попадна .под вкаменяnащето щ1иянйе на наду

тия ви моаж.к". 
,,Вие сте ставали с 1<0кошюпе? Да, не ще сжм: 

нение; тия дни някоя сутрин ще станете с па

лача. Тряба да се засрамите да бржщолевите по
добни неща и в това червено отдеяло тук1 на тази 
петнайсет метрова ·естрада на вжрха на Алпиil'е, 
сред такова множество от хора в краката ви. Това 
не е място эа изложба на темпераменти" .. 

И така проджлжаваше обичайн.ата караница. 
l<oraтo сл.ж.ицето се скри хубаво, nокровителству
о:1ни от тжмнината ние се промжкнахме неусетно 

обратно в хотела и пак си легнахме. По nжтя 
срещнахме тржбача, който си направи устата за 
бакшиш, и то не ·само за оповестяване залеза на 
слжнцето, който ние видяхме, но и за изгрева, 

който ние еж.веем пропуснахме, но ние му отка

захме. Той обеща на следнята сутрин да ни на
кара да чуем тржб;~та, ако сме живи. 

J1 той уджржа думата си. Ние чухме трж.
бата му и веднага скочихме. Беше тжмно, сту
дено, отвратително. Като тарашувах наоколо за 
кибрита, сжбаряйки с ржцете си разни неща на 

земята, моет<>" сжкровено желаниt: ~е - да ще 
слжнцето да изгрява по сред д,ен, когато е топло 

11 светло и· весело и човек не е сжнлив. Ние се 
обличахме при мжждукането на две бледи свещи, 
не, с rо11ема мжка се закопчавахме, защото рж

цете ни трепереха. Аз си мислех, колко милиона 

хора в Европа, Азия и Америка и на всякжде 

no света cera си спяха спокойно в леглата и не 
бяха длжжни да стават да гледат изгрева на 

с;1жнцето от Риги. По едно врем•е Хяри подиrна 
пердето на прозореца и извика: 

"О, това е цяло щастие! Ние няма нужда да 
излизаме на вжн. Ето там долv планините в це-

;;ия им вид". · 
Това наистина бе радостно откритие. И то 

веднага ни развее-ели. Ние виждахме грамадните 

алпийски маси да се очертават смжтво вжрху тжм

ния небосклон; една-две звезди блещукаха в нощ

ната тж.ма. Добре облечени и загжнати в од:еяла 

1me се прит_искахме един 6 друг до прозореца, с 
запалени лymi и почнахме сJrадки приказк1~, очак

вайки прн най-големи удобства да видим, как ще 
изглежда изгрева на слжнцето в Алпите при свет
лината на лоена свещ. Малко по малко една нежна, 

небесна белезнина се разтля едва доловимо по гор

дите 13жзвишения на снежните пространства - но 

само толкоз. Аз забеJiежих очуден: 

,,Има някакво преляrrствие за изгрева. Из• 
rлежда, че е спрял. Какво мислите, че е стана;ю 
с него?• ~Незнам, изглежда че се е скрил нейде. 

Аз никога до сега не ежи жиRел подобен изгрев. Да 

не би хотем да си иrрае иящо с нас?" 

"Не може да бжде. Хо11елжт има само своя 
интерес в слжнцето, но няма нищо общо с управ
лението му. И той е твжрде еж.мнителен, този ин

терес. Няколко последоваrелни такива затжмнения 
вероятно ще ro разорят. Но какво може да става 
с тоя иrрев?" 

.Изведнаж Хяри скокttа: 
„Налучих! Знам какво става с него! Та ние 

r;,едаме кжм страната, дето слжнцето снощи за

лезе!" 
,,Сжnжршено верно! д не можахте ли да ле

мислите за това по-раJю? Ето на че cera изгу
бихме още един изгрев. И всичко с вашите бжр
кания. Тжкмо по вашему е, да запалите лулата 

си и да седнете да чакате да изгрее слжнцето o·r 
запад". 

,n Тжю,ю по моему е да открия и грешка1·а. 
Вие никога не бихте я разбрали. Аз намирам всич-
ки грешки". · 

,,Вие ги и правите в_сички:rе, инач,е бихте из

губили най-ценното си качество. Но стига сме се 
карали сега. Може би още не сме много закжс
няли". 

Но ние бяхме. Слж.ндето бе добре изгряло. 

когато стигнахме на площадката. 

По пжтя си срещнахме тжлпата да се вржща 

- облечени в най-разнообразни костюми м.жже и 
жени, в походката и физион0миите на кои1'о се 

четеха всички степени зжзнене -и неприятност. 

Когато- стигнахме на площадката, там бяха оста
нали около д~есетина души, притиснати един до 

други, с rржб кжм свирепия вятж.р. В ржка те джр-• 
жеха червените си пжтеводител:и, оwорени при 

скsщата на панорамата и най-старателно тжрсеха 

разните планини и вжрхове, опитвайки се да запе

чатат в паметта си имената и разположението им. 

То.ва бе една от най-печалните картини, които сжм 

виждал. . 
Двете страни на площадката бяха заrраден11 

с пармаклжк, които да па~зи хора, а да rи не отвее 

вятж.ра. Гледката от тази височина н2долу кж.м ши

роката долина на изток бе много оригинална 
11 интересна. Градове и села, :хжлмове, бж:рда 11 

гребени, шир.оки, пространни зелени ливаци, големи 

парцели ropa, лжкатушни реки, дузина сини езера, 
множество пжргави параходчета - ние виждахме · 
целия този мжничак свят в най-големи подроб
ности, виждахме го така, както го виждат 1ТТИЧ

к11те, всичко умалено до вжзможните най-малки 
разм,ери и тжй фlfно изработено и завжршено, как

то една стоманена гравюра. Многобройните селца 
с мал~ш кулички, стжрчзщн тук таме над по1<ривите, 

изглеждаха сжщи играчки, забравени от деца, ко
ито в иrpa'I'a си вчера еж rи редили. Горските пар
цели приличаха на мжхови вжзrлавнички. Едно 



или две по-rолеми езера приличаха на блата, а 
по-малките бяха сжщински локви - не, не локви, 

а сини обици, паднали, лежащи с слабо уrжнати 
фигури сред леrла от мжх и мека, свежа зеленина. 

Микроскопич-ните параходчета се I11LЖ.вraxa по тях 

като в rрадски басейни, употребявайки ужасно 
много време да изминат разстоянието между две 

пристанища, които изrлеждаха само на няколко 

крачки далеч едно от друго. А провлакд, който 
разд:еляше две'I'е езера, изrлеждаше като че ли ня

кой се е проснал и лежи, опрян t1a леките си в 

водата, макар и да знаехме, че по неrо се тж.рка

ляха множество невидими кола, на които джлжи

ната• му се виждаше несконча,ема. Този хубав ми
ниатюрен свят имаше сжщия вид, както и ония 

,,релефни карти", които изображават най-верно 11 

точно природата с нейните височини и низини ., 
ВСИ'LКИ други подробности при един намален ма

щаб И· с естествените краски на скалите, джрве

тата, еэерата и пр. 

Аз вярвах, че бихме моrли да слезем пеша до 
Веггис или Виuнау за един ден, но знаех, че с 

;кеJJезниuата ще ro сторим за един час, и предпо
четох последни.я способ. Исках да видя за всекн 
случий, и какво нещо е това. Тренчето пристигна 
рано преди обед и бе .мноrо интересно. Парния 
котел на локомотива стоеше на края и бе, както 
и целия локомотив, изкривен косо назад. Имаше 
две кару_ци за ттжтници, покрити, но широко отво

рени на всички страни. Те не бяха изкривени на
зад, а само седалищата в тях така, че позволя

ваха на пж.тника да седи прав, и коrато тренчете 

вжрnи по стржм,ен наклон. 

Тренчето се движи по три реда релси, н-а 

средния от които релсите еж назжбени и колелото 
н~; локомотива, което предава движението, влизаше 

в тези зжбци и теглеше 'Гренчето нагоре по ба
ира или забавяше движението му надолу. То се 
движеше с поч.ти еж.щата бжрзина - три мили в 
час - наrоре и надолу. Както когато се искачва, 
та.ка и когато слиза трен,1ето, локомотива стои на 

низкия му край. Той ro тикаше на изкачване и 
подпираше на слизане. Нагоре човек пж.тува обжр
нат rжрбом кжм планината, а надолу гледа 11раво 

по направление по пжтя. 

Аие заехме предни места и, докато тренчето се 

движеше по равно, около двайсетина крачки, аз 

не ус,етнх ни най-малко беаспокойство. Но ето •1е 
изведнаж тржrна стржмно надолу, и аз затаих 

джх. 1-iеволно аз, както и всички наоколо ми, се 

изопвахме колкото мож,ем назад, но разбира се 
от това не ни ставаше по-добре. Когато бях момче, 
аз сжм се хлжзrал по перилата на стжлба и нищо 
неприятно не чувствувах при това. Но да се хлжз
rа човек в трен надолу по релсите - това кара да 

ro побиват тржпки. От време на врем1е ние мина
вахме няколко крачки почти по равно и тоrава мо

жахме да си отджхнем свободно. Но изведнаж за
вивахме зад някой жrжл и виждахме източила се 

30 

r1ред нас джлrа стржнна линия, и отдиха се св11,р 

шнаше. Страшно забавно бе да се хлжзrаш по тоя 
ffачин покрай пропасти и да гледаш право долу в 

широката долина, която описвах преди малко. 

На станцията I<алтбад нямаше равно място . 
)l~елез~rия пжт бе стржмен като подпряна стжлба. 
Аз очаквах с любопитство да видя, как трена ще 
спре. А то бе мноrо просто. Той се хлжзrаше на
долу и, коrато дойде до местото, дето трябваше 
да спре, той нзведнаж спря - спря на стрж.мния 

наклон, и след като се свжрши размената на пжт

ницн и багаж, пак nроджлжи да се хлжзrа надолу. 

Той може да бжде спрян всяко време и на всяко 
месте моментатю. 

Има .нещо особено любопитно при nжтува

нето, което впрочем аз няма защо да се м.ж.ча да 

описвам, тжi! като мога да изрежа описанието му 

от рекламата на компанията и да спестя масти

лото си: 

,,По целия пжт, особено на слизане, ние пре
живяваме една оптическа измама, която често из

глежда невероятна. Всички храсти, джрвета, плев
ни, кжщи и пр. изглеждат наведени в едно на

правление, като да еж притиснати от някакво 

огромно налягане на вжздуха. Те стоят криво, тол
кова криво, че павилионqетата и селските кжщи 

изглеждат; като че ли ще паднат. Това е след
ствие на стржмния наКJюн на линията. Тези, които 
седят в вагоните, не забелязват, че слизат по еди:н 
наклон от 20- 25 градуса. Седалищата еж. така 
приспособени, че пжтницнте седят, винаrи на равно 

и взимат. колата и нейните хоризонтални линии: за 

истинска мярка на нормалната равнина, и затова 

всичко вавжн, което е действит,елво в хоризон

тално положение, им се струва наклонено кж~t 

11ланината". 

Koralfo човек стигне до Калтбад, той вече до
бива доверие в железницата и не се опитва по
вече да помаrа с гжрба си на локомотива да за
джржа тренчето. От тук нататжк той пуши спо
койно лулата си и запя с несnжржана радост рас

кошпата картина пред и около себе си. Нищо не 
прекжсва гледката и _не смущава зефира. Сх.що 

като че ли разrлеждате света, летейки над него. 

Всеки случа,й за да бж.аа точен, тряба да спомена 
за едно място, кждето спокойствието изчезна за 

малко. Това бе при минаването на моста Шнур
тобел: един тжнак скелет, ко/.lто простираше из

мрежените си рамки надолу в шеметната пропаст 

над една rесннна, подобно на orpo~rнa паяжина. 

Без да ще човек с11 спомня нсички1-е си гре
хове, коrато тренчето лази по тоя мост, и горчиво 

се разкайва за тях. Но коrато стиrне в Вицнау, 
той вижда, че не е имало нужда да го прави -
мостжт стои сжвжршено здрав на местото си. 

Така свжрши бележитата разходка, която нне 

на.правихме до Риrи J<улм, да наблюдаваме изгрева 

на слжнцето в Алпиrе. 
Прев. от аm·л. П. П. 



ДРУЖЕСТВЕН ЖfiBOT 

Враца. - Джn1·ите и изтощителни войни, които пре
живяхме напоследжк, бяха приспали за известно време 
по-рано твжрде -деятелния живот на основания още в 

1902 r. - един от пжрвите - Врачапски кпон В е с п е ц 
на Б. Т. Д. Едва през миналата 1921 rод. тoll се пробуди 
за нов живот и нова деi!иост. През пролетта (м. април) 
окопо дваllсетина младежи заедно с стария заслуж1-tл деец 

в полето на туризма г. Н. Алексиев си дадох~ дума да 
сж.живят задремалия Веслец и му вжр11ат. миналите дuи 
на трескава туристска дейност. Избраното от тех юtстоя
телство под председателството на 1·. Алексиев си постави 
за цел да устрои колкото е вжзможпо повече излети, за 
да се направи по-rолема пропаганда между граждаRЯте и 

се сжздаде повече ептусиаэм и задушевност между чле

новете на дружеството. С голяма неувереност то издаде 
пжрвия позив за излет до Черепишкия манастир (на 5_и 6 
май). На сборния пункт се ~шиха само 12 души. Това беше 
ядрото за l'iждащите излети н надеждата па настоятелството. 
След това започнаха да се редят нови излети, посещава
нето на които все повече II повече се засилваше. Особено 
се проявиха в тях дамите-излетничкн, които почти винаги 

бяха повече от мжжете и по изджржливост не имотстжпваха. 

Освен ед11одневните излети до Лобното място на Бо
тева - Околчица-Вола, до мината Плакалница, дето бяха 
по·срещвати СофиАци и Тжрновци, до Ледеющата, една 
от наА•хубавите паши · пещери, която се слави особено 
по вжлшебrште си сталактитни и сталагмитни орнаменти, 
до св. Иван Пусти, до Речка - изворите на р. Скжта, 
до Овчи Гржб-Ледениuата и до вржх Пжршооица - мина 
Плакалвица, дружеството устрои един петод1tевен излет 
до Берковица - вжрха Ком - Петрохаu - Тодорнн11 
кукли - Клисурския мовастнр - 8,~:ршец - Мжтнишкия 
монаст11р - Враца и един двудневен до I<арлуково -
Злата Панс1·а - Луковит - Чероен-брег. 

Покрай тази си излетна деll.Jюст дружеството уреди 
на 17 декември м. r. едннствената за гр. Враца по из
пжлнениl.', ред и декорации вечериtrка, от която има чист 
приход 2000 лв.; а срещу 19 януари t:. r. ед:иа интимна 
другарска среща, сжщо добре посете.на. 

Резултатите от тази деltиост еж на лице. Изпетите 
бяха посетени от 440 души, от които 215 м.жже и 225 
дами. Числото на членовете се увеличи от 2U -през м . 
април на LI 7 в края па годината. Новоизбраното през м. 
октомври м. r. настоятелство, в сжстова на което влизат 
г. r. К. Партов, Ил. Савов, r-ua Вера Цанева, r. r. Ст. 
Алексиев и Г. Шивачев, развива пропогандаторска дей
ност и през зимата по един много оригинален и успешен 
начин: то урежда на именни дни групово посещаване на 

туристи и граждани, конто смята, че могат и тряба да станат 
туристи, като при влизане и излизане ги поздравлява с 

туристския марш. Навсякжце тези посещения намират най
радушен прием и оставят отт~чпо впечатпение. 

По този начин В е с л е ц успя да сжбере под своето 
крило най•nочтенните и ин:rелигентпн:rе гражданки и граж

дани, като сжумя да хармонира в името на идеята за ди
рене красивото в природата 1]ротиво11оnожните интереси 

на всекидневния живот. Г. Ш. 

Дупница. - През м. декември м. г. стана тжрже

ственото откриване клуба на тур11стскнте дружества в 
града. Украсен с много картнпн и фотографии· на вай-ху
бавите мествос,ти из РнлА той представлява истински ту
р11стски дом, кждето дружествата уреждат срещи и забави 
па своите членове и техните гости. 

За посрещане па заджлженията с11 по постройката на 
хижата Дупнншк11я клон Рилски Е з ера на· Б . Т. Д. 
уреди лотария с подарени 11редмети, а вечерта срещу 

Нова-година бе устроен.а голяма вечеринка едновременно 
в салоните на вое.кния клуб и казиното, кояхо бе нзвil'.н
редно· nобре посетена и даде чист приход повече от 40.000 
nв За л.ише.11 пжт rражда11ството засвидетелствува своите 
симпатии кжм вжзвишените стре~1ежи на туризма. 

По този случа!! Uентрат~ото настоятглство па Б. Т. 
Д. сжвместио с Софийския клон Алско Константи
нов уреди излет до Ду1111ица, за да засвидетелствува 
на дупиишкото гражданство бnаrодарността за ценната 
морална и матер11ална подкрепа, а 1Ja дупнmттките туристи 
вжзх11ще1шето си от проя.вената дейност за преуспяването 

на туризма, резултат от която е построената планинска 

хижа пр11 Скакавица. 
На вечеринката след сжрдечното туристско ,бnа"о

даря •, отправено кжм дупнишкото гражданство от предсе
дателя на местния клон r. Казаков, за голямата подкрепа, 
която то укаJва на дупиншкнте туристи, председателят 

на uевтралuото настоятелство r. А11то11ов в няколко нро
чувствени думи даде израз на признателиостrа на цялото 

Бжлгарско Туристическо Дружество кжм дупнича1ш за до
сегашната подкрепа на туризма в лицето на дупнишк11я 

клон, като изказа надежда. че II в бждеще, п другаде 
туризма за общо nобро ще намира привжржениuи между 
гражданите. 

При тази среща и по случа!! новата година Централ
ното Н11стоятелство, Дупничани II Софиlluи отправиха до 
другите клонове на Б. Т. Д. следната телеграма: .Централ
ното настоятелство, дупничатrи и софийцн, си.брани на• 
едно, ви поздрав11яват по случай новата година и rюже

лават по-усилена дейност за преуспяване на туризма. 
Здравейте, председател Антонов• . 

Хижата в Рила. - Величествената и дивна Рипа 
крие вече в пазвите си пжрвата хижа, кацнала на южния 

с.кат на приветл.ивата Ска=11шха долина. Благодареш1е 
на самоотвержените усилия 11а душшшк11те туристи и на 

материалната подкрепа на гражданството преодоляха се 

мае.а пречки, несгоди 11 неприятности и от джлго време 

лелеян.ата мечта па дупничапи СЕ'. осжществи . Още преди 
балканската война при гражданското Туристско Дружество 
в Дупница · бе С,'\"\здаден фонд за постройката на хижа, 
коl!то след свжршването на общоевропеЯската воЯва се 
засили и достигна цифрата 5000 Лll. Миналата пролет 
усилено се заговори за по.чване постройката па хижата. 

Настоятелството на клона бе натоварено да вземе всички 
грижи за засилване на фонда II подготвяне материалите 
за хижата. За по-широка и по-успешна работа се избра и 
специална строителна ко1,1исия. 

След споразумение с Юношеското Турпстическо Дру
жество в града за задружна работа кжм горния фонд се 
пр11даде и фонда на последното и се откри подщ1ска сред 
гражданството за засилянето му. Гражданите се отзоваха 
с симпат11я кж.м подетата от туристите иннuиатнва 11 по
жертвувания от по 10-20-30-40-50-100 и 1000 лв. 
се редуваха непрекжснато. В скоро време фонда се уве-
1111чи на 20,000 лв. Като дар на сжщяя един граЖдаппн се 
ангажира да заплатн надинци:rе на ед1ш майстор за всич

кото време до свжршването на хижата, а Горска Инду
стрня - Братя Балабанови обещаха да приготвят в фа
бриката си в с. Бараково 10,000 джраепи керемидки за пок
рива на хижата. 

Едва се бе стопип снега специална комисня замина 

да определи точно местото на хижата. Общината на с. 
Горна Бавя, в чпето земпище бе решено да се построи 
хижата, отпусна мястото безплатно. Eдmt силянmt от еж
щото село се сжгласи, едни от сайвантите му да служи за 
складиране на материалите, а клона от кооперация „На
пред• се обеща да доставя продукти за трудоваците с на
малени цеm1. При почване на постройката военните власти 
отпуснаха едни кола, 4 мулета и няколко човека за пре
возване на материалите 11 храната II палатки, бризенти и 
баки за бивака. Участх.ковият инжинер отпусна шансовия 
11вструмея:r. Леспичеllството даде позвоnитепно ца се на
сече нужния джрвен матерпаn, а Дирекцията на трудовата 
повrшност се сжrласн да зачете работата на гражданите
ч-ленове на дружеството при постройката па хижата за 
отбита повинност за 1921 rод.. От желающите свободни 
nрез лятото дружествен!! членове се образуваха четири 
смен11 за работа при хижата, конто си навначаваха свои 
домакин и ржководител на постройката. За спеu11ал.ните 
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работи се ан·гажираха трима майстори зндарн и строите1111 

и трима делачи. 

Така организирана работата, на 10 юли замина пжр-
11ата смена трудоваци, която направи изкопите, урегулира 

местото око1ю тях, построи бивак, направи около 3 кт11. 
11ов пжт, удобен за товарни коне, и иэ11еде чашма до са

мата хижа. Втората смева иззида основи1е на хижата, 
които отиват в земята на джлбочина до 11/, м., а над зе
мята достигат на места 21/ , м. С тази смева поч.наха ра
ботата си и майсторите. Работата па ируrите смени се 
•с;,;стоеше да пренесат д,'il.pвe1rnя материал, насечен, из

лялая и отмерен, да подпомагат майсторнте в сnеuиа1111ата 
им работа II np. □рез пжрвите дни на м. септември хи.
жата се привжрши с едяо зад;,;пжен11е кжм частни лица 

н банки от 25,000 лв. За през идното лято остана да се 
и11мажат стаите отвж тре и да се наковат 11одовете. 

В постройката на хижата взеха участие около·ВО души 
граждани и юноши. туристи 11 15 туристки. За прехраната 
всеки трудовак, освен юношите, внасяше по 100 лв. Хижата 
заема едно прострапсrво от около 100 кв. метра и и.ма 5 стаи, 
три на етажа и две тавански. По цялото лице отnдер 
нма веранда. В две от стаите има комини. Под верандата 
е щtиrодена изба за скпад11ране на джрва, а под една от 
стаите - тюша стаичка за промиване па фотографически 
стжкла. 

Хижа-rа отстои на -! часа от с. Горна Баня (н;~ шосето 
Дупшща-Сеrrарево-Самоков, 14 кпм. o-r Луп11вцs). Тя 
може да спужи като подстжп за мuогоброllни изпети и 
прехоци в северозападния дял на Рила. Само на неколко 
минути от нея е красивия Го р с и Ска к а в и ш ки водо
пад. Непосредствено эападuо от нея се t1з1шга вжрха К а
б у л. На около 1 час южно се намират Седем те езера 
па р. Джерман, едни от най-хубавите перли на Рила. От 
тях водят пжтеки през Пазар-дере-Кара-бунар за Рил
с 1( 11 я Манасtнр и• rтрез Черн-н Искжр ипй Jlакат1ща за 
Сам ок о в. ЕдПоднсв1111 излети от ;шжата щ,rат да се на
правJJт до вжрха Дамка, Малевиuа н Еленин вржх, 
от коllто още сжщи.я ден може дn се слезе в Рилския 
Манастир; ло С е r ме иск н камжк и •дупнишК'Я Чер в и 
вржх, до Вжрл•и вржх, Ка1111нии-вржх, Поличите 
до езерата па Черни Искжр, па Урщ1!1а река II мноr·о 
друrн красиви и 11нтернсн'и к;,; 1 чета па Ряла. От хижата 
1Ь1а преки п,11.теки за rрада и за Лакатиuа {- Самоков). 

Т.жй се изгради пжрвата.ппанинска хижа в Бжлrа_рия . 
Дано в близко време да накацат още много други хижи 
11з нашите тжlt хубав11 родни к11,тове и по този начин ГИ' 
направят по-достжnни и по-nрнютни ! Д. В. М. 

Тжрново. - Хижата-туристскн дом на .историческия 
Царевец е привжрwена. От в1ttн тя е сжвсем готова, а 
дол11ият етаж и от вжтре е вече уреден II се използува 
от Всл:икотжрновските туристсКI! цружества за срещи, за

бавн и вечеринки - за ~р!_ша,ганд11раве на ту·ризма и CJII.· 
бнрапе средства з.а обза~еждапе па хижата. Остава да се 
довжрши още стжлб11щето за ,·орния етаж, което в скоро 
време ще бжде готово, 11 да се уредп последпия - ту_
р11стическите .спални•. Блаrодаре1111е на цеш101:0 сждей
ствие на г. Д-р Ст. Сарафов JUIЖ81'a вече разполага за 
обзавеждането им с 80 воltнишки легла комплект. 

Уредешrте до сега няколко срещи за ч11еновете-ту
оист11 и гяхните гости еж ивлез.11и много сrюпучливи и еж 

дали в резултат занисвания па мноrо нови членове. Ща
слив11 да посрещнат ,новата rодипа в собствен дом, Вели
котжрновци ек.. от.прав1111и до Uентралното Настоятелство 
11а Б. Т. Д. поздравнтепяа телеграма с благопожелания, 
тя да бжде светла стр1шнца в развитието на туризма в 
11аwето отечество. 

Освещав'ането па хижата ще стане след окончател
ното .iJ привжрш11ане, като се слее с отпразнуването на 
20-годишнината от основаването па Вслнко-тжрвовскня 
клон Трап е э нч а от Б. Т. Д., no време на XV турнстски 
сжбор, който ще се еж.стои тази пролет в Тжрново. 

Габрово. - В общото сжбрание на Габровския клон. 
У за на от 6. Т. Д., което е станало на 19 11оемврий м. r„ 
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е било избрано ново настоятелство в сжстав: председа
тел Ек!fМ Топузанов, подпредседател Георги Рачев, секре
тар С. Н. Сандев, касиер Хр. Врабчев п сжветнищr Ил11я 
Кожухаров и Андрей Аврамчев. 

Всичко що се отнасп до клона, да се адреснра до 
секретар11 С. Н. Сандев. 

СофиАскня кло1t Алеко Константинов o;r 6. Т. 
д. уреди па 26 януари т. r. за членовете си и . т.яхните 
rости и в полза на фонда .Хwка• една 11аучно-популярна 
кино-лекция на тема: .Разходка из f\.ш11те - Монблан н 
ледни.ците му", копто бе много добре посетена и 11мiJ го11я1,1, 
успех. Добре подбраните картини 11а алпий.ски нзг11ед11 
1·лавно из областта .на Монблан правеха особено интересен 
увлекателния разказ на лектора r. Маркович, а няколко 
хубйви филма развождаха nрисжтствующите с високо-ал
пийска железниuа из разкошш1те недра на Бернските 
Алпи. Подобни беседи еж особе.но приrоднн за развиване 
и noдlilpжaнe на смислен турнстскн дух, като покра11 
иеnосредственатll наслада, която те с rrодбра1mте си кар
тини доставят па слушателите, обогатяват знанията им с 
цепвн данm1 от пр11родо-научен 11 туристски характер. 

С.жщия клон урежда на 25 февруари в салона па 
Грап.ското Казино голяма туристска вечеринка, ш1к в полза 
па фонда .Хи1;Ка• . която по приrотовпенията, които се 
правжт за.ве11, обещава да 6жде .11ящо особено. 

На 12 февруари юнашката секция при клона урежда 
в полза на СJ11.1ЦНЯ фонд в салона на 1. Соф Лев. Гкм.
нази.я концертно утро с наll-раз1юобразна подбра11а 
програма. , · 

РЕДАКЦИSIТ А моли клоно1.1ите настоятепстuа 
да еж.общават за всички са.бития из живота на кло
новете, както и за всич1<и обществени прояви и на
чинания които биха били от интерес за туристите и 
туризма вжобще. Да и,sп-ратят с.жщо отчетите си за 

изтеклата дружествена rо~нна и •подробности по ра
бо11ата на общите годишни еж.брания на клоновете. 

КНИЖЩIНА - Получиха се в редакщ1ята: Орга
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сп. Млад Турист. · 
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