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е е . ' ' . от nеитеыант с. J,lванов. 

Хубави са нашите планини, долини, ре1<и 

и rори. Чудесни кжтчета има в родината ни, 

t<ждето туриста може да намери приятt1а на

слада. Мноrо красива е нашата природа, но 

още по-красив и величествев е нашия Черно
морски бряr заедно с миящето го море. Тук 
приятните сжчетания на висшата творческа 

ржка са по-дивни, картината е по-разнообразна 
и интензивна и човек най-добре може да по-

11увствува силата и величието на тв9реца. От 
морския бряг се открива пред очите на ту

риста красивото и необятно за окото Черно 
море, ту неподвижно, тжмно-синйо - през яс

ните слжичеви ле1'НИ дни, ту едвам подвижно, 

тжмно-оловено - през мрач_юпе облачни дни, 
или развжлнувано, ясно-зелено с бели пянести 

и.виа;и, страшно, разбес~шло - вжв време на 

буря. Красивата картина на морето и морския 

бряг постоянно се мени и дава на сжзерца

теля на природата непрекжснато все нови и 

нови усещания. Направете една екскурзия през 
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лятото до морския бряг и ще се уверите в 

правотата на думите- ми. 

Посетете Варна, нашето най-rолемо, най
сжживено и най-добро вжв всяко отношение 

пристанище, което още от джлбока древност 

си е извоювало и пази до cera пжрвостепен-

1юто си значение за целия заттаден черномор

ски бряr, като главна врата за сжобщението 
му с презморските страыи. Когато трена, който 
ще ви носи, наближи rapa Синдел, ще започ
нете да чувствувате приятната свежест ~ra мор
ския вжздух. След като минете rapa Синдел, 
той ще джржи южните брегове на малкото 

Де.виенско езеро; при гара Гебедже ще пре

сечете ·геслия_ канал, който ro сжединява с ru
лямото Девненско езеро, покрай северните бре
го.ве HiJ което ще проджлжите п"'тя си до 

Вариа. Бреговете и на двете красив11 езера са 

обрасли_ с бурен, висок и непроходим 1<амжш, 

който от морския влтжр се люлее и вжлнува 

като повжрхността иа Черпо море, което скоро 



Аладжа-маttас~rир при Вар11а 

ще се открие пред очите ви. Варна ~набл-и• 

жава. Погледнете от прозореца на вагона • __ на 
юrо-изток ·и вие ще видите 1<расиво вдаващия 

се _в морето нос Галата - известна Бж.лrарска 

морска крепост вжв времето на деспота Доб

ротич . Погледнете на изток и ще сжзрете зад 

пристанищните сгради вжрхове.те на мачтите 

на корабите, -които товарят, 1разтоварят и по
чиват в тихото присrанище. 

Ето ви най-после вжв Варна. Вие се уди

влявате на rолемото движение, на многото 

rости-1<урортисти, на лжстротата .и веселостта в 

града. Излезте в околноста му, посетете Ка

рантината - на южиия бржг на Варненс1<ия 

залив, Пейнерджик - на южния бряг на го

лямото Девненско езеро, Траката, Евсиноrрад

ския дворец, ъюнастира Св. Константин -
едно след друrо на северния бряг на Варнен

ския залив и ·вие ще оставете още. по-до

волни. Слезте в пристанището, обиколете 

и разгледайте стоящите там 11араходи, 

представители на нациите, с които сме в 

най-живи:тжрrовски сноше1Шя; вземете 

лодката и се разходете из морето - вие 

ще бждете вжзхитени и на другия ден

щеjви се поиска да направите една ,екскур

зия с кораб по морето) покрай целия_ ни 

черноморсК1i бряг. 
Рано утро. Слжнцето току що е из

лезло от морето и бавно се издига на 

небосклона. Вие сте на кораба, с . който 

кея, напуснал пристанището и цепи 

гладката черноморска повржхнина, 

като оставя зад себе си бяла 1<ра

сива струя от разпенената вода. 

Вие не успявате да разгледате гиз

давото общо разположение на Варна 

11 ненагледните брегове _на Варнен
ския залив и вече сте вжн от 

неrо - в открито море. Там ня

~де далеч на севера-изток се очер

тава вдаващия се навжтре в мо

рето нос. Вие не можете да не се 

позаинтересувате, какво е това. Ка

питана на кораба, малко развжл

вуван ви отговаря: » Това е най

красивия нос по целия западен 

черноморски бряг - нос Калиакра" 
и после добавя: ,,От основаването на 

бжлгарското царство е бил бжлгарски. На него, 

кжм средата на 14 ве1<, деспота Добротич е 

издигнал морската 1<реnост - Калацерка, под 
мощната закрила на която се е развил значи-. 

телен бжлrарски флот. Cera, макар че пази 

само развалините на тази 1<репост, все още е 

I<расив м величестве_н. Отвесните му червени

кави, продупчени с мвожесmо пещери, скали 

се спущат стржмво на голяма джлбочина в 

морето. От неговите височини гледката на Чер

но море е още по-великолепна. Но той не е 
вече бж.лгарски, от две годи-нк той е в чужда 

територия - ром,1шска". 

Парахода завива на десно и се 1шсо<Jва 

право на юг, покрай нашите брегове. Те са 
високи и приветливи. След един час вие на

ближавате река Камtшя. Помолете капитана 

на парахода да спре на котва пред устието 

на тая д~вна по 1<расотата си река, 1<оято на-

1 

ще пж.тувате. Той .вече се е отделил от rp. Месемврия Фот. Ж. Радев. 
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поява прочутата сжс своята гора местност -
Лонrоза. Вземете лодка и се дигнете с нея 

нагоре по те11ението на реl(ата. Вие ще ос
танете под впе•rатлението, че сте в някоя тро

пиqеска страна. 

Парахода продх,лжава пжтя си на юг. 

Пред вас се нижат едю1 след други Черния 
нос, селото Бяла, Бел_ия нос, с. Гйозекен, нос 

Коцан и нос Емине - едно от друго по-кра

сиви, по-rт_риветливи, по-миJш. Спомнете, ко
гато минавате ПОl(_рай село Гйозе1<е.н, <ie и 
ту1< деспота Добротич е имал крепост, на

речена f<озяк, а когато дойдете до иос Еми
ие и види1'е красиво напластените му стржм-

е разположен Анхиащ>. Отбийте се и тук. Раз
гледайте солниците му и начина на солопро

иэводството - един лек и доходен поминжк, 

благодарение на много голямата соленост на 

езерната вода. 

Приститате в Бургас, второто наше при

станище - вратата на южна Бжлrария. По
чинете си тук, посетете Лждженските топли 
бави и околните на Бургас езера - Мандра, 

Вая и АтанаСl(Й:.ОЙ. Запознайте се с риболов

ството яа Бургаския залив. 
На друrия ден проджлжете nжтя си по

край южния бряг на залива, минете rтрез про

чутото естествено rтристанище Ченгене-Сl(еле, 

обиколете острова Св. Анастасия, оста
вете зад себе си носовете Монопетра, 

Акии, Свети Никола, с едноименното село, 

и като оставите от .nевата си страна ост

ровчетата Св. Кирил, Св. Петжр и Cu. 
Иван, nлезте в Созоnолското заливче. Там 

помолете капитана на парахода да за

стане на котва за ня1<OJ11<O часа, до като 

оби1<олите забележителностите му и се 

запозFiаете с лриготовлпването на чиро

зите. Не забравяйте, че тук в това място 

е била знаменитата древна Аnолония -
пристанище от пжрва .величина на Чер

ното море вжв времето до Рождество 

Христова. 

р. Камчия о Лонгоза фот. Ж. Радев. 

Излезте от Созополското заливче, 

като минете между остр0вчетата Св. Ки

рил и Св. Иван и оставете кораба да 

лори черноморските води по посока на 

ни склонове - края на Стара плани~1а, пов
дитнете си очите на1·оре, за да потжрсите 

разва;1ините ~1а 11ай-южната Доброти'-Jева кре

пост - Емона. 
Парахода завива покрай нос Емине и на

влиза в 1·OJ1емия Бургаски залив. Джржите се
верния му бряг. Пред вашите оч:и се нижат 

нови t<артини: Месемвриsr, разположена на едно 

малко полуостровче, с.вжрзано сжс сушата с 

едия тесен провлак. Отби.йте се а1<O може.11е 
ту1<. Той е най-добрият ни l(урорт, който по 

1<лимат сравняват с Остенде, а 110 природна 

красота го надминава много. Сжс своя чист 

ситнопесжчен плаж и своите дюни Месемврия 

е една редкост по целите черноморски бре-

1·ове. По-нататжк на сжщо такжв полуостров 
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юrо-изток, покрай склоновете на ве

личествеFrата Странджа -планина. Тук глед

ката ще бжде още п.о-пжстра, по-велико

лепна, по-ненагледна. Едно след друго ще 
се нижат пред очите ви заливчета и но

сове, едно от друго по-уютни и 11O-красиви. 

Дойдете ли до нос Зейтин, спомнете си, че 

излизате от БурrаСl(ИЯ залив и че скоро ще 

бждете в заливqето Порт-Виза - устието на 

реката Кара-Агач. Помолете капитана да спре 

и тук за няколко часа. Повдигнете се с лодка 

нагоре по реката, а след това обиколете и 
бреговете на заливчето. То ще ви напомни 

устието на река Камчия, но тук ще се уди

вите на още по-rолямата девственост на при

родата. Вжрнете се на парахода и проджл

жете пжтя си нататжк, за да посетите послед-



ните две заливчета - най-южните по. нашия 

Черноморски бряг - Василико и Агатопол, с 

едноименни градове. 

От последното заливче, след като стиг

нете устието на река Резва - границата ни 

с Гжрция, пресечето направо Черно море, като 

вземете r<ypc на Варна. Бургаския залив и нос 

Еми_не ще останат далеч в лево. Вечерта по 

лунна светлина ще приети.гнет~ в Варненския 

залив. Той сега, с запаления вече фар, осве-

тения град и илюминираната морсr<а градина 

ще ви се стори още 110-r<расив. Но вие не

дейте се бави много на парахода, побжрзайте 

да отидете в морската градина. Там при брега 

на морето, при шума на морските Bh\mrи, 

при звукоАете на оркестжра, и в присжтстви

ето на многобройно пжстро и весело общество 

ще почувствувате още по-силно красотата на 

морето и в.жзторжено ще кажете на другаря 

си: .Колко е хубаво нашето Черно море и 

не1·ов11я бряг ! " 

* 
}<J:Ц\/IEflflf{ ТЕ CT~flБOBE BAP('iEfiC~O 

{д и кили таш, побитите камжни) 

от n. Бакаnов. 

Ба.лгария е напарена от пр11родата с красщт 

долини, вет1,1ес11.1ено нзднгащ11 се п11аю1н11 , сен

•1асти rop11 11 буi-\ш1 ПШНIИIККI I рею1, на l(OllfO IIИC 

11сею1 ден се ;1t0буоаме, ко11то н11 пр11нл1,1 11 ат с с11O11-

те омаn1111 хубост11, всре.t ко111O ю1с забrавsше 

дрсбнавостнте на ежед11еон~н1 живот. 

На11ст1ша, IICCКII се чуд11 Н :1 I IIЯ красоти, HCCКII 

се na.зx111uaua от тнх, tlO друга би била 11асладат:1 , 

конто чоuек изпнтва np11 11:~бтодава11ето нм, око 

той е запознат сн.с средствата , с 

конто природата де!lствуоа, за да 

1·и образува. ако топ познава прн

•~нните, на които се джлжат всичк11 

тия разнообразни форми, 1<оито 

11ред11звикват нашето O•1удване и 

u,-кзхищение. Особе110 важно е това 

за 11аш~1те туриспt. Мно1·0 по-вжз

вишена би била тяхната наслада 

при сжзерцаването на природата с 

11еllните 11аА -разноt.браз1111 формн 

11 картинки, ако те могат да с11 

обяснят тня форми, да 1·и анал11 -

зират, да четат в тях тяхната исто

рия, тяхния произход. Да, те тряба 

да знаят, кжде кои r~риродни сил11 

са действува11и за образуването на 

тия или ония форми и no какжв 

начин е станало тяхното образуване в те•1е11ие 11а 

вековете. 

За да ~юrат нашите туристи да ,щат вжзмож

ност да изпитат това при наблюдаване на природ

ните r<артини, в ред статий-ки, които ще трети

рат отде.11ни кжтове от нашето отечество, ще ги 

запознаем накратко с начина на образуването им, 

с техния nро11эход. 

Едни от вай-хубавите ИЗUЗflНИЯ, С l(ОИТО nр11-

родата е надар11ла Бжлгария, са тжй 11арече1тте 

Д и к 11 л и та ш, поб11ти камжш1, каменни стжл-

бове, ко11 1O се 11аш1ра1 11 зе~1.1 11щата на седата Г1011 -

Аласа II Гебедже (Белово) , Варне11ско (3--4 клм. 
сt'верно от стан1 1,щ1 Гебедже ). 

Чу:1.11 а н крас11 ва с 1<арпшата, 1<оято nредста11-

;1sщат тез11 каме111111 1111оч 11 11 която се от1<ри11а прел 
O• 1 11те нн. Тлзи 1<а рт11н~1 тряба 1н1 се ви;1.11 от всек11 

гур11ст, от всею1 тuб1пе;1 11 а 11р11родата, още по

вече, че тя е лес11O дост;.,n 11а. 

Цяла гора ОТ 1<а)1ен1-111 стжлбо11е, KOIITO образу-

Каменна гора 

яат една ивица шнрока 30-80 м., се простира от 

север, 1<ато яа•1ева блнзу до с-елото Гюи-Аласn , 

кжм ю1·, като пресича шосето Варна-Девня

Шумен. Отдел1111те стж11бове са разпржснат11 нe

nra1mm1O и имат uисоч11на от 2- 8 метра, а няко1 1 

е111шичнн ст~лбове и до 10 м. ; дебеюшата нм с~що 

та.й варира от 1- 3 м. в днамет,\\р. l loue•1eтo са 

ц11т1ндр11 1шн, ш11<O11 неr1равнш111 . Едн11 с раз 1ю

образно 1 1зд;,-лбана повжрхнос,-, други с nрозн1 1 1111 

n средата, като кухи джрвета, което е да1ю пооо.1 
да гледат на тях като на OKfu\le11eн11 д,,.,рвета, ока-
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Отделяtrе на каменните стжлбове 

менена гора - нещо, което няма нищо общо с 
действи11елността. Погледнати отдалеч, наистина, 
тези каменни ст,"лбове лриличат на окаменена 
гора, на места на развалини. Те стжрчат, като че ли 
са стж11боnе на някой древен храм. Вжрху НЯI<ОИ 
от тях, в тту1щаппнпе и 1<ухините, е намерила под

слон и с;rаба тревиста растителност. Мястото, 
което те заемат, е пове•1е пустинно, каменисто, 

ттесжчливо. С пясждите там вятжра ттостоянно 
играе, като ги ттовдиrа от едно място и ги на

слагва на друго. В бурно време цели облаци сн
тен пясжк ое носи из вжздуха, удря ви в лицето, 

пжлни ви очите, носа, у-Цiите, затруднява диша

нето ви. Тези пясжчни бури, този движещ се ттясжк 

е допринесжл твжрде много за оформяване на по

бwrите камжни. 
Но да вид1u.1 как са се образуnаJШ 1ез1,~ кра

сиви и 11удни фор~m. 
В минало време, когато вж.рху земята още не 

се е бил появwл човека, в началото на тер

циера - лрез еоценско време, едно !!Оста 

джлбоко море, тжй наречено"Го н ум у ли т но 

мор е, е покривало цялата област на запад 
от Варна чак до Провадия, а вероятно и още 
по на запад чак до Разградско. Това море е 
било населено с богата фауна, между която 
най•многочислени са биле едни едноклетжч

ни, прости орга1:тзми, наречени н у му ли ти. 

Техните черупки с11ед измирането им са се 

натрупвали вжрху морското джно и образу

вали цели лластове, дебе11и няколко десетки 
метра, които днес заемат доста обширно npO· 
странство на запад от Варна, на юг до р. 
Камчия. l)т тези именно варовити нумулитни 

наслаги са сжставени и лобитите камжни. Те 
са изпжлнени с черупките на н ум у лят и те, 

които се намират масово около им в пясж1<а, 

произлазял от тяхното разрушаване. 

за· 

Това еоценско море обаче не 
осrава ва.рху тези предели; вслед

ствие на постоянните промени, кои

то еж ставали вжрху земната кора: 

понижавания, хлжтвания и издига

ния, неговите води се отдр.жпват 

11 областите, които то е зал11вало 
в тази част на Бжлгария, остават 
суюа. Но и това не е траяло джл
го; през следния период - мио

ценския морето наново нах11ува в 

тези области и валива част от тях, 
като в джлбоките си части то ОС· 

тавя нови наслаги, а край _брегове

те си сн.баря старите такива и rи 
разрушава. Още по-кн.сно негови
те вжлни се блн.скат в стржмните 

брегове на еоценските скали, 1<ои
то са биди напу1<ани вертикално, 
и там вжршат своята разрушител

на работа. Те измиват по•м~ките 
части на?, скалата, а по-твжрдите 

остават да стжрчат като отделни и;ш свжрзани по

между си стжлбове, колони или маси. 
Но и тази работа на морс1<Ите вжлни не пр9· 

джлжава вечно, водите на морето се отдржrтват. 

~,естността около Дикили-таш остава суша - край
брежие. Нов фа1пор се явява на сцената - ве
тровете почват да духат с грамадна сила, много 

□о-голяма от днешната, подигат цяли облаци пя

сжци, които наслагват по ниското крайбрежие 11 

образуват д ю н и, хжлмове пясжк, които посто
янно се движат. Тези песжчни бури са работили, 
като грижлив майстор за заоблюваието на оставе

ните недообработени от морс1ште вжлни ст ж;1бове 
н им придават по-усжnжршt€иствувана форма. Не 

по-малко са допр11несли за това и джждовните 

води, както и про~1tената на темnературата . Лжр

вйте са измивали nо-меките части, и са )1.авапи 
фof?~HJ. на стжлбовете. Действието на едш-пе и дру
гите пр~роднн си;tи се е менявало няколко пжти, 

Отделни каменни с·тжлбовё 



110 като Днкили-таш са получилв днешната си 

форма. 

С тези именно средства -
водата, вжздуха и топлината -
природата-художник е изваяла 

тия иеличествени с т ж. л б о в е, 

Rсред които човек по-силно чув

с1'вува своето нищожество, а 

още 110-сияно - величието и 

силата на майката природа. 

гат да вжзбудят у човека. Там те ще видят и дюни, 

~,акар и в малж1< ~,ащаб, ще видят разяжданията 

Дикили-таш по своето вели

чие и, начина на образуването 

си са е11инствени не само на 

Балкански полуостров, но и в 

Европа. Те са привлекли вни

манието и на ан1·лиАскнте офи 

цери, участвуваш~ през иетде

сетте 1·одини на миналия ве1< 

в Кримската воАна, 11 днес те 

привличат вниманието на чуж-' 

денцнте. Не много преди воU

ната ципа група туристи фран-

Отделни камен11и стжпбове и nесжчни наноси 

11узи еж.с сnеuиал('н параход бяха дошли в Варна 

а от там и на Дикили-таш, за да се любуват на та

зи природна картина. 

Нам остава само да пожелаеы щото и наш1пе 

туристи да обж.рнат внимание на Дию1т1-таш, да 

ги посетят и 11зпитат оная нас.лада, t<оято те м,,. 

на водата и вжздуха, които са особено характернн 

вжрху някои стжлбове над гробищата на с. Ге

бедже и южно от с. Гюн-Аласа - те са вжв форма 

113 неправилно преплетени корени, натруп.1н11 

1<,1ончета или като зърна от разна rолемин1. 

* 
EдEТIBAtf C В Бfi\ТIГ .д.Pfi$i 

Всек~, който се е каt1вал по нашите ви

соки планнни, знае, че растителността им зна

•1ително се отличава от оная на долините. 

Особени, неизвестни в полето шарени цветя 

растат в алпийските ливади на Витоша или 

по скалистите вжр:хове на Рила. Причините на 

тази разлика в растителността не се еж-стоят 

само в нееднаквите климатически условия ; те 
лежат в ис·rорията на одавна изтеклите гео

логически епохи. През лед н и t< о в и я период 

в Европа се е разпространила растителност, 

дошла от далечни северни и източни страни. 

Тази растителност се е сменила с видовете, 

слезнали от европейските планини, и се е прж

снала широко почти из цяла Европа. След 

преминаването на ледниковия период, заедно с 

настжпилата промена на климата еж послед

вали и изменения в растителноста. Разпро

странилите се през ледниковия период рас

тения еж се заrтазили предимно по планин

ските височи11и, дето те представляват тжй

наречените „глациа_лни рсмисти". Изследването 

на тези глациалви остатжци представлява осо

бен научен интерес, като спомага да се раз

ясни историqеския произход на нашата флора 

~ да се установят родствените и вржзки. Из

между такива глациални елементи, дошли от 

далечен изто1<, се намира· и~едно ; малко мжх

нато, бяло цвете, което спада кжм семейството 

на сложноцветни и носи){аучно··име Leontopo

diшn alpiпum, а у нас е известно обикновено 

под немското си название Ede\weiss н по-редко 
под нашето народно:име „балканс1<а звезда". 

Предполага се, · че еделвайса ~води потеклото 

си от Северна Азия. ~В ;Барабинската степ в 

Сибир той расте из равнината, заедно с други 

степни растения. В~ Европа обаче?това расте

ние се намира само по~високи планини, и то 

на варовитJ почва. · Населението~в алпийс1<ите 

страни свжрэва с това цвете известни вярва

ния и легенди,;,и в резултат на тази :своя по

пулярност еделвайса : в ·. е1Зропейските планини е 

така изкоренен,"'че~се е запазил""само по най

мжчно:достжпните места. За щастие обач(не-
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достж.пни места еж доста много, както в Кар

патите, така и още повече в А:ппите, и може 

да се смета, че еделвайса в тези места е оси

гурен още за джлго време от окончателно 

унищожение. Мл<.чната достж.аност на това цвете 

в Алпите лека-полека е обжрнала диренето му 

в един вид алrтийски спорт. Алпиниста, който 

стигне до еделвайса и у1<ичи с него шапката 

си, смета че е извжршил един вид туристи

чески подвиг. Практичните немци и французи, 
за да задоволят жадните за слава турист, еж 

Еделвайс 

се изхитрили да култивират еделвайс в гра
дините и по такжв начин улесниха работата. 

От друга страна п_равителствата на еж.ответ

ните страни еж взели под защитата си диво 

растящия еделвайс, като забра~шли изкореня

ванетu му. 

В Бжлгария е де л в а й с биде за пржв 

пжт намерен от нашия заслужил ботаник Ив. 
Урумов на Козята стена,вЦентралниябал
кан ; след това биде констатиран и на Пирин, 
дето образува и една особена дребна форма 

(v а r. р е r i n i с u m V е 1.). Това намиране, за
едно с друrя подобни, представлява за фло

ристичната наука интересен факт, понеже с 

него се внася един нов род в историята на 

европейската флора. За сжжаление, преди да 

бжде използувано както тrяба от науката, 

намирането на еделвайс у нас получи широка 
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1.1звестност между населението. Нашата широка 
публика (както вжв всички млади страни, осо

бено наклонна кжм едно чисто вжншно под

ражение на запад) се спусна при всеки удобен 

случай да обира еделвайса с едно усжрдие, до

стойно за по-добра цел. Сждбата на това редко 
растение у нас стана особено печална, след 

като, преди неколко години, в списание При

род а се появи статия с вжзторжено опи

сание на еделвайса. Унищожението на това 

растение биде по този начин популяризирано 

още повече и от тогава насам 

еделвайса в нашите планини се за

плашва от едно пжлно и безсмис

лено изтребление. Това унищо
жение се усили още по-вече, след 

като в него се намеси и пред

приимч11вия дух на тжрговците. 

През изтеклото лято балканския и 
пирюiСкия еделвайс се продаваха 

на табли из софийските улици и в 

градското казино. През сжщото ля

то видяхме сжс собствените си очя, 

как по склонове"Fе на Елтепе овчар

чета от сжседните села сжбират 

еде1шайс сжс п,,,JIНИ торби за пе

чалба. Понеже еделвайса расте у 

нас пЬ Сл\Вжршено лесно достжп

ни места, то брането му не среща 

никакви особени мжчнот!1и и уни-

щожението му е неизбежно. Дори 

когато той се явява на по-с-· жмни 
1 

места, селянчетата го свличат от там сжс 

специално нагодени тояги. В настоящия мо

мент пред нас 11ежи писмо, цолучено в 

редакцията на „Бжлгарски Турист". Пис

мото гласи: ,,С.жобщавам Ви, Господа, че 
имам ч е ти р и хи ля д и е де л в а й с а, добре 

запазени, по цена 3·50 лв. едното, франко Со
фия". По-нататжк сжобщава адреса си. Пред

приимчивия син на Меркурия без еж.мнение е 

сметал, че всеки любител на природата ще 

доиде вжв вжзторr от това известие. Госпо

жици и господа, укичили шапките си с еделвайс 

станаха обикновено явление из софийс1<Ите 

улици. Разбира се, това еж 90°10 от случаите 

,,туристи" от оная категория, които не еж се из

качвали по-високо от Горни Лозенец. Но и да 

не е така, работата не се изменя много. Ако 

в Алпите еделвайс, закачен на туристическа 



шап-к~, минава .като фирма на един· смел алпи

нист, за това там си има условия.При нашите 

условия и начина на сжбирането еделвайс, за 
това и дума ве може да става. Киченето с 

еделвайс у нас може да служи най-много като 

един вид легитимация за недосrатжчна кул

турност и принадлежи кжм сжщаrа категория 

явления, като труфенето на да~ски шапки с 

пера от редки птици и др. под„ 

Напразно би било да се мжчим да вжз

дейсrвуваме с убеждение вжрху тази катего

рия подражатели. В известната басня на Кри
лов шебекжт си зака~:rвал очилата и вжрху 

орашката ; а мал-ките деца, като подражават 

на вжз.растни хора, еж способни да извжршат 

и най-глупави и вредни постжлки. Защитата 
на нашите природни хубости и забележител

ности е преди всичко работа на сжзна

телни хора и т.о на организираните туристи. 

Много добре би било, ако в уставите на на

шите туристически дружества бж.де внесен 
параграф, който да забрани на членовете 

брането на еделвайс и ги натовари с негова 

защита. Тази мерка сама по себе си би имала 

грамадно значение понеже би· отнела на мно
.rобройните развж.дили с_е сега псевдотуристи 

един от стимулите за диренето на еделвайса. 

От друга страна обаче необходимо е да се 

изиска и сждействието на сжответпите власти, 

за да се забрани откритата тжрrовия с едел

вайс, понеже тя сега представлява най-rолема 

опасност за това растение. Както видехме от 

цитираното по-горе писмо, някои си, изтребил с 
хиляди еделвайси, си прави сметка, за тази об

щеполезна работа да спечели симпатичната сума 

от 14000 лева, вжпреки това че според 1Зсека 

божа и човешка спр~ведливост, много по-за

служени би били за него макар и 560 пжти 
по-малко количество дреновици. В запад11а 
Европа джржавата е взела еделвайса заедво с 

некои други алпийски цветя под покровител

ството си и забранява брането му. Такава за

брана обаче може да бжде ефикасна само при 

една значително по-сжвжршена обществена ор

ганизация, отколкото у нас. Посочените ~о-горе 
мерки биха били, пон.е за джрво време, едЮ\ 

голям успех в дялото за запазването на нашите 

природни забележителности. 
Н. Ст. 

* 
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.) fi TYPfiGIGl\11 ХfiЖИ ра в»тоша 
1 lpdJ'letop Касиер, берлински професор по 

~1етеоролоrия, добжр прияте;1 и познавач н:1 на

шата стра11а и нашия щ1rюд 11 автор на нющл~-о 

цеl"!!fИ труда вжрху метеорологията и rоеграфията 
на Бжлrария, е поместил вжв в. • L'Ecl10 de BuJgarie", 
брой 2490 и 249 1 от 14 и 15 февруари т. r. инте·
ресни бележки под заглавие: ,,Моя □ р о ек т за 
п о с р о й к а н а л1 е те о р о л о r и ч е с к а с т а н
ц и я 11 туристска хижа н а Витоша". 
Тези бележкн, написани по повод ш1 ~дно с;у;обще-

1-те Е сжщия вестн.ик, че се сжбират су~1и за 110-
стройка на туристска хижа на Витоша, заслужават 
ннин 111111;:ro на бжлrарс.1<1не Т) рист:-~, 1.1:i1 к,11 0 (е 

отнасят до п.жрвия проект за разрешение на един 

актуе11ен за тях вжпрос. 

Идеята да се nостро·и на Витоша метеороло
гическа ста.нLtия D свржзка с туристически дом пра· 

фесор Касиер е дал още при nжрвото си изкачване 

rн1 тая 11лани1-1а през 1900 rtщ. Той е писал за нен 
и е иэтжкнал още тогава голямата полза от ней• 
ното реализиране, а п 1905 година я е раз.вил 11 

в спеuитrно изложение до бившия ни uap. 
В това изложение, с което ни запознава в се-

rawюrre си бележю1, берmfнският метеоролог, 1~ато 
е има11 пред вид оскждните бжлrарски средства за 
таки:ва цели, препорж•rва да ое построи на Витоша, 
по изработен от него план, малка станция и до нея 

-туристска хижа, която да се дава под на-ем, та да 

с~ покриват от приходите и част от разноските по 

издржжката на ста1щията. За сжщата цел се пре
nоржчват и приходите от продажба там на кар

тич1ш с изгледн от Витоша и от специялна пощен
ска служба за туристи с пощенски марки „Ви
тоша", дори и от ползуването срещу rо1~ями такси 

0·1 безжичен телеграф и телефон. Разбира се, та
кана туристич:еска хижа, по-право туристически 

хотел, е предлагал професоржт, ако тя. заедно с 
стан~u,~ята се ттостроеха от джржавата. 

Сега, когато софийския клон А л е к о 1{ о А
с т а н т и н о в от бжлrарското туристично друж,е

ство се стреми, разбира се, разчитайки и на nо· 

~ющта на д.жржавата, в най -скоро време да по• 

строи на Витоша собствена хижа, •1аст от която 

да служи и за метеоролгическа станция, не е без• 

ип'!'ереспо да проследим някои от мислите на ува

жаемия професор относно нейното място и значение. 
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След някощ<о общи бележки за значението и 
ползата от 11J1анински метеорологически станции, 

той се е спрял на вжnроса за мястото на една та

к:ша станция в БжJJrария. В,"Крхжт и_а планината, 
,цето ще се строи тя, тряба да отговаря на след

ните условия: 

11 
1) да rосподству на над широки пространства 

окоJJовржх, за да минават безпрепятствено вжз

душнит,е те•1ения; 

2) да има удобно място 33 постройката на 

станцията; 

3) да б,У,де при тона изолиран от uсякпще 

нли да ищ1 един стр,v,мен склон; 

4) да е u сжщото вре~1е лесно дос·rжпен; 
5) да не се ~,амира далече 01· населена мест

ност, дето да ~юже да се устрои метеорологическа 

станция, та да се устаноuя11а разликата в темпера

Т1Ура1';1 u под1iожието и на вжрха на планината". 
От иаши]·е п.r1анют като предопределена 3а 

тая цел е Витоша. Тя отговаря и на петте из11ск-

1н11н1я и в това отношение Черни вржх превжз
хожда по-високия от него рилски вржх Мусала, НА 
който липсва преди всичко петото усJJови•е. Освен 
това Витоша лежи n центжра на Балканския полу

остров, нещо l{Оето увеличава още повече не~ните 
преимущества. Метеоролоr,1ческите данн~1, които 

ще се сжбират в тая планина, ще имат не само гра

мадно научно значение, но и такова за практи

ческия ж~1вот, т,;,и l{ато по наблюденията в висо
кито в,"Кздушни пластове може по-добре да се 
пред11иди _времето, отколкото по тия при з-е~fната 

повжрхнина. 

Особно голяма полза би долринело тона на 
.земJtед,елието в нamarra страна, главно за отrлеж

дането на зеленчуците и овощарството. Професор 
l{аснер не е 1-1зпусна11 случая да мзтжкне и това, 

че една леснодостжпна станция и хижа на Витоша 
ще се изподзува за науqни изследвания и от бо
тани11.и, зоолози и астрономи: пжрвите - вж.рху 

живота на растенията, като устроят опитни rpa-

дини; вторите - тоя на животните, физ~:~олоrият~t 
на дишането, изменението на крж.вта и пр., а астро

номите ще правят своите набmодения над обла
uите и мжrлите, които особено през зимата за
криват хоризонта на София и т. н. 

Професор Киснер бил определил при едно от 

изследванията си на Витоша и подходяще место за 
станцията - до Черни вржх. Според плана който 
бш1 приложен кЖ/11 вжпросното изложение и който, 

изглежда, да е пропаднал заедно с изложението н 

архивите на Министерст1юто на Просве·rата, дето 
били изnратенlf от бившия ни цар, станцинта, .3а 

да бжде построена най-икоиомически, тряба да 
има форма на кула с изба за Cl{Jtaд на продуктн, 
над нея спална стая и кухня, и най-горе набтода
телна зала, кж:дето да се наредат инструметите н 

апа ратите. Покривжт, l{ЗТО място за набтодени,·, 

да бжде равен и с назжбена бордюра, 
,,Не тряба да се забравя", завжршна nрофе

соржт, ,,че една метеорологическа станция с ту

ристска хижа на Витоша ще привлече rоля~10 число 
гости, желаещи да с-е наспаждават от красотата 

на широката панорама, която се открива от вжрха 

на планината. Тя ще при.влече сжщо вниманието на 

чужденци, които се отби.ват или минанат през Со
фия. Всичко това е една морална по;1за, която не 

тряба да се изпуска из пред вид, толкоз повече 

че постройката на такава станция ще е едно кул

турно дяло, с кoerro Бжлтария ше изпревари в това 

отношение всичките си сжс-еди " . 
Думите и ин'I'ересжт, l{ОЙто проя_вява ю1ш '!У

ристс1<ата хижа следещият с интерес 11сички кул

турни прояви у иас берлински професор, са иэвжн
редно много насжрчите✓rни за вс·ички бжлrарски, 
а най-вече за софийските туристи . 

Нека, впроqем, удвоим старания, та в скоро 

време видим до Черни вржх на нашата хубава Ви
тоша да се издига хижата на бжлrарските тур11сти 

заедно с метеорологическата станция, най-висо
ката на целия балкански полуостров. 

Кр. Дрончилов. 

* 
ЗAB/lAДftBAtiE ТО t{.A 1\lIA TPXOPti 

от Ед. Хуш.шр. 

(Про,цжJ1жение от к11. 1) 

Хждсж.н и аз се сжветвахме, l{ак ще бжде най
сиrурно да се наредим на слизане. Сжrласи.хме 
се, че най-добре ще бжде, пр,v-в да вжрви Кроз. 
;1 uтори след него Хядоу. Хждсжн, който по от
ношение на си.rурност в стжпката можеше да се 

nоставt1 наравно с 1;1сеl{И водач, пожела да бж.де 
трети. След него поставихме лорд Фр. Джrлас, а 
подир тогава стария Петар, като най-силеt1 ме
жду 01.i'анаJJите. Аз предложих на Хждсжн, l{0-
1·;iтo стигнем 1ia м,'11.чното място, да завжржем едно 
1:;,,же на с1,алата., за да имаме при слизането една 
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сигурна опора понеч,е. Той одобри моята ~щея, 

но не се установихме оконча11елно, да се направи 

тона. Докато ~·рупата се 11ареждаше в горния ред, 

аз снех една скица на вжрха. Друrар1111е ми бях11 
ве•1е готови и чдкаха, да се в,У>ржа и аз на вж• 

жето, когато някой напомни, •1-е сме забравили 
да си оставим в едно шише имената за спомен. 

По тяхна молба аз се погрижих за това, а II тоnа 

време те тржrнаха. 

След няколко минути аз се завжрзах за мла

дия Петар, затичах се с него надолу след другите 



н 1·и настигнах, тжкмо когато по•1ваха да слизат 

~1жч11ото ~1ясто. Сзшзането се извжршваш-е с най
го;1яма nредпазшшост. Ви1-1аг11 се движеше само 

един, 11 само когато то?i заставаше здра во н;1 

удобно място, сдедваше друг. Вжже, обаче не 
бнха иринжрза;~и о скалата, и ни1<ой не отворн 
дума за това . Предложението си аз бех направил 
не зарад себе си и сега не си спош11ш, дали 11 
в тоя момент ми мина 

през ума за него. Из, 

вестно разстояние ние 

двамата следвахме дру

гите несвжрзани с 

тях и щяхме да про

джлжим така, ако лорд 

ДжrJ1ас не бе ме по
молил около три часа 

след пладне да се за

вжржаза стария Петар. 
Той се страхуваше, 

~акто сам каза, че 

стария Тау1·валдр не 

би моrжл да уджржи 

сам, ако се ПОДХJIЖЗ• 

неше някой. 

Няколко ю1нути по 
кжсно едио момче с 

необикновено силни 

очи отжрча в хотела 

Монте Роза в Цер
мат и разправи че ви• 

дяло една преспа да 

пада от вжрха на 

Матрхорн вжрху лед

ника под него. Сжб
ралите се там го смжм

раха, че говори праз

ни прикас1ки, но то 

говореше истината, и 

ето какво бе видяло. 

Вснчко това стана r1,'\\тре в -ед11а секунда. 

Веднага щом •1ух~1е внt<а на !{роза, ст~рия Гlетар 
и аз се залостихме здраво 11а местата си, д01<ол· 

кото скатпе позnоляваха тона. Вжжето помежду 
ни бе изопнато и джрпането засегна двама ш1 

1<ато един. н~1е уджржахъ1е ; но вжж-ето се сктса 

по средата между ста рия Таугвалдр и лорд Дж
г.:1ас . Някот<0 секунди ние виждахме нещастните 

си дру гари да се хл"-2• 

rат по гжрбовете с~1 

надолу , тжрсейки с 

разперенм ржце ono• 
ра . Невредими те се 

скрkка от поrледа ни, 

изчезнаха един по 

един, падаИки от ска

ла на скала кжм лед• 

ника на Матрхорн, в 
една д,,,лбочиJ:Jа от 

около 1200 метра. От 
момента, когато вж• 

жето се скжса, бе не• 
вжзыожно да им се 

помогне. 

Така загинаха на

шите другари! Око
ло по11овина час ние 

Мишел Кроз бе 
оставил брадвата с~, 

на страна и, стжnмл 

здраво на краката си, 

той бе хванал краката 

на Хядоу и ги поста• 
Виден11ето от Матрхuрн 

P11r. от Ед. Хуммnр 

останахме приковани 

на местото, без да на• 

правим нито една;крач
ка. Двамата водачи. 

сломени от ужас, пла

чеха 1<ато малки деца 

и се забравиха до тол

кова, че и нас почна 

да ни застрашава сжд

бата на другите. Ста
рия Тауrвалдр тресе

сеше ВJАздуха с свои

те вжзклицаю1я : .Ша

мани, какво ще каже 

Шамони?• С lfOвa тоИ 
искаше да каже: .l<ой 
ще повярва, че Кроз 
е падна11?" А младия 

Петар викаш_е и хжл• 

цаше неnрекжснато: 
вяше на местата дето 

трябаше да ст,"-nят, за да ос11rурн по-добре 
с;~-изането му. Докодкото си спомням в това време 

никой не се движеше. Не ~юга na говоря с си

гурност, защото пжрвнте двама биха закрити от 
погледа ми от една междинна скала, но от дви

жението на раменете им аз заключавах, че !{роз 
след кarro направи това, което току-що ош1сах, 

искаше да се обж,рне и да слезе сам едва две 

крачки по-надолу, когато Хядоу се поnхлжзна, 
падна вжрху не1·O ~1 го сжбор.и. Аз чух ужасения 
вик на Кроза и след това го видях, него и Хядоу, 
да летят кжм пропастта. В следния ~шг бе повле
чен. и Хждсжн, а неr~осредствено след него и лopJl 

Джглас. 

,,Ние сме за~-убени, ние сме загубени". Заrнез• 
ден между двамата аз не можах да мрждна 

нито напред, нито назад. Аз ыо;тх младия Петар 
да почн-е да слиза, но той не се решаваше. И до• 
като ,·ой не тржrна, ние не с,е поместихме от мя

стото. Стария Петжр разбра опасността и nоч-иа 
да приглася на сина си : ,, Ние сме загубени, ние 
сме загубени !" Страха на бащата бе ,естествен -
той трепереше за своя син, но младия човек се по• 

каза страхлив - той мислеше само за себе сн . 
на·й-сетне стария Пе~·ар се окуражи и се ттромжкна 
до една скала, на която завжрза вжжето, след ко

ето младнн слезе при нас и вие се сбрахме -всички 
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заедно. Се,·а аз поисках ск"'саното uА\же и видях 

за мое очудване и за мой ужас, че то бе най-сла

бото от трите, които носехме. То не бе оnределснu 

за целта, за която бе 11ослужнJ10, 11 никога не бе 
трябало да се уnотребяuа за това. То бе.: ..: г.1рс, и 11 
сравнение с другите слабо uжже. Аз 1·0 бях uзе.11 

сам за в случай че станеше нужда да защм,зuа.1:е 

и оставяме no скаюпе много uл,::, :1. Аз с.:хuа.на ., 

ведна1·а, че ту1< се noдиru сернозен в;,щрос, и по-

11сках да нид~~ 1<ран на u,v,ж~ro . Tu б.: Cl\,'-C;IIIO 
r,.!JaвO през среда ra ~1 юшаше 1-1 ;11,аыт с:1ед11 0·1 по-
1•:шшн11 nонреди. 

ЦеJ1и два часа след тоuа аз не .,южах да се 

освободя от чувс·1•вото, че с.J1едният м111· е по~.сrсд

юtя ми; защото Тауп~алдерови бяха 11згуб11ли uси11-

кия сн кураж н не само не биха могJ1и да ми ука

жат никак1;1а помощ, но се намираха в тако1;1а сжс 111-

яние, че нсеки момент можеше да се подх;1,v,зне ня· 

кой от тях . О,ед южое вре~1е ние бнх~,е в сжс, о

яние да правим това, което трябаше да се наnра1.11 1 

още fl самото на•1а;10, и nреuжрзвахме uжже о сн-

1·урнн ка~1енни 6JJoкoue, nродж;1жаuайк11 да u;,,р

вим вжрзани един за друг . Тук та~,е ние отрязвах

ме тези 11жжа и ги оставяхме по с~алите. Даже 11 
при това nредnазване мо11те водач.и проджлжа1;1ахс1 

да сл_изат сжс страх II на юrколко riжти стария Пе

тжр се обр,v.щаше назад и продумваше страхт1 во 

натжртено „Не мога l" 
Око110 шес, •~:н:а вечерта 1111е с 1·11r1-нио1е спус

кащия се кжм Церм:п склон, преодоля.rш вс11•1ю1 

опасносп1. Често ние се за ,·леждахме и т,'l'i.рсехме 

с 0•1и сJ1еди от нuшнте нещаспш дру1·ар11, 1ю н:~

празно. Ние се наuеждахме над пропас·гга и в11-

кахме, но никакжв отзuук не се чуваше. Най-сетне 

се убедихме, че те бяха вжн от кржга на зрението 

11 слуха, 11 се от~<азахме от нашите безпо11езни уси
т1я да ги видим или 11уем. Твжрде сломе11и духо,11, 

за да разговаряме, ние прибрахме мжJ111е.1111uо не

щата с11 11 малкото uещи 11а за1·11на!l111 е и се rс.н

uехме да nродж11жш1 см1заliето. В това upe~,e ct.: 
показа една оrрош1а дж1·а, издига.ща се uнсоко 11 

вжздуха над Лискам (отсрещен uрк.х, на нзток от 

Матрхорн, б. пр.). Блядо, без1Lветно II безшумно, 
но с изключение на м~стото, дето обJ1ан1пе се 

трупаха гжсто •един вжрху други, нan,v-JJнo ясно 11 
резко очертано, то1;1а неземно явJJение изг.1Jеждаше 

като веспне,1 на друг някой свят. Ние едва 1111 11с 

тsгубихме и ума и дума, когато на двете страни на 

дж.-ата се появиха дuа огромни кржста, ч11ето по

степе11но 0•1ертаване и оформяоане ние liабтод;1 · 

вахме с изумление. Ако Таугва11дерови не бяха го 

uидяли пжрви, аз не бих 11011нрвал на очите си. Те 

вярваха, че кржстовете имаха никаква uржзка с 

/-/ещастието. Но с11ед малко аз дойдох до закшо

,1ение, 11е те стоеха под наше 11жздеистоие. Нашите 

движения обаче не оказваха никак110 1мияю1с 

uжрху тези форми на мжглата, ко~11:о 0 1 оставаха 
неизменни. Това бе една странна и вжлшебна кар

тина, каквато аз никога не бях вижда11 и които 11 
такжв един момент притежаваше нящо поразитt>,1но. 
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Аз исках да nроджлжим и ча1<ах другите. Ско

ро се вжрна апетита и говора им и ние поте

глид·ме. Аз uжрвях то11кова бжрже по скаmпе на· 

долу, •1с ге на ннкодко пжти ме питаха, да не 

искам да r11 у~1оря. 1 l адна нощ и ние нжрвя.хме 

около едни час по , ,.,_~шо. В часа деuет и половина 
нне на.\lерихме що годе удобно място за почивка 

1: прекарах~,е шест тжжни часа на е/1,На мизерна 

площ, на 1<онто тр1шата с ~1тка се nоб11рах~1е. На 

рuзсжщ1аt1е nрод,'-11жиХА1е с11изане·110 11рекоси.хме 

бжрзо 110 скдона на Хiiорнлн, ~шнахме край кош1-
би:rе Бу:1 11 стигнахме в Цермат. Заiiлер ме срещна 

на вратата 11 ~,ж1I•1а1шво ме 11оследва 1:1 станта ш, . 

11 1{акво се е слу 11111ю ?·· ,,Тауоа1щеро1111 и аз се 

uжрнахме". Той разбра 11 сж;1зи нзnжлниха очите 

~,у. Но не остана да губи време в безполезни 

оnлакваю,я, а излезе II сжбра селото. Не след джл
го група м;,,же потеглиха д.1 11з1<а 'l ;1 г 1шсоч ините 

11ад Калбермат и Ц'мут, 1<0 11то 1·осподствуваха 

над ледн11ка на Матрхорн . .. 

l lриказнат11 11е11ристжn11ост на Матрхорн из

чезна 11 се замени от легенди, конто отгоuарят nо
веч,е на действителността. И други ще се опитват 

да изка•1uат горднтс ,11у карnи, но за никой тoii 

няма да бжде това, което бе за 11,-,,;рвите си изсле-

11овnте111 1. И дру1· 11 може да ст,'Кnв:п 11а снежното 

,11у чело , 1ю шн<оi,i 11е ще нзт1тnа чу вствата на 

онези, конто пжро~1 хnн.рлих11 отгоре поглед на 

чудната алrтийска панорама, 11 нека се 1 1адsшаме, •1с 

ннкои t1e ще 11зп11 ra пак. кnк радоспа се nревржща 
11 с1<ржб 11 c~1exi1 в п1шч. Матрхор1-1 бе упор~1т не

нриятел, д,"лго се брани, нn11есе ня1<ой и дру1: 

тежки удар и когато наii·после бе победен с еднn 

J1еснина, 1соято никой не с~1яташе за uл,зможна, 

той си отмжсти жестоко като ковареи противник, 

,:ойто е покорен, ~,о не и унищоже~, . \JJ.e дойде 11я 
,,оrа време, когато Ма 1·рхорн ще из •1е;те и са~ю 

куп безформени б;ю~сове ще покриват мястото, 

дето е cтosiJ1 велllf.ш 11а, защото атом след атом, 

сантиметжр след сантимен,р, кубик след кубик се 

рушат от силите, на 1<0 1по нищо не може да про

т11востои. Това време е далеч, 11 още ня1<ое и друго 
поколение ще наднича в ужасните му пропасти 11 
ще се уд~шлnnа на единствената му по рода си 

форма. t{от<ото 1·1 1·олеми да станат тогава пред

став11те на хората, 1<олкото и nреувел11чени да бж

дат очакванията 11м, все пак никой не ще се раз

дели от него яезадовопен. 

Иrратn се св;;,ршн, за1Jссата падна. Преди да 

се разделим още една ду~1а за сериозни•r·е поуки 

на ллани11ите. Виж хей там оная височина. Тя с 

тоm<ова далеч, н неволно п1 се изпречва едно " не

вжзможно! и „Не", казва планинаря, ,,знам, че пж

тя е д"-JIЖГ, че той е труден, може 611 даже той е 

опасен, но 11жзка•шането не е невжз~1ожно. Аз ще 

тжрся nжтя. Вслушвай се n сжветите на опитни 

другари, узнай, как те са достигали подобни в~1-

соти и се нау'fИ да избягва1 1.1 опасностите". И той 

тржгоа рано, докато долу още всичко спи, пжте-



ката е ронлива н умор11телна, но пре
дпазт1вост 11 

постоnнство извоюват победата, височи~1ата е до 

стигната, а долу хората щшат: "невжзможно! 

свжрхчонешко 1" 
Ние, които изкачва)1е т1ан11н11те, 11маме 1111-

наrи на ум надмощнето t1a твтрдата и постон1111а 

иоля над суровата с1111 а. Ние знаем, •1е вся 1<а в11со

ч11на може да се слечел11 чрез тmрп
е1111в11 11 неумор-

1111 усилия, 11 че желая още не ще рече работя. Ние 

познаваме благата на взашшата по~1ощ 11 знаем, 

че ш1е трf1ба да се спраn11м с мно1·0 трудности и 

да преодолем 11лн .Jаоб~11<олю1 мно1·0 прет1тстn11я, 

110 ние з1~ае~1 с,v,що, ,,е една реш11тел11а воля с11 

намr1ра nmтя, и когато се вжр11ем
 кжм делни•1щ1те 

сн заняп1я, ю1е сме по-добре вжорл,жет1 за бор

бата а ж1шота II за преодолянаве на 11реч 1<ите, 

конто 11скат да ни пре1·радят пжтя, н черпим от 

спомена ::ia м11наm1 рабоп1 и за nобсд11 , nсчелешr 

в другн обла с 111, 11он11 с11л11 11 жнзнерадост. 

Аз 11е еж~, адво1<ат нлн с;rавослоuен на пла

н1-н1арстnото, 1111то щ1с.111 да нграя ролята 11а мора

;1ен пропо11ед11111<, 1ю з.1е б11х 11зпжлs111;1 своята за-

1ача, акu СГ1жршех без едно у1<азв:1 11е 11а сер1ю:i • 

шпе nо.1з11, 1<01110 11ерn 11м 01 11жтува1111я1а оо ,\1-

пнте. Н11с се р~1,111а~1с на I СЛСС!IО 11рсрзж н111е, ICOC'lrl 

е с11е.1ст1111е i-o на на111111 е ~•с, 1,11111 ; 1111с се 11л,зх11ща-

11:э~1е 113 11с,1111111ето IHl ю1р 1'1111111 е. l(OIIТ0 lli!ПmKllil'I 

пред 0•1111е uн, ш1 11ел11ко.1еп11с 10 на 11з 1·ре11а II за

J1еза на сллш,tето 11 ш1 1ч1асота , а на rта1111н 11 11 до

ю11111, rорн 11 водоr1,1д11; но още 1ю-,-оляма 11011з,1 

1ша~1е о I раз1щuане I о щ1 \1,,,жеспю II ск,зд;11iа11ето 

на блаrоро'J.1111 човс11Jю•1 qобро 1е I ст1, 11а 1<уr,1ж . 

. гжрпе1111с, пос1оm1ство, .1yxom1:i мosu в борб:п.1 .: 

труююс1 11-re. 

Няs,011 не IICI-IIIT 1 ,hil IIIIC0K0 тe::J II :1обро.1етеш1 

11 н11 пр11писщ1,, 1н1\1, ко111•0 се рад11аме 1111 на1т111 

иеu11не11 спорт, 1111з1<11 11 1ncтoii1111 за презренне nо

бужденнн. ,, Бл.,11 1 цс;1щ1ждре11 като ;~сд 11 •111с1 като 

с11я1', ю1с11ста1::s не ше 11збегне111 1111коr::1 ". За друп1, 

конто не говорят лошо за нас, r1лан
1111::1рст11ото к:~то 

спорт е с жвсем 11еразб11раемп. На ·гова пба•1е не 

тряба да се чуднм, защото не нс11•1ю1 ~,е еднакво 

сл,здnденн. nл:11111нарст11ото е едно за11и~1аю1е, 1<ое

то подхожда за шн1д11 11 здравs1 хора, но не н за 

стари н с;1:1б11 . За посJ1е11ните напрягането не е 

удово;1ств11е 11 зато11а ч·есто •1ува~1е от п1х да се 

•1удя 1: ~как може едно такова напрягане д::s доста

uн наслада?" Наистина, планинаря тряба да прав11 

усилия, 110 С това той сжбужда ВСIIЧК11 CBOli спо

собностн, nече111 1 снлн, 11 то не само за ~1ускул11те, 

11 в с,мна1111ето за с11J1ата изпитва 1шс;1ада. От 

:.~руга страна често нн зап~пват с тон, който не 

оставя никакво сжмнеие Rжрху с~111сжла ~-ta вж

проса: ,.А~111 11лаща лн се тазн работа". Е, разби

ра се, по.r1зата 1 1е може да се мери така, както ме

рим вино ш1и же.r~язо, но 11се пак тя е реална. Ако 

~южах да за1111ча всички спомени и nсичко преж11-

nяно от nа~1етта сн, осе пак б11х мо1·а11 да ю1жа, че 

~1ои-rе странствуван11я нз Апn11те са се платили, за

щото те ~,и дадоха дое от 11аН-хубаш11'С неща, конто 

•1овек вжобше ~юже да пр1пежава: здраве ~• пр11я-

1·елs1. 

Спомени, е за м1шалs1 радости 11 у доuолств11я 

11е могат се зат1чн. Докато пиша тезн редове, те 

с~ 1 руnат едив след друг. Haii-нanpeд 1sде една 

безкрайна ред1ща 1<арти1щ раскошн~, по форма, 

ннят н .дiе йств11е. Аз 11ю1щам в11союп
1е, с1<рип1 в 

об11а1111 11жрхове, конто 11зглеждат като •1е ;111 са 

,-р11де1111 за вечността. с11_v 111ам ~1 уз111<t1 1·а 11а далс1 1-

11и re с ra 1а, iiодела 11а селя1111те, nраз1шч1111я 3111"11 

11!1 ' l l!JЖ0III I Hl'e l<амб:шн, 11 11.IIIШl~I креп~,ото блаrо

\'Х::11111С н:1 борпнете. 11 с:1с,11сан1 1е,т кар1·11ш1 11ре

м11 11ат идва друга ел1 1а ред~ща or м~1сли, спщ1е11н 

за добр11, честни 11 верн11 другари, за пр11nтелски 

с,у;р 11а 11 смел11 1tела, за ус.rrужшшостн от чужд~~ 

хора, кон 1·0 самн по себе са 11езнач1петш, 1-10 сни

•~етелств_уват за онова благоразположение кмм 

'(Орат:.~, 1<оето е ош111остта на тобовта. 

Л слел. това изn,,,кnа ll0C.lC,11!0 ГО ТЖЖIЮ Ll}t', :1-

I IO.IIIII I ЗHlle 11 разгонва ка,о В1',1111уваша се мрачна 

11 с I у дена ~1л;rла спомен11 ге 33 шастлив11 нремена. 

Аз о,~1 нз111пв3,1 радости, кш1то са ~1ного големи, 

:1а да могат се ош1са с лум11, 11 прекарвал скжрб11 , 

.Ja 1<01по неохотно с11 спомням, н с таз11 сн оп11 r-

1юст вред вас 1<азвам: Качвай се по Алs111те, а1<0 

11маш же.r~анне, 110 ш1коrа не забрапяii , че кураж 11 

снла без разу~1 са н~1що, и 11 е една мш1утна небреж

ност може да разрушн щастнето на цял живот. Не 

бл-рзай 1-1и1<0 1·а, Г11111маваi! добре на всяка стm1 1ка 

11 \lllcл 11 u 11а •1алото u11нагн, какжв може да бк.лt 

1<рал . 

llpeв. от 11еыск11 Пе"о· 
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nJY\TEBOД~TE/I 
Одав,111а се чуоспзув~1 у нас нуждата от спе-

1 1 1 1аш~а туристска - □р11родоописаТ'елна и пжте

нодна 11 1,1теrа1·ура. Двете тур11стск~1 списания -
ожл~·арсю-1 Турист 1,1 Млад Турист - са отгоuаря
ш1, ДOKOJIKOTO са МОГJIИ IНI тазн нужда, l(ЗТО ПО 

поняп11t прюtюtн са гледали повече да будят и no
Jl,\,rжaт туристс"о сжзнание и туристскн дух, да 

популяризират гурнзма у нас и са обрNuЦ!ШИ по
нече нн11ш11-11-1е на художествени работи, на вести 
нз живота на туристите у нас н в •1ужб1ша, на 
спортната с·1•рана на тур1tзма, а много малко иш1 

пuчт1 1 ш1шо не са дали по отношен·ие на орftенти

ровка II пж•~;еуказаиие за 1Jжз~1ожни1·е ~,злети 11 
11злеп1 и пун1пове из разните краtlща на Бжлгария. 
Л 11А,Н от тезн сш1сання има.ме па" само 11ли чисто 

художествени ош1са1шя HJIН такива в свржз"а с tte-
1,011 научн11 изс11едваиия, и то доколкото те са. би.пи 
11еобходими за обяснение на последю111е. Един
ствени са може бн само п.жтн11те бележк11 на 
1·. Стерев (Н а п ж т, 10 броя в 3--4 1шнжки), 
1<оито nокра:й повестуоанията с;,,джржат 11 сносrш 

пжтеводни указания, като не говорим эа кап11тал-

110то с,,,•шленне на Иреч ека П ,v. т у в а tl и я 11 э 
Б ж л r а р и я, което и до днес. остава главна ори

ентиро~зачна книга вжрху Б;;; 11тария, 11е само з 
тур11стс1,о, но и вжв nсш<о едно отношение. 

С rаст111цето развитие на турнвма у иас обаче 
се явява нуждата от •шсто пжтеводliа турнстска 

литература, която л.з освободи туристите от не
обходимоспа, 1<оп1то исl(ат да отидат на 11е.nознато 

място, да тжрсят препорN,кн до сведущи лица на 

~1естото, които да 1~м дада1· 1-1у>ю1.1пе указания 11т1 

д,rже да ги придружат до там, 1<ждето искат да 

от11дат. В тона отuошея11е голяма rоля нма да 

нзurраят сам11те туристс.ю1 дружества и тех1•н1те 

клонове, една от ll!е,,ите, а 1{0 не 11 на i1-с,'-щестнс

ната на 1<оито е ·rж1<мо изучаването на вс1-1чки бе
лежитости н райо1-1 а и организирането на нодаче

ството Н 113 ВС11Чl<И ВЖЗ~IОЖНII у11,есненш1 за посе

щаването II опозиilllането им не само от ·rехю1те 

11ле11ове 11 СА;t·раждаш1 , но особено и от гости . 

Едно от средствата за постиrа 1-1ето на та.з11 

1~ел са 11 устрой13а 1-11пе от дружествени,1е 1<ло~10ве 

офищ1а.пни из.пети, които допринасят много за ор

r:1виз~1ране 11 раашшаие на местния туризжм. Но те 
не могат, па II нлмат за цел да удоnлепюряват 

1цнс1шан11ята на nс 1~чю1 отделни туристи. 

llpyгo едно средство са тт ;v; , . е в о д и т е л и

т е, 11жтеводни у1<аэания и обяснения, с помощта 
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на кои~·о ·rурист, !(ОЙ.ТО за пржн пжт отива в някое 

ново за него място, да ~юже да ое орие1пи-ра и 

без чужда помощ да 1·1 !1J\tepи и nиди всич"о, "аквото 
61-1 го шггересушuю. Так~,н:~а nжтеводнн наржчниш1 
чуждешrите и-мат в изоб11лие и по няколко за едни 
11 сжщи места , 1<01-1 по-лодробш1, 110 -сnещ1ал1-1и , кои 

по-общи, с.1.110 с по- гла вните забележителности -
наспоред разJ1 11чт1те нужди и вкусове на турн

ститrе и пжтувачнте . И не само за своите места, а 
tr за чужюпе стrа11 11. Те имат дори II за Бжлrария 
пове•1е и по-добри такива наржчници, отколкото 

са не1юлкото нащи, почти изклю1111-гелно за отделни 

градове, nжтеводители. А и у нас туризмжт е вече 

достатжчно развит, за да оправдае ттоmзsrва нето на 

таю1ва пжтеводни наржчшщи за нaШlI'J\e места. Не 
само това - те даже се явяnат необходими эа 
П() -натат,v.шното му развитие. 

С,'-Эдава.нето на добри 11 годни пжтеводител.и 
оба 1 1е, изис 1ша сериоэю1 и nред:~ ниа работа от 
страна на опип1и ту ристи, доб-ри познавачи на раз

шпе по1<раi-iии 111 1 на оашата родина. И 1ш,е счнта

~,е , че една от задачите на nрутестnеното списа- . 
н11е тряба да бжде, да спомогне за сжбирането на 
материатне эа един таl(,'\Ш пж'!'еводите.11, като дава 

~1ясто на изискано подредени пжтеводт1 бележю1. 
Нека ~зсич1ш позна~за•1и на бележити и 1<расивн 

места дадат своето сждеiiствае на peдaкuиsrra му, 

ю:по й напрашат бележки и материали за посте

nеt1·ното изэ 1 1 >1,щ1не на едш1 пжтеводен нарж•1ник 

за Бжлгария ! 
Тези бележ1ш тряба ;ta сжджржат в сбита 

форма, без 11зт,1шна поезия, всичко, 1,оето може 

да се вищ] 1! научи ттри елин излет. На пжрво мя
сто обаче те тряба да дават едно точно описание 
на пжтя, с 1<рат"и nояс 1-1 ения на всички от1<лоне

ния и наrн1ант11 , като nредnолаrат, че no тях ще 
се nод11 турист, "ойто ни 1<оrа не е стжпвал на това 

,1ясто н 11е познава нито едно име. Необходи.мо е 
да отбележат сжщо п разстоштията, било в ю1110-

~rетри , J<;у,дето местността позволяла това , било 
вжв време (часове, шшути) , и то не само от на-
11аш11н1 до крайния пункт (което тряба ~зияаги да 
се да.ва) , а н между ')Тделии лични пунктове nn 
пжтя. Тряба да се у1<азват удобните за почивк,1 

11 за 11ощува~1е i\Jecтa , особено да се определят 
точно по безволните nжтища местата, дето може 
;1а се намери цода за пиене и т. н. По-подробнн 
упжтв11н.ия за подобни бележки ше дадем в ,една 

(1Т ~ ~дните юшжю1 ~н1 списанието в сnржзка с при-



пнов11яваните излеп-1и листове и вжпроснини за 

официалните иs11ети на клоновете. За сега поме
стяме по-долу една такава бележка за излет до 
Белмекен, която, макар и не сжнс,ем пжлна, дава 

,·оре-долу идея за характера на пжтеводните бе· 

лежки . 

Белмекен (2637 м ., най-в11сок вржх на Родопите). 
Изходен пункт за вжзка•шането на Белмекен е 

КОСТ е Не Ц, КИТНО СеJЩС С ОКОЛО 875 Ю,\ЩII И 3791 ЖJI
ТСЛИ, на 7 кл~1. югоизточно 01 п1р,1 !(опеt1сu-Баня, (на 
железнопжтюзта линия Софня-1 lловдив), сгушено в по 
л 1пе на Родотпе при 11злаза ,-,а Стара-река нз кра
сшsото Костенско дефиле. Хубав камен мое,· на шосето, 
което иде от гарата, вод11 право в центжра на селото. 

На гла11ната улица две фур1ш, кафене с хуба,10 кафе. По
ща 11 телеграф. На два к1шометра над селото ( ш,, п1т 
вжрв11 отначало по десния бряг на реката, край една 
воденица, от десно, и едt1 ачешма, от лево, после ми

нава на левия бреr 11 по него прод;,;.лжава навжтре 11 
дефилето) от двете страю-1 на реката се редят кокет-
1-ште види на l{остенсюпе бан11 . Освен вюште 11ма 11 два 
хотела (.Ренесанс• и .Природа"), които лятно време 
са ПЖlfНИ и не може да се раз•1ита 1-1а стая за нощуване 

11 тях (при нужда може да се нощу11а 1.1 самата баня) . 
Зимно време не са отворени. На 1·дanm111 iu:.т фурна, 
две-три сладкарющи (мляко и чай може да се намери 
доста рано сутр1ш) и· малка гостилница. В хоте11итr. 
сжщо ,,,ма гостнлющн, добри, но доста скжm1. Изобщо 
курорта е един от иай-скжшпе. 

Над баш.пе деф11лето се стеснява сжвсем 11 обра
зува нящо като врата с висок11, отвесни скали от двете 

страю1, през конто едва се пров11рат реката 11 пжтекатя 
ло нея. Няколко крачки по-долу, туку пред вратата бу1111 
к·расщщят Костеисю1 водопад, а до сам 1tего е каптажа 
на баните, които са малко по-надолу (приятна, хладна 
минерална вода, която освежава морния пжтю1к). 

Обикновеният 11 с"'щевреме1шо най-бll.Изкия п"' г 
за 15 е л м е к е н е през дефилето. Може да се от11де 
11 по горш111 пжт, който се отде1ш от т·лаоння пжт още 
пр11 моста, под вш111тс в .11е110 110 хребет11 11а десния брег 
на р. Пленщ11ца, която се 11лива в Стара-ре.ка малко нall 
моста. Коларски п:жт, но много заобикаля; по-удобен е 
за вржщане. По долн11я п".т, из дефилето, разстоmшето 
от баните до вжрха е 6-7 часа добжр ход (от селото 
тряба да се смята още 1 час, от гарата до вжрха 9-10 ч. ) 
Пжтеката воли от площадката пред хотел .Природа'' 
нагоре по левш1 бреr на реката, м11наuа в дес,ю о·г ба
юпе, над 1Jодопада н през скаm1стата врата проджл

жава сжс слаб наклон наrоре все кра/:1 реката. Окодо 
половина час над водопада, след ед1ш завой на лево, 

пр11 вmшането на р. Крайна (от лево) в р. Ч а в ч а 
(от десно), която от тук надоlfУ носи името Стара-река, 
пжте.ката ·се раздвоя11а. Таз11, която се отк,qо1ш11а в ле110, 
в,,,рвн по до.1111ната на Крайна-река кжм ц11ркуса под 
Белмекен, де1·0 се губ1-1 нз кдека. С водач, който познави 
местото, може да се излезе от долината на един от 

склоиоnете, кои·rо Белмекен спуска от двете си стршш 
кжм север, 1-1 no r1ero да се дости1·ие 11;;;.рха. Тнжрде 
труден II умор11те11е11 1J,Y.T. Нашият пжт води 11 деспо. 
111ш по-скоро направо, по дошшата на р. Чаоча, която 
nжтеката скоро пресича и минава по десr111я и брег. 
След други ,,ас II по1Тов1,rна (2 ч. от водопада) пжтеката 
стнr·а до ед11 н кантон, джсчена барака (вof.lн~LШKJ,J пост), 
дето човек np11 нужда може да се подслони 11 11зсушн, 

даже 11 да пренощува. 
От тук на подовнна час п.жтеката пресича р. О д

ж о в II ц а (2½ ,,.), която слиза от лево, ,, няколко 
крачки от-татжк мостчето се раздво11ва от11000. Едната 
проджлжава нагоре по реката, която след малко за

вива на юг II носи името д. й ря н-д е р е. Нашата nжте
ка се отклонява 11 лево (показалец на камжка) по долн-

ната на Оджовнца. 1'11 не uжрвн 110 1>ек,па, н вед1ш1 н 
поема доста стржмно на~·оре по десю,н CKJJOH, наl1 

напред uз ,·ора, а JlOCJle 113 се•111ще. CJICД OKOJIO CДIIII 
час 11 чешжрт пжте.ката пак се раздвош:щ като ед~,а 

продж1Тжа11а напра.110 по дол.11 ната, минава на десн1ш 

бреr в клека 11 11злнза през един суходол прано на седло
вината между Белмекен (от лево) 11 Р а D н II Ч а J1 (от 
дес_но). До седлоо11ната са около 2 1Jaca, а от там до 
11жрха (право по склоr1а на лево) още '¾ (от бан11те 
61/2 ч.) Таз11 П№-Тека е малко по-кратка, но отм,rпавй 
доста отдадеч езерото под Раон11-чад, което са~нj за 
себе с 11 заслужаl!а едно 11осеще.н 11е и п-редстащiнва 
удобно место за нощу11ане II вжзл 11эа11е рано cy-rp1111 
на В,"\\.рха. - Дру1·ата n,У,тека се откло11nва о десло на-
1·оре II в з111·-за1· през м11зда гора II клек нзт,за на б11 -
.11ото ,,а х-ребетн, коf.lто се спуща от 11зточн~1я ск1ю11 ня 
Ра1.11111-чал (MC.)J<JI~' р. Олжов11uа II Ш11вщтто дерt). От 
там по хребета на,·оре, ту 11з клек, Т)' на откр11то (тук
там пжтеката се губн, тряба да се. джрж11 все б11лот<1, 
по-горе малко п десно) до под самия Ра11н11-чад, кждето 
пжтеката 11зш1за над езерото, което остава в лево. Тук 
п,,,теката свнва стржмно на лево II през една -полянка 

11 клек сщ1за К,),М езерото (5½ ч.) O·r долната си страна 
езерото е об11к<'ле110 ц,11\ОТО от клек, мс>rиу J<{lflтo достn 
нзсжхнал (за ш·"-;н) . Поляnкн за нощуване, с буйно 
трева, на западната и източната (тук повече заоет) 
стран11 на езерото. Кжм нзточната страна пжтечката 
водн отrоре, понеже отдолу клекжт допнра до сам1) 
езерото 11 не позволява да се мине (Dжтека 11з клека 
11ма, но заобикаля много отдолу). 

Рано през лятото, особено след хубави снежнн 
з11м1r, 1111колко пресm1 се белеnт 110 стрж~шпя склон на 
Равн11-чаlf, който се спуща кжм езерото, а некои дост11-
1·ат 11 до самn езерото. Високо над езерото тераса, r1,
ляма:rа ,,аст на която е изпжm~ена с ржбест11 каменщ1 
блоко1Jе средна гш1ем1111а; в западната и част 111алка пu
ляпка, в която прн снежно лято веро11тно се rуш11 

езерце-блато. 
Пжтеката от езерото за Белмекен почва на източ

ната страна на езерото по стржм1т11 сююн на р11ди. 

конто се спуска от нзточ ,шя склон на Р..11нn1-ч1ш кжм 
се11ер 11 отделя езерото от суходола в горння край на 
долш1ата на Оджов1ща. Отначало пжтеката вжрu11 
стр;;:.мно нагоре над клека, но скоро навлиза в него JI 

в з111·-за1· 11з.1111за на билото на рнда, по 1<оето дост111·~ 
седловнната между Равнн-чнл н Белмекен II пренал-я зад 
нен кжм дол11ната на р. С у п r у р л·у, началото па Бял а 
М е с та. От седло111шата fla лево, прало по склона за 
YJ-¾: ч. r,a вжрха (6½- 7 ч.). 

От Б е л м ек е н се от1<р1ша шнрока, необипш 
1·ледка на всички страtш. Само ua 11зток тя е запречена 
от Мусаленския масив. Величествена 11зпжква тук фигу
рата на Мусала 11 своята царствена осанка, обкржже,ш 
от uсекжде от дос.тойИ11 другар11: Малка Мусала II Ден!~ 
до сам нея, Мар 1tшкнте вк,рхо11е, Манчу 11 !Орушка-чал 
на юг, зад тях Канарата, Узун-тепе, Налбант; Муслн-ч1111 
11 Чемберлия пред нея, а още по-наблизу Ибжр п дру-
1·1пе чалове ва преходн11 я маснв. По склона на север от 
Пено проглежда _зад Чемберлия характерната купол-к11 
r1a Чаджр-тепе. - Под вж_рха на север 1·рамадю1я цир-
1<ус на KpaliRa-peкa., обграден от стржмннте му скло
нове II хребеnпе, конто се спущат от двете му стран11 
к№.м север. Отсреща дотшата на р. Чавча, зал не11 ска
лите на С11щщ Кая 11 Соколовец, по-оттат,у,.к L11ирою111 
гор11ст гребен на Сакарджа II ДоlfНо-Банската котловина. 
зад т11х rребеннте 11з Ихтнма11скнте и Средноrорсю01 в,у,.-э-
Вftшею ,я, а 11 далеч,mата Внтоша н Стара-планина. На 
11зток широката траюrtlска равнина и KlfТHO надипле111tте 
Родоп J-1, на ю1· долината на Чакж.ршrа (CyJJryplfY), а 
зап rо1Т11 шщове 11зто11но от нея пространнпте горн ва 

Юндола. На юrонзток в11соката Разложка долпна, зад 
11eR веm11.Jествената Пнр1тн-плашша с свонте белн, доло
м11т1ш чую1 над тъм~-tите поя·сн от мура. 

Пейо. ; 
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ДРУЖЕСТВЕН ЖИВОТ 

Габровския клон Узана от Б. Т. Д. е 11ма.n 11а lS 

яt1 уар11 редоuното с11 общо rод11шно сжбраш1е, на което 

насто1пелсmото е дало от•1ет за дейността II ж1mота 11а 

к.11она през 11зтек.~ата rоднна. В начмото на год11иата 

к.11она е 11мал вснчко 45 члещ1, а о края ч-11слото 11м с 

11орасло на 131, от ко11то 22 дам11 н 109 мжже. За тоо:1 

1нюго е спомогнало град11нското увеселен
ие, даде110 па 

14 мall сжоместно с Юношкото Т. Д. Град II щ е 11 

Дев11ческо1·0 Т. }t. Ма л у ш а. - През 1·од11ната к11 011а 

е устронл 9 11злета, поuе11ето ОТ KOIITO ДllY 11 TPIIДHCUHJI 
(до Казанлжк, l1l1111кa, Плачко1щ11, мнна Прннц Бор11с, 

Узана-Коруджа-Малуша 11 11р . ). На 31 декем11р11 

клонжт е дал заедно с Ювашкото, Колоездачното •1 

Ловното дружества в града новогод11шна оечер1111ка с 

голям успех. При клона е образ)'1Jа11 смесен хор от ту

рист11 11 тур11стю1 110.д- рмководспюто на уч11теля по 

пеене, туриста Дим. Генев. 

Сжбраннето е пре11збрало II за през пдш1та годш,а 

старото настоятелст1~о, което се е ко11сп1
ту11рало какт:> 

следва - председател: Ею1м Топузаноu, подпредседа

тел: Георгн Рачев, секретар: С. Н. Сандев, кас11ер: Хр. 

Стомоняков, домак1111: Хр. Врабчев, сжвеп111u11 : ИJ11 111 

п. Кожухаро11 н Андреl! Аврамчео. 

Софийския клон Алено Константинов от Б. Т. }l. 

дале на 25 февруар11 голя-ма т:,р11стска 11е11 ср11нка R 

Градското каз1mо в полза на фонд .Х11жа на В1по1uа" . 

Вечеринката бе много добре посетена 11 11ма голя~1 

успех. През време на ко1щерп~ата •шс·r бе поднесен 

от председателя на кло11а сред общнте ахламац1,n н.1 

присжтстr1ующ11те на 11рогласен11я от последното 

общо годишно сJ1,бра 1111 е на к1юна почтен главата11 

r. Хрнсто Костов едни крас,шо 113работен главатарсю1 

рог. Пр11 11есело настrюе1111е вечер11 11ката проджлж11 до 

д;,-с110 след полунощ. 

Г. Костов нн мот, да 11зкажем не1·оuата с;~:.рдечна 

благодарност на соф11йск1пе му другар11-УJ•р11ст11 за на

правеното му чествуване. 

Нови клонове. - В края 11а м. феоруар11 се по.~у

•1 11ха о канцеларнята на ДружесТ11ото нзоестня за по
д• 

новяоането на К ю ст е н д II л с к 11 11 11 П ле в е н с к 11 11 
клонове от 6\ Т. Д. Uентралното Настоятелство 11ма 

сведен11я за подготвяне подновяв3flето II на доуп1 от 

стао11те клонове на Б. Т. Д., така в Радом11р, Ихтиман, 

Т.-Пазарджнк 1r пр., 11 самб полага вс11чк11 уситт да 

подкрепн тез11 иющ11аn1вн. 

t Минчо Георгиев. - На 16 февруари е nоч11ш1.11 

скороnост11жно джлгогод11шtп1я член II ревностен турист 

от Соф111!сю1я клон А л е к о К о II с т а н т II н о о на Б. 

Т. Д., Ми.нчо Георгиев, ч11ноон11к в М-то на Железнн

uите. М11р на праха му! 

P.RЗfHi ВЕСТИ 

нож11ето на Х11мала11те. Llaжc на с.1м 11и Мон Еве

рест, казва 1·од)ч111 Осте11 може лесно да се хран11 таз11 

всеядеща маl!муна, защото там заякжт е 11звжнред1ю 

ыного разпространен II след една студе1 1а пощ лесно се 

хваща. След11те от стJ1шю 1 11 снега, конто у•~астю1щпе 

11 е.кспеднцнята еж 11амер111111 11 на uall-1 ш1ем11те дост111 • 
11атr1 от тях в11со11111ш, 11з1·лежда да еж 11мен110 от nu• 
добни майму1111, KO IITO еж IICТIINCKIITe .с11 ежн11 хора• lbl 

Хима11а1пе. Те c;i:. особен 11ла111111ск11 1111д Sc11tnopill1ccus 
cntell11s от онез11 , конто се срещат u Бе11га.т11я II Uей

:10н 11 са пр1ш11к11а1111 летно нрсмс да се 11зка11ват внсоко 
11 пла11111111те. Те пр11тежаuат 11еоб11кнове~1а с11.1а, обрасл11 

еж с джлt·а ,·жста коз11иа II nравя-т с това особено 

cтrau1110 unе•штленне. 

Туризм 11 авнатнка. - След като на пнлота Дюра

фур се удаде да каuне благополучно на разположен
ни 

11оц 11;,;.рха 11:i Монблан D6mc dн Gouler, ав11атор11те ожз-

11амеряuат да вжзхвжрка·1· 11 11ру1·11 значителни снеж1111 

u,'1'.рхове на Шuеl!цар11я. Се1·а се работ11 uжрху построl!

ката н;~ особен, спс1111але11 :1.11111llcк11 аероплан, коl\то ще 

се оп11та 11 рез 11д110 го лнто. l<ато азход1111 вуиктове за 

аеропла11н11 r1жзхnж11кащ111 еж 611.111 определен11 за cera 
Uермат (Валнс, Южна 1Iloellцap11н), Гр11нде.1оалд (Берн

скнте A.1m1, 1lентра.т111а Шве11uар1111 ) 11 Понтрезнна (Бер

н11на-Алr111, Югонзтuчна Шнеllцар11я), а сп11ркпте по 

11жрхоuете шел11 теп.:крuа да се оnредетн. - В Герма-

1111я 11.:крrтя кацваем uржх 111siл да б;,ще Цу1·u1п1ще. Сек

u111пе Мюнхен 11 Гарм11ш • /Т;~ртсюt11рхен от Германо

пвстр1111ското алтшllско лружесщо се сдруж11л 11 да ю

rрадя·1• ш~атформатп за аеро1 1ла 1111r1 rпнрк:з. За очакваната 

международна пу(jт1ка щя,1 дn се nостро11 спец11алеr1 

хоте.1, r.i да останат х11;1опе II досе1·ашн11я с11 вид за-

11 азе1111 за nрос111тс r1,qaн111 iap11. (Из D<'r Alpenfreund), 

КНИЖНИНА - Получиха rc в рсдвк1111ят:1: М лад 

ту n II с т, г. vrr. бр. 4. - о р г а н и з II тор. г. 11. бр 5. 
- Здрав е и С и л а, r. XV\11. бр. 6. - Лов е u, г. XXII. 
бр. 5 н 6. - Природа, r. XXII. бр. 3, .J- 5. - Е стс• 

ствозnаяи е и география. г. VJ. кн. 5 и 6 - Ро• 

до па , г. 1. бр. 1 и 2. - С п ортен Лист, r. !. бр 19. 

- В с г е т II р II а в ски n р е г лед, г. 11. бр„ 5. - Oes
lerrt'ictilscbe Alpe11zclluл,1! № 992 (януар11 1922). 

СЖДЖ.РЖАНИЕ : Ле/\тенаFIТ С. И в а нов: Кжм Чер

номорсю1я 1111 бряг. - П. Ба кал о в: Побити камжни в 

Варненско. - Н. Сто II н о в : Ецелваllс в Бмпгарня. -
д р о н ч н по в: Един прqект за метеорологическа стан-

1шя 11 туристска хижа 11а 1Jито111а. - Е11 Х у и м n р: Вжз

качване ва Матрхорн. - П е II о : Пмтевод11тел (Увод, 

Бел.менен). - Дружествен живот. - Разни вести. -1<uнж

н11на . - К а р ти н и : Евксиноrрад. - Ападжа манастир 

nрн Варна - Камчия в J1011гоза. - Месемврия. - Камен

на гора в Варненско, каменю, стжлбовс отделно. -
Еделваflс. - Видението на Матрхорн. 

Б.ЖЛГАРСКИ ТУРИСТ. Месе•1но илюстрова

но списание за туризжм и род11иознаиие - Орга-

Снежни хора. - OcoбeFI ннтерес вжзбужда сжоб- на Бжлгарското Туристско Дружество - Прел о-

щеннето на у11астн11щпе u последнята хнмалайска ек- р ж. ч а н O O 
т М н н II сте р с т 8 0 т O н а На род-

спед1щ11я за срещнат11те от тях II F111А-неnр11uетлн:вите ле-

дени в11сочнн11 човешкоподобнн стжпк11 rю снега. Между н о то П Р о свещен и е с ок Р н.. ж и О .№ 1793 От 27 

т11бетц11те се носн легенда за . снеж1111'rе хора", конто януари 1922 г. През XIV си rод11шн11на списанието 

обита11али наН-uисок 11те вжрхове на плщнш11те. На тез11 , ще нэ11езе 11 5 книжки от no 16 стр. rолем формат. 

баснослоннн хора се прнпнснала страшна сила 11 ня- Абонамента за таз 11 rодишннна е: 20 лв. за Бжлrа

какво та1rнствено обаянне, за което б11л11 nо
1111тЗf111 от 

суеверните ,·уземцн като no.чyбoi·oiie. Изказаното оба'lе рня н 4.0 лв. iia странство. На настоятели се прави 

от разни европейск11 уче1111 мненне, че в случаи работата отст.жnка : за 6- 1 О абонамента 1 О%, за 11 - 15 

се касае за маl!муr111, се потвжрждаоа. абонамента 15%, за 16 и понече абонамента 20%. 

Както пнше англ11.l!ск1шт естество11з 1111тател Годуш, Отделна книжка струва 4 лв. - Всичко що се от-

Остен в Nature при подготвянето на ексnедиuнята за нася до списанието, да ct изпраща до: р ед а к ц 11_ 

Еверест бил11 наблюдавани множество маll•1уни на Г('-

ляма височина. Това еж един познат тип маl!мут,, ята на с п. Бжлгарски турист, Софи я, ул. Co-

Semnoplthecus'a на Химала11те, или както още го 11а- 11ун J\o 23. 

ри чат Kongur ипи Hanuman. Т11з11 свещена маl!иуна Т ~ Б Т 111 

на ИИДИl!ЦJ!Те била наблюдава tta "..:..:0:..2-Р:.:8:::.НО=--' ~пр~и:._;_п:..:.од::.-_ _,У!,.!.Р_И_СТ_И..:.., _,Рс_а_з_,пр'-о_с_,тр_а_н_я в_а_и_те......:..,"=-н,_л_га_,_р_с_ни-;,;-~У..:.Р_ИС_Т_, 
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