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· Въ моментъ на творчески капризъ Природата 

е събрала водитt на четвъртъ Бълг.ария _:__ на Дели
ормана , и Добруджа - за да създаде тукъ едно чу
до I Тамъ копаятъ д,ълбоки кладенци за да ,намерятъ 
жилка свежа вода, ' а тукъ щесть извора бпикатъ изъ 

хладни недра 2800 метра на секунда, каратъ мо
дерни ме,11ници, образуватъ цtла рtка. - _ Девнен
скитt мелници. Какво ще видишъ въ тtхъ ? .Колела · 
И нщ1удрени стени. - По н~татрКЪ ! Азъ дори ·съмъ 
недоволен1>, че водата е заробена: бихъ жел,алъ да 

я вида свободно да блика и свободно да тече . презъ 
полето, накичила брtговетt си съ нодорасли, злато
цвtтъ и _стройни . камъши. 

• Отдалеко ;виждаме Jшзки зидове, образуваuш 
два · почти равни кржrа. - Ето изворитt ! Тичешкqмъ 
скачамъ на зида и гледамъ бистрит~ басейни . Tt еж 
два, ·единъ до друrъ rолtми колкото rолtмъ хар

манъ; водитt_ имъ се · преливатъ. Лtтното слънце . се 
кжпе въ разтопенитt кристали, повърхнОС'tьта блести 

като сребъренъ. щитъ и леки концетричн·и кржrов·е 
трептятъ по него: къмъ срtдата на харманя, дъното 

клокочи на ·едри бук,11и ! _:_ ~ Тамъ нtма дъно, казва 
ни е11инъ старецъ. Roraтo косачи влизат_ъ да отко
сяватъ водораслитt, пазатъ се да не попаднатъ . тамъ, 
защот_о потъватъ като въ бездна и · никой - не може 
да rи спаси.• 

Малко по нататъкъ кип~ ещшъ водопад:ь; другъ · 
изворъ · блика ц-tлъ потокъ кристални води, която 
стремително се хвърля , въ процепа на шупле

сти варовници, i:uуми и се разбива на среброснtжна 
пtна. Хей , тамъ е · ~ълноводниятъ »депсизъ", обра
зувалъ цtло е~еро, а · малко -по-нагоре, всрtдъ сочно
зеленото поле, клокочатъ • последнитt два нзвора. 
Едини.ятъ е ограденъ кржгло, сякашъ око на жъдно
то поле, · сърдито заrледано · . в:ь ·знойното сл·ънце 
друrиятъ е rолtмъ, бистъръ и свободенъ ! Никой не 
Се е rрИЖИЛЪ да ГО ПОдrражда И ТОЙ самъ . се е ЩlКИ- ' 
чилъ по свой вкусъ. Една малка гънка въ nочвата, 
наоколо , буйни треви и високостволи маргаритки. 
По~брtrоветt строй,ни камъни и между тtхъ ,--блtсна 
вода, като . КД\.счета отъ счупено огледало.'По-на1:i;ц- _ 

ре --::--• бледожълти водорасли съ мънички , бtли цвtт- . 
чета, а по тtхъ водни костенурки ловятъ мушици ~ 
бързо се rурватъ· щомъ зърна~:ъ чужденеца. 

. Свободниятъ изворъ ! Такъвъ е билъ, той в ь 
дълбоко минало, когато · смtли мжже отъ далечна 

С!р~на се ~явили тукъ да поятъ буйнитt си· коне, а 
въ подвижното оглепало, като сребърни лIQспи еж 

трепкали жел~знитt _брони. Може би самъ Аспарухъ 
rоненъ отъ безводието на своята престолна Плиска , 
често е идвалъ тукъ да си . почива, сtдалъ е съ вое
водит·в си на рззговоръ, З'а нови походи, .. завоевания 
и слава, а златния му I.iIЛe~ъ . е плува;1ъ въ извора, 

като загадъчно лунно · петно . : . . .• 
- Връщамъ . се и пакъ спирамъ п·редъ "Хавуза" *) 

- въ,:1шебния изумурдъ, nъ който слънчевитt J1жчи 
се разтопянатъ на спектрални · цвtтове, · танцуватъ 
на повърхносьта, потъватъ сякашъ въ rлъбинитt и 
пакъ изплуватъ, обагрени отъ .неуловими нюанси; Мал

ко овчарче, легнало по коремъ на зида, иска да измери 

дъJ1бочината, но неговата дълга гега се люлtе като 

пръчица , като детска ржка_, напраз1:1O посягаща къмъ 

непостижимото · дъно. 

- ,,Нtма дъно! заключава то . и се взира въ· 

гиганскиятъ воденъ кристалъ. Водитt еж непорочно 
· - бистри, дъното ·се вижда дори съ . пtсъчинкитt, но 
като подъ магическо стъкло : такава_ 1\;1Зrия Ьтъ цвt
тове и нюанси излж.чва rлжбина·та ! Гледа·шъ зеле- · 
никаво сищше, . пръснато на едри лжчи, като звезда, 

. или разпиляно на хиляди нищчици, като копринено 

сито - може би . слънчев1> лжчъ е ·попадналъ вър

ху миниатюрното огледало на нtкои водорасла? 0ще 
не открилъ тайната , съrлеждамъ -Яркочервени петна 

· - тt бързо еедвижатъ, изчезватъ к нови се явяватъ., 

сtкашъ невидими iюдни .П:юджета, смутени отъ моя 

погледъ, бързо пренасятъ едри рубини и ги криятъ 

~? бездънното · rъ-рло на извора. 
Бликащето гърло I то ~ широко и бездънно, 

· *) Най-краси~иятъ отъ шестьтt из~ори. Басейнътъ има • 
форма на . голt!'.!ъ четирижгълникъ, образуванъ чрезъ по
дзидване,':'за да с~ ттолу,чи скон-ь за воденицата. Дълбоко 

·е 5-6 метрц , 1 _ • 



зато,за надъ него е · поставена тежка желtзна реше- -т- · Не видt ли кжде отиде ·Марцияна? 
тка, за да не падне нtшо вж.тре и се изгуби без- · :....:_ Сестрата на императоръ Траянъ? ш~пня 
възвратно. · · очуденъ . . Тя е умрtла преди хиляди години! 

Може би въ този изворъ, когато императоръ Но жабешкиятъ царь спокойно вдига ципестото -
Траянъ минавалъ отъ тука, сестра му Марциана е си пръстче · и сочи къмъ гърлото на извора: 
изпуснала златната си чаша. Тя отърчала въ шатрата - Не, смъртни .човtче ! Нощьта ·тя прекара тамъ, . 
да се оплаче н.а брата си, но когато двамата дошли - въ моя_ двор~цъ, и златната и чаша само до полови-
н се загледали въ кипящото гърло, чашата по чудо ната е изпита. . . . 
изплувала изъ безднитt: Богътъ на извора я повър- Група млади туристи, токущо пристигнали, съ 
налъ на прекрасната Марциана ! Въ честь на водния радостни викове се спускатъ къмъ басейна, накач -
богъ Траянъ ' съградилъ около изворитt цвtтущъ ватъ се по зидовеrt и водното огледало въ lt!ИГ·Ь . се 
градъ и . го нарекалъ Марциянополъ - Марцианинъ изпълва съ жизнерадостни лиuа. После групата отива 
градъ. Случайнитt находки по тия мtста еж. о_ткъ- къмъ другитt и::tвори, връща се, и подъ сtнката на 
слечни слова отъ забравената поема на изчезналия стария брtстъ _ при водопада, .;.СИ устройва игри и 
градъ, и днесъ само · единъ мраморенъ саркофагъ, пtсни. . 
изровенъ тукъ, е е;;~ничекъ нtмъ свидетель_, че B"f? - Мtстото зове! . мисля, си азъ, и спомнямъ 
тtзи пущинаци нtкога е кипелъ животъ. си нtкога прочетени . страници, че преди двадесеть 

- Кой ще ни разкаже за мрямор'нитt басейни, вtка, младежки спортни организации еж. цъфтtли по 
за розитt, надвесени надъ кристалнитъ фонтани, тtзи мtста и на опредtленъ день, въ честь на бога• 
за младитt римлянки, които еж. мечтали край тtхъ? покровитель Дерзелатесъ, _ устJ5ойвани еж. били игри 

. - Само изворитt ! Тtхната тайна е написана по и състезания, наречени „Дерзалеи", които свър-
пtсъчното дъно : вижъ страннитt черти и рези, швали съ пtсни и любовъ , край прекраснитt изво~ · 
съ които водораслитt пишатъ своитt руни, но кой ри. И · една мраморна плоча, изкопана тука, ни го-
вдъхновенъ поетъ ще ги ра~гадае? вори съ своя надписъ, че дори единъ римски це~арь 

Плачущи върби свеждатъ вейки до самата по- - Маркъ Антони . Гордианъ - е идвалъ въ града 
върхность и мълкомъ оглеждатъ скръбната си кра- на изворитt Марцианополъ и е · присжствувалъ на 
сота. И когато повtе вtтрецъ, въ водата заигра- Дерзалеитt. 

ватъ хиляди листенца, преплитатъ се, трептятъ, пре- - Обичамъ вашия възторгъ, младежи на мо-
ливать формитt си - басейнътъ се изпълва съ жи- ето време, но жаля за изчезналитt · Дерзалей, ко-
вотъ, който нtма и'ме ; .. И струва ми се, че изъ · . гато тукъ, край нtкой отъ ·тtзи извори, е стоялъ 

длъбинитt се показва жаба съ корона на главата и Цезаръ и млади римлянки еж. плели вtнецъ за побе-
ме запитва: дителя. . • Любомиръ Владикинъ. 
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·О _вЩtствЕttА . _o,Pгf\f.ifiЗ·вц~~ ·зА зAl(~йfIA ftA 
· · r1P.~poд·~тfl · · 

Отъ Янъ Гiзалбертъ : Раsликоsвк:и 

Природата за насъ· всички - ........ (за _вс~чк~:1 безъ· , рилата, разширяватъ · ~е · и rраниuитt ва тоя . пубЛ~~:. 
оглед.ъ ' на професи·я и обществено по~ожение) · ~ е . ченъ ·интересъ . Rъ това отношение _ законопател tт-

- общd :щилище и ТО . щилище, отъ което 1:-1еможемъ . да ват~ въ различнитt страни иматъ разл~ченъ характеръ, . 
се из·несемъ, освенъ, разбира· ·се, - коrа тръгнемъ за въ зависимо·сть отъ това, ю;1 к1iо панЬвище заематъ 
оня свtтъ. Така щото явно .е, че въ интереса на всички спрtмо четиритt главни мопщи, . коит·о еж: естес,:во-
ни това жилище·· тр.tбва да бжде ·. ~олкото може ·по- .1 знавски, · естеr11ченъ, възпоменате:11 но 11 сторичесю-i 
прекрас11С> и · .,по-мило. И ако не всички си даватъ , · и .на~-сетне · грижата · за запазване своеобразния . мt• -
см:втка за това, то е по сжщитt причи11и, пQ които ' стенъ· характеръ на пейзажа. . 
дори 1;1ъ· среди, · материял~о · добре п9~-r:авени, срещаме · Въ Прусия, разпоредбата, чрезъ която се .учре- . 
жилиша эа·не~арени или варварскиd Имено: по липса . ,дява Държавния И1:-1ститутъ за закрилата на При ро
~-:tа kултура. Ето пащо заедно с.ъ· рз~·пространяJ:1анетQ дата отъ 1906 r:. стои на есте·ствознавско стано више 
на и·стинска духовна култура - изработва се съзнание : и · иска да - запази преди всичко ония творения на 
за нужлата _отъ ._ по; свършенна и по-благородна кул- природатсJ, отъ КОJ1то ·еж се запазили -само остатъuи 
тура на материярното -т. - е~ . i-Ja в_<;ичко, което ни окрж.- и които еж. застрашени отъ пълно· загиване . Това е . 
жава., и заел-но · съ тоца " духовно облагородяване иде закрила . на "";; оGтатъцитt" на природата, живота обаче ·. 
с'ъзнз·11иеtо, че въ съст1ва на тая.;материялна култура : корегира тази - едностранчивость, Защото . закри л,ата 
КОЯТО Оhредtля ЛИКЪТЪ · на земята, ВЛИЗЗТ:Ь не само на nри·родата ' тукъ остава пред11МН0 ПОвtрена н·а 
,~роизвепения'та на човtшката р:жка, но с.жщd така и . дружествата за закрила на родното , (,, Heimatschu~-: 
дот,и · пр~~и всичко по-ви'сшата ОТо -тtхъ 11 незамt;. . verein" ), . ~QИТО редомъ съ закрилата на ет'ноrрафи-

- н·има съ· . IJ й'ЩО природа . ' ·. .. . . . . че<;КИТ)> черти ·. на известни ОКОЛИ И, се . грижатъ И за 
. · Въ нея~ въ природата, · можемъ да различ·имъ запазването. историко-възпоменател-нитt и естет 1:r ч-

- д_ве_ форми ·: · ·пр1:1рода преобразена . ч·резъ човtщi<:ия · нит:J,, а преди . в с ичко" -характерно свойскиft черти на 
трудъ и природа дива, първобитна; И дветt ти·я при- изнест.н_и околии. -Тt. ~е rрижатъ .и · за з·апазването . истQ• _ 
род~ имаТ:ъ свои · и_деалн·и µенности и дветt трtбва рико~нъзпоменател_нитt и ~естетичt~итt·, а · пре·ди . всич- . 
па · бж.датъ пазени .. Но : въпроса за . ;,закрила на при- :ко характерно-свойскитt черти на Пf ,йзажа . . 
родата • се· отнася.'пр.еди всичко до дивата. Тя има Френския -законъ отъ · 1906 г._ носи · н'аи м е~юва:. 
особени · идеа:лни_ це.н-ости :. оt.вен1>. ценностьта -и за· н 1е,т() . ,,Закqнъ за закрила на па'метницитt ·на пр·и• 
науюп·а, . з_а · п:дзн_аниеiп_о; кр~то' не е_ ~езр·а~JJ ·ична за -~родата и: на _ м.tстноститt, имащи ху1ожествен'Ь _ 
днешния култур·енъ човtкъ · и безъ той да ' е специ- характеръ и има предвии.ъ изключително -естетичес• 
ял·истъ е естественикъ„ сжщо така ·-оёобена стойно~ть кия мотивъ. -, 
има -ДИ·вата 'nрирода въ естетичЦQ и ,емоцriялно от- Норвежжия законъ отъ 1919 г. изб.роява всич- -
ноi.11ение, 'и тая -.:СТОЙНQСТ,Ь добива J все по-голtмо зна- ки други мотиви, освенъ ' естетичния. ,,_. / 
чение тъкмо чрезъ контра_ста" - съ нсе · по - ;зас_илващата Бернс~пя. ·законъ отъ 1912-г.· изпущ~ йст9ри-
се артификация _на живота. _ Въ състава на то~~ чув- че~кия.· щ>Ти въ. . . . 
ство къмъ uрир~:шата· влиза и' чувство·ю на · обичъ _ Въ ·Полша първ9началнитt правител ётвени про·-
къмъ <;войскитt и белези, или съ други . · думи еле- .. екти стояха на tt·сното становище за запазване "остан
мен_тъ на ,трi:щиuион,а:Ли~ъмъ. И · I:Jаuионализъ·мъ, безъ к'итt~_ ·въ природата · ; единъ)1асажъ въ единъ : отъ· 
к'ойто никога · ку]!тура ·изобщо не ·може. - .riа има· своя · тi.:~.я п·роекти се изка.зваше _ даже, че B"q, · свободната 
физио~омiя .и . ,е !]ОЩ>бна н~ Ф~,бри~~ата тар.qета . . :_ прир?па трчва . д__а -се ·пази _това, . което : 'не може да 
tlatt:- ceтнt · ---: и СВЪN_~ни~ съ ,това · отнqшение къмъ . се_приб_ере въ . музей , в~ сжш~то _време ·Qбаче . Ми- _ 
родната прироhа - -~тремежъ да се запазятъ въ нея '. нистерството на култур~та и J,fзку(::твата взе ини~iиа
истори.чесiит,ь или дори ··:легендарни · · паме_тнu4u . .. · r 11 вата за зi:щазване ·на пейзаж-а' ьтъ ' естетична rлеuна 

9тъ тако~·а разширяване за~а~итt на . закрилата . 1 точка. Вещит·в лица т'о 1 · ава 'И зказаха мнение, ч ~ з_а
на природата произтиtJатъ· твърде в-ажни последици: . · :к.она трt;бва па бжде· единъ и да обгръща·_ всички 
промtщп:ь се ' постулаtитt, К(ШТО

0

~е по"'ст,а~ятъ въ . МОТИВ\1; защоtо·- ако.' разни органи ~е гри.жатъ често · 
тая обла~ть н~ зако_нiщ~тt:,лството;· ·измtня се...: Х:арак- пжти . эа единъ_ и GЖI~ъ о~ектъ отъ разни гледн и 
те·ра на орrащtзацията. · ·- . . · · точки, и въз,ъ основа на . разни предп·-исgния на за~ 

що· с~ отнася до . природо~~-ащитноrо . законода- кона, ·тр отъ то_в_а биха произлtзли нескончаеми бър- .. 
телство, то негова осно~н~ черта е- изваждан~то отъ котии, би , се тровилъ• жи·вота на всички дейци ~ъ "· 
у□отрtб~, рес;1ективно · ограничаванеrо на ·. СВ()бОдНОТ() 'F?Ba пол'е ·и ,_тt биха предп'очели да се ма_хнатъ отъ"', 
разпорежuане съ нtща·; ~оито· _ б-взъ тq~а ~ биха . ·()_или .· този хаосъ ; ,· , _ 
обектъ на неограничена "" собётве.t1_осi:ь, ~~ -- рграl'l,11.ч_а.:. · . : . . Това пqсл,едното· ·мнение победи и Държави-ата -
ва:не въ· им .ето ~на , i1убJJичния инtер~съ ", свързанъ · Ком и син за Закрила на природата ~:ь проекта з.а сво• 
ci тия нtща. Съ разщирява~ето nон_ятието на зак~ , ~итt о~ра ~ ~чителни _ ~редп и с а 1-1ия означ ~ва кат<;> 09ек.гь 
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на За~рила ~сичк~ творб·и на природата било цо е.ци
нично, било utли ··групи, а сжщо така и utли пей
зажи и мtстности, ~щето запазване било по естест-во 
научно, било по е стетически или историко-възп;оме
нателни съображения, било пъкъ за са·мобитно-ту

земни черти - л ежи въ , интереса· на обществото. 

Тази разнородностъ на , мотивитt се отрази 

сжщо така и н~, личния с'!'ставъ на Комисията -чрезъ 
назначаването на членове и вънъ отъ. кржrа на есте

с гвоведитt . Но . все пакъ остана известна :неястность 
въ опредtлението· границитt на компетенцията м.ежду 
Коми~сията (подчинена на Министерството · на Вtро
изповtд. и Нар. Просвtта) отъ една страна, а отъ 
друга М-вото на културата и :-:: изкуствата, което спо- . 
редъ учредителниятъ си ука зъ трtбва да (се грижи 
за паметниuитt на · култур.а 
та, при което. подъ това 

понятие ~ привлеченъ донt 
К~'де и пейзажа. На прак
тика това би могло па до
кара до неочаквана бърко ~ 
тия. Комисията за „ Закрила 
на Природата" държи смtт

ка за тия съотн9шения по 

такъ.въ/ начинъ, че покани . 

въ числото на своитt пред

ставители и представители 

на М- вото на Културата и . 
изкуствата, за да се избеr:

на,тъ евентуални nротиворе

чия и да се попържа връз

ка въ действията. Впрочемъ · 

.обединяването дветt М-ва :·. 
на Нар. Про свtта и на из

•куствотq и Културата въ 

едни ржuе, ·· както е сега, 

или пъкъ тtхното организа-
. uионно сливане въ едно, 

ще допринесе несъмнено _за 

консолидацията. Иснъра при Нарлуково 

Още по - важенъ е 
другъ . изводъ отъ факта, че постулата за за-

щитата . на · природата не се . зиключава само въ 
rраницитt на научно-ес1Гествоизпиrателния инте,-· 

, ресъ. Това е, че за дtлото · се · спечелва заинте
ресуваностьта на широкитt обществени слоеве и по _ 
такъвъ начинъ то става тъй да се каже соuияленъ 

въпросъ. Отъ rлед11а точка на · естественика това е 

особено важно, понеже той ще може по-лесно · да 
ос.жществи своитt постулати, като ги свързва съ това 

.широко течение. Защото азъ поставямъ тезета, че 

никак в о з ,ако но да тел с т в о, н и как .в о 

д ъ р ж а в н о о. р r а н и з и · р а н е н е щ е с м о .r н е с ъ 
у с п ~ х ъ д а · и з п ъ л н и з а р. а ч. и :r t з а .з а к р и л а 
на природата - ако то не се постави на 

ш и р о к а о б щ :е с т в е н а о с н о в а. Оrъ това, дали 

*) Статията е писана · въ 1922 г. Днесъ М-вото на 
културата и изкуствата по бюджетни съображения е слt.но 

- съ М-вото на Про~вtтата и Вtроизповеданията, 

ute се прониkнемъ отъ · туh. убежiение зависи; спо- . 
редъ ~енъ, успешностьта на · Qctкa · работа досежно 
закрилата на природата: За да се .докаже тая теза, 
трtбва преди всичко да се установи в:ьзгледа: какво 
е въ сжщность защитното законqдателство и въ 

какво може да се състои дейностьtа на държавата 

въ тая область. · . 
, Отъ кого з~криля , закона дадено творение на 

природата? . Дали отъ злодtя Ji грабителя, ·или предъ 
уврежпача, чиет9 деяние подпада полъ углавния за

конъ за з,лоумишлено увреждане чуждата собстве ... . 
ность? ·не; за това биха ; ,били достатъчни предпи
санията н,а · общото наказателно право или пъкъ · на
казателнитt . предписания на ,друrитt закони - като: 
горски/"риб~ловски, ловпжийски, воденъ, за~зашита 

фот. r. Трайчевъ 

на полската . собственость и др п. Или · поне могло 
би тукъ да се повдиrн.е оценката на стойностьта на 
известни обекти, като особено ценни, · за да може 

. по ' тоя начинъ да се повдигне тtхната наказателна 
квалифщ<ация. Въ сжщность, ·. обаче, наказателнот·о 
законодателство нtма работа само съ :гакива увреж

дачи: то започва тепърва от:ь тамъ, дето се !<асае 
за защита на даденъ обектъ : отъ неговия законенъ 
притежатель. Собственость - това е право проиа

волно да разполагашъ съ нtш.о, да можеш:ь да го 
лютрtбява·шъ, използувашъ, видоизмtнявашъ, ,, да 
ro изхабищъ и унищО"жишъ ; оrраничаванет9 на соб
ственика B'J> което да бюю отъ тиs:~ му права значи 
частично да му - се OTJ:Ie.ce собс~венностьта,· ако . 
не · чрезъ пълно, то · .чрезъ частично отч'уждаване. 
Това ограничение може да бжде два вида : или обек• 
тивно ограничение правото на ·Фбс~вено~сть, т. е. 
вдинъ в11дъ стtсняваhе отъ страна на закона кржга 
на понятието за това право, тъй че отъ кржга · на 
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понятието за собственость биватъ изключени известни 
атрибути, - или пъкь може да бж.де _ ограничение 
само на субективното, т. е. индивидуално„ право на 
собственость, изворъ на което за всtки случай е 
специаленъ юридически актъ. Обикновенно тоя акть 
е договоръ, тъй като притежателя както може да се 

лиши отъ цtлата своя собственость, тъй може да се 
лиши и отъ нейна часть или отъ известенъ неинъ 

атрибутъ~ 
По нtкога, обаче, този актъ има едностраненъ 

характеръ. Той бива наложенъ на собственика огъ 
държавата: това е наруц1ение на правото· за собст'ве
ность. За да б~де то зако·нно ьбоснован9 трtбва да 
сж.ществуватъ известни специални условия, означени 

въ цивилизоваJJитt и правови държави отъ консти
туционнитt каутели. моrивътъ трtбва да бж.де не

съмненъ и преобладаващъ интересъ на пу6личното 
благо, константиранъ отъ единъ компетентенъ и 
безпристрастенъ органъ, а освенъ това за отнетото 
право ' трtбва да се · даде на собственю<а съответния 
париченъ еквивалентъ. 

0tъ тtзи три начина на ограничение .собстве
ностьта - първия, т. · е. м.одифицирането на обек

тивното съдържание на самото право е най-изгодния, 

но е _много недостат_ъченъ. · Защото той· може да се 
приложи - и то . не . винаги ~ само спрtмо . пред
мети, означени видово, а пъкъ . въ повечето случаи 

предметитt, заслужаващи запа~ване могат~ да се 
означатъ само индивидуално. При приложението на 

1 второто , средство, • т . . е. · при доброволното отстж.ri
ване собственостьта или нtкои ·ней~и атрибути, било 
безвъзмездно, било съ обезщетение, лёсно е да раз
беремъ каква 1:олtма роля играе общественото мне
ние. Въ Прусия, дето до сега ·нtма отчуждаване на 
собственость зарадъ закрила на природата, чрезъ 
това именно средство· - еж. ycilt»ли да направятъ 
твърде много. BJ> Франция отчуждаването се смtта 
З1!_ _последнu _ средство, и преди д11 се . 1iристж.пи къмъ 
него винаги се прави· оriитъ да се получи добровол-

. ното съгласие на собственика. 
Третото средство, отчуждаването, било на пъл- . 

ното отчуждаване на собственостьта, било принуди
телното й ограничаване чре~ь · т. нар. ,,администра

тивна служебнос.ть ". трtбва да бж.де изключително, 
защото струва · много ,скж.по. Така напр. въ богата 
Франция, закона отъ 1906 r. подчертава.- че въ ни- . 
кой случай разноскитt по отчуждаването не ще 
падатъ · върху държавната хазна, а че ще се покри

ватъ отъ окрж.жнитt (департаментални) бюджети, въ · 
законитt на други държави еж.що така има ограни

чения се · отъ тая гледна точка. А вънъ отъ всичко 
това, отчуждаването е твърде непопул_ярно средство 

и само общото убеждение, че това, което предиз
виква прилагането му. е действително отъ публиченъ 

интересъ, може да премахне · или смекчи тая непо

пулярность~ А пъкъ -не е • безразлично дали се дей-
. с-твува съобразно·· съ· общото мнение или противъ 
него; Такова мнение най-често се създава локално. 
Затова по е· добре,, когато инициативата за закрила 

. изхожда отъ окрж.rа, града, селото . отколкото отъ 
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центъра на, държавата. Разбира ·се тая инициатива 
трtбва да се предхожда отъ съзнание : а къмъ съ-

. бужд11нето и изработване такова съзнание води отъ 
една страна пропагандата на. идеята, а отъ друга 

привличането къ:мъ съдействие колкото се може по

широки слоеве на обществото. 
А и независимо отъ това, дори за самото фак

тическо прилагане на закрилиа пакъ -- за да бж.де 
тая успtшна - трtбва да се търси опора въ об
ществото. Защото най-добрата жандармерия е съ·з
нателностыа на масата и общественото мнение. Не 
трtбва да се мисли, че това- е много отдалечена цtль 
защото на първо време е достатъчно да се_ уреди въ 

общината скромно дружество „ приятели на държа-
. вата" и.ли нtщо подобно, или пъкъ да се заинтере- · 
сува, ако ще би и само едно лице и да му се по
вtри почетната функция на делеrатъ и др. п. 

Въпроса за закрила на: природата е лежалъ 

-обикновенно въ рж.цетt на_ дружеството; когато дър
жавата се зае съ него тя пакъ привлече· за сътруд• 

ничество.гражданитt. Чиновническиятъ ~лементъ въ 
случая _ не само не е достатъченъ, но и по много 
съображение не подхожда за тая работа. Най

далечъ въ обществената автономия е отишла, из
глежда Бавария; държавата тукъ е организирала са
мо централното отдtление за сдруженията и го е 
усилила съ пр·идадени · чиновници. Въ Франция ок
ржжнитt комисии, създадени възъ основа на закона 
отъ 1906 г. се състоятъ главно отъ гражданството: 
делеrатитt на окрж.жнит-Ь- съвети; учени, артисти и 

литератори. Въ Прусия еж. създадени провинциални 
комитети, въ състава на които влизатъ лица повика-

ни изъ ср·tдата на г·ражданството, а особено · пред
седатели на· дружествата. Централенъ органъ е една 
личность: ученъ, проф. Гонвенцъ. Периодичнитt 
събори на представители на дружествата и _на riро
винциалнитt кО'митети само информиратъ и обсж.ж

датъ. Другаде, както е напр. въ ·Олденберrъ, съ

вещателенъ органъ -~а правителството сЖ.: тъй нар. 

,,пазители''. Има и колегиални съвети нар. ,,съвети • 
за паметницитt на природата". Такива еж. различ
нитt типови организации съ участие на rр:~ждански 

елементъ. Може да · се прибави още и Швеция, де-
то цtлия въпросъ е даденъ оъ рж.цетt на Академи

ята на Наукитt-. Има обаче и организации, дето 
rражданскиятъ елементъ не е застж.пенъ както 

напр. въ Бернския кантонъ, дето съ закрила• 
та на природата еж натоварени горскитt власти. 

Ала и тукъ безъ съмнение свободната инициатива 
на сдружениета, които се обръщатъ къмъ официал
нитt. оргари съ изложения и постулати, - не · е безъ 

значение; • степента на това значение зависи оrъ жиа

неностыа и енергията на- самитt сдружения. 
Въ Полша комисията за закрила на природата се 

състои отъ граждански елементи; главно учени ес

тественици. а покрай твхъ артисти и други дейци; ·· 

има и чино.вници, делегирани отъ министерствата. 

Въ президума и въ щшълнителния ; отдtлъ не 
заседаватъ чиновницитt. Отъ граждански елемен
ти подобни на тия въ Главната Комисия ~ж със.та-



еени ~ nр6винциалнитt ор~·ани. Тукъ участието на 
гражданскиятъ елементъ намира още по-широко по

прище чрезъ т. нар. Кураторивенъ съве·тъ, съ съвеща

rеленъ органъ на Кураторията, въ които ще се покан
ватъ въ ширQкъ _размtръ съответно квалифицирани

лица и общественици, межау които и представители · 
нэ сдружения. По тоя · начинъ инициативата и дей• 

ностьта на сдруженията ще бжде координирана и по

успtшна като влезе въ непосредна връзка съ дъ р
жавната организация. Но тази организация се старае 
да пусне по нататъшни нишки въ обществото : дори 
.1:JЪ най-затънтенитt кжтове на провинцията, тя -
щом1:; намери подходящи лица - назначава ги за 

· ,,делегати" и за свои официални представители и имъ 
възлага да и представатъ предложения на закрила, 
да бж.датъ · надъ взетитt подъ закрила паметници 

на природата и да се споразумtватъ · по тоя въп

росъ съ административнитt власти, а освенъ това и 

да правятъ пропаганда и да даватъ починъ за дру

жевствени и ,други - спонтанни обществени -
. акции въ природозащитната . область. Ос
венъ .i:r.елегатитt ~азначаватъ се и „ коре
спонденти", които · нtматъ официаленъ 

характеръ, а само служатъ за информа
тори на Комисията или на Кураториитt, и 
постепенно като се заинтересуватъ все 

повече за въпроситt .по закрилата на при
родата и се запознаятъ съ нейнитt ме

тоди. могатъ да станатъ твърде ценни 

инициатори за спонтанната обществена ак -
ция въ тази область. · 

Предписанията, които организира Дър
жавната Комисия . за -закрила на приро
дата, и предписватъ да дава · потикъ на 

сдружавания, както и да поощрява различ

нитt сж.ществуващи вече сдружения (напр. 
естествоизпитателни, отечествознавски, ту-

ванет6 на р6днот6 „ нашенск6тu : :... идея сродна на 
патриотизма , може да се каже дори, · че е негова 

възпитателка. Въ Германия _ ,,Heimatschutz" -итt еж 
най• силната опора за закрила на природата. ' 

Популяризирането на идеята за закрила на при
родата, а особено популяризирането и въ връзка съ 
закрилата на . ,нашенското" носи една последица, за 

което трtбва да се държи смtтка. _ Това е голtмо
то разширяване . кржга на закрилянитt предмети, не 
само по отношен~е на тtхнитt категории, но · еж.що 
така и _ на тtхната важность, а . следователно и на 
тtхното количество въ кржга на отдtлнитt категории. 
Явяватъ се като обекти на зс:1.крилата нtща, които 
иматъ . само локална важность, разни тъй да се каже 

„провинциални величия", дървета, които се смtтатъ 
за великани само въ дадено селце, животни, които 

на дадени десетки километри по нататъкъ еж нtщо 

обикновенно или скали, който извикватъ съжалител
на усмивка у планинския житель и др. т. Разбира се 

. ристически, за разхубавяване на страната 
я др .) да нриематъ въ кржга на своята По Р· Искъръ 
дейность и закрилата на природата. · Та- · 

фот. Дацовъ 

кива . л-ва могатъ да се назначаватъ з:э. делегати 

на Дър. Ком. за Закрила на Приро.nата, чрезъ което 
тtхната акция, посочвана отъ · Комисията става по
изискана и консолидирана. По този начинъ органи- _ 
зацията на закрилата на· природата прониква въ об
ществото. 

За свързване сношения въ дружествата най- · 

добро средство е кураториния съветъ . = Между сдруженинта, които служатъ за защита -
на · природата единъ типъ особено изпъкна въ Гер
мания, а значението му расте и въ Франция. Това 
еж сдружения за закрила на родното, ,, нашенското 11 

(Heimatschutz, regionalisme.). Въ този типъ отлично 
се съчетава идеята за запазване . етнографскитt 
черти на известна околность обичай, исторически 
паметници; съ идеята за „разхубавяване " на окол
ностьта като сжщевременно се запазятъ нейнитt 
самобитни черти и идеята за закрила на природата, 

схващана главно като стремежъ да се запазятъ ха

рактеристичнитt мtстни черти . на пейзажа. Запаз-

държ:i::: ната организация)а закрила на природата нt
ма никакъвъ поводъ да се занимава съ подобни за
бележителности - освенъ ако я · запитатъ за мне
нието и . Но отъ това съвсемъ не следва, че едно 

· такова движение би трtбвало да се пренебрегва. То 
върви рж.ка за рж.ка съ запазването и на истински 

и 1:3ажни паметници на природата ; а ·освенъ това има 
и своята локална стойность. Всtки си урежда жи
лището съ средствата , които има ; а д<?бре е винаги 
когато се прави нtшо, дето даже и средства липс• 

ватъ. Това е работа различна по категория отъ 
закрила на природата въ тtснии смисълъ на ду

мата, работа която би трtбвало да бж.де ржко • 
водена по-скоро отъ нtкаква uентрала на д-вата 
за закрила на „нашето", но все пакъ не е безраз
лична и за целитt на закриляне · природата. Подо • 
бенъ случай представ~ въпроса за тъй нареченото 
„украсяване на мtстноститt". Когато се говори за това 
не трtбва да се · подразбиратъ непремЕ:нно ония · ки

тайски беседки, поставяни по върхов~тt на скалитt -
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или т,еракот6ви .щf(уджета, н_адничащи из:ь горската д-ва да,при-ематъ въ своитi устави и . принципа за 
раriрать_ . .. Този родъ измж.прици на глупостьта и ЛО• . закри11а н'а µриродата. 
шия вкусъ, · ~ъ който еж спеuи.алисти ·- или поне :Както виждаме идеята за_ закрила нз природна 
бtха --:-:- германцитt; бtха . причин~та да еж.шествува . може да доби.в-а· разни · моди·фикации и чрезъ ·разr1н 
единъ tвидъ; воещIО полож~ни~ между идеята за „ук- струи да прониква въ - обществото. Тя има . връз((а 

.расяване" ' и идеята за -закрила на . природата. въ ~ С'Б твърде жизнени ' ин·tереси· на . това общество . . 
огъ_нц на б_орбата се чуваха иJJ.еи, че. природата изо- Иде~та __ за -закрила · на природата има много нt!Ц9·, 
билно не· може ·да се .,-укр'асява," и че трtбва по прин- . общо съ етиката . ; . Не е клонъ отъ науката или 
цип·ъ ·да се остави ; такава каквато си е. · :Гози ло; работа· на специалисти, а е норма, за постжлване, 
зун~ъ ; тв;ьрд~ . умtстёFf1? : по . отношение на дивата., ' · която ·трt·бва да бжде ·норма · обща. Както етиката · 

' прирqда, : изглежда, да 'забравя, че ПО·ГОЛtтата часть'. !'le би отrовар'яла на своето пр'едн·азнач.ение . ако би _ . 
отъ · э'ем~та . биде. ВИДОf!ЗМtнена чрезъ културата и . поискала·да . . блще ку~тивирана само .ВЪ . кржга на 
изку'стiюrо на човtка. ,, И когото .· тtзи · прЬмtни еж спеuиалистииt. ·етици; rъй е и закрилата на лриро-

, плодъ н·а нexattciвo, ,не,iежеств6, на изкi,ючит·ел·но · дата. Тя и по това прилич.а на етичнитt · норми, ч·е 
.. матёриалн11 съображеiие ИЛИ, лошъ ' вкусъ·, . има ли ра'зщиря1ш понятието за дългъ и . оtrовор~с:ость, а . 
нtкаква. причина да . r:и считаме неприко~новени? 7 сжщо · и чувството за солидарность и любовь и вънъ 
Hanpori:iвъ I Когато се отнася за ар·тифицир.анатц 11·р.и- _отъ сферата на отношени.ята съ хората, на utлото 
рода., ;Bbllp~ca· за . не~ното оформя-в~не, т. е. ,,разху- :(както го наричаше Мидкевичъ "~itмo царство"} 
бавяв~не" · е.' въ'просъ· съ · гол?l\Ю ·_културно значение. Само ржководството се пада тук_ъ на с~jедиалиститt~ · 
И !9Bcl,.. e 11акъ_ ка:rегория различ_на отъ ,закрилата. на а дейн~_стьта - на всички. Всtка любовь, всtка ·спо-

. прир9да-rа, -но l:f .,OTp това ·.течени~ дtлото за' нейJ-{а~ .собнqсть , тукъ ; (особено ' Вµ о.ргани~ира1:1етq защита 
та ~закр~,_1ла мо)ке . и трtбва да · с~ · ползува. Напр.ав- - на „ нашенското 11 ) е да намtри съотвtтно поле за 
лявано -:· до.бре · - tова ·течен.и.е · буди любовь къмъ с_ебе си. . . . . 
Qр.ирода..-та и отваря · очи'тt за нейнатit - ху.бость, и · по . Прочее трtбв~ да се работи съ въодушевление 
тоя начин_ъ · п.осредн11чи за разбирf!Не _ ~уж.дата_ ·отъ _ 3:Г да се пр1щiди въ широкитt ·маси на общ.ёството 
съхраня,ван~ нейнитt паметници; · Така щото 'нtм3: идеята за--:. защита на -природата, 1·ая. която ч-резъ 
н~какво _ прот~~е~-IИе- въ пр·еноржчванеr_о дас~_ снър- . ' ТО.ТJ~ова връзки ' е с~ързана. съ · общата ' и . съ _'гgаж-
зватъ връзки между орrанизаuията за закр_ила , на 11ри- данската култура. 

рЬдата и : дружество . за „разху(Sавяване fЩ сраната" ·- (Изъ ~п. _ ,.Осlцоnа Prчrody," орrан1;, на държ ком. 
- трtбва _на!'JрЪтивъ, _' да . се ~гdворятъ т~я пОсl1едн1:1т-t за Защита на Прир . въ ~lолша ·- } 9~2. кн, 3. ·Стр. 3~9). , 

; f{_ЭЪ . СТАРА TTJ;I.Atif{flA 
(ftэъ эапиекитъ на единъ учейикъ) 

Едвамъ - дочакахме' п.оследния часъ. • П релсто
еше ни ~ДЪJ!ЪГЪ пж.ть, (iаближаваше да се ИЗПЪJ1натъ 
наш~тt ·мечти. Но ~ой отъ "iiacъ мислеше за нtка~ва 
подrотовk.~, кой о:гъ ~асъ с_е надtваше na го вали 
с11}rъ през~:, юний по вър~оветt на . Стара Планина.? 
Пъкъ и кой· о·тъ насъ познаваше изобщо планината? 

. в~ онзи ·тържес-;гвенъ ~ом~н~,:ъ насъ ~и инт_ере
сува_ше пов~че · ка~ъ да . се изкопчемъ по-скоро_ отъ 

дОмашн.итt, Зсf'ЩОТ() -yc~rtxa, ЛИ С~ на~~тt :I:~~~~ 
планове, всичко б~ . оти_шло на пусто. За . мигъ биха 
се разруШИ{JЙ , ме.~ти ' и _ qлtнов·~-- . -

Удар~а, И: ЗВ1>Неца, последнитt думи отъ МОЛИТ• 
В~Та ~З~И})~ТЪ J~Ъ, стаята, ~аВЪНЪ_ КОрИдС>рИ_Т~ "за111ум~ 
яватъ qтъ вес~л-~ народ~. И_ тж.жJ:iо . и· радости~. -_ 

Но нtма какво да се бавимъ. Раниц11тt еж го• 
тови, а ·_ето и· Мургашъ;. подъ ·него е . Орхание, а н'а 

.нtколко .СЗНТJ,tМатра по картат'а ~ ,Те'т~венъ. ~ До Тро
янъ nъкъ се нижеше по-нататъкъ · нtкакъвъ пж.ть. 

-Р~зходка . за нtко;ко дена, не еж_ ну_жн~ нито мн.о\о 
·прщшз11и, нито пари. Г9рчива младе~ка ·изм~ма I О~щ_е -

. на друrиядень _едВЗМЪ се Отплатихме з.а КОЗЙОТО М~'БКО 
на единъ овчарь. - . ' 

. . 

Пол~то MaJ{KO ни интересуваше: Да' се спираме 
. на почивка iюдъ тънката с:J;1;1ка _на върбитt · тогава, 
коr~то пр·едъ насъ идtха планини·тt 1 ·· Това · би - било 

· ст.рашна обида за насъ. Гiенливиft в'оди на Искъра 
_можеха да забавшiватъ други, насъ . (ни· мамtха- сега 
' далечнитt силуети на незнайнитt ба.лкани, тъмнитt · 
онtзъ облаци, които 1~ато нtкакви странни чудовища 

. надничаха надъ Баба и чаках~ да загасне слънцето, 
. за да се отеглятъ и изчезнатъ -и 'тt въ покоитt на 

. . -.. _ ' 

планината. 

Задирваме се Cn случайни~t п.жтниuи, подхвър
ляме шеги, слушаме вечернитt -пtс,-iи на птички и 
щурци и вървимъ. А предъ fiЗСЪ Мурrашъ · в.се ра„ 
зте и разте. ' Мракъ· бt настж.пилъ, ког.ато престж.- , 

' пихме прага на . Щ>НаСТJIРСКИЯ ' дворъ · 'при Бухово. 
·първо нощуване - . първа незг.ода. Една ст~я Сµ 
_3_:._4 .ri.erлa, а ние сме' десе.тина души. Напразн.о ста- '\ 
peua· ни по.казваше нtк~къвъ надn·исъ отъ князъ Ба: . . 
темберrъ; Никой не се осмtляв;э.iпе _ да щшустне из-

, вою~·аното мtстенuе ' На манастирското легло . . 
. . -Рано сутриньта ни събужда клепалото. Нощьта 

премина като мигъ. Грабваме раницитt и полазваме 
, . 



fl/> склоноветt на Мургашъ. Дебела рт~а е покрила 
сега ш~анинс~ия килимъ, мокрота лрони~ ва , чакъ въ 

обущата. : отъ вър ш лъха свежъ . въздухъ, а задъ 
насъ тамъ _дрлу свtтлее полето, заляно отъ утрино-

, то слъi ·iце . . 
' йзкачването, като всtко изкачване, трудно, из

моритеJJНО. Да влачишJ> раница, шинелка - е-ехъ 
тази шинелка; колко съмъ я благославялъ. презъ 

Трояпск'ия ба11кч1ъ, -когато ни за с-1·игна снtга I А н·а · 
всичко бт'ъ горе и· ·аълги панталони. Но 15акто и да 
е. ,Къ ~1ъ обtдъ бtхме на върх.а. 

Току подъ краката . ·ни е Орханийскот-о поле -
зеленъ rуберъ, потънало въ планинитt . Презъ не·го 
не се вижда да протича · никаква рtкичка, но Стара 
планина не го забравя. Тя р_едовчо му праща пр~зъ 
лtтото влага , и го полива съ св·оитt дъждове. 
Като маниста еж нанизани въ политt на , 

. планината Липiково, Врачешь, Гурково, 
Правецъ. 

Спускаме се по пж.теката за Вра~ 
чешъ и въ Орхание пристигаме на смърк
ване. Защо нtкога · този градецъ се · е 
наричалъ Самунджиево незнамъ; но ВСИЧ· 
ки така бtхме · изгладнели отъ п.жтува- . 

1 нет~, - че кой знае колко самун·а биха ни 
били Щ>rрtбни за вечерята. ·тукъ нtмаше 
какно да споримъ за легла. Гошiтt дъс
ки на у,чилището бtха достатъчни за 

всички. 

На тре~:ия день се движимъ в'ече бавно, 
по двама, по трима и сме ,се разточили 

на utлъ километъръ. Така минаваме с. 
Лlf\джане. Но тукъ с.ждбата ни вече измt
ни. · Отъ къмъ Мургашъ се подадоха 
черни облаци, задуха вtтъръ, вихрушки Витоша 
се завиха по пж.тищата, после се всичко 
стъмни, загърмя, заваля. По п.жтя · се · образуваха 
~алки вадички, въ локвитt заскачаха >nуберчета, а 
ние смtло крачимъ вс·е напредъ. 

Нощув·ахl\:fе въ Осиковица. Малката вадичка по
край училището сега _е пъ'лнрводна *рtка, която шу
ми, блъс_ка .се и носи камъни, дървета , свлечени отъ 
планината. Но дъждътъ е преста.:~алъ, облаuитt , по
бtлели отъ лунния блtсъкъ се н0-сятъ леко и. високо 
надъ заспаj1Ото село. Далеч.е, далече на югъ се очер
таваха и прозираха унесенитt въ сънъ върхове -на 
Стара пл'анина : Гледамъ въ тъмнитt недра на- Бал 

кана, по плешитt му се ·докосватъ зцгубени облачета, . 
меч.-итt ми отлитатъ съ шумътъ на рtката_ , и _ азъ 

напраздно се стремя да долови нtщо въ нощьта. 
Нищо не нар.ушава тази свещена тишина. Само сtн-

. ка'Га -на единъ и~оtтавенъ конь преми1-1ава отъ време 

на време като привидение подъ п-розо.реuа. 

Колкото отиваме по къмъ изтокъ. толкозъ п.жтя 
става по труденъ. Малкия Искъръ, сега · съвсемъ не 

е малъкъ. Преминавам.е желt,зния мость, напускаме 
й.юсето, поемаме направо пр~зъ баиритt и по ко
ритото н·а малка рtкичка стигаме с. Голtмъ Изворъ. 
Кж.щитt на то·ва старопланинско ,селце еж покрити 
съ плочи и tж. пръстнати на цtли к'илометри по те-

Чението. f о имаше видъ -nовече на ~дна дълга· _yliи• 
ua. ~ъ се.'Iо,то много не с.е бавимъ и по ciptкa п.жтека, 
показана ни отъ приветливъ овчарь, се изкачваме до · 

билото на Лисецъ, кацналъ надъ · самifЯ _ Гложе_нск'и 
монастиръ. Гледката отъ . тукъ къмъ . полето и Тете„ 

венскит_t върхове е чудна. Предъ насъ еж. Тресю1-

нецъ , Коня, Орля, Петр~х'илъ, Васильовската;плани
на, а долу пъкъ · се провира Витъ, устремилъ~се се-' 
ra и понесълъ µъждовнитt води къмъ Дунава .. Пла
нинско чедо ·1 То,й се сп'ус_ка оtъ най-високитt вър
хове на Срtдна Стара планина: Баба, · Свещи Пласъ 

и Веженъ, минава подъ · с-tнкитt на тъмнитt букаци, 
·поотпочива си . при Тетевенъ _и послетакъ забързва 
~ъмъ равнината, ·дето го очакватъ Jажъ.i:нiеJ}итt устни 
на тоJiкозъ. много · хора иJдобитъкъ. } · 

Обичамъ планински.тt градче:rа. Чист..»., ... спрет-

'фот . Д1щовъ 

нати, съ . много вод.а, много въздухъ и в~наrи нtкак 
ви шеметни нърхове надъ тtхъ. Тетевенъ може би 
да е въ- _това отношение · първъ._ Отвсtк.жде обгра 

·, ценъ съ върхове и то какви! . Никоя човtшка · р.жка 

не· ·би съградила по-величествена .пирамида отъ 

Петр·ахил-н. Пре~ставете си нtкаква отвесна cтet-Ja, 
хиляда метра висока, и~пречила се като , великанъ 

предъ градчето. Иска,!}ъ ~ихъ да б.ж4а тукъ есенно 
. време, когато пожълтеяtъ листята, когато планината 
се приготвя да заспи. Кой знае какви цвtто~е биха 
се получили от;ь вси~ки тия шубрацr1, нав11сна_ли · се

.та надъ п.жтя и потопили ю1онитt си въ мътнитt 
води на БtлиSI Витъ. 

Напускаме Тетевенъ, но. нъка·ква тжга ме об
хваща. Отиваме ·на поклонение. Тукъ нtкжде е пад
налъ „Войводата". Предъ менъ се мtркатъ изм-.ж
ченитt образи н·а о. Ки рила, · Бенков'с_ки, Зах. Стоя
,ю_въ и тtх~итt другари. Гладни, гонени, тt · еж тър
сели тукъ убежище и хлtбъ, а сре .u~нали _ дtдо Въля ._ · 

--:-; Мълчете и са, мо]Jете Боrу · само, който са 
- смили надъ н~iuитt теглила и ~и испрати тоя· свети 
ст.ареuъ, забел,tзалъ отецъ · Кирилъ. 

· Историята по:. сетне се знае. Заведени въ оно • 
ва злокоб.но м~сто . къмъ К~стина рtка, тt всички 
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nочти били "'избити. Ето ~<акво разrtраня Зах. Стоя• 
новъ за таз~ печална ~и трагична история: --,, Наредъ 
единъ по единъ, пакъ най-напредъ блаrодетельтъ ни 

(дtдо Въльо}, ние турихме кракъ на ласкавото мо
стенце. - Азъ вървtхъ най-оrподире. Рвката не бtше 
много дълбока, но тя течеше бързо, като куршумъ. 
Брtrоветt и отъ дветt страни иматъ височина по 
нtколко аршина. На това мtсто, дето я минувахме 
ние, гората бtше до толкова rжста, щото надъ rла• 

витt ни са образуваше сводъ отъ -заплетени -клони, 
който представляваше покрР.та чаршия. Дордето пре

минемъ по мостенцето, сtки си държеше пушката 

.хваната презъ половината, за да пази равновесие. 

Блаrодетельтъ ни и Бенковск!-\ бtха стжпили 

вече ·~н8 противоположният1- брtrъ, а ние ~рима съ 

На Иснъра 

о. I<ирилэ и Стефа се намирахме още на мостенцето. 
Сичкитt мълчаха. Само асъ си отворихъ устата, ка
то гледахъ че и отъ дtсна страна на рtката еж.ще 
ствуватъ мноrо признаци, които показватъ, че мо• 

стътъ е направенъ новъ, . да обърна вниманието на 

друrаритt си върху това, да видя дали и тие мислатъ 

като мене по тоя въпросъ. 

- Ти трtбва да знаешъ, че не са намираме на 

Пловдивскиятъ мостъ върху Марица, но въ Тетевен
ския Балканъ, на р. Костиня, отговори Бенковски,
като се и обърна на назадъ. Това бt сбоrомъ отъ 

· негова страна ... Тие еж. последнитt му думи. 
До като се готвихъ да . попитамъ, защо старе· 

цътъ са влече по земята, устата ми се · заключиха, 
езикъtъ ми засъхна на гърлото. Около двадесеть и 
повече пушки отъ дветt страни на рtката, отъ че

тири страни, изгърмяха отгоре ни, куршумитt бръм

_наха около ни, като пчели 1 • • . • 

... Нtма да ви се похвала така еж.що, ., че са за

ловихъ за пушката си, или - че зехъ позиц11я · да се 

,. браня·. Не! Азъ не направихъ нищо; не видtхъ и не 
чухъ така еж.що, шп направиха тримата ми другари 
които · вървяха напредъ. Та и съ кого ли щtхъ да 
се бора? Съ в-tтърът.ъ и шумата? Ни човtкъ се 
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виждаше, ни пушка, ни .nяволъ? Менъ ми се ст~r,и 
ч-е всичко това е сънь. 

Щомъ препукаха първитt пушки и изреваха 
rрубитt r;11асове, rж.стъ облакъ . отъ барутенъ димъ 
напълни праздното пространство надъ рtката. Виж• 

да се работата, че азъ съмъ останалъ вцепенъ на 
моста за нtколко секунди. Помня само, че коr,~то 
презъ облацитt димъ са примерджа Бенковски, който 
трепереше, съ разперени рж.цеJ а после се изкриви 

на една страна и рухна на зе~ята по очитt си ••. ' 
Настигнахме една пъргава бабичка, съ мотика 

презъ рамо. Тамъ на нtкои склонъ, въ нtкоя долин -
ка имъ била нивата. -

- На нашата нива, вика, дето сега отивам-ь, 
убих·а Савата. Коститt да се разнижатъ . на Неьо, 

фот. Дацовъ 

из_едоха момчето. Добрата старица гово

реше за Савата Младеновъ , единъ отъ 
четата на Ботевъ t1 другарь на Левски. 
И негова"I:а · учас,ь е сжщата както на 

Ьенковски .- предаденъ отъ дtдо Неьо. 
- Ами дtдо Въльо помнишъ ли, пи• 

таме бабата. 
- J{акъ · да го н.епомня. То се ви- . 

ка полани умрt. Въ гроба да се скапе. 
Що му чинеше момчето, та го изеде. 

Бабичката повървя съ насъ, па зави 
и се изгуби въ -една долчинка. Ние прО· 
дължихме по Костина. Облацитt, които 

сутриньта бtха още по върховетt, сега 
пъплеха вече съвсемъ низко, почти до 

самата земя, после започна да вали ·крот

ко, както въ есененъ день. Костина бt 

придошла и блъскаше мж.тнитt си . води 
по стръмнитt брtгове. Отвсtкжде се 
стичаха мж.тни планински потоци; · са

миятъ пж.ть къмъ злокобното мtсто бt цtла рtка. 
Минаваме - малка -бичкиджийница, настж.пваме 

въ Свинарската лж.ка, дето сгушенъ подъ голtмъ 
габеръ стърчи самотно гранитния паметникъ на хвър
коватия Войвода . . Мъглата .става по-rж.ста, дъждътъ 
се · усилва, ние смирено сваляме шапки и напуска-

ме това свещенно мtсто. . , 
Въ Рибарица. прИ'стигаме. измокрени. Цtла нощь 

се припичаме край огъня и дремемъ около огнището. 

Сутриныа ни свари съ новъ снtгъ по · щ1ани• 
нитt. Нtма какво да се прави-. За връщане никой 
и не мислеше. Вървимъ пакъ покрай Витъ по пж• 

тека, която се провира презъ полянки и букаци, 

нtкж.де се прехвърля по малки мостенца презъ 
рtката и после пакъ се загубва въ натежналата отъ 
влага гора. 

~ремето застуде , - дъждътъ попрестана, посте
пенно 1юдъ насъ заглъхва шумътъ отъ Витъ и ние 
бавно полазваме · по самия Яворецъ. Наrазвама · и 
снtrъ. Предъ насъ се мерва овчарска колиба, от
далече ни посрещатъ и две-три кучета. Нечакам·е 
нtкаквй покани. Всички · нахълтваме въ този сщ1-
сителенъ домъ. Бае Стоянъ и булка Стоеница, оби
татели на тази хижа,. се надпре;Варваха да ни пред

лагатъ услуrитt си. Външния видъ, голtмичката ни 



група и това скитане въ такова време изглежда че 

допринесоха най-вече за тtхната приветливость и 

гостоприемство. . 
Поотпочинахме, стоплихм~ вкоченелитt си рж

uе и отново потеглихме нагоре. 

- . Може и миечка да видите презъ Яворецъ, 

добавя на изпращане буля Стоеница, тя често Jiежи 
изъ папрата, но не се плашете. Оrъ троянскитt ко
либи съмъ дошла, много · пжти сме я виждали. Хвър
ляйте камъни, тя сама ще се отмtсти" отъ пжтеката. 

Това ни още трtбваше. Въ този балканъ и ме~
ка да срещнемъ . . Вtтърътъ се усилваше, мжглитt 
се гон.tха надъ главитt ни, а подъ краката ни се 

топеше навалtлия презъ нощьта снtгъ. Живота; 
който бt закипtлъ презъ пролtтьта тукъ; като че 
бt замрtлъ. Предъ насъ личеха .И преснитt дири 

на rоведарит-в, които бtха . напуснали пасищата и 
потърсили убежище въ долинитt. Снtга и студа 

, бtха прогонили и тtхъ. , 
Изкачваме се на билото и предъ насъ се мер ... 

ватъ отъ време на време незнайни и щ1цечни вър• . 

Въ статията си "Свещени пещери" напечатана 
· въ Български туристъ (год. XVI Априлъ L924 кн .. 8) 
дадохъ нtкои сведения за пещеритt, като храмове 

11,.. светилища въ ста .1 0 време въ Гърция и у насъ. 
Нtма да бжде безинтересно за бълrарскитt тури с rи, 

ак_о тукъ допълня тtзи сведения съ нови, които 
впоследствие можахъ да намера за пещеритt изъ 
България • 

. Ето какво rнiше r. Б. Дяковичъ, директоръ на 
Пловдивската Народна Библиотека за пещерата 

"Царна" при · с. Новоселъ, Пловдивско, която е слу
жила за светилище на стс:1ритt траки, въ Периоди
ческо списание LXV 1905 r., стр. 241 след.: 

„ На ю1 о- изтокъ отъ село Новоселъ,· Пловдивска 
околия, Бtлощицка община, далечъ отъ него на ½ 
часъ, по пжтя за с. Яворово, високо се издига ги
гантска гола скала. Като нtкое чудовище съ широко 

зинали уста тя неволно ни привлича вниманието съ 

своята .огромна пещ~ра и, ' въпреки нашата умора, 

ни кара тутакси да я споходимъ. Пжтьтъ се · качва 
къмъ изтокъ покрай бедни балкански нивя и дребни 
шубраци. Следъ малко . ние пресекохме еди.нъ . буенъ 

• потокъ, който съ своитt · пенливи води освежава 

мtстностьта и бързо напущаме пжтя, за да се муш
немъ на лtво в.ъ единъ храсталакъ, та по козя пж
тека да се изкатеримъ до подножието на гигантската 

· скала. Отъ тукъ ни се открива хубава, широка 
гледка на селото Новоселъ, цtло потънало въ зеле-

. ни_на отъ плодовити дървета, най-вече qбълки, орtхи 
и _череши; задъ него малко _ налtво с е rуши чисто 
помашкото село Еникьой съ своето бtио минаре, 
което стърчи · К!1то- мраморенъ стълпъ въ зелено-

хове и долини, всичко покрито сега въ зими~ пре• 

мtна. Бурята чупеше новитt клончета на букитt, 
късаше заледения снtгъ, нtкакъвъ ропотъ се но-

. сеше сега изъ гората за изгубенитt слънчеви щщ. 
На Васильовската · планина сме по пладне, но 

студътъ и вtтърътъ не ни оставятъ да се любу
ваме отъ тукъ на Стара планина На лtво стърчатъ 
нtкакви развалини на самия върхъ сега се е обра·
зувало цtло езерце, отъ застояла вода, а около него , 
еж клюмнали глави наведени камъни отъ нtкакви си 
незнайни· и старинни гробища. Какви ли племена не 
еж прекосиJiи тtзи дебри и усои? На какви ли . чо
вtшки сждби не . еж били свидетели тtзи самотни 

· ·сега върхове 1 , 
Вtтърътъ с~ усилва, гони ни мечтитt, но гони 

и : студенитt_ мъгли. Предъ насъ · еж тамъ нtкжде 
вече Шипково, Грънчарскитt колиби, а · по-ната
тъкъ и Троянъ. · За тамъ бързаме сега. Като буйния 
планински потокъ ние жалимъ за полето, дето може , 
би ни чака слънце, - топлота и усмивката на про

лtтнитt 1!,Вtтя. 
Зах. 

листевата гращша. Между_ дветt села !{ато ·смокъ се 

извива широко _, шосе, та r,Iъпле . по зеленитt · плещи 
на мжчния Юрукъ-Лланъ: _То · съединява Пло~дивъ 
съ Чепеларе. На шосето по-близу до Новоселъ се 
бtлее съграденъ отъ новоселци малъкъ -параклисъ 
Св .. Петка, гдето човtкъ въ _бури и дъждове намира 
лобъръ пощ~лонъ. Задъ дветt села nогледътъ ни се 
губи въ широкото Тракийско поле, ·сега жълто, ПО. 
косено отъ хилядитt лжчи на южното слъ.нце. 

"Пещерата, коя·то ни е заставила да спохолимъ 
тази м·встность, . известна подъ име Царна, Цари
щене и Круша, е служила на знаменититt. траки за 

светилище. Тя е образувана въ скалата на 7. метра 
отъ сегашната и основа, която е значително издиг
ната отъ срутени камъни и пръсть, що съставятъ 

сега първитt стжпала на входа. Тукъ човtкъ, ако 
има решителность да се катери въ пещерата, трtбва 
предварите;шо да си изуе обувкитt, та да попъпле 

по съвършено отвесната скална -стена, като се здраво 
придържа ·о ней·н~тt грапавини. · 

,, Самата пещера е 20 метра широка и 12 м. 
дълга. Височината и н~ може да се измери, ала ще 
да е около 1 О метра. 

"Въ дъното на това тракийско светилище при 
сtверния му край е била открита група · отъ мра

морни релиефи на известния типиченъ, тракийски 

конникъ ~ Всичкитt релиефи били изкопани на ~дно · 
мtсто. Първоначално изровили нtщо катl.) ~долапче 

1 м. широко и еж.що толкова дълго, съградено отъ 
четвъртити ТИК JI И (ПЛОЧИ), Очукани ОТЪ ЧОвtшка 
ржка нарочно за тази цtль~ Въ него видtли наредени 
единъ пластъ релиефи, обърнати съ лицето нагоре. 
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· Като прибрали тtзи р~шiефи, открили се·. н6ва . го- _. скала-га, f!a саiшя бр-втъ н~ Иск~р_а при с. Ка рл.ук9во. 
лtма т'икла, подъ .нея новъ пласть рел иефи, ·К.ОИТО· · Тази пещера е на· ·около 20 · кра,чки отъ "Горната 
лежели вече върху' ·самата земя. Колко_ и·менно памет-• порта" ' на пещерата · -,,Проходна ." .. Г-_нъ · р_ по ·п6въ 
·йtй<а били намерени не се знае, защото тt били бt щастливъ да о_ткр-ие за пръвъ пжть БЪ България . 

. разграбени 'и изпокрити, ала все пакъ броятъ, ще· да въ пещерата „ Тъ~ната дупка" предмети · отъ палео-
е 'над~инав;лъ· тридесеть". литната епоха, кояти датира отъ преди 2'5 ,000 ro -

- Между намеренитt плочи съ релиефи, за които дини ~ пр. Хр. Т,амъ еж. огкрити най-старитв opi ·iи , 1>;, 
. говори · ( r . . ;·. Б. Д~ковичъ, намерилъ една съ над- · коит_о е обработвала човtшката рж_ка като: в h рхов е 
пис1- 1 ·нъ · който ,се спомену_ва ,' името на : ' Асклеrуия, отъ стрtл~, -ножове; ·дълбачки ( свръдли) и е п но_ 

Пещерята Лроходна при Нарлук~во · 

бога на з,дравеtо: Пон~же rази ·пло~а- била _ пос~етена 
· » подарена на Асклепия, то явно · става, ч.е пещерата · 
Царна е бил_а оброчище на · то~и богъ . 

. · ОбстоятелсТJЗОТО, че покрай оброчището имало · 
изворъ, то явн·о _ показва, че _тази вода въ стар'о 
време се считала' за лtковита _и тамъ отивали бого
молци · да се молятъ . и да QОднасятъ даро~е на бога 
на · здравието Асклепия.-
- На~-новото пещерно ·:откритие, · което е _отъ 
прег_олямо значен_ие за науката, стана презъ есеньта 

' на настоящата 1925 г. 
Уредн~кътъ на предисторическия · отдtлъ при 

Нароа.ния музей I?. Поповъ предприе съ . срtдства 
на Археолог.ическия I1нститутъ, изучване"I:О на нt, . 
кои . пещери по течението на р . . Искъ ръ. П_о този · 

. слу~ай той предприе· изучването чрезъ раз!{опки на 
пещерата "Тъмната дупка", която . се намира въ 
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ржчно оржжи_е, всички отъ 

_ кремъкъ ; освенъ това от

криха се кости отъ · ·конь, 
отъ прадtщно на сегашния · 
роrатъ доб11tъкъ (босъ при
мигениусъ ), отъ пещерна 
мечка, пещерна_ хиена, пе- ✓ 
щеренъ _ ~ълкъ, сtверенц 

ел-енъ, мамутъ, - носорогъ , 
.и др. предпотопни живот- ·Г . 
ни, които ' еж. живtли у 

, нас.ъ : 

· Върху е;1на конска · 
тазн.а кость се забеJJtзватъ 

елеци отъ работа на човtш
ка рж.ка. 

Съ . откриван~то на 
_ палеолит~итt предмети .се 
дош:!.л.ватъ у нас:ъ всичкитt. · 
предисторически степени 
на -културно ра~витие на ·· 
човtка · отъ появяването 
му на ·зем~та ·въ България 

ДО -Настжпването На ИСТО• 
рическитt . времена. Трtбва 
да забелtжа, че останки 
отъ палеолитна епоха д'о 

Фq т · г. !р11Uчевъ днесъ не . еж. открити ни~-
де въ Балканския · полуост

ровъ; Това ста~а днесъ за ·пръвъ пж.ть въ · България. 
Отъ гореизложеното и особено отъ палеолит

н~rt от~~1:тия в,:ь пещера-га „ Тъмна~~ дупка~ всtки 
може да си предст,ави, . какви богатства се криятъ 

въ нещеритt въ свръзка съ всесвtтската наука и 
частно за културата въ Бълг-ария още отъ · най-ста- · 
ритt времена , отъ появаването на човtка· на земята, 
та до скорошното мина~о,_ съ което еж. свързани пе- · 
щернитt черкви. · · · 

Това повторно ми дава по~одъ да се обърн~ 
къмъ бълrарскитt туристи съ молба, при своитt 
излети из~- · хубанитt и . живописни кжтове . на на-
1пето хуб,ано отечество, · да не забравят ~" да съби,: 

· ратъ ~ведtния за - названията и_ н,ар,о~нитt преда
ния за пещеритt и д~ ги СЪQбщаватъ чрезъ „Бы,
гарски туристъ" въ форма на, мал~и · разкази или 
съобщения. 

Н. А. Мушмовъ. 
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, -· ДРУ.ЖЕС~ВЕf{Ъ ЖНВОТЪ _ · Празника на Рйла_ въ Дол:на Баня . ...., Той -ще се ~ 
празднj•ва за п,ърви пжть . Туристическiщтъ с1:~боръ_ го е, 

Извъ~·реде'нъ съборъ ·,ia . Б .- т~ д: - За оформява.не опр~[Ьлилъ. Макаръ и късно афиширанъ, Ибърцн бързо 
учаGtт·ието . на Българ,ското туристи.че.ска дружество въ Съ·• · решиха да подкрепятъ_ благородната ,инициатива, K(ITO взе
юза на славянскитt туристически , друж~стf!а и р iш:леж- · матъ живо участи.е въ търж~стR·ата · и сподtлятъ радостыа 
дане_ на - нt~ои организационни въпроси отъ по спешенъ · · на Самоковци, като добри съседи. , . . _ . · 
характеръ, Централното настоятелство . свикв~ . извr/н.реден-ь ~ Рано сутриныа на 2 август:ь М Ибърци, добре еки~ 
с-ьборь ю1 дружеството на 6 декември : т. - ·г. съ следнин пи рани, запtхэ п,Балка;ни -вдига йте се ... " и по~ха, съ твъ-
дневенъ ред.ъ :' _ · · . . рди и l?ешител_ни крачки, пжтя за Чам'Ь-/{ория, изпра-

• 1. Участие на Б. Т Д. _ въ ' Съюза на славянёк,r1тt ту- , щани· отъ раз_буде нитъ и изненадани отъ тази гърмовита 
риетиче_ски J!рjfжества (обсжж4ане и прие !\1ане устава му пtсе.нь и туристическия · рогъ. селяни и лtтовници. Небе
избиране трима представители въ съюзния съветъ. -разQе- . то вчера поля съ блаtотворенъ · дъждецъ пжтя ни, ороси 
шаван.е необходимитt крер.ити, одобрение командировката треви, цвътя и гори и прочi1'сти в~:;з_духа отъ · прахъ и 
на дружествения пр~те никъ на среЧ:{ата въ Висока · миязми. Колко сладко се диша! Това повдига настроение~ 
Татра). · ,

1 
• . . , , то -на пжтницитt, усилва · веселосыа и по_ви\uава тон~ 

2. Хиж·естроителн& ~дейносто на дружеството, прог.рама на пъснитt, на . които се мжчатъ да I<онкурйратъ крила~ 
и подпомагане на хижес1роежа, хижи и туристически ,титt пtвци. . ' · · : · · ·. · · 
домове. : · Радуил~ е :унесенъ въ· най-сладкия . сънъ, а · ние . с·и · 

3: Туриsтически ла гери. позво~ИХ\\-fе да разбудихме бай Стояна, за да ни .направи 
4. Източющи на "средства. чай. Ке,лко е с.Тiадъкъ и ароматенъ. Черков_ната камбана 
5. Туристическа литератур·а и разпространяване на заби и кани богомОJщитt за , ~олитва. · Премtнени селяни 

друже ственитt издания. ., и селянки се задвижиха - къмъ . черква, а нашата внуши-
fi. Туристически срещи. телна и оригинална обстановка _прйвличатъ вниманието fi 
7: Разни. · QОздравитt. ' имъ; . · . . 
Пратениц11т-t ще пжту.ва;~:, по , еди~-,ично съ увърение -ГJоехм~ пж.тя за Чамъ:кория . и потънахме въ гора-

и 50 u/o намаление - по желъзницитъ. Поис_кано е разреше.- - та . . Алени ягоди мамятъ · погледа и дразнятъ · апетита._ . 
ние за петдн.евенъ отпускъ н а пратенипитt-чиновници. • Спрехме се на ген_ерална . почивка · при лесничейството:, 
Ж,елателно е - на събора да участвуватъ -'преДседзтелитt; на · · Студена чеш~а щурти и _турист1;1тt се - миятъ и riристяrатъ. 
·всички клонов·е или най'-·малко тtхни· застжпници отъ .кло- . Часътъ е 1 О пр. пладне Рогътъ засвири „ходомъ дру~ 
1~'ов1пъ на r:тоятелства ; · . . · · жно" и гората екна· . 6тъ . ·.Балкани дигайте се ... • .Подъ 

. Самоковъ. _- · З'а пръвъ пжть та~и ' годи~а .Самоков- · такта .на пtснитъ неусетно се отзовахме на ·сборния . r(ун
скиятъ клонъ Рилски . mypucmrj' организир,1 _ т_ържественQ ктъ въ Чамъ-кория. - И какво . чудно съвпадение! · -Само.
отпразнуване на друже_ств е ffия прлзникъ, 2 августъ . Вече- _ ковскитt . туристи, току~що нрис-тигнали, заедно ' съ , п>~ 
рыа въ . ежбата · членоветъ на клона .. и - тия на мвстния стит:в -;-- и ние .се зададохме . Б уички с.е ·обърна~а · къ,мъ 
кл,анъ на Юношеския tvристически . съю·Jъ заёдно с-ь го- насъ. Музt~ката · гр1,мна· напред~. следъ , нея . се_ наредихм~ · 
ститt _отъ ,Софийскитt клоно.ве на- Jiвe-тt , дружества бtха всички да манифестираме всрtдъ · акламацийтt на . чам-
събрани на чаша бира :въ туристическата градина край корийд» - · 
грапа, . П ;~ едс~дателыъ на клона, г . Велчевъ; пи наздравица Каква прекрасна идея - да 'се_ празн.ув·а - празни-

,_за българския туристъ и неговия riра:зни~ъ, отъ който .. · К'Ьm'Ь на Рила, празникът-ъ на хубавото, величавото,- боже-
пожела да се създаде една здрава трdдиция з.а под_крепа ственото ! Да! Ще го празнуваме! ·и · съ този· празникъ ще 
на духа и подържане мощыа на организщията. Нему въ създадемъ отъ . Рила храмъ на · поклоне_н.и_е г-: · за· -всич-ки 
отговоръ лредс1авителыъ на Це нтралното насто~телство • туристи и любители, еже_rодно jщ дохождатв ·· ида · се к;ria
r. Пъевъ благодар_и на Самоковци з а идеята да устройватъ . нятъ прмъ Т-tзи величеtтв-ени картини и просл~вятъ ·о'нз-и 
рилски m&рже,ства н~ друж~ст-вения празн·икъ и изказа художникъ,· които ги е· създалъ .' Ако Иерусалимъ стана 
пожел,анис това начинание_ да се развие и на зова на мъсто · на поклонение за цълия християнски _ свtтъ, който 

, самоковци да се . обаждатъ все повече другари отъ всички · го пази . презъ вък<J'ве като н:ай -rолtма светиня, то и ние · 
краища на родината, та въ с ьрдцето на българскитt, Алпи скжпо ще qазимр, страстно ще ... любимъ и_ блаrове~но ще · · 
туризъмътъ ежегодно да въздава хщ1.ла на създателя. Съ се · кланяме на хубоститъ на -бълг;~рския Иерусалимъ · -
възторжени думи представителя на Юноiнеския туристи- Рила. И ако Иерусалимъ канъше С!'юитt поклониuи. за 
чески същзъ г. Поповъ поздрави .роднитt. плщшни И · при- Възкресение, то Рила ще ги кани отъ всички · кра1:1ща за 
ветствувапоклоницитъ и~ъ ; -събрали се • да имъ отда'датъ · празника си ежегодно на Илинд~нь . . · . · . 
своята 1ючить. · · " ЧаСJ:,тъ е 4 сл. объдъ. Клоновитt главатари ющуха 

, · · • · роrоветt за сборъ· . . Въ скоро всички туристи еж на ли-
Рано сутринта въ недtля младитt музиканти - гимна- ния съ раници . JУlузика;га ~асви'ри и ние твърдо закрач-их-

зисти будt,:х,а съ т_уристическия ·маршъ самоковци и · под- ,ме за · Мусала. и_ нея ; ще посетимъ,_ · и. нея ,ще поздра~ 
каняха на -·и'злет_ъ. Отъ тъмни зори още пъплъха групи вимъ и нея ще осветимъ та,зи нощ?· l;1зпращачитt еж 
съ :торбички й . р;щ1щи по шосето къмъ Чам-кория. Къмъ .много ... Когато се изтеглиха всички, които ще п-жтуватъ за 
S ч. главн.ото ядр,о отъ qленонетt. на клона бt. изпълнило, · · 

Мусал~ и се раздtлиха отъ изпращачитt, самокщю(и моми 
площада пре·дъ . Читалището, дето riредседате:~-ыъ на . !\лона 
г. _Велче, в_ ъ _ ~т. ъ·ржествено . де_ к ор,-iра ветер ~ iш-тt _. · ьтъ · клон-а ~ъ кошници -изкокнаха: напредъ, та у кичиха всички по- 

кланици на· MycaJ}a съ uвtтя. Хвала имъ I Mнdro ·имъ 
r. г. Д - ръ Кокошкv в'! и Христовъ съ_· юбиле ,шата значка., благодаримъ за това внимание и тази изненада. 
и вкупомъ всички натеглиха · подъ звуцитt на „Балкани, При смръкване циrJ:Jахме хижата, ' която е до езеро- · 

.- д~ гай.те се .. ·. • за Чal\f •KopIOI. детq . бt устроена тури- то въ·. подножието на Мусала. · · 
етическа забава. · 

_ Тъкмо са·м. оковци слиз а ха · към.ъ Пес{[.к~, и отъ радуил·- · Само- онзи, ·· който е .и~ ~н~ренъ, койтJ е изпотенъ и _ 
търси · сгода - да се преоблече, затопли, . на:хра1;1и и преспи, 

ск·ото шосе се _зададох.а долнобанчани, голяма група, по- само той пени :- какво . велико - и благотворно е значе-
. веч~ отъ 40 пуши:. Слети въ e,fi нo друrаритt отъ двата ние то ·на хижата 1· За туристi тя е домъ спасителенъ, домъ · 

~ кло1;1а и софийскитъ ~м'ь гости ~анифестираха начело съ з;;~. отдих'ь и Аоч»вка _ . ч_ерква, де поклоникътъ съ: благо-
гимназиалната мущка · край вилиrt. по .Рида"' па ·се вър• t. 
наха на .J.i.pyжнq . веселие н_· а Песако . . · · . гов ние влю~. храмъ на Жtртвопринош_ението, · въ който 

.туриста отдава хвала, · благословия и по~ить къмъ u кти~ 
. Следъ . объдъ къмъ 4 часа по~ече· оть стотина излет- ,тори-~:t и. приложницитъ", иницияторитъ и реализаторитt 

• ника -потеглих.а въ . стройни редици съ музика н·а" чело -. за на хижестроенето. Тръбва всички да се ·заnретнем_ъ _и 
. хижата ПОДЪ· Мусала, за Д 1 - з~вършатъ. празника · на на"й- възпитаме поколението да · гради , И , подържа х,;жи, а 

. високия · роденъ · връхъ, а друrитъ останаха до · къс_но въ й!Iастыа - най-строго да наказва рушителитt на тtз.и 
Чам-кория lf съ пtсни . orJJac~xa риJJскитъ усои r свещенl-f _ и богоугодни . , домове, които еж. ~блаrодать за 
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туриста. Изпиталъ всичката полза и благотворно влияние, 
които ми принесе хижата при Мусалла, отправямъ моето 
сърдечно и искренно .хвала" на Самоковския клонъ 
отъ Б. т~ Д. . 

Чцсътъ е 3½ суrриныа. Лаrерътъ _ оживt. Макаръ 
още тъмно, излетници- плъзнаха по тtлото на Мусала, 
Красиви езера стоятъ на постъ по стръмния пжть и цо~ 
срtщатъ и изпращатъ. Ония отъ тtхъ, които еж въ лtво, 
еж черни, тъмни и страшни, и изrлеждатъ като кратери 

· на вулкани, защото еж въ сtнка, а оние - отъ дtсно, 
лъщятъ · като · разто11ено олово, защото зората ги е осияла . 
Преди още слыщето да изгрtе, и главата на Мусалата 
оживt. Всички чакатъ изrрtва на слънцето, за да му се 
поклонятъ, . като ония идолопоклонющи , които всtка сут
ринь и вечерь му се кланяли и молили - за да го уми
лости-вятъ, да имъ изгрtе пакъ. Ето го! то · се появи 
червено, величаво и залt съ свtтлината си всички вър- . 
хове, зжбери, циркуси. Какъвъ викъ, какви по3драви и съ 
каква радость го · посрешнаха туриститt ! Едни му извиха 
хоро въ висинитt, други вдигнаха ржце къмъ небето и 
му коленичиха като евреитt предъ жертвеника на Ваала . 

Силенъ вtтъръ, но небето е . 9исто и ясно. 6лаго
даримъ и търпимъ вtтъра, защото Мусала е капризна и 
редко открива лицето си. Тя като кадъна че~::то увива · 
главата си съ яшмакъ и не ти позволява да гледашъ 

·образа й, а сега се е открила, и ти . свободно гледашъ 
онзи лабиринтъ . отъ върхове · и долове, едни отъ · които 

. изглеждатъ като джуджета отъ този вели •{анъ, а други -
въ далечинитt подпиратъ облацитt, за . да · не се crpo" 
моляс;атъ. • 

Следъ гледане до насита,. rрупитt почнаха да се 
сбогуватъ и поематъ - кои за ГJиринъ, кои ·за монастира, 
кои за 6елмекенъ, кои за . Ибъръ, а ние се смъкнахме 
при МаричиRитt. езера. Славенъ бtше маршруtътъ на 
онази rолtма .група, която се движеше по билото от·ь 
връхъ на връхъ, хората на · която се виждаха като орли 

, въ висинитt. Този день rия върхове оживtха. 
Разположихме се при · чудесни изворчета, де водитt 

на Марица пръвъ пжть виждатъ небето, . за да пиемъ 
именно такива води, защото били най-благодатни. Изпи
тахме го и <:е увtри·хме, че това било истина . Накладохме 
голtмъ огънь. Сварихме чай. закусихме и всички сладко 
заспаха . Не ги будете, защщо свещени и · дълбоки · еж 
причищпt, които еж предизвикали тозц сладъкъ сънь . 

· Отпочинали добре, тръгнахме по течението на Ма · 
рица. Ние сме въ подножието на „Кечи-Чукуръ" (козе 
падало). Взираме се по полянки и скали да съrледаt\,11 

• нtкое стадо диви. кози или елени, но нищо. Пръвъ пжп 
въ живота си азъ минавамъ по тtзи мtста, безъ да видя 
тtзи редки животни, които преди вр·еме оживtваха ма
ричинитt усои. Колко жестокъ е ловеuътъ-,- колко слабъ 
е законътъ I Дали сме само ние бълrаритt такива ? ! 

. Марица се . пени, бучи, та ни оглушава, и ние трtбва 
да викаме, ~а да се разберемъ. Въ тихъ, дълбок1:,, про
зраченъ rьолъ виждаме десетина пастърви, все еднакъвъ 

бой. Нашето М(!Наване не ги смути. Даже една изхрипна 
и плисна съ опаш!(ата си - напукъ на пжтницитt 

Късно презъ нощыа, ние стигнахме въ с. Долна-баня, 
бодри, изпълнени съ благоговение · и задоволство и съ 
новй планове за бждни излети. 

А. Д. Цвrьтков'll 

Софийскиятъ клонъ Алеко Константиновъ отъ Б. 
Т. д. има на 11 и 20 авrустъ т. r. извънредно общо съб
рание на членоветt си, на което следъ като г. К. Илиевъ 
даде отъ страна на клоновитt пратеници на събора от
четъ за работата на XVIII дружественъ съборъ въ Ст. 
Загора и взетитt отъ него решения, настоятелството на 
клона даде отчетъ за дейностыа ца · клона отъ началото 
на годината до деня на събранието. 

Общитв условия за широка дейность бtха презъ из
теклото време твърде неблагоприятни. Все пакъ клонътъ 
не бездействува и отбtлtза началото на нови култур_ни 
инщiативи. На първ·о мtсто бt подета и докарана до из= 
вестно положение работата по залесяването на Витоша, 

за което последното редовно общо събрание на клона 
взе решение. За цtлыа настоятелството организира ед'на 
добре посетена беседа върху нуждата отъ залесяване, не
говото значение и ролята на ·туристическитt организации 
за популяризирането му. За подготвяне на практическата 
работа no залесяването се поиска и , получи отъ съответ
ното министерство нужното разрешение съ обешание за 
съдействие, а за набавяне на необходимитt за uелыа: сред
ства се отпечатиха ' и пуснаха марки .фондъ • залесяване•. 

По наше искане и въ пълно разбирателство съ минй
стерството, съ съответнитt органи на което се установи 
посто'янно сътрудничество, отъ Софийския разсадникъ 
бидоха отпуснати 20,000 борчета, · съ които можа да се за
сади едно пространство отъ около 30 декара около хижа 
Алеко. Засаждането стана при · най-добри условия и по
голtмата час,rь отъ -младитt борчета се прихванаха въп
реки голtма·rа разлика въ климатическитt условия въ Со
фия и . на Витоша. - На празника на залесяването, . Връб
ниuа, бt уредена другарска среща въ малкиятъ салонъ 
на Славянска ·б ::> сtда, която , бъ добре посет.ена. 

Наредъ съ работитt по залесяването клонътъ про
дължи и своята строителн,а дейность по довършването 

на нtкои допълнителни работи въ 'и около ~ижата. Покри • 
вътъ на хижата, който · първоначално бt само отъ · кера
миди върху летви, биде обшитъ ~зu:tло и измазанъ. Отъ ~ 
rолtмитt каманiщи·, разхвърляни около хижата, се натро
шиха около 90 кубика камъни за строежъ - съ оrледъ 
на бждаща постройки и пристройки · около хижата и за 
разчистване на мtстото около нея.. Проектирано е и1граж
дането на ецна хубава чешма при хижата по предложе
нието на , първия председат~ль и организаторъ на друже

ството, г. арх. Г. Козаровъ, който пое върху си и раз • 
носкитt, по изтраждането й, за което клоновото настоя 
телство му из!{азва своята блаrодарность. 

За да се осигури проходътъ до хижаrа презъ всtко 
време предприе се постройката на една лека междинна 
станция при "Вълчата скала ·•, която е на привършване. 
Работата около нея се .. извършва отъ едоо група добро
волци-членове на клона. Друга една група отъ членове на 
клона предприе презъ лtтото постройката на една малка 
хижа надъ „Златнитt мостове" съ съr11асието на клоно
вото настоятелство и съдействието на лесничейството, ко
ето отпусна нуждния .U:ървенъ материялъ . И тая хижа ще 
бъде за зимата готова. Най-сетне третята. група оть клоно
ви членове е приготвила една камбана за хижата, която · 
.е качена вече горе, за да служи на заблуденитt въ лошо 
време и показва мtстото на хижата . _ · 

По отношение на просвrьшната дейность на клона 
се нахвърляха нtкои проекти, безi да моrатъ да се устро
ятъ презъ пролtтыа нови беседи Проектитt еж насочени 
къмъ просвtщаване на членоветt и про.свtщаване на об
ществс,то Tt предвиждатъ първо организиране при хижа 

. Алеко единъ uн_cmumy'll за проучване и разхубавяване 
на Витоша и второ съ:щаване на туриска литература. 
Къмъ института се нредвиждатъ следнитt отдtли 1) лесо- · 
въдно-ботанически . за организиране на залесяването и 
уреждане на паркъ за високо планински _ култури и бота
ническа градина за демонстратиране на виtошката ц'в"Бтна 
флора; 2) географско-исторически за . проучаване на Ви
тоша въ географско и историческо отношение и запазване 
нейнитt географски и исторически паметниuи. 3) геоло}J{ ко
петрографски и метереологиченъ за изучаване на Витоша 
въ това отношение · ·съ образуване на Витошка минерално
петроrрафска сбирка и пр. Институтътъ · ще се ржководи 
отъ специяленъ комитетъ, а отдtлитt ще се завеждатъ 
отъ специялисти. Мнозина наши учени еж щ1ли вече съ
гласието си да участвуватъ въ него. 

Настоятелството бt въ намерение да уреди детска 
колония на хижата и поиска съдействието на Софийското 
училищно настоят~лство. Поради несъгласия на компетен
тнитt мtста върху годностыа на мtстото з а такава коло
ния въпросътъ остана да се проучи, като се · нареди и 

една малка анкета между вид11и наши лtкари по въпроса. 
· По отношение на из~штната дейность нашиятъ 
клонъ стои предъ новц задачи. 11зле'fИТt като средст~Q за 



привличане на членове и събуждане стремежъ за общу
ване съ природата си · отживяха · времето. Когато софийс • 
китt планини станаха тtсни за многобройнитt излетници 
- софиянци, и официялнитt излети станаха безпредмет
ни въ старата имъ форма. Сега . се чувствува нужда отъ 
осмисляне на и.злеrитt, и официялнитt клонови излети 
трtбва да взематъ формата на научни екскурзии. За 
тtхното уреждане и организиране има да се работи, за 
това ще спомогнатъ много проектираниятъ наученъ ин

ститутъ, както и издаването на подходяща туристическа 

литература. Презъ отчетното време с.ж организирани 12 
официялни излета и безброй неофицялни. Клонътъ е участ
вувалъ съ rолtмъ брой свои членове на срещата въ Кю
стендилъ, на рилскитt тържества на 2 августъ въ Само
ковъ - У:ам-Кория ·:.__ Мусала и въ събора и следсъбор
нитt излети. 

Отношенията между члено.ветt на клона с.ж били ви
наги коректни. Малкитъ недоразумения с.ж обикновени 
явления въ по-мноrобройнитъ организации, такива е имало 
и въ нашата среда, но не отъ естество обаче да пречатъ 
на другарскитъ отношения межр.у членоветt. Прави се 
всичко възможно за избеrване щ1 каквито и да било спреч
квания между официялни лица и органи t1a клона и . н~го
dИ члонове и ~ости. Съ Uентралното . настоятелство кло-. 
нътъ е билъ винаги . въ пълно разбирателс:rво. 

· Отно·шенията съ Юношкия·· туристически С'ЬЮ~'Ь и 
софийския му клонъ с.ж бюш най-дружески. Туристиче
ската кооперация · е общо дtло съ тъхъ . Духътъ на еди
нението владъе въ в~ички дtла CJ> общи допирни точки. 

Сл.едъ . отчета и · на клоновия касиеръ и · доклада на 
контролната комисия събранието гласува единодушно . 
одобрение дейностыа на настоятелството и освобощдава• . 
нето му отъ отговорность и пр1:.1е . съ съжаление оставката 

му. По негово предложение събранието разреши, въ слу- · 
чай на нужда да се отпусне I'юмощь до 3,000 лв.~ за до
изкарване малката хижа при .Златни мостов~ • . Следъ това 
fiиде избрано ново настоятелство, членоветt на което еж 
си разпредълили работата както следва : председатель Ст . 
Поплуковъ, подпредседатель Д. Тошковъ, секретарь Ж. 
Стойчевъ, касиеръ Ат. Гиневъ, и членове . Вл. Христовъ„ 
Т. Чилингирова, Ил. Секуловъ и о. Георгиевъ. По пода• · 
ване оставка е излезла Т. Чилингирова и е замънена отъ 
първия запасенъ чле!{ъ Б. Минковъ. 

Враца.- На 2 августъ Врачанскиятъ клонъ Веслецr, 
чествува тържественно двоенъ празникъ: своя 25 rоди
шенъ _юбилей и ~:~олагане основния камъкъ на красивия 
туристически домъ, който клонътъ започва да строи надъ · 
града; въ мъстностыа Калето, Сутриныа е устроена 
внушителна манифестация до построения павилионъ на 
Калето, въ която освенъ членоветъ на клона участвува:х:а 
и всички културни и спортни организации въ града. Оrъ 
страна · на Uентралното на,стоятелство присжтствуваха 
председателыъ r. Ил. Антоновъ и членътъ Ив. Бойковски. 
Тукъ, следъ отслужванет0 на божествената С.rJужба, се 
положи основниятъ камъкъ на туристическия домъ, а следъ 

туй клонътъ бъ поздравенъ1 както за юбилея, така и за 
началото на rолъмuто дъло, което започва, · отъ всички 
официялни власти и организаци~. 

Хасково. ----:- На 28 августъ н. г. се състоя въ Хас
ково сръща на южнобългарскитъ дружествени клонове, 
на което бъха представени клоноветъ въ Ст. Загора, Т. 

. Сейменъ и Харманли съ 24 свои члена и Uентралното на
стоятелство отъ r. · r. Ил. Антоновъ и Ив . ! Раевъ. Отъ 
м-встния клонъ · прис.жтствуваха повечето отъ членоветъ 
му и голtмъ брой хасковски граждани_ и гражданки. Въ 
10 ч. суtриныа председателътъ на Хасковскиятъ клонъ . 
Аида, r. В. Радучевъ откри сръщата въ салона на чита- · 
лище „Заря• като приветствува · гоститt съ добре дошли. 
Следъ това членътъ отъ централното настоятелство г. Ра
щ1ъ разви своя рефератъ, изслушанъ съ най-голъмо вци
мание и интересъ отъ прис.жтствуещитt. 

Съ нъколко думи r. Раевъ обрисува основаванет«? и 
развоя на нашето дружество и мина къмъ неговитъ на
стоящи задачи, неговата цель, неговото оправдание въобще. 
При това той разгл·еда обстойно значението на туризма 
за човъка, за личностыа и обществото съ природа:rз . вър
ху тtлото на човъка и се спря врху конкретнитъ цели на 
нашата органи3аци:Я: създаване възможнитt. най-благопри
ятни условия за всестранното използуване това влияние 
отъ страна ' на дружественитъ членове, - и средствата за 
постигането на тия цели, между . които на първо мtсто . 
изпъкватъ улесняванието на планинскитъ излети и пж.ту:
ването въобще, хижестр,оене, п.жтеоелtзане, '!УРИСтически 
спални, лътни лагери, п.жтеводители, разпространяване на 
географски, естествени и физиологични познания, осмис
ляване на излетитъ чрезъ проникването имъ съ духа на 
наблюдателность и опрзнаване на · природата, нейнитъ за
кони и нейното битие и пр . и пр. Всички тия цели и сред
ства оправдаватъ напышо сжществуването на еnна орга

низация като нащ ето дружество. 

Следъ т~ва председатель.тъ .на Uентралното цастоя
телство r. ИJ1. Антоновъ изложи по-конкретно - нtкои въп
роси отъ организационенъ характеръ и изтъкна необходи

·мостыа отъ серибзното имъ обс.жждане и разра~отване 
отъ клоноветt. Това еж главно въпроситъ за белt.зане на 
пжтищата, проучаване районитt и събиране материялъ за 
пж.теводители, уреждане на спални и туристически лътни 
лагери и flропаганда .. Всички присжтствующи членове се 
отзоваха на тоя апелъ на председателя на дружеството и 
си дадоха дума да работятъ за възможно по-доброто раз • 
решение на подигнатитt въпроси. Въ свръзка съ това се 
изтъкна отъ нъкои клонове нуждата отъ подръжка . отъ 
страна на общинската и Училищни власт11, за която це.'!ь 
се помоли Uентралното настоятелство да направи постжп-
ки предъ съотве_тнитt министерства. · · 

Следъ объдъ всички участвуващи направиха друженъ 
из;1етъ до банитt - Аидаа • и имаха случай да се опоз-· 
наяrъ по-отблизу и завържатъ по-дружески връзки. 

Туристическ.ата НО11ерация е , издала следното 
окр.жжно до всички клонове на Б. Т. дружество и Ю. Т. 

·с.жюзъ . - . .. . ' 

Както ви е известно на 18. :Х . 924 год. се положиха 
основитъ на · първата по рода си кооперация подъ наиме
нование Бr,лгарска туристическа ·кооперация за общи 
доставки. · · _ 

Днесъ, една година отъ нейното основаване, коопе
рацията разполага съ дъловъ капиталъ напълно внесенъ 
отъ 37000 лв., разлредъленъ · между 108 ЧJ1ена, отъ_ които 
96 лични а 19 колективни. 

Колективни. членове еж : Uентролното настоятел
сто на Б. Т. Д .. съ 80 дtла - 8000 лв. и ~лоноветt му 
Алеко Константинов'Ь, София, съ 20 д'hла - 2,000 лв. ; 
Веслец'Ь, Вратца, съ 10 дъла - 1000 ·дв ; Иб'Ьрски -Ту
рисm'Ь, Д: Баня, съ 5 д-tла - 500 лв ; Висока Поляна, 
Шуменъ, съ 10 дъла --- 1000 лв . ;. Орлово Гнrьздо, Ка
занлъкъ,, съ 10 дъла - .1000 лв.; Узана, Габрово, съ 10 
дtла - 1000 лв. Пирин~, Разлога, съ . 10 дt.ла - 1000 

Подиръ объдъ клонътъ устрои излетъ до Згури
градъ, посетенъ извънредно много отъ Врачанци, на който 
еж присжтствували членове и отъ Плевенския клонъ 
Rайл'Ьшка долина. Подъ хубавитt сiшки на красивия 
Зrури-rрадъ излетницитв прекараха нъколко часа въ ве
сели . пъсни и игри. Привечерь бъ уредена манифестация . 
изъ града, а слецъ туй предъ Jiаметника на Хр. Ботевъ 
имаше туристическа вечерь, на която се пъха туристи
чески п-всни и пущаха ракети и бенгалски огньо:ве, по
диръ което всички - вкупомъ изпратиха до гарата rосцпъ 
Плевенци. На другия день специялни комисии обходиха 
всички магазини, отъ които събираха помощи за туристИ;: 
ч~ския домъ . 

_ лв.;_Qрогово, Кюстендилъ,· съ 10 дъла-1000 лв.; Трапези
ца, Търново, съ 20 дъ;1а - 2000 лв. ; Приета, Русе, съ 



.. - . 
5 дtла - 500 лв. ;:, U• · настоятелство на_· Ю. · Т. С.жю:зъ съ . 
5 дtла - 500 .лв. ; и . клонЬветt му:.· · Розова . Долина, 
Казанлъкъ~ съ : 5 д-вла - -5,00 лв·, ; За горка. Н. Загора съ 
5 .дtла .:,_ 500 · лв .. ; Наменецъ, . Г . · Qреховица, съ 5 д-вла, 

, - 500 лв. и Момина Скала, Княжеiю съ · 5. дtла · :__ 
500,· ЛВ. . . . . 

1· 

' . Записали еж te, · ·обаче -н_е еж. виели суМит~ Hit запи
санигt> дt~рве следни:rt к]!:онове на _Б . Т; Д.. • Бмг,ар·ка 
Сливен_ъ; съ 20 дt.ла; Ю.µрукъ Чал:ь, .- Карлово, 5: дtла; 

. Бе_зов,Q .. Станимака, :8 д-вла; Рилеки езера, · Дупница; ·10 
дt.ла; . ~олушъ, Радомиръ, 5 дtла; :Рµлски Т.уристъ" Са
моковъ, 7 5 дt.ла; Голо · БърJJ.'О, Перпикъ, - 10 дt.ла; Ро- · 
допц, Харманлий, ·10 д-вла; Сърнена · Гора, Ст. Загора, 20 
дtла i, ' Радин'Ь : градr,, Разградъ; съ 2 дt.ла. ;' · 

ЦЕНОРАЗПИСЪ 
• НА МАТ~РИАЛИТ1:> НАХОдЯЩИ. С];: . въ f1АГАЗИНА . 
НА . БЪЛГАРСКАТА : ТУGИСТИ_ЧЕС-КА_. КООПЕРАЦИЯ 

~ . ул~ца:СQлу~сю(№ 23; 

· Обуща шити. и .ковани tъ двойни гйонове и ту- . 
_ ·.- рист1:,1чесюд габари . . . _ . • . . . . . '1550 л . 

_Обущ;;r само ~овани . .:. съ ДВОЙНИ гйон~ве и туристи-. { _, 
: чески габари . . . . . . ' . . . . . . . ~ 500 • 
Раници отъ непромукаемъ nлатъ 70/70 см -. 370 

- . ' .. 60/60 СМ~' • 340 " 
" 55/5() см. - . : .. 325 ·: 

обикновенъ 60/60 см . . 240 
" 1 -, , ~

1 
,, • 50/50 GM. - : 220 

Ризи туристически' No No 37, 38, 39 и · т: н . :. . . . 220 
Фанели зимни , отъ тройkа въщ1а, мж:жки 70() ff>. т. 290 

• зи~. _ отъ -~Р; выша мжж. и ·' дэ·мск.~ бОJ _гр. _ т. · 270 
Чорапи-rамаши от:ъ тройка вълна 65 см . висок.и · . · 90 
Чорапи--r,Н.t. _отъ тр . въ.п. ·40 см. в. за уви в. - надъ сiб. 40 

· ,, , мжжки отъ тро.йка вълна _съ·. стж.па,ла . ~ . 5.5 

Съ т_ози малъкъ капиталъ, . увеличеiгЬ почти ДВОЙНО 
пр~езъ последЕJитt : два месеца, кооперад11ята е направила · 
доста _.змоволите:11е,нъ_" оборотъ ,отъ 308,ll94: 54 , лв . . Това . 
се д1>лж~ - доста м·ного: на личнитt връзки .·на . членоветt 
отъ Упр?ВИтелю,я' ~ъветъ и ~отовностьта на . търrовцитt , 
да _ кред~тир_атъ младата_ . но _стжп_ищ1 доста здраво туристи
че_с~а кqо~ераци_я. _ · · ' · · · - Чор:ши дамеки отъ тройка вълна з~ уви·ваНе на 

. Имайки за ц~ль д_а дост_ ави на _първо време . на_ й- . обущата ·· · · · · · · · : ·. -~ ~ • · 50 -'л. 
б .i. Ш~п~и з~мни ави'аторски вълнени ·· . . 60 · 

.н.ео ходи~ит D туристичес_ки , материялй кооцерацията· се е · сн,tJбдила съ раници, об_ уща, чорапи, гамащи фланели, риз_ и, '· . отъ ТЮ!!:Ь прqтив:ь разпиляване 'косаtа отъ : 
б - в-втъръ и за спане . . . . . \ . . . . . . 
~стуци, геги, туристически гаqари и пр. които п'о . цени, каче~тво и uзработка - конкурqратъ ~а в~,:и~ки сп<:>ртни ма- Бастуни:·турист.1:fческ-и съ шипове: . . 

rазини. Тов-а иде да се · потвърди отъ факта, че вс-вки · ~~:ници - ·за по;раница;~ : ' . . :: -: 
ДОС"I:З~еНЪ МЗТерl;iЯЛ_Ъ ,ИЛИ ПаР.,ТИД~ , турИСТИЧеСКИ . Предмети-
се · ра:щродаватъ · въ най-скоро време. На н.жть еж. . и се ·, ГабъР,и туристически съ единъ -шипъ . .. . . бр0я 
очакватъ _ въ н_ай~ скоро време да се получ_атъ платъ за · Разни знач~и и едеJiв,айси по 5, 7, 8 и lO _JJB. 
дJ?е~и, ~~мни, терJl.!ОСИ, . мат6рки, разни алуминови прибори = . Оча_ква_м;е , въ - скоро,,' време ~ ПJJЗТЪ . за ·зимни .-туристи -
като чашки, кутии, спиртници , и пр. чески д·р,ехи, ._ термуси, · разни алуминиеви прибори като 

чашки .за вqда, iкутии, сп_иртници и пр. ·1 
• . • • 

На. пъ·рвото ред~вно ·общо годишно _ събрацие, съ- - ;,, .,\:.\' П9рж.чкит'!, с~ из~ъл-няватъ· следъ като cf · из-~рати 
стояло се ~а . 18 . _Юн~ т. ,r. на . което присъсrвуваха по:чти пълющ1 - имъ; сrо,йно_сть . к~сиера на к9п~раuията Иванъ Т. 
всички члено.ве -,- · лични и· кьлекщвни; · следъ- каrо -се Мищ~~ъ ул. Солу~ъ, 23, за~·днq съ 3Q лв. : за разноски" ·а 
даде отчетъ отъ стария . у правителенъ (:ъветъ за , разви- за пор.ж чка само на rа{?ари 15 .~в·. . . 
тието на кооперацията и ,се размениха мисли· за б.ждащз - · -
та д-вйнос:ть · и разрешиха ре·ди·uа важни JJъпро:си поста~е- . . t пр-оф.: Д-ръ .Нр._ · Дро,н~!{Ловъ:· · На 12 Ноемв.рий 
ни на - ра3-rлеждане -въ опр·едtлени.я дневенъ · редъ се· из . т.: r. при _ единъ н~ученъ _изJ,Iетъ по ~овостроя,шия с·е . рил- · 
бра п~рвиятъ . редове·нъ Управителенъ -сы•етъ, · който. се ски водорроводъ загина трагично подъ ,с. Сименоiю нашия 
конституира · така :· Председатель Д-ръ· Козар·овъ, . п. Пред ~ _другарь Крум_ъ д_рончило_въ, би .вш-~ ш2дпредседатель на 
сед~т~ль К. Илиевъ, секретарь-счетоводитель и. :Гузур- 9 Т, д., член:ь на Со_ф. клонъ Алеко ·. Коцстантиновъ и 

. кова, каеиеръ..:магазин~ръ · Ив .- Мине13ъ и оъ·ветници л. _ с1,тру~никъ на, Българсни-Ту'ристъ . · r~огре бейъ бъ скромно 
Кебърле, · ст. П. Теоргиев·ь и Н. К:асабовъ. и ·сърдечно,· изпратенъ и оnлак:шъ отъ всички познати . и· 

близки. На гроба · преяседателя ·на Б. Т. ·д . Ил_. Антонов~, 

Та~а с~ставенъ _ новият~, . У~равителинъ Съве.тъ за- каз'а и СJiедното последно' слово: · 
почн~ ·с,.вря:rа тежка .1 и отговорна дейност'ь , ~ да набави Драги Крум е, 
даброкач~~твени. ·и ефтини . _туристич~ск~ матеР,ИЯЛИ. Тази 
му дейность обаче се чувствително „ спъна-- отъ липсата · ~Заеццо с~· твоитв . колеги, . твоитъ -студенти и твоитt. · 
на достатъчно ка _riиталъ. По-rолiэми доставки . и то - на- _ почитатели, дой_~охм~ и ние , т.во,пt другари -туристи да си -
ripaвo оj'ъ стр~нство· едва ; наriоследъ)\ъ · можаха ·да · се · на- вземемъ последно · • сбоrомъ·. . · , • . . , . · · 
цраватъ :_ и то ·при ·у~ловие . -~ {{а~и'tала ще • Се увел·ичи . . Наистина, ти не пожела д·а бЛеснешъ вi; полето на 
чувс:твително. Действително,- възъ основа -писм.ото . ни до :, ту:р·из·ма: та·ка, какtо свети вече т-вое:rо име въ полето на 
Българ~1.<,щ1 Централна: · . Коqператщта· _ банка, '. съ - което · ,родната наука, но все ' пакъ съ ·· своитt. здрави · мисли за 

· поискахме да ни _ се ~ппусне ~р~дитъ, _банковъ инспек-торъ родния . туриз~ъ! -ти · дост-атъч iЮ се - издигна . между ю1съ · и . 
upo~tpн най-щателно . . съ_стоя_нието lia коопер·ацията · и ние за дълго ш.е-,.чув:ствуваме празднината, която оставяшъ . 
следъ .като констатира всичко редовЙQ, и;зка·за мнение_ Спомеюtт't ·пъкъ, хубавитt спомени, коит6 ни о'ставяшъ, 
да с~ ~ппусее ·креди·r1, . в:ь ~ µазмt·ръ. на з?писанитt. дtлове. Ще ни каратъ да си спомняме за тебе .' -И ако действитеJJно 
въ- най-скоре време -този· кр·едитъ ще се ·отпусН:е, обаче и отъ i;op~ _ може да се rлед~, -ти често - ще · виждаЩъ · твоJ,Jтt 
той ще е _малъkъ да з~щ>воли ·· всич_ки · нео5ходими · нужди другар11-.тури_сrи, възкачва~ки се къ .мъ висин11,тt. на , род• 
и · позволи. на Котте'рацията да , ·влезе · в_ъ своето прав!iлно и · нитt . планини, да си шеµнатъ спомени и за тебе, пр.ежде
споkойно развитие. Това ще може да', ,се ' отстрани 'само . . ~ременно 'и TiiKa тра~ично заrиналъ НЩllЪ .цrугарь. . ' 
ако клоноветt. отъ · Б .-Т; Д и ·Ю. Т. С. :се проникнатъ отъ 
идея·та· за туризма, упоч'>tбат.ъ максJ,~мум1;, уси.tI'и.я : за да О~ечалещ майко, 
проагитир11тъ и ·запишатъ межд.у - членоветt си повече дt,~ . . Ни:е_, зн~аем~, че нищо н:е е въ съсt'оянце да изтр;ь г11е 
лове, а самит-в : клонове се запишатъ . непременно. за ко- ~езкрайната и ~кест.ака печал:ь . която изп.11тваii1ъ зар·а_ди. твое-

. лекtивенъ члщ1ъ. ; Туристически дългь ,се налага •да сто- тр тъй преждевременно и . тъй .неочаквано за rинало. чедо. 
рятъ, това В1> Най-скоро ·време, какrо всички клонове, така . . Нс_ка поне . чув,ст13ата · на ува·жепие и ;:съчувсtв~е въ . 
и -всt~~ организиранъ , тур и ст;ь., : , · . •-' . . .. . ~воят.а печ.аль, - :кои,то ти ·изразяваме щ:ички', '_ обл·ег~атъ поне 

, \ \ отчасти т~,зи лснаJiь ~-б.ждатъ· за тебе едно малко. утешение! 
-·,:; .. :-:-,_:_r . ..:....1 :_r' _,-:-i _:---:-;;-:и~: с--;л~~-д_н_и_я_, ....:.ц.:....е.:...; Н....:.О.::: . .Р..:_. а_з....,п;,.:.,·.::..ц_с'Ь.....:·;_:_: ··· _.;........____:-·с...'· ,_~l.. .:..;...,; .;., .....;....;...'..;;:~- · --==f;=· ~~r:~· да го nро9ти. Вtч~а му · п,а мяt,ь ! ', . .. . . 
. Редак .. оръ_ :· .Ив. -Велновъ ~- _(;офин - [1ридворна Печатница \ 9~5 
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