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ЗЕМЕТЪРСИ, СУЕВ15РИЯ И НАУКА 

Малката 11 бедна БъJ1rар11я ос11оnатет1О се 

гордtе съ го,1·\;мото с11 богатство отъ м1111ералн11 

11 термалн11 нз 11ори. l lo неi\111 11~1; 100 х11ляд11 1<11ад

ратнн 1шJ10мс·rра има набел·\;занн 135 м-tста съ 

таю,оа 11звор11. Масата отъ термал1111тt г11tзда е 

разnоложена на югъ отъ Старо-Планинс1<ата ne

p11ra. l(ато 11зкточен11е тоnЪJIЪ изворъ на сеuеръ 

оть Стара-пла11111-1а е само Върше•1ю 1я. Вснчю1 

останали мш1ералt111 нзuор11 uъ северна България 

CN, студени. 

На югъ отъ Бат<ана тоnтпt 11з1сор11 11а Тра-

1шя 11 1огозаnадна България с"' разпредtлею1 по 

мtста та~<а : 

Въ Бурrас1ш окржгъ . 20 мtста; 

Ст. -Загорск11 ( съ Хаскоuск~1 ) 13 
" 

I IJIOBДIH\C l<И 26 
" 

Софиiiскн 26 
" 

l{юстенд11лск11 10 
'' 

Петр11чюштъ 01<р,'-ГЪ 01-ь Ма1<едотш с тоже 

богатъ съ термалнн легла. В,, него 1ша 13 мtста, 
1юлкото н въ Старо-Загорск11-Хасковск11 окржзп. 

На запал:ь термаш1ата mнп,1я продължава nъ 

Поморавието. 

Термаш111тt мtста nъ Тракня се разnадатъ, 

или по-точ1iО - груnнрать нъ три термално-вул

кан11•1есю1 т 1 11111-1, 1<01-1то следf1ТЪ rолt;митt текто-

1-111ческ11 пукнатини, създаде111 1 отъ нагъванията на 

зеш1:1та кора, •111ето 11ап равJ1енне е nреднмно отъ 

западъ къмъ ~IЗТОКЪ. 

За първа терма11на л111-111я можемъ да вземемъ 

nодбаJ1канс1<ата еруnт11nна линия отъ Черно море 

до l{арJ1овс1<ата долина с,, топJJнт·I; 11эвор 1,1 прн 

Айтосъ, Сл11оенъ, Казаliлъкъ н Карлово. 
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Втората m11шя е nодъ Ср·l;дна гора. За 11еi1но 

нa•1a.rro можемъ да JJЗемемъ раз1wо11с1111ето, което 

се образува отъ първата лнш1я при Ноuа-Загоrа. 

Jlию1ята върв11 заnадно nодъ пош1т·I; 1-1 uъ диnJ1111't 

11а Срtдна-гора II ст11га до Панапорската термална 

зона. 1 Io тази линия еж разnо1южен11 баю1тt прп 

Нона-Загора, Стара -За гора, Хнсаря , f{расново, 

Стрелча, Па1-1 аг1ор11ще. 

Южната терматtа 11ш1ш1 обгръща вош,тt въ 

сенеrшп·I; пазnн на Родош1т-t., които с,1, израэе ,ш 

въ термат-111т-l; 11зnор11 np11 Хасконо, Наре•1енъ 11 

Л,у;дже11е-Чеп~1110. Родопската линия продължава 

на западъ ч рез·ь подrт11скитt зони н чрезъ масива 

11а В11тоша се раз1<11онява 1<-ьмъ Кюстеиш111ския н 

Соф11i1ск11я басешш. 

Пую1ати1111тt между Рит1-П11р11нъ-Осого

uо-О1·ражденъ еж заети отъ ~1акедонската тер

мална область. 
Посрtдата между Срtдногорс1<ата н Родоп

с1<ата термат-1н тн111н се 11аш1ра про11утия по 

сноята минерашюсть Мер1111лерсю1 ивворъ, •111ято 

с,у;дба още не е решена до тозн моментъ. Изrуб

uането на Меричлерс1<ия изворъ ще бжде една го

J1tма общонародна загуба. 

Опакото на това безчетно мннерал110-тер

машю богатство, иа което се р:~дnаме 1<ато деца 11 
колкото тtхъ използуваме, еж земетръситt. Съ

жителството на незлобливитt II полезни топл11 из

вори, 1<01по ни свързватъ съ топлитt обят11я на 

майката-земя, и ntролоынит·I; земетръси, ни на

помпя дружбата на гарвана съ rължбнпата и на 

близостьта на рая съ ужасния адъ. 

Тошштi; извори еж едннъ много далечеиъ от

гпасъ на минала вулканическа деi!ность, каквато 



се е nроютваJ1а оъ нашата страна. uъ края на ме

зозоiiската ера 11 uъ 11ача11ото н:1 Терц11ера. Та

кава далечна 1sръз1,а трtбва да днр11~1ъ 11 между 
отдалечения оулканизъмъ и с·ьвременнит·I; земе

тръси. Прtка II близка връзка между тtхъ оба•1е 

11tш1 1·1 неможе да се дири у щ1съ. 
Нау111-ю 11зследuа11е на земетръситt нъ Бъ11-

rар11я за пръвъ пжть е наnраоено преди 90 rоднни 

отъ знаменит11n геологъ Ами Буе. Поnодъ за това 

му е дало земетресе1111ето на 23- 24 януари 1838 

годнна, усtтено въ нашата страна и цtла 10го-

11зто•1 ~1 а Европа. Добрепоз11а ващ11ятъ вече Ба11-

1,а 11сю1я полуостровъ геолоrъ наnравнлъ съобще-

1111е до Геоложкото дружество оъ Парижъ съ мап-

1<ата си стати«ка - Les Tpe111Ыement de terre d1J 
23 et 24 janvier 1838 dans le S. Е. de J'Europe, 
nо~1·l;стена оъ Бюлетина на сжщото дружество 

nрезъ с;.,щата 1838 г. сер. 1, ю-1. 9, стр. 251- 253. 

Оnнсаното отъ Буе земетресс1111е се е почув

ствувало uъ Унгария, Влаш1<0 11 България. Отъ 

досега събрани·гl; да1-1 11н, у насъ то се е почувству

вало въ Троянъ, Трtвпа, Вратuа и Царибродско. 

То се пош111 1<ато землетресението презъ чуме

ната год1ша - върлувала е 1 1ума. 

Съ този 11ау•1е11ъ опитъ се nоставн основата 

щ1 1н1у•1юггl; 11зсл1щва1rия t1a тtзи чести н сждбо-

1юс1111 ш1J1е11ия въ 1111Тосфсрата 11а полуострова, 

1<01по II досега даnатъ пнщ11а храна на cyeotpшrra 

1 1 :1род1111 . Съ nо-сет11сш11ит1; трудо11е ю1 нашн и 

чуждн учен11 11 бJ~аrодарен11е на реr11страц11ята 1ia 

сс11з~1оrрафнт!; при метеороложкитt станции тазн 

страшна напасть е ос1-юшю проучен.а. Но земе

тръсътъ е единъ отъ наi-l-ntролом1-1итt врагове, 

на 1<ойто t1амtреинята нш<оrа не моrатъ да се 

пrедв11дятъ, иито пъ1<ъ да се nредс 1шже силата из 

11eroni1я ударъ. 

I<ато остаuимъ настрана несериозннт·J; про

rо1<уванш1 на суеu·J;рието, н оъ науката се nраuятъ 

сер1юзн11 опнтн за nредсказпа1шя на землетресе-

1111ята, 1<0~1то постаnятъ въ эаnнсшюстъ съ слънче

вата активность. Ланснрането на тази х11nотеза е 

една rол ·J;ма крачка 11а11редъ въ областьта на на

у1111ата а11аш1эа на гол·l;ш1т·J; нъляетtя на земната 

1<ора, но засега тя нtма още никаква практическа 

стойность. С11зм11чн11т·J; я11Лси11я с11 оставатъ още 

uъ nъл110 владение 11а rеоложската наука. Тази 

1шешiо наука е установила, nъзъ основа на до
се

rашннтt фактн, нtколко земетръсни центрове въ 

Бълrарня. НаtНюбре изучени еж нентроветt 111рн 

Търново II Соф~tя, отъ които еж се разразявали н 

най-чест11 трусове. Земетресението преЗ'Ь 1818 н 

1858 rоди 1нr; t<акто и това ттреэъ 1917 r. се отда

ватъ -на Софийския спзм11че11ъ центъръ. Разрушн

те;шиrJ; трусоnе nреэъ 1913 rод. въ Тъr11овс1<0 

имаха чисто ло1<ална прич1ша: раэмtстnане на 

подзем1111тt пластове въ областьта на Горна-Орt

ховица 1-t Търново. 

Най-слабо е проуче1гь1 защото и най-слабо 
се е проявявалъ южно-български.я центъръ, който 

бушуnа отъ 1t·l;11a нед·J;J~я, 1,1 1<оито liH донесе не• 

11иждан11 до се1·а опустошения. И въ този момент~, 

1<огато n11ша тtзн редове, често поrлеждамъ к·ы1ъ 

ш1сящата, ~1ш<аrъ и отдавна угасена ламба -
се11змо1·рафъ, дали нtма да ме подкани да пре

кратя работата си и поизлtза навънъ за •шстъ 

11·ьз;1ухъ 11 no-roлtмa сигуриость. Цtлиятъ бъл• 

гарски народъ npeж11utвa едш1ъ страшенъ кош• 

маръ, наН-страшенъ за хората и животиитt, кон

то нматъ щастието да живtн~·ь въ 1<расивата Тра-

Плоедивъ. Хисаръ Капия 

к11йска раuнина, ДJtесъ така жестоко терзана отъ 

11еобувда~.11 1т-в земи.и сrгнюп1 . 

Оть сведе1111ята, 1<оито така rриж;111во съби

раше по1<ойш1ятъ бълrарск11 сеизмологъ Спасъ 

Вацовъ за земетресеt1ията nрезъ минаJ1итt в·t1<0Dc, 

може да се закточи, че Тра1<иfiсюштъ с11зл111че11·ь 

1tентъръ е бнлъ раздвш1шанъ презъ 18 18 r., а 

може 611 нему да се дължи из1,лючително топа 

земетресение. 

В'р nарнжкш1 вестннкъ Joшlia l des .D eb ats• 
отъ 11 1онии 18 18 година еж пом·встеFш следниrh 

редове: 
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,,Въ едно пис.мо отъ Букурещъ въ Влашко 
съ itaтa 17 мартъ 1818 г. съобщаватъ, <1е земе
тресението разрушило rолtмиs1 11 цвtтущъ rрадъ 
Пловдивъ. Тоз11 градъ броеше пай-маJ1ко 70,000 
жители. Yri·l;pяuaтъ, че този rрад.ъ е поrълнатъ 
въ беэдшпt подземни и че е напраэдн-о да му се 

търсят~, сJJеди-г!;. Точната дата на произшествието 

не е указана въ писмото". 

За земетръса въ София тази дата е точно 

устаиоnеиа - 23 мартъ. Ако прнемемъ за точна 
датата на бу1<урещкото nисмо, ще трtбва да до

пустнемъ, че пловд1mското землетресен:ие е било 

с,, нt1<0лко депа по-рано, ако различието не е 

фиктивно и резултатъ на служене съ разпичии 
1<а.r~ендари. 

Силни земетръси въ Тракия еж се усетили и 
преэъ времето на Дибичевото настюmе1-rие отсамъ 
Балкана, а имено на 14/26 поемрви.й 1829 r . Въ 
1<нlfг:-1та Retation d'un voyage en Roumefif', Па • 

рижъ 1834 rод., чийто авторъ е придружавалъ 
Дибича, като се om1cna то1<у-що сnомеt1атото зе
метресение, набтодаnано въ Сливенъ, се казва 
буквално и следното: ,.Тоя феноменъ не е рtдъкъ 
въ тtзи страни; на 1818 r. rолtма часть отъ 

трала Плоnдивъ е разрушена отъ земетресение и 
еж ранени нли убити мнозкна отъ жителитt на 
града.1) 

ТТооф. Ст. Бончев;. наnомю, за отбелязанъ зе
метр1,съ още nъ вре~tето на нарь Симеона. 

На сжщия нептъръ трtбва да отдадемъ и зе
метоъса отъ 1904 r., I<ойто създаде голtм~и cтra
xone и причИlш значителни щети на пло1щичани. 

Страшнитi; трусо11е отъ априлъ т. r., които 
настжпиха с1<оро следъ Смlfрненското катас.тро
rl1ат10 эеметоесеm-1е отъ края на мартт,, постаnиха 

Тра~шйс1<иятъ сизмиченъ центъоъ л.о положNшето 
на пърнокласенъ факторъ -въ Срtлпземпоморс1<а'rа 
земетръсна сlfстема. 

'Компетентната дума на бълrарсю~тt учени 
още не сме чули и прибързано ще бжде да ис1<аме 
научно установяване на едпи явления, които еж 

още 11ъ ппоuесъ. Но отъ това, 1<oe·ro геоложката 
наука пи е вече дала по л.руrи пдентlfчни повали. 

може да се эз1<л10,пt, че основата ня лнескашнитt 
1<атастроd1а.rrни трусове nъ нашата близка Тракия 
е чисто тектониqес.ка, че еж тmел.изnию1ни отъ 

соутвашrя на подземни пластоnе въ области около 
н до Чирпан,,, Борисоnградъ, 11.rювдивъ. 

Отъ палеографията, т. е. ()тъ наукзтя :-ta 
vс.тройството на земната кора nъ нашитt тmедtли 

знаемъ. че Пловдивската раnнина е хлътнала 

по•1ва отъ едно по-високо плато, което е свърз

пало по-рано Родопския масивъ съ архаwrнитt 
маси на Соtяпоrорието и Стара планина. Тlлов
дивскитt сиенитни тепета еж единъ живъ свиде
тель, че т:11<ова хлътваяе е действително ста.нало. 

Тtзи тепета днесъ иrраятъ ролята на rеолож1<0-

1\ Rпжъ Cnиc~R11e па Българската академия па вау
чптt, 1912 r., ст„225 fl. 
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истори•1есю1 паметници за отдавнашното rео-

1южко минало на младата Тракийска равнина. 
Щастие за насъ ще бжде ако сжщата формация 
отъ пзърди скали изиграе ролята на бариера, 
която да ограничи западното разширение на сиз

мич.ю1я центъръ. Хлътването, 1<оето се предполага 
да е станало презъ терциерната иди Ноозойската 

ера, може би, да се е извършило бавно, а може 
би и съ страшна катастрофа. Но тя не е могла да 
плаши неродилиятъ се още човtкъ. Около еж
щото Dреме ( въ края на кредната ил.и началото на 
терциера) еж се извършвали и rолtмитt ерупции, 
t<оито изхвърлиха на тракийската повърхность ма

ситt отъ мпадитt еруптивни скали и начертаха 
1'ермалннтt mrnии, за които сломенахъ по-горе. 
Макаръ че днеска.шииятъ земетръсенъ центъръ 
се намира по срtдата на rлавнитt термални линии 
и следоnателно силно ще влияе върху режима на 

днескашнитt ни термални и минерални извори, 
все пакъ отъ досегашнитi; му протзлення може 

съ положителность да се заключи, че неrовиятъ 

характеръ е чисто тектони•1ескн и нtма никакви 

отношения съ отлаnна эамрt.лата вулканическа 

леtiностr, нъ Сrtлногорието и Родопитt.. На иэ
токъ отъ старитt формации на пловдиnскнтt т~
пета се иаnършватъ у.r~tгвання на подземнитt 
т,астове. Дали имаме работа съ попълване на 
много СТЭDИ nопземнн ТТVКЮIТИНИ или П1-,l("h rnvт

нанията еж прелиэnикани отъ нови - това само 

стапателното събипане на локаэателства може ла 
установи съ нау•1на положителпость. 

Въ подготов1<ата на сизмичнит-1; условия еж 
иrрали роля ююжество знайни и незнайни фак

тори: излжчrзане на вжтрешната земна топлина и · 

сnиване па земнитt материяли, напреже'ние на 
газове, с т р а н и ч н и я т ъ натискъ „ на голtмитt 
континентални маси (плочи) nn. северъ и юп, 
и пр. и np. Засега фактитt пи rоворятъ само, че 
нмаме работа съ подобни тектопически явления 
на които 11ентроветt се набелtзватъ много отчет~ 
ливо. Следъ nъDnoтo соутnане отъ 14 априлъ въ 
областъта на Чирпанъ, става второто по-назападъ 
на 18 nечеръта. Отъ първитt вертикални удари 
пострада Чирпанско и Бооисовrрадско, а отъ вто
рит-1; - Т1.11овдИ11ско, вече достатъчно ттодготвено 
отъ близrштt _vпари на първото. Останалит-1.; на
селе1m мtста, коFщентоично разположеRИ около 
двата контактни сизмичm, центрове, понасятъ 

,,даоитt на конпентnичяата и вече хоризонтална 

вълна. Вертика.r~нитt удари събарятъ чрезъ из
кvбвания на силата, rиrантската сила на сатаниА
ската вихрушка, а вертккалпитt удари - съ си

лата на страшната буря, която събаря чрезъ ам
mтн·тvлата па mолението. 

На удара отдолу нагоре се дължи събарянето 
преди всичко на покривитt, които се крепятъ 
rлавно чрезъ собствената си тежина и зданията 
се ПDОСТО С'rРVПОЛЯВатъ на мtсто си. 

Разрушителната сила на вертикалнитt, ттъкъ 
» на въляообраэнитt, удари твърде r,1н9ro ~ависи 



J.I отъ пластоветi;, лрезъ които лреминаватъ. 110-
строе 1штt на здрави скали с.гради еж по-устой

чиви на ударитt отъ онtзи, изградени върху на

носи и слабо споени породи . 

Дал:и е вече заnършена nжтрешната ниви;1и
ровка на подземнитt пластове - това мжчно може 
да се предвиди. Научната предвидливость, оба•1е, 
може да доrтустне. 

Първо, че нивилировката следъ последния 
ударъ е достаrьчно извършена въ западно напра

вление и •1е еж възможни само по-незначителни 

подривания, значи и по-слаби трусове; 

Вто,ро, че земетръсното движение ще се д~,11<• 
тува само отъ тракийския rtентъръ и друrитi та
кива н·l;ма да се събуждатъ, поради скорошното 
имъ проявление: 

Т.рето, че Софийската область издържа из
пита отъ хор11зонталнитt m,лнообразни удари и 

че българската столица ще се спаси отъ често 
прежив·l;нитt земетръсни катастрофи. 

Подобно на друrитt природни стихии, земе

тресенията не ~1оrатъ да уиищожатъ едю1ъ народъ, 

но тежко и горко на онtзи, които nопаднатъ подъ 

тtхиитt удари. Бълrарскияrь народъ ясно пре
ценява бедствието на красивия Тракийски край, 

което е и негово собствено бедствие, и бърза да 

му помогне, колкото може. Лострадалото населе
ние ще има да страда и отъ слабата ни орrа1шза-
1tия и още по-слаба дисциплина въ общестnенитt 
ни предприятия и отъ твърде иноrо подровснитi; 

морални устои на благотворителнитt институции. 
Но въпреки nси•н<о, тр·l;бва да се помогне на бед
стnующето тракийско население и да му се по

могне, кол1<ото се може по-бърво и по-чувстви

телно. 

20 IV. 928 r. п. Д. 

Нf\УЧНИ ЕКСПЕДИЦИИ ПРЕЗЪ 1928 ГОДИНА 
Q,гь Вал теръ Шмидкунцъ 

Настоящата 1928 година зове на състезание 
най-добритi; планински туристи отъ цtлия свi;тъ. 
Всички с;к о6ладани оrь борчески духъ, на11сtкжде 
кипятъ трескави приготовления за постигане на една 

голi;ма uель - И>,tенно проникване въ недрата на ги
rантскит-в планини по цi;лата земя. Но, нека забе

лtжимъ, сега не се 1<асае само за чисто спортни ре

корди въ изкачване ил11 взаимни надпреварвания, на 

първъ планъ изпъква тукъ вече изпълнениtто на го• 

лtми научни задачи. Особено важи това за герман
скитt експедиции. Тtхнит-в подготвителни работи 
еж привършени, nланомtрното имъ стпращане уси

гурено, така че малко бихме могли да се с·ьмняваме 

въ тtхния краенъ успtхъ. Въ тtхъ обаче липсва на

пълно мотивътъ на рекордъ или надrrреварване въ 

това което е постигнато отъ друrитt, както се вижда 

ясно оrь избора на обектитi;, къмъ които е насо
чено вниманието имъ, а сжшо и отъ широкиятъ със

тавъ на тtзи експедиции, въ които виждаме застж
пени всички сnециялности, имащи за прtка задача из

следването на земната мантия. Сnортъ и туризъмъ 

си nодаватъ тукъ р.жка съ науката, плодоветt на 

тtхната системна деЯность, -поставила си за цель ка

ляването на човtшкото тtло и духъ, сега ставатъ 

достояние аа ц1;лото културно човtчество. 

Германскитt експедиции, които излизаrь таз~~ 

година, покра/.1 своитt аяпинистически задачи, пре

следватъ чисто научни цели; така напр. въ тtхната 

програма нев11иза нито единъ оть едииадесетtхъ не

иакачени още върхове надъ 8000 м. височина. Пър

вата експедиция е вече на пжть: въ края на февру

ари/.1 шестима млади хора, съ помощьта на герман

ския и австриllски алпиllски съюзи, се отправиха 

лодъ ржковоцството на инженеръ Пфанъ, днректоръ 

на мюнхенската политехника, аа южна Америка. Тtх

ната разузнавателна деllность обхваща така нарече

нитJ; царски l<орцилери въ Боливиt!скитt Анди. За 

планинскитt туристи тази область представлява ново 
Дорадо, една почти непрекжсната верига глетчери 
по протежение отъ 250 клм. съ цtла решща недо
стиrнати , непознати още върхове съ срtдна висо

чина надъ 6000 м. Това което постигнаха тукъ презъ 
време на воИната и насетне двамата учени Адолфъ 

Шулце и Рудолфъ Динстъ, е още твърде незадово
лително и малко въ сравнение съ огромното богат

ство, което криятъ тtзи неизследвани още амери• 

кански Хималаи. Деt!ствително тt зав11алtха най-ви
сокитt куполи като Илимани, Анкохума, Кэка-ака, 
но какво е то въ сравнение съ непознатия още лаби

ринтъ, 11ежащъ при това толкова близо до културни 

области? Прtката цель на германската природоиз
питателна експедиция е Илампу, върхъ въ Соратан

ската планинска група, високъ налъ 6200 м. Ржко
волителъть на предприятието инж. Пфанъ се ползва 

съ славата на единъ- отъ на/.1-добритt и всестранно 

образовани германски туристи. Заедно съ Мерцба

херъ той е изследвалъ Тияншанъ въ централна Азия 

. и с,е е възкачилъ на Ушба въ Кавказкиn планини, и 

така заслужено си е спече11илъ лзвритt на аллини

сrъ. Покрай него въ експещщнята взиматъ участие 
трима млади австриt!ци-планински туристи: Алфре11ъ 

Хорешовски отъ Виена, които самъ е премнналъ 

прочутата бездна Палавичннн въ Гросrлокнеръ и се 
радва на голtма известность въ цtла Австрия; Хуго 

Хьортнагелъ, изпитанъ инсбрукски възкачвачъ, членъ 
на фамилия съ редица планински туристи - роденъ 

пданннаръ и наи-после Ервннъ Хайнъ, наИ-младиятъ 

отъ тtхъ, известенъ като наИ-добриятъ представи-
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тель на алпинизма въ Грацъ. Освенъ rtxъ експеди
цията се nридружава отъ мюнхенския географъ Д-ръ 
l<арлъ Трол·ь, единъ полезенъ членъ, тьИ като тоИ 

1 е живtлъ дълго въ южно Перу и Боливия-, познава 

1 
условията тукъ и така ще бж.де въ по голъма въз-
можножсть да улесни задачата на експедицията, 

, както съ познаването на страната, таt<а и съ снаб-
1 дяване на провизии, носачи, животни и □р. l{ъмъ 
, rtxъ се е присъеnинилъ и геологьтъ оть Марбургь 
1 Д-ръ Алфелдъ изучващъ скалния материял_ъ тукъ. 

f> Швейцарски.ятъ алпийски клубъ еж.що така 
1 смtта да отправи една nо-голtма експедиция къмъ 
r l{ордилериrk 11а южна Америка. Възкачването на 
1 наИ-високата планина на този контииентъ именно 
' върха Аконкагуа ще бж.де нейната задача. Този ги-
rанть, надмннаващъ 7000 м. е билъ вече въз1<аченъ 

' нtколко nж.ти, най-напредъ 1883 год. оrь нtмеца 
Паулъ Гюсфелдъ, а после и отъ мнозина шве/,1.цар-

дължатъ и тази година своиrt топографически ~,з

учвания въ южно Перу. Въ последнитt годюtи тt 
изка•1иха СалкантаИ и високия Ампато 6615 м. На
противъ Оть страна на rерманцитt ще тръгне презъ 
есеньта една експедиция за северно. Перу и Еква
доръ, въ rtхния планъ еж.що е съчетано научно и 

туристическо завоюваt1е. Новъ излетъ проектира 
професоръ Премъ. Роденъ тиролецъ, но живущъ въ 

Боливия, той се екипира за едно високо изкачване : 

въ неговия ш1анъ влиза високия вулканъ Саяма надъ 
6500 м., който стьрчи изолирано въ западната ви 

сока боливииска стеnъ. Професоръ Премъ опита 
още миналата година въ два излета да се въз1<ачи 

на незавладення още върхъ, но неrовиятъ опи1·ь 

биде Осуетенъ nредъ прага на успtха му: то /.1 до
стигна до 6300 м. височина. 

Забележително е, че именно южна Америка е 
желаната uелъ за алш:tниИско разучване отъ страна 

Пловднвъ. Джумаята фот. Г. Tpallчeuь 

на rерманскитt експедиции. Изглежда 
почти като че ли тукъ се касае до изпъл

нението на една традиционна задача за 

германцитt и въ планомtрна работа тt 
искатъ да завършатъ крж.га на редицата 

имена, които даватъ единъ нашюналенъ, . 
германски характеръ на изследванията. 

Тукъ еж. се подв11зава11и Александъръ фонъ 

Хумболдъ, Пьопихъ, Шамбуркъ, М. Ваr
неръ, Сивертъ, Хьокъ, Райхерть, Хансъ 
МаИеръ, добре известниятъ у насъ профе• 
соръ отъ бер11инския уни.верситетъ Пен1<ъ, 
Динстъ и Шулце и rl; всички еж. допри

несли извънредно много за откриването 

и научното изследване на алnиИската ве

рига на Андиrt, дълга повече отъ 700 км. 
Тукъ тръбва да се отбележать и успtш
ннrt походи на двамата ан1·лиИски геогра

фи на Вимnера въ Еквадоръ и l<онвен въ 
Илимани. Затова именно новиrt експеди• 

ции се посрещатъ отъ германска страна 

съ чувство на национална гордостъ и къмъ 

ски туристи въ отдtлни излети. Но задачата на 
швейцарцитt, като първостепенни алпинис,и, е съ

всемъ друга сега, едно обикновено изкачване не ги 

задоволява .•. Тtхното внимание привлича планинския 
масивъ въ южно Чили, изслецванъ до сега само въ 

rраничниrt области. Въ тази така наречена южно

американска Швейцария изпъкватъ извънредно живо

писниятъ, но трудно изкачваемъ Тронадоръ (3500 м.) 
и Пунтияrудо, а подиръ rtxъ следва и патагонскн

ять rлетчеренъ блокъ, едно ново съвършено непо

знато до сега високо планинско плато съ чисто ар· 

ктиченъ характеръ. Наnадателниs1rь обектъ тукъ е 
преди всичко Серосанъ Валентинъ, около 3800 м. 
който обещава богата награда за нау1<ата и топо

графията. Швейцарциr!; смtтатъ да тръгнатъ презъ 

септемвриU, ако всичко върви споредъ предначерта-

ния имъ nпанъ. 

Неизвестно ни е дали изпращанитt отъ амери

канскитt университети научни експедиции ще npo-
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тtхъ се отправятъ най-голtми благопоже
лания за успtхъ. 

По-силно отколкото южна Америка привлича 
днесъ природоизпитатели и туристи централна Азия, 
една все още тъмна часть о,ь земното къJJбо. Ние 
чуваме пакъ за Свt:нъ Хединъ. Следъ дългото мъл
чание и неизвестность, което държеше духоветt въ 
напрегнато състоявие, отъ него прнстиrатъ радостни 

известия. Съ единъ голtмъ керванъ, известния писа

тель, придруженъ отъ шведски, rермански и китаИ

ски учени изследва южнокитайския планински те

ренъ. Ние чуваме еж.що т11ка че напоследъкъ rермано

швеUцарската експедRUия, която изследва Турке
станъ и въ коята влизатъ Д-ръ Тринклеръ, дt: Вера 
и В. Босхардъ, е пристигнала благоппучно въ Иар
кандъ, следъ едно рискувано и тежко преминаване 

на планинскитt проходи на Кашыиръ, кждето тl; 

загубваrь всичкиr!; си впрегатни животни. Тtхната 
uель е еж.що така научна, именно изследването nо

го11'tмитt солени езера на китаИскотибетската гра-



ница. Обаче и тукъ туризъмътъ е намtрилъ рtдко 
приложение, и тукъ поукитt отъ туриама еж най-не
обходимата придобивка. Благоприятни известия при
стиrатъ сжщо така и отъ Филхнера, неустрашимъ 
изследватель на Азия, който понастоящемъ се на

мира въ сърцето на Тнбеrь. 
Голtмитt азиятски план.инн еж. днесъ най-бt

лиятъ пуm<тъ на всички карти. Хнмалаитt еж все 
още неоспоримото владение на анrличаниn, тtх

ниrt три ексnедици до Еверестъ, жертвиrt които 

дадоха т1, тукъ еж живи въ паметьта на всички. 

Споредъ нtкои съобщения тибетанското правител
ство прави спънки и дори непозволява влизането и 

преминаването презъ тtхнитt области на каквато и 
да е нова ~кспедиция, която, неще съмнение, най

после би спечелила победата надъ най-високия върхъ 

отъ земното кълбо: Макаръ и да се сочатъ за при
чини на това препятствие липсата на храни за доби
-гъка или негодуването на туземциrt, ко-
ито неискатъ тtхнитl; планински богове 
да бждаrь дразнени о-гъ европейци, но 

явно е че причината за това лежи съвсемъ 

другаде, тя се крие въ новата полити

ческа ориентировка на Тибетъ следъ ки

тайскитt възстания и оттамъ се опре

дtля и тtхното отношение къмъ анrли

чанитt. 

колкото Хималаитt, но алшшистически е по-тежъкъ. 

Между туриститt и ученитt, които въ rолtмо число 
взимаrь участие въ италиянската експедиция, се 

споменуваrь Марио Куди, Джовани Албертини, Д-ръ 
Полвара и др, Предниятъ отредъ вече въ следую• 

щитt седмици ще отпжтува за Индия. 
Още по-малко известна О'ГЬ самата хималайска 

верига е западно съ нея rраничащия масивъ на Хин
дукушъ, Паримъ и Алай, които биваrь сега вече 
редовно прелитани, тъй като лежаrь на въздушната 

линия Ташкенrь-Кабулъ, едно разстояние отъ 1400 
км. преодолявано въ 8 часа. до като камилскитt 
кервани го взимаrь за 30 дена. Въ тая още тв·ьрде 
малко позната планинска об11асть еж работили от
дtлнн руски изследвате;1и. Въ 1894 rод. Свенъ Хе
динъ премина Памиръ и предприе единъ опиrь да 

достигне най-високия купенъ тукъ - Мустагата, 
а преди нtколко години самъ опита и Д-ръ Трии-

Въ rраничащия на эападъ Карако

румъ, който се бори съ Хималаитt и 
дори ги надминава по красота, дивость и 

по величавость на върхове и глетчери, 

мирната работа на експедициитt не се по

среща враждебно. Тая область лежи пре
имуществено nодъ анrлиf!ско влияние и 

тукъ успtхитt еж по-rолtми. Докато въ 
nреднитt години ту1<ъ се подвизаваха 

отъ една страна една американска двой

ка r-нъ и r-жа Уоркманъ (госпожа Уорк
манъ държи палмата въ първенство по 

изкачване отъ женскитt рекорди именно 

съ 7000 м.), следъ това абруцинскиятъ 
херцогъ и въ последнитt години холан-

Кжтъ отъ Пловднвъ фот. Г. Tpall•1eв1. 

децъrь Фисеръ, сега вече на първо мtсто изли
заrь • италиянцитt, конто еж заети съ нзпълнеttието 
на една грандиозна експедиция съ обширенъ планъ 
и широко поле на действие. Тя ще бжде предвож
дана отъ синътъ на абруцинския херцогъ, принцъ 

Аймонъ СавоЯски, който както е известно се е въз

качвалъ на Рувензорн въ ср·l,дна Африка, на Мовrь 
Елиасъ въ Аляска и др. 

Тая експедиция интересуваща издъно цtлия 
италиянски народъ, подкрепена l)rь италиянското 

географско дружество и италиянския алпийски клубъ, 

има за цель изкачването на втория по височ:ина върхъ 

на земяrга високия К. 2 (Монrь Годуинъ Остенъ) 
често настжпванъ, прицелна точка още на експеди

цията на бащата Херцогъ въ 1902 година, както и 
на една втора експедиция на англичани, австрийци 

и швеf!царцн завършила обаче съ неуспtхъ. Вър
хътъ К. 2 е значително по-лесенъ за изкачване от-

,. 

клеръ да проникне въ Хю~дукушъ съ малъкъ 

успtхъ, 
Въ туркестанскитt планини е работилъ преди 

всичко германецъrь Рикмерсъ който е билъ водачъ 
на една усп·J;шна експедиция въ Памиръ, изпратена 

отъ алпийското дружество. Рикмерсъ, които ж•1вtе 
въ Бременъ, е опредtленъ сега за главенъ ржково

дитель на Рускогерманската алпийска експедиция, 

която ще се отправи за пжть въ началото на маи 
т. r. Тя е резултатъ оrь взаимниrгt усилия и по
мощь на дружеството за подкрепа на германската 

наука, академията на наукитt въ съветската репуб
лика и на германското и австрийско алпийски дру

жества и въ нея взнма'ГЬ участие около 20 души 
н•J;мски и руски учени. Експедиция'lа ще се спре 
главно на високата планинска верига на ТранслаИ и 
Сел-тау, кжлето много оrь върховетt надвишаваn 
7000 м. Оrь руска страна въ експедицията взнматъ 
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Y'1i!CT~1e ташке1пс1<нятъ 1·ео1·рафъ проф. l<оршенев-

ски, rеологъrъ Щербаковъ, астрономътъ БелаИев·ь, 
метеорологьтъ Циыерменъ и миогоброенъ ПО:\!ощенъ 
персона11ъ - всички учени, които еж били вече 

нiшолко пжти въ научни изследвания на Памиръ и 
Aлait. Фотограматичес1<итi; работи ще бждатъ ржко
водени DTh д•ръ Филстервалдеръ (Мювхенъ) съ не
говия асистент f , освенъ Т'БХ'ь ще придружаваrъ екс
педиttията сжщо така геологьта Д ръ Ньотъ отъ 

Инсбрукъ, Д-ръ Райнюrь, ~t1томолоrъ отъ Берлинъ 
и ези1<оведецътъ Д-ръ Ленцъ сжщо отъ Берлинъ. 
Водачъ на планински,-!; нзкачва,,и, между които е,)1. 
от11ичнитt алпинисти Д-ръ Евгени Алвайнъ и Карлъ 

Винъ отъ Мюнхенъ и Ерв~1нъ Шнайдеръ оrь Бер
ш1нъ ще бжде правителствениятъ съветникъ Д-ръ 
Борхерсъ отъ Бременъ; къмъ тi;хъ ще се присъе
дини в·tроятно и Д- р·ь Колхаупrъ оrь Сонтхофенъ. 

При едю1·ь така всестраненъ и от11иченъ съставъ 
на тази може да се каже най-эначитеш1а ексг;~ед,щия 

презъ тази годю1а, която Германия изпраща, при 

та1<Ъвъ сполучливъ изборъ въ р.жководството на 

алпнниститt, безупре•п1ия организаторски талантъ 

на опитния и въ география и въ езикова и е1<спе

ди.цнонна работа изследователь Рикмерсъ можемъ 
спокойно да очакваме резул,атитt оrь това огромно 

предпртттие въ централна Ааю1, 1\Оето ще трае не 
по-малко отъ 6-7 месеца. 

Едновременно съ нея въ ходъ еж nри~·отовле
нията за една друга експедиция, която руси,-!; искатъ 

да иапратяn въ сжщинската nамирска область. Тя 

си е лостави11а изключително геологически задачи и 

ще се р.лшоводи оrь руското геологическо друже

ство наче110 съ 11роф. На1r11вкинъ. Тя ще лропжтува 

срtцната и гранична зона на Памиръ н ще изследва 
главно минералнитt 11агери, а пъкъ изследването на 

северния лоясъ е предоставено на отдtлна rpy□a, 

начело съ лроф. Мушкетовъ имащъ за эада<Jа про
учването на nамирската 1·летчер1:1а область въ rла
циолоrично отношение. 

Го11tмата предпр1iемчивость на руски,!; учею1 се 
манмфестира така еж.що и въ желанието имъ да се 
изпрати въ иа/.1,скоро време нова експедицJ1я въ 

северо-нзточния С11биръ, . кждето въ 1926 година 

рускинтъ гео11оrъ Обручевъ откр 11 неизвестни до 

сега планинсl{и вериги високи надъ 3000 м. Особе

liата вада•1а иа тази еt<спедиция ще бжде научването 

на източни,-!; продължения на този планински ма
сивъ, коfJто достига до 1400 км. н който е полу
чилъ името Черски планини. Предполага се, че тая 
пла1,1инс1<а вернrа, чието откритие, следъ извънредно 

трудю1 и опасни пжтешествия, е едно о·гь t1аИ-rран

диозн11т-l; на последнитt вtкове, се продължава 
източно отъ р. Колима съ още 500 1ш. Една третн 

rолtма руска е1<сr1едиция, първоначално за три го
дини, ще бжде изпратена отт, руситъ подъ р,v.1<0-

водството на на наИ-добрия позt1авачъ на Тибет-ь ~, 
Монголия Петъръ Козловъ; тя ще напусне Европа 
това 11tто н ще се опита да прониt<Не в·ь съвършено 

непознатитt изворни областн на наИ-rопtмата 1<и
таJ-lс1<а рtка Янгь-тсе-киянrъ. 

Освеt1ъ тtзи rолtыи предприятия, къмъ тtхъ 
нека прибавимъ и тръгващата презъ априлъ герман

ска арктическа експедиция, въ която капитанъ Ньо

целъ оrь Хамбургъ ще 011ита съ мотния едномач
товъ корабъ „ Германин ~ да преодолtе североизточ

ния nровлакъ откриrъ оrь Норденскйолдъ, nлаваUки 
nокраИ Сибирския брtгъ за Аляс1<а. Почти въ всичк11 
земни части работятъ пжтешественици и природо• 

изпитате;щ □одържани О'ГЬ германското дружество 

за научни нужди. Въ услуга на науката, тi; разбул
ватъ таИни,1; на земята, а въ това отношение нека 

отбе;1ежимъ и една нова ~·рупа, които проправя пжтя 
за завладt.ване чрезъ въздуха. Така покрай го11tмин 
итадИRНСЮI лолетъ къмъ северния ПОЛIОС'Ь, ПОДГОТ· 

венъ отъ италиянското геоrрафс1<0 дружество начедо 

съ rенералъ Ноби11 е, които ще полети въ ·1<рая tta 
априлъ съ трима руски учени, една популярна екс

педиц11я ще образува кулминационната 1 очка въ 

предприятията на 1928 година, именно новото rер

мано американс1<0 въздушно пре11итане на океана 

съ цепелинъ, сега обаче за южна Америка. И така 

въ вtчна борба съ природата и ней1-1итt стихии чо

вtшкиятъ духъ неуморно крачи напредъ и твори 

зав11аденото въ строИната система на~ •ювtш1<ото 
зна1те - въ наука и мироrледъ. 

1 Отъ в11мски: С. в. 



ИЗСЛЕПВf\ЧИТь Hf\ БЪЛГF\РИЯ 

з 

КОНСТf\НТИНЪ ИРЕЧЕКЪ 

Почтено мtсто между изследвачитt на Бълга
рия заема чешскиятъ ученъ мж.жъ Д-ръ !{онстан,

тан,о Иреце1сь. 

1<. Ире,1екъ е роденъ на 12/24 юлий 1854 rод. 
въ Виена. Баша му Иосифъ Иречекъ е билъ изве
стенъ австрийски държавникъ, а по ма/.lка е внукъ 

на знаменития славистъ Павелr, Шафари1''6. Срtд

ното си образование бж.дащиятъ славянски историкъ 
доби въ Виенския лицей "Терезиаиумъ u, а вишето 
- въ чешкия университетъ въ Прага ( 1872-75 r.). 
Любимитt му занятия още отъ ученически~, чинъ еж. 
история и славяноведение, наследено влечение отъ 

знаменития му дtдо. 

Още като гимназистъ, 
той написа своя .t<ни

гоrшеv н,а бодгарс1'а• 

та 1'Hll:J/CHllHa за 

1860- 1870 година• . 
1<0Ито тру дъ се напе-

11ати като притурка на 

Браилското периоди
ческо списание и о

бърна вниманието нг 

работливата по тов;; 

ьреме интелигенция. 

Но особено известенъ 
стана Иречекъ съ сво-

Иречекъ престоя въ България ьfиsо петь го
дини отъ ноемвриИ 1879 r. до септемвриИ 1884 1·. и 
заема последователно постоветt: ·rлавенъ секретарь 
на Просвtтното министерство 1t министеръ на сж
щето, уредникъ на Народната биб,!!иотека и музей 
и председатель на учебния съвеrь. И въ всtка об
ласть се чувствуваха неговитt солидни знания и 

твърда творческа воля. Заслуrитt на Иречека въ 
това направление еж колосални, макаръ и до сега не 

оценени по достоинство. Но не по-малки еж него
витt заслуги и за научното изследване на нашата 

слабо проучена страна. Макаръ и историкъ по 
призвание и специал

ность, но Иречекъ 

. ята „История на бъл 
гарс1'ия народ1," , коя 
то излtзе отъ печатъ 

nрезъ 1876 год. , ко
гато не/.1ниятъ талант

ливъ авторъ току що 

навършваше двадесет

две годишната си въз-

Пръскалото подъ Юмрукъ чалъ 

имаше близко досърд• 
цето си и бълrарс1<ата 
география. Той бt пър
вияrь ученъ въ мла• 

ДОТО бъ11rарско КНЯ· 

жестяо, 1<0/.tто се зае 

да изучи въ подробно

сти географската об
становка, всрtдъ коя

то еж. се равигравали 

историческитt съби

тия, които той така 

талантливо описа въ 

своята история на бъл• 

rарския народъ. И въ 

това наnr,авление той 

1m даде редица студии, 
като : Географсю~ из
учвания на България. 

(Периодичес1<0 списа
ние кн. l),· 'Прило

расть, а българския народъ преживtваше тежки 
дни на страшни изпитни. Та:;и книга - откровение 

се яви почти едновремеио на -:,ешки, нtмски и руски 

и наредъ съ съчинението на Каница бt силно орж

жие въ рж.цетt на б-ыrгарскитt приятели. Одескитt 
българи изпраща,ъ до мJ1адия писатель единъ въз

сторженъ адресъ и му поже11аватъ да работи за бла

гото на българския народъ • на мноrая и многая 

лъта". И тtзи пожелания се сбж.днаха. 

Следъ освобождението на България и по на
стояването на българския историкъ Марин,1, Дри

нов1, младиятъ чешски профе.:оръ биде по1<аненъ 
отъ бъшарското правителство да мине на б·ьл1·арс1<а 

с11ужба и уреди учебното дtло и научнитt институти 

на младото 1<няжество. И тoil се отзоnа на таз 1t лю 

безна покана, ма~sаръ и да съзнаваше колко неблаго

приятни еж още бъ11гарскитt условия за научни 
занsrтия, пъкъ и за спокоИно строителство. 

жения 1''6.,Jt& аюrщч.н.ата география u еп11графщса 
н.а Бмгарип u Ру.А~лщ1, (т. 1. кн. 2), Уп,11тван.ип 
за събаранил ни географичес1tи а археологи•tес1'и 
.Аtатераяли (сжщо кн. 5) и пр. 

Сжщо така младата българска история и още 
по-млада география дължатъ на Иречека инициати

вата и nървия трудъ да се откриятъ и популазнратъ 

старитt пж.тувания изъ българскитt земи, въ 1<оито 

се откриха ценни материю1и. За тази цель тоИ ни 

даде редица статии въ еж.щото хубаво списание (кн. 

кн. 3, 4, 6 и 7j': Инициативата на Иречека въ това 
направление бt подета впоследствие 11 сполучливо из
n1,лнена отъ Хр. l{еся1<овъ, проф. Ив. Шишмановъ и др. 

Сжщо така и 1шиuиативата на Иречека да се 
изледва античната география на Б-ьлгар~1я и направи 
етимоложки анализъ на rеографск11т·I; имена nоп11дна 

въ ,надежднитt ржце на бълrарс1<итt учени Г. Ка':
царовъ, Ст. Младеновъ, Д. Дечевъ и др. 

73 



н; най.хубавата черта въ научната метода и 
личенъ характеръ на чешския ученъ-мисионеръ 61; 
тави, че тоя не обичаше само да учи как:ъ да се 
прави това или онова научно изследване, а самъ 

пръвъ и най-добре го правtше. Надаренъ и раз
вилъ съ упоритъ трудъ 11сички данни эа кабинетенъ 
ученъ, Иречекъ въ сжщото време самъ събираше 

научния пращецъ, които съ денкове внасяше и пре

работваше въ кабинета си и то въ къснитt. нощни 
часове, защото днитt му бtха заети отъ колосал
ната административна работа, която вършеше въ 
прашнитt канцелярии на министерството и музей• 

нип и библиотечни складове изъ порутениrl; тур

ски джамии. Като едно основно условие въ своя 

доrоворъ съ правителството, тоИ бt поставилъ нt
колко месеченъ отпуск-ь отъ канuеларската работа 
за научни обиколки изъ бълrарскип земи. И при 

всtки удобенъ случай той предприемаше плодо

носни научни обиколки, конто описваше въ българ
ски и чуждестранни снисания и впоследствие включи 

като втора часть отъ крупното си rеоrрафско-истО• 

рическо съчинение - Княжество България, пре
ведено и на български: първия томъ отъ Ек. Кара
велова, а втория - Пжтуван.ия по България, оiь 
Ст. Арrировъ, издаде11н отъ Хр. Г. Дановъ - Плов
дивъ. Макаръ и писани преди повече отъ четириде• 
сеть години, пжтеnиснип бележки на Иречекъ си 
оставатъ и досега недостиrнати въ българската гео
графска и фолклорна литература. 

П,У>mуванията на Иречека еж откровения за 

българската туристика и трtбва да красятъ домаш

ната библиотека на всtки туристъ. 
Спедъ напущането на българската служба, Ире

чекъ се пресели въ Прага, откждето бt повиканъ за 

университетски професоръ, а по-късно премина въ 

Виенс.кия университетъ по катедрата ~ Славянска 
филология и старини", основана отъ прочутия сла

вистъ проф. Копитара. Тукъ и почина именитиятъ 
ученъ на 1 О януари!! 1918 rод, 

п. д. 

КОГF\ СЕ СЪЗДF\ДЕ ПЪРВОТО БЪЛГF\РСКО ТУРИСТИ

ЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 

Поводъ за написване настоящето ни даде 

статията: ~Les montagпes bulgares pendant l'blver", 
печатана въ вестникь La Bulgarie брои 1390. Въ 
нея между хубавата рекJ1ама на бълrарс1п1тt ПJ1а-
11ю1и се твърди, че на Черни яръхъ е ос,ювано 

първото Българско турнстическо дружество, на чело 

на което е стоялъ бы1rарс1шять писатель Алеко 
l{онстантиновъ. 

Тая мълва умишлеmю или не, сериозно се 
разнася у насъ, затова като съвременикъ и посве

тенъ въ туристкото ш1 д·\;ло, осмелЯDамъ се да 

изнеса и осв-tтля въпроса и фактитk, както еж въ 

сжщность. Вtрвамъ скромния, добродушния и 
истнно111обивня Алеко, ако възкръснеше „1 nрочr

теше rорнето, самъ би се отказалъ отъ т.ая неза

служена qесть, що му се прави отъ прекалени 

ревнивци 11а българската туристика. Той особно 

би възнегодувалъ да се счита съадатель на сегаш

ното Софийско туристко дружество „Алеко Кон

стантиновъ", което още при основанието си е 

кръстено на името му. Фактътъ, че Софийския 
клонъ Б. Т. Д. носи му името още при основа
нието си, говоря че въ дена на основаването, Алеко 

не е билъ между живитt. И то е така въ сжщ
ность. На 22 авrустъ 1895 т. Але1<0 издава по
кана за основане туриски клубъ, на 11 май 1897 
година той падна жертва на подълъ куршумъ, а 

сегашното Софийско туристичесl!о дружество се осно
ва тъкмо следъ четири години, на Илнпъ денъ 

20-иi1 юлии ст. ст. 1899 r., следъ единъ излетъ 
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до с. Княжево, отъ нзвестнитt въ нашит\; туриски 

срtди - ,,Туриски Седмочнсленици''. Още на 
второто заседание въ тоrавашmш ;юка;1ъ „Батем
бергь" (задна стая) - София, се прне устава и 
кръсти дружеството. Между лредложенитt имена: 
Витоша, БЗJiканъ, Ив. Вазооъ, Алеко l{онстанти
новъ и 611иэкия 110 календаря за датата светецъ 

..Панталей пжтникъ", блаr,:щарение цtлно при

сжтстnалитt на събранието лични Алекови прия

тели - първото българско туристко дружество 
nъ София прие името „Алеко Константиновъ". 

Съ казаното далечъ сме отъ мисъльта да на
малимъ заслугата на Алеко при прокарване съ 

такава широка замисъль идея на бълrарски ту

ризъмъ въ литературата ни. Напротивъ, фейлето
ниrt; му *) писани презъ rодннитt L895-1897 r. по 
красотитt на българската и чужда природа, като: 
До Желюша съ говежди вагони; Невtроятно, на.
истина, но фактъ: 300 души на Черния връхъ; 
l{акво? Швейцария ли? ... ; София-Мездра
Вратца; Въ българска Шве/.lцария; Презъ Марта 
въ Чепино; До Чикаго и назадъ, еж. шедьоври на 
българската туриска мисълъ. Подобно Жакъ
Жанъ Русо, той е първия у насъ, който на вре
мето лансира идеята за български туризъмъ, при

ближаване българи.на къмъ майката природа. За
това той още на 22 авrустъ 1895 r. печати къмъ 
любителитt на природата покана съ следнето съ-

*) Чети съчиненнята на Алско Коястантнповъ. 



държание: ,,Умоляватъ се софийски•гl; любите.r~и 
на българската природа да ваповtдаrь въ недtлs1 

па 27 августъ на Черm,~я връхъ Витоша, гдето 
точно въ 12 часа презъ деня ще се от1<рне засе
дание за съста 13янето на единъ клубъ на бълтар

с1штt туристи. Поканата се отнася до вси,п<и то
бители, наnърuшлп 20 годишна възрастъ. - Оrь 
t1·!,копко любители пешеходци". 

. Между многото, което се говори в:ь тоя фей-
летонъ за нуждата и nодзата отъ туриски кдубъ, 

изглежда Аде1<0 не е ималъ особно пtрна пред
става за европейския туризмъ, затова като ronop1,t 
за целиrl; на туриститt - пешеходци, той пµо
дължава: ,,Ще се устрой~затъ кон1<урси и общи 
расходки и uрочее''. l{ато сжществевно условие за 
приемане членове прибавя: 11\{oilтo не може да се 
по1<ачи поне на Черния връхъ, той не ааслужаnа 
да бжде членъ на клуба. Този клубъ ще има за 
образецъ аJmийскит·I; l(лубове и пр." Види се той 
не е nравилъ разлика между алпииизмъ и туризыъ, 

държалъ е последния за спортъ, затова е поста

lJИЛъ тш<;ша тежю1 условия за приемане членопе 

на кilуба. Той nренебрегвалъ даже известната nи 
финиция на туриста, че туриста е пжтникъ за 
удоволствия и крайно широката де/.lность 11.i 

френския туршrгъ 1шубъ, 1<ойто въ организацията 
с11 приютява: кЬлоездачи, аnтомобит,rсти, цикт-1-

сти, туристи, аJшинисти, даже хотелиt:рн и np. 

Изглежда, тия тежl(и условия еж попре•1или 
за ос,"ществяване на замисJJяния отъ Але1<0 и Ив. 

Вааоnъ t1a Черви връх:ь първи български туриски 
1<J1убъ, на t<ойто лри 1·1злета nървия е билъ по
со•1енъ като се1<ретарь, а втория като председа

тель. При това, прибавимъ ли дват1:1 противопо
Jt0жн~1 nартий1-111 лагери, къмъ 1<оито еж се числили 
Вазовъ и Алеко, дето последния е отпрашшъ по
вечето си фейJJетони, ще си обяснимъ 1<а~<ъ за
мисленото на Черни връ>..ъ съ такъвъ ентусиазмъ 
туристическо дtло въ София ct: забравя. Две ru 

Именно такава е заслугата на нашитt туриски 
седмочислешщи спрtмо дадената отъ AJJeкo ту

риска идея. l<ато студенти въ Германия, Чехия и 

Австрия, прекарали мпадиниn си между другари
туристи, върнали се дома, тt си спомниха за при

ятния 11 свободния студентски животъ, следъ че
тире1·од11шно затишие, решиха да въэобноватъ :;,а

бравената Але1<0ва идея, всрtдъ неоправданиrl; 
недоволства на то1{у-що осноnанитt организац1ш 

дини следъ това, Алеко води отчаяна писмевна _ ··::;,,,-.. -
• • - - • -- "S 
борба съ тоrавшата масть - пише съsиненнето • ~-~ -
с11 Бай Ганьо, отива въ Америка и пр.; на 11 май .• ~ ·;,.9t: • . 
1897 r. той бt подло убитъ и съ това се туря: . ~ .· ·· • ~ - -.;, 
кръстъ на замислеmtя на времето оrь Алеко, ту-:,.:., .· ,..~~~ ~....."' 
рисш1 клубъ. Па и оъпросъ е, ако мекия, кроткия, ~~:::3S -- · _......,.~~~--1!!1~~ 
11езлобивия, ме,1тателния Алеко бt живъ, дали 
щtше да се постави начало на такава орга1:1иза- Пнринъ. Караманнца фот. К. ,с, Радонов,, 

uия, а al(o се поставяше - дали това организа-

ционно дtло щtше да се искара съ успtхъ. 

Ht1<ora си Ж. Ж. Русо даде идеята за свt
товенъ туриэмъ, оба•1е естествоизпитателя Со

сюръ и вода,,а му Балма се смtтаrь основатели 

на туризма, затова на пърпия като философъ, па

мя'1·шша му 1<раси женевския островъ, а на вто

ритt - ПШIЯТШIКа имъ IЗЪ lilамоии сочи ВИСО l(ИЯ 
Монблаt1ъ. У насъ, Раковши и КаравеJювъ дадоха 
11деята и въsп·l;ха ревоmо1щята, обаче ревоmо

ционното организиране уреди апостола Левски. 

- юнаш1<а и ловна - обвинявани въ цtпене бъл
гарс1<ата интелигенция. На l{няжевскня съборъ rl; 
сн дадоха тържестnенна дума, въ София да осно

оатъ турис1<0 дружество и да работятъ съ всичюr 

сит-1 за усп·l;ха му. Ма1<аръ скромни обществен

ницн - арх11т~!<ти, инженери и а!Т'Ге1<ари, т-1; ве се 

побояха отъ пою..--въргания имъ често на лолбивъ 
упре1<ъ - ,,че иесъэдаденото отъ Але1<0 и Ва
зовъ, т·t, не 1це моrап, го създаде". Напротпвъ -
11ъодушевени отъ народополезностьта на туризма, 
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тt създадоха първото бъшарскu турис1<0 друже
ство, избраха настоятеJГство, утвърдиха му устава, 

установиха и облtкоха турис1<а форма и почнаха 
уредбата на семейни излети, срещи, сказ.ки и за

писване 1-юви чденове. Благодарение възприетата 
дисциплина, послушность и уважение между пред

седателъ, настоятелство и членове, за кжсо време 

дружеспюто си създаде име ~• уважение между 

софийското общество, затова още първата rQдина 

числото на членоветt му · достигна цифрата 200. 
Всичк~• съставляваха едно туриско семейство -
съ една 1.tель и душа, затова още презъ първата 

зима по•rнаха да се основаватъ въ провинцията 

1<лонове отъ първото бълrарс1<0 дружество. 

г. к. 

Mf\PKИPOBKF\ 

Увеличението на броя на излетницитt. въ по

следнитt нtколко години все повече и nоиече из

дига предъ туристи11ескиrl; съюзи нуждата отъ мар

кирани пжтища и пжтеводители поне за наЯ-rлав

нитl; туристически обекти. Резултатитt отъ досе

гашната маркировка еж печални и по нанесенитt 

тукъ тамъ знаци едва моrатъ да се оnравятъ тtзи 

които еж ги нанасяли. 
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Това което се изисква отъ една маркировка, е 

тя да бждt'. прегледна, да се хвърля на очи и да 

ба.де удобна за издаване пж.теводитель по нея. 

Като основна маркировачна единица се приема 

сега табелката, а за помощна - знака. 

Нуждно е маркировката преди всичко да се 

.подготви добре. Пж.тищата предварително се проу11-

ватъ и се нанасятъ на карта или се начерта.ва проста 

схема, на която се означаватъ мtстата на табелитt. 
СJ1едъ това като се вземе под·ь внимание цвtта на 

околната срtда, на схемата се означаватъ цвtтоветt 
и знацитt съ които ще се маркира тя. Нуждно е 
разпредtлението на nоследнитt да стане така, че да 
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не се пресичатъ пжтища съ еднакъвъ цвtтъ и энаkъ. 

За табелкитt е нуженъ сухъ материялъ оrь меко 
дърво. Голtмината на последНИ1'Б нtма нужда да 

надминава размtритt на единъ обикновенъ канце
ларски листь, за да бжде по-устойчива на буритt и 
вtтроветt. Умtстно е табелката да се импрегнира 

отъ заднята страна съ минерално масло или кризотъ. 

· Сжщо и заковаването оrь задъ на две ламаринени 
пластннки, които предпазватъ оrь _н11виване и 

спукване не е за изхвърляне. 

Табелката се заковава на височина отъ 
1 ·60 до 2·40 метра споредъ случая. Добре е 
на табелката да се пробиятъ предварително 
дупкитt за rвоздеитt, за да се избегне всt
какво счупване на nоследнята при поставя• 

нето. Оrь лицето табелката се боядисва бtло 

н се надписва съ черни букви. Особено внимание 

да се обърне на приготвянето на боята. Да се 
уnотрtбяваrь чисrь безиръ и добре смлени бои . 
Оrь цвtтоиетt да се предпочитатъ силнитt. Ми
ниумъ да не се употрtбява1 защото въ две-три го

дини избtлява. Имаме опити вече въ Витоша и 
Стара Планина. Да се замtсти съ по-тъмната, но 
извънредно устойчива италиянска земна 6011 .noм
nef.lcкo червено". 

Маркирането става так-а: 

Въ обласrьта, подлежаща на маркиране, се из• 
биратъ по главни туристки обекти. Оrъ околнитt 

подст.жпи се прекарватъ на скицата пжтищата до 

тtхъ. Пручватъ се добре тt относно цвtтъ на 
скалната имъ срtда и се означаватъ цвi;товетi; и 

знаковетt. На всt• 

ки кръстопжть или 

разклонение се по

ставятъ задължи

телно та б е 11 к и. 
Следъ приrотовле• ~ 
нието иа табелки-~ 
тt по изработения 
планъ започва само-

то маркиране. Меж-

3НС\ЦИ 

Фиr. 2. 

ду две табелки се занасятъ знаuитt, едни за оти

ване други за връщане. 

Погрtшно е -нанасянето на знака било на ка

мъкъ било на дърво, тъИ че той да е обърнатъ къмъ 



пж. тя. Фиг. 1. Правилното нанасяне е посочено фиr. 
1. Пунктирания знакъ показва че е вицимъ само отъ 
посоката на стрелката. Голtмината на знака ще за

виси отъ далечината отъ която трtбва да се вижпа . 

БТд IOMPYtl"Ъ • ?М'Л ЮТ С. 

о КУЮn.:;~RМБП· 
PHUA-lfi,A,щ 1, мr-im-1A rhflR·~ 

А .11 ю11РУt1ь-тп~- •1 ,т 

Ф11 r. 3 

Пд. i0t1PYIII.-1AПЬ IП:ТС 

>- -\' ~l • о 
ХНJ41Л 

IOMPYl"\Ъ- 'lnnЪ-1:i 

А f 'i ~APClOBO 1~ 19:111 

Фиг. 4. 

За това именно се спирамъ на кржга и комбинации
тt оrь линии като на/.1 леки и удобни за на
насяне. 

Ясно е оrъ цруrа страна, че броя и голtмината 

на знаковетt, при единъ строго очертанъ пж.ть, мо

гать и трtбва да се намалять до минимумъ, а да се 
увеличать тамъ, гдето би се появила известна не

си1·урнос,-ь. Особено внимание да се обърне когато 
лж.тьть пресича нtкоя широка поляна въ гора. Тамъ 
непременно и на дветh страни трtбва да има ясно 

виждани табели или знакове. Оть друга страна, ако 

рtзкото изменение на окWiната срtда по видъ и 

цвtть наложи смtна на вица и цвtта на знака, то 

на мtстото на смtната се поставя таб.пица отъ вида 

фнг. 8, като споредъ мtстнитt условия, ако е 

БТ. КУПЕНА ЮТС 

~ t; 
АМБАРИЦА j: 

~ . о 
•""'А IOMPYl\~•7Al\"(1• ~ 

- « ,.,.~ l'!At1Kl\·Pb11(-1 I 

D ,(1 А.;) IIOPЛO P.>D - ·3 rщ 

Ф111· ,;а. фr1r 5. 

иуждно, малко преди и следъ смtната се поставятъ 

двата знака заедно. 

Въ високитt тревисти области на нашитt пла

нини маркирането може дз стане нзключите11но съ 

всички 2 метрови колове, понеже удобни мtста за 
нанасяне на знацитt mrпсватъ. Кола се намазва на 
върха (фиг. 9) съ червена и или черна боя. Подъ 

него се нанася rолtмо бtлополе, върху което по 

срtдата се нанася маркировачния зна.къ. Оrъ долу 

се нанася еж.що едно поле отъ червена или черна 

боя. Този начинъ е практнченъ зиме и лете, денемъ 

и нощемъ, понеже винаги единъ оrь тtзи uвtтове 
се отдtля ясно отъ околния фондъ. Поставянето на 

1·абелки да се ограничи до възможность по малко, а 

и тtзи, които ще трtбва да се поставятъ, да се на

малятъ по rолtмина. Повтарямъ, че този ко/.lто за• 
бележи общия комплекrь оrь табелка и коль ще 
доА.це на бJiиэо 11 ще прочете написаното, ма1;<аръ и 

съ ситни букви. Боядисването на колъ съ табелка е 

посочено на сжщата фигура. 

За ясность привеждамъ едно пробно маркиране 

на Карловския балканъ. 

Избираме си за 3 главни пункта Амбарица, 
Купена и Юмрукъ чалъ. 

На фиr. 1. е означено схематически разпреnt
лението на пжтищата. За да се избегнатъ многото 
клишета извършено е пробното маркиране само по 

посоченитt съ цифри въ колелца пунктове. 

За срtдния пжть. Карлово-Малка-рtка-хижа 
Юмрукъ чалъ-Юмрукъ чалъ ца приемемъ напри
мtръ кръглия знакъ фиr. 2 съ червена боя на 
бtло. 

Тогава на изхОдН'ия пунктъ на пж.тя оrь Кар
лово поставяме табела фиr. 3. Въ горнитt два жrли 
се поставятъ инициялитt на маркиращитt дружества. 

Въ срtдата между тtхъ се написва крайния пунктъ 

на пжтя. Подъ него по посока на пж.тя се поставя 

l~УП !:НП Б.'Тд I li~P11 Dl30 1 ютс ~ -
Фиг. 5• . Фиг. 6. 

кжса стрелка, nрезъ която се нанася маркировачния 

знакъ, а следъ не!! разстоянието въ часове до посо

чения пунктъ. Ако пжтя е общъ до нtколко пункта, 
озвачаватъ се всички съ разтоянието имъ въ часове, 

а следъ това и второстепеннитt пунктове. Въ лtвия 

десенъ жrълъ се помtства буквата на пж.тя и номера 
на табелата. Въ дtсно пъкъ се нанася годината на 
поставяне на табелката. Между пунктъ едно и две 
на фиr. l . се нанасятъ маркнровачнитt знаци за 

отиване и отдtлно за връщане. 

Въ пун.ктъ 2 гдето се разклонява пж.тя се по
ставяrь табелкитt оrь фиг. 4. 

Тукъ срtдния пж.ть продължава съ сжщата 
буква и знакъ, а се отдi;ля нова серия D отиваща 
за Купена и Амбарица. Въ първата табелка поцъ 
първата стрtлка, се написва името на подс·rжпа, отъ 

ко~!то излаза пж.т11 и разстоянието до него. Въ 

путпъ 3 (фиr. 5.) имаме па1<Ъ отклонение съ сжщъ 

~ --- 1. 

- • КО'!МАрь J ' "'"" · 1 1 
IUMl' Yl16 lf\n1J -!t. Mf.1/IK\l t'b ~ --о 

rщ -з; kYrш 1n - '1 ~ 
Л· r~ КnР11ово 6 ~,~в 

Фиr. 7. Фи1· 8. 

по форма, но другъ по цвtтъ знакъ и съ друга 

буква. Въ табелката на стария пжть имената на на-
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миращитt се въ обратна посока 

мtстностн и подстжпи се увепи

чавать. 

Дохаждаме 
(фиг. 6). 

до пунктъ 4. 

~

,, __ _ 
-· ~-

-•-1 
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•, 

), 
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Повръщамъ се на букви,тt въ лi;
вия доленъ жгълъ на табелката. Tt 
еж предназначени изключително за 

съставяне на пж.теводитель - Ако 

схемата фиг. 1 се отлитографнра 
11вtтно1 или така, както е посочено 
съ означени цвtтове, то на гърба 
бързо и лесно моrатъ да се да• 
дБтъ оказания за достигане даде

ни мi;стности Така В. А No 4 
~ А .№ 3, Е, О ще посочи на 
всtкиго отъ rде може да мине. А 
едно точно копие на маркиранитt 

п.ж.тища отъ карта, отлитографи

рано цвtтно на оризова хартия би 

са.четало точностьта иа картата съ 

Тукъ се среща п,ктя А съ 
този излазящъ пакъ отъ Карло
во, но минаващъ надtсно отъ него 

презъ върха Кочмаръ. До като 
всички табели по този пжтъ, по

мtстени негде между Карлово и 

rтункrъ 4. носятъ горе надписа 

Юмрукъ чалъ, тази сочеща вече 
обратния nжть, носи името на 

подстжnа - Карлово, понеже дру
гата табела ще сочи пжтя отъ тамъ 
до върха. 

Фиr. 9. удобството на окомtрната схема

и сж.щевременно би замtстило съ 

Въ nунктъ 

А и този отъ 
5. (фиг. 7). гдето се срещатъ пжтя 
Калоферъ имаме сж.щия случай. 

rолtмо преимущество за туриста скн..nитt nж.те

водители. 

Б. Кертевъ 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЬ 

Къмъ страждующАm. - По случаll roлtми:rt 
бедствия, които постигнаха тракийската равнина Цеитра11-
ното настоятелство е отправило следното писмо до дру

rарнтt отъ Пловдивъ, Чирпанъ. Хасково и Стара Загора: 
Драги приятели, отъ името па Ц. Н. и дружеството, из
пращаме па всички ви нашитt сърдечни съчуствия за rо
лtмото народно бедствие и живи сърадВВI!ИЯ за щастли• 
вото .избавление на Старозаrорци отъ явната rибель. 

Въ тtзи дни на обща народна скърбь, оашиrt; мисли 
еж устремени К1.МЪ пострад:алитk и наll-папредъ къмъ 
васъ, драги пр.иятели, вtрпи сииове на rолtмата турис
n1ческа задруга. Както въ дни на обща радость, тъll и въ 
дни па обща скръбь, вие сме мислено при Васъ в взи
маме участие въ ваш11тt болки и страдания. 

Б,кдете бодри духо.м'о В'о нещастието и като 
истински туристи н.е унивайте: n'орви даt1те примтьр'о 
на обществото за са.мопомощь и организация. Нека 
тtзн, конто толкова пжти еж дали намъ помощь, видятъ, 
11с турисrитt еж. вtрни синове на народа и винаги се 
прптичатъ ва nомощь въ нещастията му. Така ще станатъ 
неразривни връзкитt ни съ народа и ще се повдигне 
общественото значение на Б. Т. Д. 

Въ желанието си да даде материалевъ израsъ на 
живитt чувства които ro вълнуватъ, Ц. Н. внесе въ 
обшия комитетъ за пострадалитt отъ землетресението 
скромната помощь отъ 10 хиляди лева, като сжщевре
менно откри подписка за събиране помощи чрезъ 
клоноветt. 

Быете бодри духомъ и вtрваllте въ нашата народна 
н туристическа солидарность. ЗдравtАте! 

Карлово. - К11онътъ е далъ вечеринка съ пиесата 
МаАстори отъ Рачо Стояиовъ. Полученъ е доста добъръ 
приходъ, кoll:ro ще се употрtби по построllката на новата 
хижа Хубаве1;ъ. 

Въ центъра 11а град.а е поставено rontмo и красиво 
табло, въ което ще се излаrатъ снимки отъ близкия бал
канъ. Клонътъ възнамtрява да пристжли къмъ залеся
ване ю1 мtстата около хижитt Юмрукъ чадъ и Хубавецъ. 

Поправен1, е доста и ще продължава да се поправя 
nжтя къмъ хнжнn. 

78 

Пловдивскиятъ клоиъ .Калояновъ връхъ• . -
Съгласно целитt на Б. Т. д, Пловдивскнять клонъ . Ка 
лояновъ връхъ• следъ нtколко настоятелственни заседания 
е изработилъ програмата за предстоящата му деltность тая 
година. Предвидени еж редъ излети, близки и да,11ечни, 
отъ които при повечето отъ тtхъ ще се нзвасятъ под
ходящи сказки на самото мtсто на излета. Засtгнати еж. 
редъ иптересни въпроси. Ще се канятъ и съседниrh кло
нове отъ 6. Т. Д. и Ю. Т. С. да участвуватъ на тия излети 
и сказки, като по този начинъ rt; ще бждатъ 11ревърнатн 
въ малки туристически конференции-срещи. 

Програмата на нзлетитъ е следната : 
1) На 7.lV. до монастира Св. Врачъ (Кукленъ) съ 

сказка отъ Д-ръ All. Пъевъ за археологията на Тракия; 
2) На 22JV . .цо с, Ферднна.ндово и с. Сотиръ съ сказка 
оrъ Д-ръ Маволовъ за водоснабдяването на гр. Пловдивъ; 
3) На 291V. до с. Кричимъ-Въча съ сказка отъ Инжннеръ 
Скортеllковъ за епектриф11кац11ята на Пловдивския край ; 
4) На 6. V. до мина Марица съ сказка оrь инженера на 
с.v.щата мина за миннитt богатства на Родопитt; 5) На 
10.V. въ с. Перущица (по случаll nразд:ника на възста
нието) съ сказка за историята на сжщото село; 6) На 12. 
V. въ с. Хнсаръ съ сказка на желt::~о-пжтното д-tло и зна
чението му за Тракия н Пловдивския Окржrъ отъ ипжи
неръ Табаковъ; 7) На 25 V. до Бачковския Монастиръ съ 
сказка отъ Д-ръ All. П-tевъ за историята на САUЦИЯ мо• 
настиръ; 8) На 20.V. въ rp. Пловднвъ-Аllеково утро - съ 
сказка отъ Професоръ Д-ръ Ап. Балабановъ за Апеко и 
творчесrвото му: 9) На 27 .V. до лобното мtсто на Апеко 
и rp. Т. Пазарджикъ съ участие въ Аllековитt тържества; 
10) На 2, 3 и 4-Vl. из11етъ до в. .Юмрукъ 4алъ съ 
сказка въ гр. Карлово отъ Архитекrь Семовъ на тема 
.Националоия елемеитъ въ нашата архитактура• и взимане 
участие въ Ботевитt тържества въ rp. Калоферъ ; 11) На 
17 VJ. до с. Лжджена-Чепино Баня съ сказка on. горския 
Инспекторъ Анrеловъ за rоритt въ Родопитt и тtхвото 
рационално използуваме; 12) На 24.VI. до Пещера и Св. 
Константинъ съ сказка отъ Петко Атанасовъ за флората 
и фауната иа Родопитt; 13) На, 1.VП. до спирка Марица
Текирскнтt извори съ сказка отъ инжинеръ Зелков:ь за 
значението на р. Марица и нейното рациопалво изпол• 
зуване; 14) На 8.VI. дом .• Юндола• чрезъ гара Белово; 



15) На 12.VJI. до Сестримския водоnадъ и ,Джаферица" 
чрезъ гара Сестримо съ сказка за нашата народна музика 
и специално тази на родопския край. 16) На 22.VII. до в. 
Белмекенъ съ сказка за "rеолоrичния произходъ на Ро
допит\;; 17) На 19.VU. до в. Калоявовъ върхъ съ сказка 
за Родопит\; въ географическо отношение; 18) На 2.VII\. 
до Казанлъкъ и в. Буздлуджа съ сказка оть Георги Бър• 
за11овъ за възражда11ето; 19) До Бъла-Черква, Еръ-Кюприя• 
Станимака; 20) Рила, 21) Пиринъ, 22) Станимака-Безово. 
За nоследRИт\; "Четери излета, които ще станать презъ м. 
авrусть н началото на м септемврий, цоnълвително ще се 
съобщать датитh и евентуалнит\; сказки. 

Тази проrра~1а не е окончателна. Тя ще търпи 
евентуални корекции и допълнения, каквито бждащит\; 
обстоятелства наложать. Вънъ отъ това, въ rp. Пловдивъ 
ще се държи сказката отъ Ст. Н. Шишковъ за историята 
на Родопския край. 

Тазгодишната си дейиость Т. Д-во , Калояновъ 
връхъ • въ Пловдив'Ь откри съ отпразнуване 20 годиш
нината на с,кщото дружество и полагане основния 
ка.м1,к1, на Пловдивския Туристически домъ, което 
стан.а на 8./V. т. г. По този случай се свика JОжно
Бzлгарска mypucmurtecкa конференция, на която бъха 
поканени всички клонове Б. Т. Д. и Ю. Т. С. отъ IUар
ството, и на която председателя на Б. Т. Д. архитектъ 
Козаревъ говори на тема за туризма и родинознавието. 

На 7.IV. презъ 11евътъ има излетъ съ всички гости на 
Манастира Св. Врачъ (с. Куклепъ), гдето Д-ръ Ал. Пъевъ 
изнесе сказка на тема Археологията на Тракия. Вечерыа 
сжщия день има туристическа вечерь въ Гражданския 
клубъ съ сказка отъ Георги Шивачевъ на тема нзциrаие 
Туристическия домъ въ Пловдивъ. 

Тази бележка бъ наредена преди злощастното земе
тресение, което разори Пловдивъ и Пловдивския край. За 
скоро бждеще едва ли ще можемъ да rоворимъ тукъ за 
н-J;к:~ква по-оживена туристическа дейвость. 

Защита на природата. - По покапа на друже
ството на Бълтарскитl; лесовъди между преа.ставители ва 
лесовъдитt, дружеството ва природоизпитателит-J;, бота
ническото и зоологическото д-ва, ловната организация. 

ti. Т. Д. и Ю. Т. С. се обмисля въпроса за защита па 
природата въ най-широкъ мащабъ - гори, животни 11 пр. 
Състоялить се две срещи еж биi!И посветени на уясня
ва.не въпроса н опµедi!пяпе начина, по който ще действува 
за постигане предначертанатата цель. Срещит\; ще про• 
дъпжатъ. 

Пернишкиятъ кповъ Голо Бърдо е ималъ на 15 
мартъ общо годишно събрание. Клонъть е развилъ ожи
вена туристическа дейпость. Спечелени еж. много чинов
ници П\JИ Мината, залисани еж много членове отъ граж
данството. Къмъ края на годината клонъть е броипъ 
около 150 души съ 90 абонати ва списанието, 

Клоновото настоятелство работи по строго опре
дъпенъ ш1анъ, който постепенно се изпъmrява. 

Така по залесяването еж организирани всички кул
турна дружества. учащата младежъ и се работи по зале
сяването на бърдото !<ракра. Посацени еж 20 хиляди: 
барчета, 600 яворчета. Тукъ залесяването тази година ще 
r1родължи. Мъсrпостьта Кракр.а е отпусната па клона на 
въчно ползуване. Въ градината се правять и научюt 
изследвания. 

По отношение строителната дейность кловътъ е 
заnисалъ д11а rолъми усоъха: една солндна хижа на Голо 
Бърдо, осветена на 3 юний м. r. и ецва чешма на Раи 
чово градище, направена отъ членове 11а клопа презъ 

време на из11ети. За жалость намиратъ се хора, които не 
зачитатъ папра"веното съ толкозъ трудъ обшествено 
бла1·0. На два пжти презъ зимата еж обирали хижата к 
еж отнесени сждовет\; за готвене, приборит\; за ядене, 
огледалото и инструментитh. Хижата е била добре посе
щав.ана презъ зимата, може би до 2000 души, и еж пре
нощували около 600 души. Такса не t: събирана. 

Презъ годината еж се състояли 30 изпети, оrъ които 
7 мноrодпев11н. 

Презъ 1·одината е имало три срещи: една въ Земен• 
сккя монастиръ съ Кюстендилци, друга па Голо Бърдо съ 
Радомирци и трета въ Перникъ съ Софиянци, Кюстен• 
дилци, Радомирци и Дупничани. 

Въпросътъ за спалнит\; е уредепъ, като за uельта 
па разположение еж 30 легла въ гостиит\; стаи на мината, 
освепъ това въ Гимназията има 10-12 рогозки за уче
вици-ексиурзиавти. Презъ roдJmaтa въ т\;зн спалви еж 
пренущували около 200 души. 

Маркиранъ е самс пжrя отъ Перпишката гара до 
Хижата (широкия пжт1,) съ табелки, повечето отъ т\;хъ 
обаче еж задигнати и изпочупени отъ населението. 

За пропагандиране па природ11Ит\; и друrит-J; хубости 
въ околностыа на Перникъ, както и на самата ми11а, 
кло11ътъ е изработилъ две витрини-табла, въ които ще се 
изложатъ снимки отъ околностыа - Люпинъ, Голо Бърдо, 
Кракра, както и изгледи отъ мината и рудвицит\;. Та
блата ще бжа.атъ поставепа на новата гара. Приготовлява 
се н една серия отъ диапозитивни снимки, които ще се 

пращатъ въ друrит\; клонове и въ чужбина.. . 
Отъ оечерннкюi; трtбва да се отбелtжи тази на 18 

февруари!,! т. r. подъ форма на селски сборъ отъ Граовско. 
Последната вечерь е имала rол-J;мъ успъхъ главно по 
своята уредба и ориrиналностьта си. Клопътъ насърдченъ 
отъ този ус11ъхъ ще повтори тази забава презъ лътото, 
въ парка на мината или на хижата. 

Кповъть е добре стабилизиранъ и вжтрешио добре 
орrанизиранъ. За rолъмит\; си ycrrhxи 11ъ всl;но отноше
нне клонъn. е много задължепъ па управата на мината 
въ лицето на иегов1<я rлавенъ директоръ ивжинеръ Ко
няровъ, администратора и техническия диреюоръ инж. 

Колевъ, който всъкоrа еж се отнасяли наll-блаrослонно 
къмъ начинаю1ята па клона. 

Кповъть нi,ма неизправни qленове. Къмъ клона е 
образуоана скиорска група. Приходъ и разходъ около 30 
хиляди лева. 

Дол. Ор1;ховица. - Клонътъ е ималъ на 3 мартъ 
литературно муз11капна оечер11нка съ подбрана програма. 
Играна е драмата Отмъщение. За вечеринката еж били 
поканени клоноветt на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. отъ Лtс
ковецъ, Дръново, Гор . Орtховица и Калтивецъ. Преди
дущата седмица е била агитационна. На Тодоровъ день е 
имало манифестация нзъ селото, а следъ това бесед.а оrь 
председателя на клона н.а тема: Що е туризъмъ? 

Долно Банскиятъ клонъ за да улесни излетит\; 
къмъ Мусала и Белмекенъ възвамърява да построи 
землянка или хижа около в. Ибъръ. За цепьта еж напра
вени вече нужд11ит\; постжnки. 

Търново. - Кловътъ е получипъ 15 хиляди лева 
rюмощь оть Тървовската окржжва 110стоянва комисия за 
довършване на хижата, обзавеждане на спалиитt и за 
пжтеводитель. Дружеството държа искрена блаrодарность 
за помощыа, която се дава и за подкрепата, която се 

указва винаги отъ Комисията. 
Редовниятъ члепъ ва клона r. Бончо К. Мандовъ, 

търrоаецъ, поради напущане на града и заминаване за 

Казанлъкъ, е подарилъ 1000 лева. Заради тази му щед
рость то , е провъзrласенъ за дарителе11ъ членъ 11а клона, 

Хижата е застрахована при Чиновническото к. з. 
д-во въ София за едннъ милионъ лева, а мобилит\;, кар
тинит\;, снимкнт\; и др. за 400 хиляди лева 

По случай петь години отъ смъртыа на почетния и 
дарителенъ членъ Д-ръ Ст. Сарафовъ клонътъ е направилъ 
на 1 априлъ павахида. 

За спаnН11.т\; въ хижата се плаща отъ ученици по 
8 лв. за пренощуване, отъ всички други по 12 лв. Же
лателво с винаги да се съобщава за пристигането, като 
се извести и числото на жевит\;. Въ хижата могатъ да 
превощувать до 200 души. 

За пжтевuднтепь на Търново еж отпуснати и 5000 
лева отъ общината. 

Перник-ь. - На 24 и 25 мартъ се е състояла 
излетъ-сртьща ыежду Перничани и Кюстепдилци въ 
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Кюстсид11л1,, конто завършила съ излстъ до хюката въ 
мъстиостьта Плавилото въ Осогово. 

Тази 1·одива клонътъ 'с продължилъ залесяt1ансто на 
бърдото Кракра 1Jри Перникъ, нато за цельта е бшtъ 
1юдпомоrнатъ отъ мtсrни трудоваци. На 7 а11рилъ се 

- отлразнувалъ тържествево лразд11ика на залесяването, па 

който присжствували всички културни организации, граж
дапството и др. Залесената площь тази година възлиза 
11адъ 30 декара съ около 25 хиляди бор•1ета, явори, чер
вепъ джбъ, брtзи, акации и др. 

При клонътъ еж образувани секции за залесяване и 
украсяване, за маркиро11ка и фотография, за стопанисване 
ua хижата Голо Бърдо. 

О. Т. С. Стара Загора. - На 1 апри11ъ се е със
тоялъ общъ нзлетъ па клоноветt въ окржга до Мери
члерския изворъ. Присжтствували еж членове отъ кло
новетt на Чирпанъ, Хасково, Стара Загора. 

Дружественъ съборъ. - XXI дружестеенъ събор·ь 
на 24 и 25 маl! въ Кюстендилъ ще се съ!:тои при следю111 
д11евснъ редъ : 

Д-оа 
1. Рефератъ - Асощ1ацията на С1ав. Туристически 

2· Отчетъ на Централното Настоятелстио. 
3. Провtрка Ra пълномощията и приемане на пра-

тенищ1т!; 

4. Прнемане па нови клонове и 11рате11и:цитъ имъ 
5. Изборъ на съборно бюро II комис1ш 
б. Докладъ на Ковтро1111ата комисия 
7. Разискване на от1Jета на U. Н. и докпаца на Кон

тролната комисия 

8. Рефератъ 
9. Докладъ на председате.ля на Ст. ЗаrорсЮU!тъ клонъ 

за рсзултатитt отъ пробната дсйность на О. Т. С. 
10. Докладъ на хижестроителния комите·тъ 
11. Влизане на о. Т. Д. въ Висшия Комитетъ за 

заuшта на 11риродата 

12. Докладъ на комисщ1тi; по отчета, бюджета за 
1928 r. 11 др. 

13. Разни - докладъ 1,ia комисията 
14. Опредtляне мtсто за XXJI редовенъ друж. съборъ 
15. Избиране на четири члена на U. Н. на м"kстото 

на излtз11итt по жребие н тр11ма запас1ш, както и трима 
членове па Кс,нтролната Комисш1. 

Програмата за събора - пр11ст11rансто, разкварти
руване, нзлстFJ и пр., ще се съобщатъ допътmтелпо, 
слеJ!.Ъ установяването и съвм1;стnо съ клонътъ въ 
Кюстендилъ, 

Ц. li-вo ще направи необходимитt постжпки за 
от11ускъ, обаче да се има 11редъ видъ, че М1шистерсюштъ 
съветъ е взепъ решение въпроса да се разрешава по от

дtлно отъ всtко министерство за ведомството си. За всtки 
случай учасrвуващнтt въ събора не трtбва д:а разчитатъ 
11а отпускъ, който да не имъ се спада отъ редовния 
отпускъ. За решението на пъпроса отъ отцълю1тt м-ва 
ще се съобщава чрезъ ежеаневиитt вестннци. 

Своевремея'f!о ще се изпратятъ на клоноветt нуж
нитt увtре11ия за единично 1~жтуваиие. 

Настоятелството счита, че е време вече участвува
щитъ въ събориn; да бждатъ съ установеното облъкло и 
непременно съ значка . 

Помощи. - Uентралното Настоятелство е издало 
следното окржжно до клоноветt на Б. Т. Д. и до О. Т. С. 
въ Ст. Загора. 

Д ру ra ри, 

Свидетели сме на голtмото нещастие, което сполете 
.,една часть отъ Отечество10 ни. Красивата тракийска рав
нина бt разn.рсена отъ незапомнени трусове, които раз
рушиха Пловдивъ, Чирпапъ, Борисовrрадъ, десетки села 
около тtхъ и шшесоса чувствителаи повреди въ Хасково, 

Редакторъ: Ив. Велковъ. 

Ст.-Заrора и око11носп1тъ ftMъ Българсюштъ народъ от
нuво е поставенъ на изпитание, този пжть нредъ при -
родпитt стихшr, Преасто11rь му пови жертв11 за под1юма
гане бедствующето населеш1е, а слсдъ това и эа възста
новяване на разрушеtщята. Въ момента необходима е 
бързата пnмощ1, на обществото и обществени nргаю1-
зации 

Българското туристическо дружество като оСiществепа 
орrаннзаци.я, която е неразривно свързана съ rраждан • 
ството, което въ много случаи е давмо своята морална 
н материална подкрепа за постигане нашнтt не.ли, 11.несъ 

дължи да засвидетелствува своята солидарносrь и под

крепа на ех.щото тuва гражданство въ постигналото го 

нещастие. Нещастието на часть отъ бълrарскюr народъ е 
нещастие за България, е такова и за дружествuто ни. И 
за това нашъ лълм, е да се притечемъ съ своитt скромни 
средства и допринесемъ за омекчаван.е изп11тинията и 

страданията на хилядитt пострадалн отъ страшната ката
строфа. 

За тази uель Настоятелството въ заседанието си отъ 
2 1 т. м. реuш да открие подписка между ч11е11оветt на 
др:,жеството, като вtрва, че КJIОноветt ще въJприематъ 
решен.нето и оедната ще пристжпять къмъ събнр11не на 
добровоmm вноски, само отъ членоветt си. Нtма да бжде 
отъ зиачен·ие колко rолъма ще бЖде помощьта отъ всtки 
клонъ, 110 отъ значе1ше ще бжде дали тя- ще бжде дадена 
на време. Ние вtрваме, че клоновет1;, ще отдадаn, най
сериозно в1111ман11е на апела па Ц. Н-во, за да дадемъ 
доказателство за обществепия духъ, коl!то пе липсва въ 
туристичесюrrа организация. 

Отъ своя страна Ц. Н-во има11ки r1редъ видъ макси
мата, че бързата помощь е двоl!на помощь, внесе въ U. 
Комитстъ за пnстрадалитt сумата десеть хиляди лева. 

Като смtтаме, че кло11оветt ще пристжпятъ веднага 

къмъ работа, съобщаваме имъ. че всички суми ще се 
uентр~лизиратъ въ Ц. Н-во. което ще ги изпрати 110 11р11-
в.адлеж11ость . . Всички суми да се 11зпрашатъ само съ по
щенски записъ и непременно да се съпровождатъ съ 

писмо Срещу полученитh сум1t 1.(. Н-во ще издава ко

чан1111 квитан.ци11. 

Над1;ваме се, че въ скоро време клоноветt шс 1111 
внесатъ nси1Jки събрани суми, за л11 засвидетслствупап,, 
че и тt r1ринад11ежатъ на ед'l!а орrаназаuия, която 11 пъ 

дни на народно нещастие ще яам"kри въ себе си сипи да 
бжде еднакво полезна наредъ съ всички пародооолез11и 11 
родолюбиви организации. 

Подъ печатъ е и скоро ще изл"kзе вториятъ свитъК'Ь 

отъ кн111·ата Рила на П. Дел11µадевъ. 

Ненролокъ. - Пр11родната ст11х11я, която раздруса нн 

14 апрн11ъ до основи хубавата трак1•1llска равиина грабна 

и uаш11я друrарь Петко Танев&, членъ на клона отъ 

• Мери1Jлерскн изворъ •, аrентъ на мtстната банкова аген
тура. Изваденъ отъ развамшитв ти!! починвлъ въ болни

пата въ Стара Загора яа 36 годишна възрасть, като остава 
жена и майка. Миръ яа праха му 1 
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