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Видинската крепость 

КРf\СОТИТь Hf\ Нf\ШИТь ПЕЩЕРИ и НУЖДF\Тf\ отъ 
ТьХНОТО Зf\Пf\ЗВF\НЕ 

2. Ледени и прилепни пещери въ България. 

Въ първата ни ,статия върху пещеритt на 

Бъллария, печатана въ миналия брой на „Бъл
гарски туристъ" ние разгледахме краоотитt на 

нашитt вод1Ни, пропасrnи и сталактитни пещери. 

Изтъкнахме опус11ошенията, ~шито се вършатъ 

изъ ст~лактитнитt пещери 1и апелирахме къмъ 
българскитt туристи да вз,ематъ ,грижата за за

пазв,ането на тия ~кра,сиви !Наши прироДIНи па

меmици. 

Премина,в~е ,с,ега къмъ ,ещна дpYJra група 
интересни наши пещери, именно къмъ така наре

ченитt отъ 1Нас,елениет10 „лед:еници". 
Въ нtюои ютъ IН'ашитt пещери вмtсто камен

ни ст·алактити и сталагмити се обр1азуватъ лед:ени. 
„Леденика" при Вратца, ,,Леде<ницата" при 

Кютель, ,,Пр:опастьm" при с. 1Бреоница, ,,Леде
rниюа" при с. Широка-лЖJка въ Рюдюпитt, - пред
ставля,ватъ специални хранилища 1Н1а ледъ, кюйто 

,образува БЪ тtхъ: кристалrни ледени завеси, при

казни лед:оои кооони, до 2 м. ·висюки ледени буз
дугани и ,гжби, К1ои110 сътворени презъ зимата, 

ост1аватъ тука д:о късНIО лt110, а често пжти и 
презъ цtлю110 лtто, как110 ,е ,случая съ пещерата 

,,Ледооик·а" при с. Широка-лжка. 
Въ Деветашката пъкъ пещера при Лю,вечъ, 

обр·азува,нитt презъ зимата ледени буздугани, из
трайватъ ,кратко ,време, с1амю до началото на 

мrартъ, ,следъ К1ое110 заедно ,съ настжпване rна пю

топло време постепенно се разтопяватъ. На Негово 
Величество царь, Борисъ III пишущия настоящитt 
редове дължи едНlо зиМIНо посещение на тая Де
веташка пещера, име~нню на 4 февруарий 1924 
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nод. Въ гига1нтския неинъ вестибюлъ, сводътъ на 
юойто се издига на 35 метра виоочиiН'а, т. е. 11ол
кова висююо, колюо110 е сводътъ на куполата на 

черквата Александъръ Невски въ Оофия, ние на
блюд!авахме на тая дата, да стърчатъ върху пода 
на пещерата, 1отвеонrо израсли върху земята, хи

ляди баст}'!Ни и буздугани направени отъ бистъръ 
като стъюrо ледъ. Тия буздугаJНи бtха, 1 до 1 ½ 
метъръ виоо·ки, долу тъtнки, а flope дебели кол

юо·ю човtшка ,глава. Една н~обиКJНовенrа, приюаз
на гледка представляваше тая ледена 1:1ора, из

расла тука презъ зимата. ~Когато ние се движехме 
изъ тая r,opa, rнtкюи отъ леденитt дър,ве11а па
даха, събаряха и повличаха и други, и съ стък

ленъ трtсъкъ ,се разбиваха по пюдътъ. Съ часюве 
rние гледахме ,смаяни тая подземtна ледена ropa 
и увtроои сме, че .всtки ще ,остане смаяrнъ предъ 

едrн:а такава чудновата гледка предъ тия чудни 

стъкленю-лед:еrни образувания. 

Всtки ,се запитва, какъ еж се образували тия 
ледени ·буздугани и бастуни тука. Има нtколко 
теории з,а образуването на ледъ 'ВЪ пещеритt. 
Такива ледеlНИ пещери има въ чужбина на ,нt
юолюо мtста и въ нtкои отъ тtхъ ,напр., ,въ Доб
ши11-юката пещер'а въ 1Нtк'Огашнитt имения на царь 
Фердинандъ въ Слю•вашюо, ледътъ ,е натрупанъ 

съ ,стотици хиляди то1На, и тамъ има пърз,алки, и 

ледени стаи, въ кои·ю презъ лорещинитt лtтно 
време, туриститt правятъ ,спортъ на кънки. 

ОбразуваJНето IНа 11оя ледъ въ Добшинската 
пещера е мжчню юбяонимю, нtкои доказватъ, че 

той се е ~натрупалъ тука въ такива грамадни кю-



' 
личества презъ по-,раrншни .rеолоrич·ески •епохи. 

Специалrно за rн1аша"Га Деветашка пещера, ние 
предполагаме, ч·е ледътъ се образу,ва •въ нея по 

следния начинъ. Презъ мразовитото време на яну
арий месецъ, презъ нtколюо ,отвори 1юи110 се на
миратъ на тавана на пещерата, - по тежкия сту

денъ въздухъ се наслага върху rнейния пюдъ и 

постепенно я изпълня ка110 изтиква ютъ тамъ по-

110плия въздухъ. Когато следъ това 1настжпи по
топло време и снtrътъ почне д'а се топи rю по
върхнюстыа rна земята, вещата отъ растопения 

снtгъ прониква презъ тавана и почва да капе, 
капка по капка въ пещерната празднина. Тия 

капки попадатъ обаче въ преистудения въздухъ 
натрупалъ се на податъ и тукъ веднага се пре

върщатъ въ ледъ. Капка следъ капка замръз

вътъ една следъ друга и образуватъ казанитt 

буздугани и бастуни. 

Най-красивата, обаче, отъ нашитt ледени 
пещери е безспорно пещерата .Леденикъ" въ 
Вратчанския балканъ, чието запазване отъ похи
щения е преди всичко необходимо. Отъ Вратца 
към западъ се изкачвате по стръмна планинска 

пжтека къмъ върха Стрежеръ и когато се изка· 
чите на 900 м. в. вие се намирате всрtдъ кра

сиви буйни ливади, по които тукъ-тамъ стърчатъ 

варовити канари. Нищо не издава че тука високо 

въ планината се намира пещера. И вие оставате 

доста изненадани, когато водача туристъ ви до

вежда до единъ малакъ отворъ 1 ·5 м. високъ и 2 
м. широкъ, зtяющъ върху низкия скаленъ ва

ровитъ вtнецъ. Това е отвора на пещерата· .,Ле
деникъ". Извънъ пещерата презъ месецъ май е 

топло и душно, и когато ·вие назърнете презъ 

отвора навжтре въ пещерата, лъхва върху васъ 

истински зименъ мразъ, а дъхътъ отъ вашата 

уста се пресича на бtла мъгла, еж.що като това 

става зимно време, когато дишате. Трtбва да 
отпочинете на слънце, да се отморите и поиз

съхнете отъ стръмния пжть, та тогава да навлt
зете въ тая истинска ледница. 

По-рано се влизаше въ пещерата доста мжч

но и то съ помоща на вжже; днесъ за нещастие 

на самата пещера въ нея се Вf!ИЗа вече лесно съ 

помощыа на една грубо скована дървена стълба, 
която еж поставили тука вратчанскитt туристи. 
По тая стълба вие слизате въ една студена про

пасть. Стигнали на дъното, и стжпили здраво на . 
краката си, вие прожектирате къмъ мрака свtт
лината на ацетилеrнювитt си Л'ампи. И очудено 
гледате отъ преде ,си, и не искате да вtрвате на 
това, което се изпречва пр,едъ нашитt очи. Предъ 
васъ еж юсвtтлени 2: прикаsни ледени колон~ 
оюоло 1 м. дебели. Tt с·е издиrатъ ютъ подътъ на 
8 м. височина, поч11и до тавана, и отразяватъ съ 

стъкленъ блt.съкъ ·бtлата свtтлина rн•а вашитt аце
тиленови лампи. Множе,ствю други по-дребни ле
дени висулки и други най-разrнюобразни ледени 
у,крашения rиздятъ наоюмо тия ледени юолоои. 

Бие 11Je знаете кжде по-рано да ,спрете вашия пю-

rледъ, дали да гледате израслитt направо върху 

блюковетt ледени rжби или стърчащитt тукъ
т·амъ буздуrани, или пъкъ хилядитt диамантени 

ледени кристали, свtтящи нърху стенитt rна тая 

пещера. Докато вие ючудено съз·ерцавате тая кра
сюта, нtкой •отъ вашитt другари, юой110 по-често 
е влизалъ въ пещер,ата, з•астава задъ леденитt 

колони и пуска ,свtтлин,а11а н1а своя фенеръ да 

минава презъ самия ледъ. Една млtчно бtла тайн

ствена •Свtтлиrна се разнася изъ ледената зала на 

·юя красивъ подземенъ дворецъ, който има и дру-

фот. Д-ръ Фодоръ 

Гол"hмия храмъ въ Леденика при Вратца 

rи две ПIО-лолtми 11опли зали и още нtюолюо малки 
стаички и пропасти, украсени ,съ необикновено 
красиви и многобройни сталактити и сталагмити. 
Презъ галерията „ 1Кrомъ" вие IН'авлизате въ „Мал
кия храмъ", а следъ 11ова въ ,,Лолtмия храмъ"; 
отъ тамъ презъ тtсни iюридюри дюстиrат,е до едно 
красино изработено отъ утаилъ се варовикъ, мра
морrню юорито, коеrо врачанскитt туристи •еж на

рекли „езерце110". За нело описвача на пещер·ата, 
асистента по минералогия въ Софийския универ
ситетъ г-нъ Василъ Арнаудовъ казва (Естество
знание и Геюграфия, rод. VII, стр. 142, 1923 год.). 
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„Езерцето ,се намира посрtдъ едrн,о прелесТIНО 
кжтч,е, украсено ,съ чудесни орнаменти. Нtкои отъ 
тtхъ -еж бtли като бtлия мраморъ. Тука ржката 
сtкашъ :на великъ майс11оръ •съ [Н,ай-широкъ раз
махъ е изваяла, не само форми прилични на жи

вотни и растения, HIQ и ЮОМПIОЗИЦИИ, ' въ :!ЮИТО и 

на човtшкат1а фигура •е дадено мtсто. Тежкиятъ, 
богатю украсенъ свюдъ надъ -езерцетю се крепи ютъ 

четири фино скулптир·ани колюни, ошювитt на 
които потжватъ въ •езеро110, и по 1ЮИ'I10 блtстятъ 
струи отъ бавН10 хлъзгащия се живо1'еrнъ елексиръ 

фот. Бурешъ 

Извора Житолюдъ при Лакатникъ 

вода11а". Овчарчетата пъкъ разправятъ, че въ 110-
ва юоритце Св. Богородица ·е кжпала Светия Мла
денецъ. 

Эа жалость и въ тая прелестна пещера, на

вредъ •се ,е проявило ненежествrото на низкокул

турни п:осетители. По най-,красивитt и потайни 
мtста на пещерата, ,а особено върху онtжно бt
литt_ .ка110 мрам~оръ кол-оrни и стени надъ свеще

но·ю езерце, еж изписани · без,бройни имена и фи
гури. Нtкои ·отъ тtхъ еж изрисувани даже съ 
чернилката на димяща свещь, з,а да .остацатъ за 
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ви1наги да ,свиде11елствуватъ за варварството на 

тtхния „худ!ожникъ". И rнапраздно, добре орга
низиранютю Вратчансюо туристичесюо дружество 
поучава, . обяснява, убеждаВ'а, възмущава ,се и про
клина! Само ·e,IJ!Ha желtзна решетка върху входа 
на 11ая, все пакъ още запазена пещера, ,само до

пусrк:ане подъ ·юонтрюлъ на пооещения въ нея, ще 

можатъ да ,спасятъ тоя цененъ природенrъ па

меТIНикъ отъ пrохищение и разрушение. 

За леденитt пещери въ България би могло 
да се напише ,една специална статия. Въ. ,,Леде
ницата" при с. Широка-лж.ка въ Централнитt Ро
допи ледътъ е разлянъ nю подътъ -катю че ли е 

затвърдtло гжс·ю тесто. Братя Шкорпилови, ко
ито еж първитt, ·1юито по--обстrойно еж се зани

мали съ изучване110 на нашитt пещери, пишатъ за 

тая леденица, въ интере,сната си кrнижка „Кражки 
явления въ България" (Пловдивъ 1900 лод.), че 
„близкитt жители товарятъ ледъ отъ тая пещера 

и го носятъ на Ширrоколжкенския събюръ, к•ойто 
става на 20 юлий". Ледъ вадятъ и отъ леденицата 
при гр. Котелъ. А въ пропастьта при с. Бресница 
се натрупва юсненъ ледъ още и въ голtми коли
чества сrнtгъ. Освенъ тия 4 познати мене ледени 
пещери повече отъ сигурН10 ,е, че такива ще да се 

от,криятъ още нt1юлко въ България.' 
За да покажеме колкrо разнообразни и инте

ресни еж нашитt пещери ще премиrнеме къмъ раз

глеждане, на още една друга група чудновати пе

щери, именно къмъ прилепнитt пещери, т. е. пе

щери юоито предст·авляватъ прилепна царство, 

така да· го наречеме, и каквитю пещери въ Евро
па вече много на рtдюо се срtщатъ, ·и които пред
ставляватъ още по-ценни и интересни природни 

памет,ници. 

Такава е напримtръ, пещерата „Голtма 
Подлисца" при с. Беляконецъ - Търновско. Ту
ка презъ зимата, а и презъ лt"Гото се събиратъ 
съ десетки хиляди прилепи, които отрупватъ та

ванитt на пещерата и представляватъ за всtки 
неи1нъ посетитель едно необикновеНIО странно 

зрелище. Тая пещера представлява една ценна на

учна забележителность з·а Търнювския край и 
трtбва грижливо да се пази, а О•сrобеню пъкъ да 
се забрани влизанетrо съ димящи факли въ нея, 
защото инакъ рискуваме въ нtколюо години да 
загубиме тоя цененъ природенъ и науч,енъ па

метникъ, за капото дю сега ме бt страхъ даже 
· публич!lщ да .говоря за да не стане 'ГОЙ по-ши
роко известенъ и •СЪ това да бжде и разрушенъ. 

Беляковската пещера „Голtма Подлисца", въ 
юоято еж били извършени и ценни преистюрични 

разкопки отъ прrоф. Рафаилъ Поповъ ( вижъ Ест,е
ствознание и ,География, год. VI, · 1921, кн. !), е 
разположен•а не далечъ отъ Търново, надъ дъл
бокия дrолъ на р. Раконица, кояrо тече презъ с. 
Самюводене. Презъ единъ широкъ отворъ вие вли
зате въ •една юбширна тъмна пещера, дюшемето на 
която · е съвJ,ршеню равнrо и ~аправено отъ отъп

ка11щ J:'JЛIH_a . ~ рри,лепно_ гya_flq. Ji,tколко деqели 



стълбове подпиратъ не мноrо висюкия грамаденъ 
пещере!Нъ ,сводъ. По 110я свюдъ има множество по

добни !На кубета вдъл6натини, върху които пъкъ 
висятъ с11отици ,сталактити ютъ особена топчеста, 
по право цицковидна форма. По тия грапави ста
лактити, въ тия вдЛъбнати кубета, въ изваянитt 
въ стенитt на пещерата амвони намtрихме на 23 
V. 1920 год., да висятъ съ ,главата надолу, хи
ляди голtми и малки прилепи, принадлежащи на 
4 различни видове. На нtкои мtста rro тавана 
намираме тия прилепи така гшсто натрупани 

единъ д!О другъ, че тt представляватъ нtщо като 

слънч1отледова пита, чернитt семки на която еж 
гжсто натрупанитt , единъ до другъ прилепи. За
станали близко до едно такова мtсто, вие чуват,е 

прил,еП!Нитt екскременти ,като дъждъ да падатъ 

отъ riope и тt се натрупватъ на пода на пещерата 
въ ,видъ на голtrми купчини наподобяващи срtдно 

голtми купи сено. Доближи-ге ли се до такава 
една купчина, остра миризма на амо1Ниакъ удря 

въ носътъ ви и прави очитt да сълзятъ. Тия на
трупвани тука ,съ вtюове прилепни 1екскраменти 
образуватъ прилепно гуано, което би могло да се 
използува за наторяване на ниви и ливади. По 
11ова гуано се развива и специална пещерна фа
уна, за която, ,обаче, ще говориме по късно. Аюо 
хвърлиме бастуна си нагоре и подплашиме при
лепитt, тt съ стотици ,се разхвърчаватъ изъ пе
щерата, доко,сватъ се даже_ съ мекитt си крила до 

вашето лице, а образувалия ое отъ тtхнитt кри
ла вtтъръ гаси даже вашитt лампи. Съ остри 
писъци, пост,епенно прилепитt се изпюкриватъ 

изъ пещернитt дълбочини. А веч,ерно време на 
цtли ,облаци тt излизатъ изъ пещерния отворъ и 
чистятъ отъ ,вредни насtкоми околнитt поля и 
лорй. ' 

Ако чювtкъ се намtри самъ въ ,една такава 
прилепна пещера, при тая чуддовата храмова об
становка, въ абсолютната тъмнина, при глухата 
деrмюнична тишина нарушавана самю отъ писъка 

на стотицитt прилепи и отъ шепота 1на ципеститt 
имъ крила, въ такъвъ единъ _ мраченъ подз1еменъ 

миръ човtкъ бива юбхванатъ отъ мистичность и си 
спомня неволно за Дантевитt описания на ада. 

Прилепитt, тия извънредно rюлезни животни 
не ,обичатъ човtка; затова тt напускатъ пещери
тt, въ които влизатъ мrноrо ,посетители. Особено 
пъкъ ако въ такива пещери се влиза съ горящи 

факли или съ димяща борина, тогава прилепитt 
напускатъ тия пещери за винаги. Изюбщо влиза
нето въ пещеритt съ димящи освtтлителни срtд
ства е ,едно пре,стжпление. Отъ димътъ, не саМ'о 

че прилепитt биватъ проr,онени, но и таванитt на 

пещеритt биватъ П'очернени и ,огрозени, безъ то

ва почерняване да може въ бждеще да се пре
махне. 

Не може ч,овtкъ да не се възмути като види 

напримtръ, какъ е обезобраз,ена отъ ,сажди и из
поцапа:на съ смола отъ бо_ри:на, до преди 6 го
дини още чистата и красива водна пещера при ,с. 

Лжджене ,въ Рюдопитt. Заедно ,съ нейното опуш~ 
ване, унищожена ,е отъ димътъ и саждитt, и ин
тересната живуща тука още преди 4 J'Одини пе
щерна фау:на. Вtрюяпю слtпото пещерно насt
комо Paraduvalius Bureschi, намtрено тука отъ 
реююст,ния туристъ и лtкарь М. Аджаровъ, нtма 
вече никога да се намtри въ тая пещера, а вt~ 
роятно нtма да се намtри и никжде другаде. 

Въ пещеритt трtбва да се влиза само съ аце
тиленови или ,електрически лампи. Ацетиленова
та лампа дава ,силна и хубава бtла свtтлина, при 

1\ова тя не дава никакъвъ п:ушекъ и затова е 

най-приnодна при посещенията въ пещеритt.. Ту-

фот. Ив. Първановъ 

Водна пещера при с. Чепино - Родопит-1, 

ристическитt дружества въ Търново, както и дру
жеството за защита на родната природа би трtб
вало авреме да взематъ мtрки за запазването на 

тоя чуд:н1оватъ и рtдъкъ природеrнъ паметникъ, 

именно Беляковската пещера ,, ,Голtма Подлисца", 
като главно забранятъ влизането въ нея ,съ ди
мящи факли. 

Въ Лакатнишката пещера въ Искърския про
ло,мъ, още презъ 1914 година имаше ~иляди при
лепи, а въ галерията „Лебеда", на сжщата пе
щера, ги имаше толкова много, че образуваха 
тамъ даже и прилепно ,гуаоо. Днесъ, ,обач,е, ,бла

годарение на ,силното посещение на тая пещера, 
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тия прилепи еж прогонени и избити. Некултур
ния rюсетитель вмtсто да се очудва на чудноватю 

висящия върху пещерния таванъ лрилепъ, замtр
ва това извънредно полезно и беззащи11но жи

вотно съ камъни или пъкъ отправя къмъ него 

горещиятъ димъ на своята факла. Повtрията за 
вампиритt които смучатъ кръвь, и които вампири 

се оприличаватъ •съ прилепи еж едно незаслужено 

про.клятие за тия невиrнни живо11ни, които се хра

нятъ само съ вредни насtкоми и особено съ д:о
саднитt нощно време комари. Птицата лястовица 
всtки зачита, всtки и се радва, всtко де"Ге знае 
повtрието, ч•е ако я убие ще умре майка му. А 
прилепътъ макаръ, че той извършва презъ нощь

та т•ова, което лясrовицата прави презъ деня, ни

кой не ло зачита, всtки го мрази и убива! 

Съ прилепитt ,се извършва и една друга ин

квизиторска жестокость, продуктъ еж.що така на 

повtрие: за~юваватъ, разпъватъ живъ прилепъ съ 
разперени крила надъ входа въ кжщитt, за да 

ги пази отъ зли демони и напасти. Рtжатъ ципитt 
отъ крилата му за •омагьосано; момата с·е старае 

да постави тая ципа въ колана на избраното отъ 

нея момче, та то да я залюби, да се „прилепи'' 
д·о нея. Сърдцеrо на прилепъ гълтатъ „за упла

шено" и пр. и пр. все жестоки и МIНЮГО незаслу

жени, за извънредно полезното животно, повtрия 
и навици. 

Прилепни пещери еж освенъ „Голtма Под
лисца" •е ·още и пещерата при с. Голакъ - Се
стримскю, а ,еж.що та,ка и дtсната галерия на Лж
дженската пещера при гр. Лов-ечъ. 

Българскитt туристи трtбва •особено силно 
да тачатъ и пазятъ тия пещери. Tt не само че 
еж рtдки забележителности за нашата ,страна, не 

само че •СЖ чуд:новати обекти за туристическата 

любознателность, но тt еж и хранилища на ,ония 
полезни живо11ни - прилепитt, които заедно съ 

пойнитt птици се грижатъ, щото трудътъ на бъл

гарския зе-мледtлецъ да не ·бжде компрометиранъ 
отъ вред:ни насtкоми и други паразити . Тия пе
щери еж и хранилища, както казахме, на оби
ленъ торъ, койтю МIОЖе да послужи за наторяване 

на ниви и ливади, т.е. да служи за засилване ре

зултатитt ·отъ труда :на нашия трудолюбивъ зе
мледtлецъ. 

(Следва) Д-ръ Иванъ Бурешъ 

ИЗЪ ГРИЖИТь Зf\ Зf\ЩИТА Hf\ ПРИРОДf\Тf\ ВЪ ПОЛШF\ 

Може би първа отъ славянскитt страни по 
отношение на защитата ,на природата за сега е 

Полша. Още отъ самото ос:во·бождение, следъ го
лtмитt и съсипателни вой1ни, водени въ краи
щата на д!Нешната Полска република, с,е ос,но
вава, наредъ съ най-важнитt държавни институти 

и осо6'е1нъ „Държавенъ съветъ за защита на при
родата". Т·ози съветъ презъ 1929 година е съ
бралъ вече ХП-тия ,1юн1гресъ на своитt предста
вители отъ прови1нцията; той покрай всичката 

с1ю,я непосрtдствена .защиrгна ~ейность, .развива 
и усилена прос.вtта въ това направление: между 
дру,г,ото изщава известн1ия широко на полско110 ,о.б

щество годишникъ „Защита н9 приро.дата", изли
защъ въ Кра~ювъ; презъ миналата годиlНа •е из
лtзълъ д1еветиятъ ·юмъ на този годишникъ. Какви 
размtр,и има просвtтн:ата дейrню·сть на този съ
ветъ мож·е• да се вищи отъ „отчетъ за дейностьта 

му презъ 1929 година". Само_ презъ последната 
освенъ го:дишника еж излtзли •отъ печатъ негови 
изiдания: No 18- 24 отъ библиотеката „Отдълни 
издания", единъ поз,ивъ къмъ ,общество,то за за

щата на природата и ,единъ 06шире1НЪ отчетъ. 

Било отъ самия .съветъ, било отъ Нlегово име 
презъ изте1клата година еж изrнеоенJИ на 20 мtста 
62 публич,ни сказки по пропа,га,нщирането на тази 
ищея. Всле1дствие на .всичко това •ежеsдневниятъ, 
както и другиятъ периодич:ес,ки печ,атъ, широко 

се инте'Ресува отъ неговата дей:ность и много 
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сродни на тази идея списания дори посвещаватъ 

и специални 1Номера на подетата дейность. 

Съветътъ за защита на приро1дата е подъ 
прtкото покро·виrгелс11во на министерствот,о на вt
роизповtданието и ,Нlа нарощ1ната про·с.вtта, и нему 
1,0 предста,вя всtкигодно св-ой отчетъ. Но широка 
помощь този съв,е'ГЪ получава· и отъ другиrгt ми

нисте,рства. Той е успtлъ да съгла•сува своята 
дейность съ задачип и дей,ностьта на мН!ого дру

ги ,мИJНисге,рства по ед,инъ твърще спмучливъ на

чинъ. Така, особено ,орга,нитt на Ми1Н1исте,рството 

на ,вжтрешниrгt дtла, окржжнитt упра•вления и 

общинитt еж охо11Но съ1действували при начина
нията на •съвета, на много пжти до,ри и са,митt 
тt еж ставали И1НiИциаrгори въ това напраiВЛ'еНJИе. 
Министерството на външнитt дtJl)a твърде много 
е сътру1днич1е1ло ,на съвета при уреждането ~на на

род1нитъ пограни~чни парков,е, каквито има осо
бено по юж,наrга полска граница - съ Че:~юсло,
вашюо, въ о'6ластьта :на ·Карпатитt (Пьенини, Та
три). Военоrго министерс11Во въ услуга на тази 
ищея е з,а6ранило всtкаюви бойни :и изо,бщо при

дружени съ ,неущо6с1,в·а за животинския Мiиръ 

упражнения въ •областьта на Татриrгt. Не ще и 
съмнение, че Министерств-ото ,на з,емледtлИJето е 
пригъ:р~наJ])о множество отъ грижитt на този съ

ветъ като свои. О6и,юнове1Ню .гоrдишниятъ 6юджетъ 
на съвета възлиза ,на 27,740 злоmИJ, ,~юито ,се рав

няватъ на нашИJ ·около 400,000 лева. 



Дейностьта на сЪ!вета за защита на приро
дата: с,е простира широюо по отношение запаз

ваНJе на раститеЛ1Ното и животинс1ю царство. Ка
са11е\/Dно растителностьта голtми: грижи ,се пола

гатъ около о·б,разунане110 на таюа нареченитt „На
родни: паркове". За такива еж из1б.ра1Ни юж1ю'ю 
поnраничие, областьта на П ь 1е ,ни нит t и на 
Т а: т рит t въ Карпатитt, и северната (близо 
къмъ Лиrгва) область, така нарич,аната П у ш ч а 
Б ь е л о в ь ,е ,с к а. Южнитt области еж изключИi
теJDно планинс~юИJ, така ·щото този паркъ има ·въ 

много ,отношения близкм rчърти на нашата Рила. 
Чудесни еж въ него запаз·енитt иглол,исти гори, 
шеМJетни канари и остро·скали чующ множеството 

голtми и малки планински ,ез,е:ра, а въ Пьенинитt 
специално - проломътъ н1а рtкат.а Д у н а, й е ц ъ. 
Въ тази область еж и най-,голtм1итt лtтовища: 
Закопане, КрИ!ница и ШчЗJвница. Въ последJНата 
паланка еж и единстве1нитъ и рtдки по рода си 

.въ Европа .к;исели лtко,вити извюри. Вниманието 
на съвета, шJ1 111 на самото общество, посtщаваще 
тия покрайн~и:ни ,обгръща не само запазва,Нiето на 

г.ората изобщо, 1но е ,отправено и къмъ •всtки от
дtЛiенъ особенъ съ нt:що е,кз1е1мляръ дърво, .1юйто 

въ своята осо6еность (голtмина, клонатость, 
стройность или изюриве,н.ость и т. н.) ,внася разно
образие или ,допълва сжществено кар,mната 1и раз

порещ.ата. То1ва внимаНJи:е ,е 01бърнаrго още ло,вече 

и къмъ животинския миръ на края. Ловътъ въ 
гра,ници:гt на ,опр•ещtления наiрод,енъ паiРКЪ не 
може да с,е каже, че ,е ,строго уреденъ, а - н а -
п ъ л н •О за, б р а не н ъ. Особени грижи -се пола
гатъ около запазването и размнож,ението на диви

тt коз,и и на особенитt тtХJни видJове изъ тия 

мtста „Швистаци" (свирач,и). Въ такЪ1въ духъ 
е подета грижата къмъ з,ащита на природата и 

на северъ въ' ,,Бьеловьеската пушча" (Бьел,о.вье
ски девственъ лесъ). Този лесъ преди I време се 

е ,отличавалъ съ живt·ещитt въ диво ,съ·стояние 
ж у б ри · ( отъ рода на: вола, бизона). Наrюсле
дъкъ, обЗ!че, всл,е:дс11Вие на ,н;емило-стивото имъ 

преследване и изби.нане отъ човtка, тt ,еж били 
по,чти на изчезване. Ето защо главНiо по rри~китt 
на този съветъ Полското правит,елство обявява 
11ия лесове за народенъ па,ркъ и съдействува за 
развъжда,нето на тъй краси.вота и ценно ЖИIВО'11НО, 

не срещано никжде другаде въ Европа. 
Друго еж.що тъй редко и ценно животно въ 

пре1дtлитt на Полс-юата република ,е ч е р н и я т ъ 
б о б ъ р ъ. Известно юолич,ество ,еж развъдени 

при гр. Гродно на р. Ньеменъ (Оеверна Полша), 
па често с1е явяватъ отдtлни екз-емпляри и дру
га.д:е по течението на еж.щата .рtка,. Както е из
вестно това жи~вотно е почти унищожено въ пре

дtлитt на Евроiпа, а ,не.говата кожа ,е ,една отъ 

най-скжпоце,ннитъ и~между кожитt на ди.витt 

живо11ци. При това жив,отътъ на · 1бобритt е единъ 
отъ необиншовено 1ин11ересНiитt и още не напълно 

И1Зученъ. Полскитt уче.ни сега подлагатъ на на
блюде:ние ,екземпляри, :,сванати въ Нь·еменъ, и от

криватъ нt1юи ,непознати чърrги въ тъхНiИтt ка
чес11ва и способности. 

По такъвъ начинъ грижитt къмъ охрана на 
природата въ Полша, нар1е1дъ ,съ нtкои други е1Вро
пейски страни (Шнейцария, Франция) ставатъ об
ществена и културна необходимость. По единъ 

Проломътъ на Дунаецъ въ Пьенинитъ 

дълбоко проникновенъ начинъ с1е съгласуватъ въ 

случая хигиенични, ·еко,1юмич,ни, чие-го науч,ни и 

е,сте11ич,ни интереси. И, ,естествено, най-голъма 
полза отъ това tима т у ри в ъ м ъ т ъ, несравнено 

много поВ'ече .осмисленъ, о,тколкото другаде, кж

,дето по.п:обни грижи нtма и кждето, като у насъ 
още може човtкъ да позна,е (напримtръ въ Рила), 
кжде еж минали двам,а · българс,китуристи: тt еж 
оставиJ!)И следи отъ с11юето пребиваване, ако не 
на ,всtка крачка, то поне при всtко мtсто на по
чивка, и :най-малко съ извесыю ~оличество хар-

1\ИЙКИ отъ карамели и съ rю едJНа отсtчена 11оя~а. 

Приятель на природата 
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ОТЪ BPf\Цf\ КЪМЪ ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ 
по Ф. Каницъ 

Четири моnили ~ грамадни ,гробища красятъ низ
!.{ИЯ водораздtлъ, ,който дt.mи ,въ Врачанската рав

нина коритото на Врачанската рФка къмъ западъ 
съ Бtла рtка. На дtсно ·високитt варовити стени 

бtха ,нашитt съпжтнющ. На три мtста тt се про
рtзватъ отъ малки потоци, изложени еж на на
rюра на ,силния западенъ вtтъръ, тукъ-тамъ еж 

обраснали съ храсталаци, ,1ю рtдко се вижда нt
кое дърво. При всичката тази неприветл:ивость 
т,укъ ,еж се залнtздили нtколко ,оелища: Метко
вецъ, Павлица, Челопечъ, Моравица, Мездра и 

Крета. На,селението води тежЪ:къ животъ. Здра
вата з,емя се намира долу и колкото благодатенъ 

е потока •когато тече мирно презъ полето, тол

ковъ понt,кога е .разрушителенъ. Развалинитt на 
единъ турски градецъ близо до ,една могила на 

лtвия 6рt,гъ на рtкичката, заобиколена отъ мал

юи възвишения, до Кръпецъ, разправятъ з,а това. 
Ние пре1ко,сихме рtката и се отправихме къмъ 

селото Мездра, ко,ето спо,редъ различни източ
ници т,рt6ва да крие нtкои старини. Почвата бt 
размекната отъ проливния дъждъ, пжтьтъ ужа

сенъ, пъкъ и селото .съ мръс,нитt -си сиви по

криви отъ плочи не бtше осо-бено привлекат,елно. 
Мислtхм1е вече да ,с,е отт~еглимъ безъ нtкой осо

бенъ р:езултатъ, когато ,следъ много питания ни 

се ,съобщи за •ед:инъ мно.го развале:нъ надписъ отъ 

време'Го на Каракала. (211-217 г.). Докато жи
вtлъ императорътъ, билъ ласканъ отъ робскмя духъ 
на народа, но следъ неговата смърть и името му 

било изчукано отъ повечето паме11ници. ,,На до
бро щастие - на най-нел111кия и най-божествения 
М. Авр ... при управлението на провинцията О'ГЪ 
Г. О,виний", така .с,е чете на парчето камъкъ. 

Съ 'Гова откритие бронята бt счупена, въ 
коя110 ое крие всt,ки българинъ, щомъ като му 
,с,е за·говори за предм,ети отъ ,старо време. Дъ

щерята на дома•киня, дето се намtри камъка, ста
на по-довtрчива, водена О'ГЪ 1н:ейнитt ржкома
хания, скоро ,стояхме предъ 1единъ античенъ кас

телъ, който- съ мноrо други нtкога е пазилъ го
лtмиЯ! и,скърски пжть. Щь това отношение ще 
обърна 'Вниманието на бжде1щитt ,изследв:атели 
върху имената Романъ и Бруоенъ. Име110 на по
следното оеЛ!ище · напомня за чудо IНа· ту1къ намt
рения медалионъ съ надписъ ПPOY~::IЛIWN, преда

де,нъ· по,сле на· Азисъ паша. 
Съ тtзи ,из.следвания станало бt пладне. 

Обtдвахм,е въ изолирания Мездренски ханъ. Този 
хаiНъ пр:а,ви впро:Чемъ доста работа, защото той 
лежи 'близко до: Искърския преходъ, д•ето мина
ватъ воички, идеrщи тъ къмъ · оттатъшната Дър
манца, за ,къмъ Враца. Въ всtка друга ,европейска 

страна, на тако,ва оживено мtсто, биха построили 
стабиленъ мостъ. Митхадъ паша мислилъ за това, 
плановетt били готови, но той билъ .отзо·ва,нъ · 
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и всичко ,пропа,днало. Ние бtхме щастливи да 
минемъ благополучно дълбокия бродъ. Отъ Дър
манца Искъръ тече направо с. и. къмъ Бр,усенъ. 
Ние поехме обратния пжть къмъ доста състоятел
ното оело Р,ебърково, презъ кжд:е110 ,се отива за 
Лю-гидолъ, Новач.ене и Скравена за О.рхание. Ро
ма,нтична бtше сценарията близко предъ Люти

бродъ. Ние се спрехме предъ една красива ч·ер
квица, която предлагаше прия:гна отмора за всtки 
ПЖ11НИКЪ. _ 

Инт,ерес.ътъ къмъ малката постройка изч,езна 
предъ срещнитt антични творения на ч•овtка, 

свързани съ великолепенъ пейзажъ. Предъ едно 
покрито съ храсти и посеви предхълмие на от

татъшния варовитъ масивъ се спускаха отвесни 

3- 5 м. д:е>бели, раздtлени 1-2 м., 50-80 ме
трови .с11е,ни надолу къмъ Искъра, така, че: човtкъ 
в,инаги би мюгълъ да ,с,е дви,жи между тtхъ въ 

сtнка. Картината ,е пленителна. По-късно, когато 
преминахъ Искъра -съ ,салъ, н:амtрихъ, че :римля
нитt като никой другъ народъ еж знаели до6ре 
да използу,ватъ прирощнитt ос,обе,ности на терена. 

На две мtста, дето варови'Iiитt ,стени еж разд·в
лени само на 50 крачки ,кактю долу при рtката, 
така и rope на платото ,еж съединени съ солидни, 

превъююдни стени, и по този начинъ се образувала 

крепостьта съ два двора за защитницитt. Всичко 
това се наJрича 1К ори iH т г р ад ъ, •едно име, ко
ето ,само ·вече сочи за -старъ произ,ходъ. Близо до 
хана и до колибата на лодкаджиитt лежеха фраг
менти ,съ гръцки надписъ и плочи ,съ ,разни скулп

турни 0,рнамен11и. Спор,едъ твърденията на хан
джията тt били намtрени на върха на ,грамадната 
близка могила, 1кояtго за,служа,ва ,едно основно 
проучване, дето нtроятно 1е стоялъ •езически 

храмъ. Мож,е 6и пж1:нИJцитt ,еж искали тукъ да 

омилост,ивятъ бого1ветt, преди да пре,дприематъ 

минаването . си презъ Искъракото дефиле. М-01ги
лата не посетихъ. Се,веро-източно отъ крепость
та между останки на напуснато оело се намира 

срtдновtковна ч·еркова. Тукъ арх,еолога оча,кватъ 
благ•одарни задачи. 

Гаснtха позлатениrгt -слънчеви лжчи, когато 
се качихме на сала обрат~но за Лю11ибродъ. При 
шеги и пtсни •вървtше -всичко ·гладко·, даж,е до
битъка изглежда да ,е нави1<:налъ вече на такова 
товарене. Тежката и примитивна: лодка почна да 
пу,с,ка .в,ода когато бtхм,е потеrлили,. Ж,енитt глъ
чеха и викаха къмъ · своя защитникъ отъ водния 

елемент:ь, ос,о,6ено по-старитt ое кръстtха и не
престанно с,е молtха: Боже, помогни ни свеги 

Никола! Мжжетt бtха напротивъ М!НОГО спокой
ни, ,г.ребtха водата съ ка,квото намt,рtха и така 
щастлИJво преминахме оттатъкъ. 

При нашитt изл,ети ,винаги ни прослед,ваха 

внима'Гелно нt1юлко селяни: Колкото пжти ме-



рtхъ или проучвахъ сгенитt, тt идваха вое по
близко. СтИlгнали въ селото, тt IНiИ запитаха дали 
сме намtрили ,следи отъ съкровища въ ст,енитi. 
Следъ нашето зами,наване •Сигурно тi; еж търсили 

въ нощнитt чаоове скрити иманета. Както и на 
друго мtсто .съмъ ,споменавалъ българинътъ раз
вива невtроятно усърдие въ работата, когато се 
отнася за нiкакво си жела1НJно съкровище. 

Рано на другата сутринь небето не се по
мрачаваше нито отъ едно облаче, когато поте
глихме ,се~веро,-западно къмъ Искърш,ато л·егло. 
Около 30 метра надъ неговото л,егло пжтьтъ за
виваше къмъ западъ и следъ половинъ часъ сто

яхме предъ чуденъ скале,нъ хаосъ, а дол,у нiкжде 
дълбоко 1се !блъскаше и шумtше Искъра. При 
първъ по'rледъ тукъ не водtше ника~къвъ пжть, и 
при все то,ва той ,сжществ,уваше. 

НИ1е слi;зохме, хванахме конетt и по'Геrлихме 

човtкъ •сл,е:дъ човtкъ надъ стена 350 м. високо 
надъ Искъра. Тукъ-тамъ ,се търкаляха скали, го
тони да полетятъ надолу, ,никжде нито дръвце, 

рtдко нtкой храстъ. Само ,грамадни зелени гу
щери се юр,иеха изъ камъ,нацитi,. Навсi;кжд:е на
около царуваше гробно мълч·ание. Дали стария 
пжть нtкога не се •е виелъ долу покрай рtката? 
Въ силенъ зав~ой Искъра завива на юrъ и два 
кастела еж ,стояли тукъ единъ срещу другъ. 

Постепенно слизахме надолу и вече чувахме 
силното течение край •скалитt. Отъ нtкжде се по
несе камбан,е,нъ звънъ. Това бtше поздрава на 
романтичния Черепишки мона,стиръ. Добритt 
братя бtха немалко зачуде,н,и отъ наше110 присти

гане. На,всtкжде :юипtше животъ. Монастирътъ 
се готвtше за патро,нния си празникъ - У спе
ние Богородично. Нtкога той трtбва да •е ималъ 

по-г,олtмо благосъстоЯJние, но по·сле ,е преживtлъ 
много злини. Често е страдалъ отъ пожаръ, а 
не по-матю е претеrлилъ отъ рдзрушителя на 

църквитt Юсуфъ паша отъ Враца презъ 1798 r. 
Това било въ онtзи год:Иlни, когато •султанската 
войска, разбита отъ illазванъ Оглу, при своитt 
опустошения не пропуснала и Враца. Епископъ 
Софрони, чийто ЖИlвотъ висtлъ на косъмъ, избt
галъ тогава въ Черепишкия монастиръ, намtрилъ 
тамъ, обаче, вратитt затворени. Калу,геритt били 
се изпокрили изъ пещеритt. Боле,нъ ОТn студъ 
и гладъ, той пр:естоялъ при тtхъ 24 дена, следъ 
кое110 заминалъ презъ ,с,нtжнитt полета на Бал
кана за София. ,,Нtмаше жиiВъ човtкъ", разпра
вя стария църковенъ пастиръ, ,,нtмаше хлtбъ, 
нtмаше дърва; зимата бtше люта, декемврийски
тt нощи дълги и ние изнемогвахме отъ студъ". 

Стенитt на Черепишкия монаоиръ ,се къ

пятъ въ вод:итt на Искъра. И срещнитt скални 
стени падатъ така стръмно, че не остава на брtга 
мtсго и за пжтечка. Съ страшна ,сила рtката си 

е проправила нt1юга тукъ своя пжть. Виещата 
се като змия пжтечка ·води къмъ Игнатица. Отъ 
къмъ ,север,ъ това ,е първото село на дtсния брtrъ 

на Ис,кърС!!юrо дефиле. 

При Илнати,ца можехъ ле,ано да премина на 
отвъдния ,брt,rъ, но азъ предпючетохъ да се дви

жа по висинитt, дето кржrозора бt по-широкъ 
и по-уд:обенъ за снимки. Като се движехъ по-на

татъкъ, забелязахъ оттатъкъ хубавото село Се
ронино, дето презъ 1829 година 600 арнаути, 
подгонени отъ на,стжпващитt руси, се издавиха 

въ Искъ,ра. При низка вода селянитt още нами

рали пушки и ханджари. Тукъ е в,ече границата 
между Rидинския и Софийския санджакъ. После 
иде Оплетна съ развалини на ,единъ ка,стелъ, при 
следната Оселна мtс11ностьта е вече по-удо,бна за 
поселение. 

Следъ това дойдохме до Зли долъ, колиби 

отъ десеть кжщи. Tt еж сгушени въ ,една ropa 
отъ плодни дървета, заоб,и,1юле,ни ,съ импозантни 

гранитни маси, дето шумоли малъкъ водопадъ. 

И нашитt Алпи не биха предложили по-плените
ленъ пейзажъ. 

Пжтечката •се спуска низ1ю къмъ рtката. На
срtща, 1въ ,;полиrrt на ВJрачанския 6алканъ, въ 
дълбоко врtзана долина ,се крие Елисейна. На

ново преминахме основитt на римска крепость, 
петата следъ Лютибродъ. Ту,къ въ областьта на 
Габроница принадлежатъ: Брtзовъ-долъ, Еле

новъ-долъ и Осеновлакъ. Насрtща се появи Юч
юндолъ, последното с·елище на лtвия 6рtгъ на 

Искъра отъ Врачанската кааза. 
Непосрtдст:вено ,следъ кат,о прегазихме Га

броница, ние с•е отстранихме отъ Искъ'ра. Трtб
ваше да гонимъ Лакатникъ, нашия нощенъ ла
rеръ. Трtб,ваше да бързаме, дълбоки вечерни 
сtнки •Се протtrаха изъ дефилето, а само еди,нъ 
отъ .нашитt водачи познаваше ту,къ козитt пж
теюи. Пжтьтъ _,взимаше южно, югоизточно направ
ление. Презъ урви и долини, презъ напуснати ко
либи най-после зърнахм,е въ тъмнината нtкжде 
оrъ~нь. Ние слизахм,е надолу, грамадни кучета по
дадоха ,сиnналъ за нашето пристигане въ най

високо лежащет,о балканоко село Лакатник~, дето 
населението не малко се за1чуди отъ нашето късно 

неочаквано посещение. 

Въ двора на ,селокия ч,орбаджия, дето бtх
ме отседнали, всичко бtше въ движение. Не по

малко оживление царtше въ самата кжща, дето 
млади жени се ,втурнаха да приrотвятъ прtсенъ 

хлtбъ, а по-старитt се въртtха около rотвенето 
на 1кокошкитt. Постепенно ,се •събраха всички жи
тели на селото. Ние трtбваше скоро да даваме 
отrоворъ на тtхното любопитство. Гостоприем
нитt, малко сурови хора, взимаха всичко за се
риозно. Европейци съ двама турски жандарми не 
бtше нtщо обикновено. Бързо мнозина разбраха 
м,оята истинска цель и с,е надпреварваха да обяс

нятъ това и на друлитt. 
Само преди нtколко години Лакатни,къ е 

броелъ около, 200 кжщи. 50 фамилии ,еж се пре
селили, обаче, ,следъ черкеската колонизация 
къмl:j) Орtхово. IСледъ наlс'Ганяванеrго на :тtзи 
разбойнически номади rла1вния поминъкъ - ,ска-
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товъ,д;ството много западнало. Въпреки това Ла
катникъ още презъ 1871 г:одина ,е притежавалъ 

около 10 хиляди оsце и 3000 кози, оттатъшно'Го 
Оси,ково СЖЩО ТОЛIЮЗЪ много. 

Въ нtколко .за,во.и стръмната пжтечка съ про
мtнливи посоки къмъ с,еверъ, ни заведе къмъ 

леглото ,на rИокъра. Тукъ ·е .стабилниятъ Лакат
нишки салъ. Азъ веднага преми:нахъ, а конетt 
трtбваше да •се превозватъ 1единъ по единъ въ 
малката лодка. На лt1вия 6рtгъ с-е издигатъ три 
стръмни варовити планини ,съ много низки от

весни .скали, съ малко разтително-сть. Две дъл
боки ур.ви, отъ дето изтичатъ доста ,силни пот,оци, 

раздtлятъ пла~нинитt. Човt,къ мисли, че предъ 

него се издигатъ на:истина творения на човtка. 
Нtк.ога създаденитt отъ природата чрезъ еро

зия екал.и еж използувани за защита, като срtдни 
върхъ билъ увtнчатъ -съ кр.епость, а при подно
:»шето на другитt, низко долу, били издигнати 

защитни сте.ни, чийто развалини ув,еличаватъ от-

крититt отъ м,енъ по дефилето крепо-сти на осемь. 
Трtбва да има и други крепости по направление 
на югъ, особено къмъ Искрецъ. Тtхното голtмо 
число въ всtки случай говори ясно за гол·l;мата 

стра11егическа sаж,ность, която еж придавали рим

лянитt на пжтя презъ Искърското дефиле. Даже 

въ срtдновtковието трtбва да е играло значи
телна роль Осиковското градище. Отъ тукъ вед 
нага Искъра взема източно ,направление. 

Превозването на моитt 1юне се извърши при 
много шумъ и за много време. Животнитt се пла
шеха отъ придошлата шумяща рtка и не искаха 

да се качатъ на люлtящата се лодка. 

Искърътъ тукъ тече въ дълбоко корито, а 
леглото му на нtкои мtста едва достига 7- 8 
метра· . 

Дълго пжтувахм,е още по красивот,о ,високо 

плат,о и бtше настжпило нощь, когато -се спус
нахме наново по Врачанската рtка. 

и. в. 

ТУРИСТИЧЕСКf\Тf\ КООПЕРАЦИЯ 

Тя биде основана преди шесть години, за да 

отговори на нуждитt на бързо развиващия се ту

ристически животъ у насъ Нейната цtль бtше, да 

снабдява туриститt съ необходимитt имъ прина

длежности като използува взаимнопомощьта на ту

ристи и туристически дружества и сжщевременно 

да регулира ценитt на туристическигl; пособия. 

Въпреки тежкитt стопански условия на послед

нитt години и особенно на изтеклата, туристиче

ската кооперация може да се похвали съ една за

видна дейность; презъ изтеклата година тя е увели

чила своитt членове, дtлове, оборотъ, кредитъ и 
печалба. Дtловиятъ капиталъ, който е билъ презъ 

1828 г. - 81.678, се е възкачилъ презъ 1929 гад. 
на 96.200 - или презъ 1929 год се е увеличилъ 

съ 14.522 лева. Този основенъ капиталъ не е билъ 
достатъченъ да задоволи растещитt нужди на коо

перацията, което се е стремила да обгърне въз

можность доктавката на всички пособия за лtтенъ 
и зименъ туризмъ. Кооперацията е била подпомог
ната въ това отношение отъ Българската Централна 
Кооперативна Банка, която е увеличила кредита на 

кооперацията на 100.000 лева. Управителния съветъ 
си е подпомогналъ и съ кредита, който коопера

цията си е извоювала отъ нtкои чуждестранни 

фирми, които и еж оставили стоки на констигнация. 

Кооперацията доставила презъ отчетната година 

стоки за 918.479·30 лв., а еж били продадени за 

724.01 3·70 лв.; съ едно увеличение отъ 1928 г. 

отъ 165. 754·65 лв. 
Кооперацията е реализира една чиста печалба 

отъ 15.421·23 лв.; тя дава и тази година 8°/о диви-

дентъ, като отдtля необходимитt суми предвидени 
въ устава за фондоветt, общата сума на които заедно 

съ отдtленитt за тази година възлизатъ на 36.295·17 
лв. Tt се разпредtленъ така: културенъ фондъ 

23.653·84 лв., резервенъ фондъ 10,586·95 лв. и 
фондъ обезпечаване дивиденти 2.054.38 лв. 

Презъ отчетната година кооперацията е изпъл

нила и своя туристически дълrъ, като е подарила 

на хижата „Плавилото" въ Осогово единъ часовникъ 

за 900 лв. и е подпомогнала хижестроителния ко

митетъ при хижа „Кумата" съ заемъ отъ 5000 лв. 
За пропаганда на туристическитt пособия, 

управителния съветъ е уредилъ една туристическа 

изложба на събора въ Ловечъ, която имала голtмъ 

успtхъ. Такова рекламиране на туристическитt посо
бия ще се уреди и на събора на юношитt туристи. 

Тtзи изложби даватъ възможность на туриститt отъ 

цtла България - възрастни и юноши, както и на 

гражданитt отъ града гдето е уреденъ събора, да 

видятъ непосрtдствено туристическитt пособия. 
Изложбитt, както и издадения туристически цено

разписъ изпъстренъ съ много клишета на доставя

нитt от1> кооперацията пособия, ще извършатъ 

своята благодатна пропаганда. 

Ако къмъ нея се прибави и туристическото съз

нание да се подкрепя кооперацията, като всtки 
туристъ и д-во станатъ нейни членове, както и ако 

всички туристи правятъ винаги своитt туристически 

покупки отъ кооперацията, може да се гарантира 

още по-добъръ успtхъ за въ бждаще. Дълrъ на 

всtки туристъ е да подкрепи туристическата коо

перация. 

Б. Нов. ·• 
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КЪМЪ ВИДИНСКИЯ КРf\Й 

Щастливо съчетание на най-разнообразнитt 
природни красоти, видинскиятъ край заслужава да 

бжде виденъ отъ всtки туристъ. 
Игралъ голtма военна ролъ въ най-старитt 

времена, Видинъ е билъ столица на видинското 

царство и е ималъ твърде важно културно - исто

рическо значение за България презъ течение на 

много вtкове. 

Разположенъ непосрtдствено на самия юженъ 
брtгъ на Дунавъ, тъкмо въ оня характеренъ завой 
на р·tката, известенъ отъ картата, Видинъ се явява 

естествено срtдище на пространното видинско поле 

житница на България. 

Включена между води

тt •на Дунава и севернитt 

предпланини на гордиятъ 

Балканъ, тази дунавска ни

зина е българскиятъ Ха

наанъ. Златоносната рав
нина на видинското поле е 

скжпа за България, не само 

поради своето плодородие, 

но и поради хилядитt слав

ни и скръбни спомени, които 

ни свръзватъ съ този край. 

Винаги първи въ редо

ветt на всички културни, 

исторически, религиозни и 

военни почести на страната, 

бдинци еж отстоявали славно 

и съ достойнство винаги 

правдинитt и че,тьта на 

българското племе. Въ не

говитt околности се реду

ватъ и стърчатъ като еги

петски свинксове безброй 
останки отъ три разни исто-

рически епохи, за да на-

шепватъ на поколенията и да имъ предаватъ заве

титt на миналитt поколения на България. 

Не само поради географическото разположение 

на Видинъ, сгушенъ въ най-северозападния кжтъ на 
родната земя, но и поради чисто национални и 

етнични причини, видинския край има да изиграе 

още много важна роля за страната, и трtбва да 
буди винаги голtмъ интересъ въ българина, 

Редомъ съ долини, низини, блата и рtки се 
редуватъ и издигатъ дивни скали и исполини, един

ствени по своята красота. 

Прошаренъ по всички направления съ удобни 
пжтища, изходното начало на които е Видинъ, 

цtлиятъ видински край представлява една безкрайна 

панорама, границитt на която се губятъ далечъ на 

северъ и западъ презъ Дунава, гдето нявга еж ' се 
развtвали гордитt знамена на славни прадtди. 

Спокоенъ стражъ на северната покрайнина, 
Дунава влачи спокойно водитt на цtла централна 

Европа, дава безкрайни простори на старинни и 
модерни параходи отъ разенъ народностенъ про

изходъ и носи култура и стопански блага на 

страната. 

Като нtмъ самотникъ, точно на самата граница 
съ Югославия, стърчи замислена Връшка - чука, 
свидетель на епични национални борби и на потоци 

кърви, а гордиятъ Черноглавъ съ широкитt си 

гърди брани прекрасни долини и вtковни лесове. 
Все така, следвайки окрайнинитt на видинския 

край, по западната граница се извива въ небеснитt 

висини Жребченикъ, , Св. Никола, Реплянска църква, 

Бабини Видини кули. 

приказниятъ Миджуръ, които първи получаватъ 
поздравитt на сутринното слънце. 

Въ срtдището на видинския краi!. се издигатъ 

гигантнитt Бtлоградчишки скали, които чакатъ чет
ката на Молера и вдъхновенията на поета за да ги 

възпtе и нарисува. Не напразно пжтешественици и 

любители на природата, отъ най-голtма древность 

до сега еж твърд°'Бли, че цtлата творческа мощъ и 
благодатъ на Твореца е била въплотена въ този 
необятенъ лабиринтъ. А да говоримъ ли за пле

щестиятъ вtковенъ барометъръ и непобеденъ войнъ 

"Ведерникъ" ! -· 
Но за да бжде пълна картината на величието 

на поземнитt красоти на цtлата видинска покрай

нина, трtбва да споменемъ само името на самотниятъ 

отломъкъ "Магурата", който тай въ подземнитt си 
усои вtковнитt творения на самотния мракъ. 

Посетете Видинъ и Видинския край! 

Д-ръ Б. Бончевъ 
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ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Артезианскиятъ изворъ при Разд1.лна. - Новото 
село Раздълна - Варненско е разположено rюдъ скалитъ, 
известни въ историята подъ названието „Петричъ-Кале" 
съ около 35 нови, бъли кж.щички, построени за бъжанцитъ. 
Тукъ е и малката спирка Рацълна - действително раздъ
ленъ пунктъ, тъй като отукъ се отдъля клонъ на линията 
за Девня - Добричъ. 

На около 500-600 м. отъ спирката е построена го
лъмата сонда за изучване на тоя край въ връзка съ тър
сението на петролни залежи и случайното продължение 

на солнитъ пластове отъ Провадийско. 

Сондата се вижда добре отъ влака, когато минава 
край Раздълна, обаче избликналата вода не може да се 
види, понеже е вжтре въ помъщението на сондата. Кога
то се приближихме къмъ нея, забелязахме единъ бързъ 
потокъ бистра вода, които излиза на вънъ отъ сондата 
отъ две мъста и протича по направената канавка, дъното 
на която е покрита съ ясно червена боя, вtроятно отъ 
желъзнитъ соли, които ·съдържа водата. Щомъ влъзохме 
въ самото помъщение на сондата ни изненада едно буйно 
изтичане на вода на 1 ·5 м. отъ тржбата на сондата - единъ 
истински артезиянски изворъ, който е пръвъ въ България. 

Гледката е чудна и възхитителна. За да иматъ читателитъ 
по ясна представа за тоя изворъ ще дамъ тукъ нъкои све
дения, които има любезностыа да ни даде заведующия на 
сондата. Сондата е преминала отначало единъ пласть отъ 
черноземъ до 10 м. дълбочина; следъ това следва неоком
ски мергелъ до 264 м. а подъ него варовникъ, подъ който 
следва чакълъ, е стана110 изб11икването на водата. Тъй че 
водния басеинъ на тоя изворь е на 315 м. подъ почвата. 
Въ една минута той дава 4600 литри вода. Температурата 
на водата е 19° С, което показва, че той минава къмъ 
термалнитъ извори. Водата е извънредно бистра, на вкусъ 
приятна и се чувства, че е топла. Анализата на водата не 
м·и е известенъ. Отъ тая вода е образувано едно малко 
б11ато въ низката часть на полето. Предполага се, че вод
ния басеинъ на този изворъ е въ връзка съ водитъ на из
точна Стара-п11анина. Количеството на водата отъ откри
ването на извора до сега не е намалено. Градътъ Варна, 
който чувствува голъма нужда отъ вода, е откупилъ тоя 
изворъ чрезъ заплащане на разноскитъ по сондирането и 
когато сондата завърши своята работа, т. е. когато сон
дира почвата до 500 м. извора ще бжде предаденъ на 
Варненската община. 

Провадия Тодоровr, 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Пжтуване по Б. д. Ж. Въ миналия брой дадохме 
окржжното за пжтуване по Б. Д. Ж., но понеже тамъ е 
пропустната една сжществена гръшка, тукъ то се припо
втаря. Окржжното на Главната Дирекция на желъзницитъ 
съ дата 15. III. 1930 г. носи No Х. 41-213 и гласи: .,Раз
решава се на чледuветt на Българското Туристическо Дру
жество да пжтуватъ по ценитt на намалената тарифа въ 
групи не по-малко отъ пет ь дущи, ако представятъ леги

тимациитъ си съ портрети и увърения отъ председателя 
и секретаря на дружеството, съгласно чл. 6 т, 11-а и чл. 
7. т. 11 отъ правилника за безплатнитъ и съ намалени цени 
провози на лица и предмети, непринадлеждщи на ведомст

вото на Гл. Дирекция на Желъзницитъ Настоящето важи 
до 1 Априлъ 1931 година•. 

Съюзъ на планинарскит1. дружества въ Югосла
вия. - На по,следния конгресъ на ,съюза, който се е 
състоялъ на 16 и 17 ,ноемврий !1'1· г. въ Нови Садъ се 
е решило РЖКОВОiдСТВОТО на ,съюза да ,се ВЪЗЛОЖИ· на 

пла:нина:рското дружество въ Бо1сна и Херце110.вина, 
респективно въ rрадъ Сараево. Адреса на съюза е: 
Drustvo plaпiпara tt Bosпi i Hercegoviпi, Sarajevo, Alexsaп
drova 53. 

Организаторъ Врачански районъ. - На 16 м,артъ 
т. r. районниятъ орrанизаторъ архит. П. Доrрамаджи
евъ е rоворилъ въ rp. 1Бъла-Сла:11Ина предъ отлично 
посетено събрание на темитt.: ,,Сто]j',J,нското значение 
на туризма" и „Рила планина:" ·съ свt.тливи картини. 

Следъ събранието ,еж положени О'сновитt. за об
разуване клонъ отъ 'Българското туристическо д-во. 

На 21 мартъ с.жщата' сказка ,е 1държана отъ ра

йониятъ орrанизаторъ и въ rp. Фердинандъ при до
бро посетено събра111ие. 

Шуменъ. Туристическа ср1.ща. - Въ изпълнение 
решението на събора ,на, 1Б. Т. Д . . въ гр. Ловечъ и по 
предложение 1На централното настоятелство, на 2 м,артъ 
1930 юд„ се ~състоя районна туристическа ,срt.ща-кон
ференция на клоноветt.: въ iВаР1На, Русе, Разrрадъ, 
Провадия, Попово, [lреславъ и Шуменъ. ,Присжтству
ваха делег,а,ти отъ клоноветt.: Варна, Русе, Разrрадъ, 
Попово, Преславъ и Шуменъ и представители на цен-
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тралното настоятелство - sд-ръ Ив. Велковъ и д-ръ 
Г. Караивановъ. Въ присж:11ствието на делеrатитt. и 
члено.ветъ ,отъ Шуме1Нския клонъ, конференцията се 
откри 'ВЪ -салона на Шуменска'I'а популярна банка отъ 
районния организаторъ В. Хлt.баровъ и разглеща по
в~стения 1дневенъ редъ: 

1. Работа въ пла111ината ( опредъляне дълъ отъ 
източна Стар<Ь-пла:нина з,а проучване, маркировка, за
пазвЗ1Не природни красоти и пр. ). 

2. Маркировка. 

3. Агитационна седмица (включително и тая за 
Асоциацията IНа слав. туристически JJ:ружества). 

4. Залесяване. 
5. Туристиче,ски ,спални. 

Въпро·ситt. по дневния редъ с,е развиха ,отъ пред
ставителитъ на централното н-во и по тъхъ -се изка
заха делегатитt. на клоноветъ, при което ,се оформиха 
следнитъ мнения: · 

1. Предвидъ на това, че обликътъ на !Нашето ту
ристичес,ко ,движение и организация, както и идеология 

еж планmнарски, необхоJ{имо е клоноветt. отъ рав
нина~а, каквито ,еж предиМIНо кло,новетt. на Шумен
ския районъ, въпреки изтъкнатитt. твърде rолt.ми 
трудности за повечето ,отъ тъхъ, да се насочатъ къмъ 
работа и внима1Ние въ планината, най-близка източна 
С'I'ара-планина, като ,добровоЛ1Но и по ,свободенъ из
боръ ,си опредt.лятъ планински обекти, дето да насо
чатъ и засилятъ в1Ниманието ,си и организирано (при 
възмож,ность) предприематъ или пъкъ ~само ,насърд
чатъ и подпомогнатъ индивИJДуалнитъ проучвания на 
специалисти. 

2. Като се изтъюна, че въ района липсватъ rолt.ми 
и важни пла111ински обекти, които 1да се нуждаятъ отъ 
специална планинска маркировка, конференцията на
мира, че кло1Новетъ за ,сега не следва да си поставятъ 

такава задача, освенъ нt.кой малъкъ конкретенъ -слу
чай. Обърна се внимание !На оrсжще-ствената отъ окр. 
инженерства маркировюа по шосетат,а, за която ,еж ра

тували нtкои отъ клоноветt.. Конференцията пожелава 
да се работи и 1На:стоява за разрешението на тая мар- ' 



кировка по всички пжт,ища, а на кл01новетъ вменява 
въ дълrъ да ,следятъ и ,съдействуватъ за поддържане 
въ изправность ,сжщепвуващата маркировка. 

3. Пощчертава значението на добре изпълненитъ 
и използувruни агитационни -седмици и ,намира за не

обходимо в,съ1ки клонъ 1да има поне ,едiна такава -сед
мица презъ rоди,ната, ,съпроводена съ забави, бе,седи, 
-сказки, статии ,въ пре,сата и прожектиране на диапо

зитиви и филми. Осо.бената изгода отъ диапозитивитъ 
да се използува, .като ,се промъни досегашната прак
тика на изпращането · имъ, имеНJно - счита, че е п0 

удобно ща ,се разпредълятъ по райmш и в·съки районъ 
да разполага съ тъхъ по за 2-3 мес,еци. Сжщо, необ
ходимо е ща •се изработятъ реферати за в,сички -серии, а 
да се ,съобщи и ,съдържruние'!'о на снимкитъ въ всъка 
серия, за да се уле,сни съставянето на реферати и въ 
клоновет,ъ. Обръща ,се .внимание да ,се .съч,етава тая 
седмица и 1съ пропаганда за Асоциацият:а на ,славян
скитъ туристиче,ски д-ва, която, като ,съз,дава условия 

за взаимно опоз,наване и сърдечно съдействие между 
туриститъ отъ славян.скитъ ,страни, работи и за дъ
лото на мира между · ,славя,нскитъ .народи. 

4. Клоно,ветъ да взематъ активно участие въ за
ле,сяваJнето, ка'!'о изискватъ даt имъ се отдълятъ зале
,сит,елни райони, за по дълго годишна зал,е,сителна ра
бота. Да се използува трудовата повинность на члено
ветъ туристи. Да се ,действа за уреждане въпро,са за · 
плодоползуваJНето, ,съ което ще се поiдпомогне дълото 
на туристич.е·ската организация. 1 

5. Кощ:татира, че за да ,съ.действа за посещението 
111а района, който ,е центъръ на българската истори
че~ска култура, осеянъ съ исторически паметници, а 

еж.що и курортенъ край - клоноветъ иматъ нуЖiда отъ 
турис'l'ически ,спаЛiни. Особено се чувства тая нужда въ 
•обслужване учащитъ. За ,сега съ ,спални въ района раз
полагатъ ~само въ клоноветъ въ Шуменъ (постоянна) 
и въ Преславъ (временна). Налага се спал,нитъ да се 
развиятъ въ задоволи11еленъ размъръ и да: се създа
датъ _и уредятъ и при други клоно,ве. За целыа на 
кло:новетъ или липсв,атъ сръ,дства или еж недоста
тъчни, з,а,това ,се налага ща ·се потър,сятъ и използуватъ 

всички източници, които могатъ да съдействатъ за 
създаване и уре}1wщне на -спалнитъ. Особено г·олъма 
и належаща е нуждата отъ ,създаване на спалня въ 

Варна, за: което клона да бжде подпомогнатъ по чув
ст,вително отъ централното н-в.о, а ,еж.що и разшире-

ние на тая въ Преслав:ь. · 
Накрай,. като -се изтъкна, че р;;iй'qнътъ е це:нтъръ 

на прабългарската култура, а еж.що и курортенъ, мор
ски край, намира, че той тръб.ва да процъвти като та
къвъ, като се пропагандира по·сещение'l'о му и ,се ра

боти за ·създаваJне удобства. ·Родината ни тръбва да 
използува стопаJнската ,страна на туризма, защото по

сещенията на Швейцария носятъ 3--4 милиарда фрruн
ка, а на Италия около 3 милиарда лирети ежегодно. 

За да: може, обаче, бълrарскиятъ туризъмъ да от
говори на своитъ високи културни и ,стопански задачи, 
безъ да излиза изъ релситъ на ,св,оята чисто културна 
дейно·сть, конференцията намира, че тръбва туристиче
ското движ,ение у насъ, неговата организация и час11но 

нейнитъ клонов,е да: бждатъ подпомогнати морално и 
материално отъ ,общество, държава и общес'!'вени ин
ститути. Конференцията се приключи ,съ \добре посе
тенъ излетъ до мъ-стностыа Кьошкьоветъ и задушевна 
туристиче,ска ,сръща въ ,салона на пивоварната ф-ка. 

Стара-Загор,а. - На мъстото на излъзли~ отъ 
настоятелс1;вото, заведующъ културния отдълъ r-нъ 
Вълко Тишеловъ постжпи Александъръ .Г,еорrиевъ. Г-нъ 
Георrиевъ е дългоrодишенъ дъецъ въ туристическото 

движение. 

Дружеств,ото презъ зим,ниg ,сезо1нъ е устройвало 
редица -сказки и седънки въ дружествената , канцела
рия, пос,ещавани добр,е отъ членоветъ. 

През.ъ течение на J.930 r. щружес1:вото ,смъня 
личнитъ карти на всичкитъ си членове. ,Готвятъ ,се про-

екти за разгле.дната куJ])а на Аязмото, която ще бжде 
изградена ,въ ,старобългарски стилъ -съ обшити моза
ични -стени. Поканватъ се тур111ститъ арХ,итекти, жела
ющи да представятъ планове за кулата да ,съобщятъ 

· адреса ,си,за да имъ •се изпратятъ указанията. 

Пер,нинъ. - Презъ ~настоящата го.дина кл,онътъ 
навършв,а 5 лодини отъ възобновяването ,си и 25 го
дини отъ :своето о·сноваване (презъ 1905 г. отъ по-
1юйния \дИректоръ инж. Симе,о.н6въ). 

. ,Броя на члешоветъ отъ 186 се увеличилъ презъ 
rодиню;а на 235. Презъ годината се поминаха поче11ния 
пред~едатель на клона г. и1ю1с Ж. Ива<новъ и члена 
инж. Ас. Лисевъ. 

Рано презъ пролътьта, клона ни поднови з а ле -
,с ЯiВ ан ето на мъстностыа „:Кракра", като за целыа 
еж посадени около 25,000 борче1:а и др. фцдаJнки. Тре
вата на ,еж.щата мъ,с11ность е била прео11стжпена на 
КЛ<~на и отъ продажбата й е получено з,начителната су
ма 15,005 лева. · · 

И з л ·е ти. Клона ,е устроилъ презъ .годината в,сичк,о 
11, отъ които 4 едiнодневни, 3 двудневни и 4 много
дневни, посетени отъ около 350 души общо. 

Хижата на Гол о бърдо е бил·а посетена бли
зо отъ 1000 души презъ го,дината; като •се има пред-· 
видъ, обаче, че повече отъ посетителитъ не ,се разпи-, 
,сватъ въ нея, числото на посетителитъ може да 1се смъ: 
та за двойно повече. Хижата е била подържана въ об-· 
разцова чистота и изправно,сть, благодарение на усърд.: 
ниятъ й пазачъ Христо Карловски, който :се намира 
презъ в,съко време горе. · 

Презъ годината еж ,маркирани: 

1. До Дивотинскиятъ монастиръ Св. Тр.ойца. 
2. Отъ лара Драгичево до Кладнишкия монастиръ 

Селимица, Черни връхъ съ отклонение Острецъ -
Фонфонитъ. 

3. Отъ ,с. Църква - Сту,дена - Крапецъ - ста
лактитната пещера при с. Боснекъ и отклонението 
Крапецъ - Живата вода. 

П р о 1с в ъ т на та дейно с т ь на клона не е била 
особено развита презъ годината. Презъ агитационната сед
мица презъ края на ме•с.ецъ априлъ м. r. туриста Сте
фанъ Бръчковъ е .държалъ една ,сказка ,съ ,свътливи 
картини за Мадарскиятъ конникъ и прабългарската 
култура 

Изправностыа на членоветъ къмъ клоновата каса 
е била, както и всъкога безукоризнена, а ,еж.що и 
клона къмъ Ц. Н. е напълно издълженъ и изправенъ. 
Отношенията ни -съ последното ,еж били най-добри, 
тоже ,съ управата на мината. Съ - Б. - Т. Кооперация 
клона презъ тази година не ,е вършилъ никакви сдъл
ки, още повече, че въ града ни ,се откри магазинъ 

по.дъ фирмата „Хижа Алеко", въ който ,се намиратъ 
в,сички туристически принадлежности на ,до·ста износни 

цени. 

Най-rолъмото си внимание и старание, обаче, на
егоятелството -е -отдало на но1Вата хижа въ Витоша. 
Мъ,стото на хижата се намира въ- подножието на в. в. 
Ос'I'рецъ и Селимица, на половинъ часъ отъ Кладниш
кия монастиръ въ мъсгностыа Леiювище. Мъстото отъ 
оюоло 5.200 ,декара е откупено отъ стопанитъ имъ по 
1 левъ на кв. метъръ или всичко 5,200 лв. Хижата щео 
се строи върху една площъ отъ около 120 кв. м., ще 
бжде двуетажна съ три стаи долниятъ етажъ и петь 
въ rорниятъ. !Близо до Х,Ижата се намира ,студе:нъ из
воръ ,съ изобилн,а вода и въобще мъстото отговаря на 
в-сички у,словия за ,стj:юежъ на хижа. Самото село 
Кладница е указало rолъ-мо съдействие, особено при 
превоза на материали отъ мината .до манастира, така 

еж.що и егумена на мон,астира. 

Залесяване. - Н а 23 ма р т ъ т. r. въ Ловечъ и 
околията ,е билъ обявенъ д е н ь н а з а л е с я в а н е т о. 

День, въ койно човъчеството ще тръбва да даде 
11щ майката природа онова, което е ,о'!'нетъ отъ без
жалостната му ржка. 
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Тоя -день е день на праздненството и творчество
то. Творчество, за което ще rоворятъ въковетъ. 

Колбертъ, възродителя на умираща Франция въ 
XVI! в . съ възгласа : ,,държа ват а б -е з ъ r ори 
я ч а к а т ъ з л и д н и", мобилизира цълиятъ народъ 
и -сътвори това, което днесъ е юр:дость 1На Францин. 

Арабската мждрость казва: ,;К о й т о е п о •с а • 
д и л ъ е д 1н о iд р ъ .в ч е, ,н е е м и н а л ъ н а п р а з 

н о ж и в о т а с и". 
Време е повика „ Р оди н ат а с е обе з л е с я

в а" да стане народенъ. 

Ч е з н а т ъ ·с т р о й ,н и б у к а ц и и д ж б р а в 11. 
, О т к р и в а т ъ с е с т р а ш н и д о л о в е. И д а т ъ 

з л и д н и з а р о д н а т а з е м я . 

Горитъ ни даватъ дъждъ, влага - необх одима за 
живота на всички земл есдъл,ски култури; създаватъ умъ
ренъ климатъ , фабрикуватъ кислорода необходимъ за 
живота ,на в-съко ,сжще,ство; облагородява човъка и 
закрепва чув•ството за смислени материални благ,а . 

•Безъ гори и ние ще заприличаме ,на Сахар а_. 
Страшно нещ а стие за б ж д ,но то п ок ,оле
н и е. 

Нъ,югашна Сицилия - житницата на свъта, би 
блейска Пале•стиня, приказна tМ-есопотамин и много дРУ · 
ги страни, днесъ чезнатъ отъ страшнитъ последств ия 
н а у ,н и щ о ж е 1Н и т ъ г о р и . 

Къмъ то з и з ов ъ на специаленъ комитетъ ,се е 
присъединилъ и клона ,отъ ,Б. Т. Д. Стратешъ, като 
и той е издалъ специална покана за случ ая . Отъ тази 
покана се вижда, какво общата площь на r,оритъ въ 
България презъ 1900 г. е била 31041,126 хектара, а въ 
1912 - 2,508,909 хектара, въ 1926 - 2, 008,061 хектара. 
" Сърдцето боли човъка, когато гледа опустошител,ната 
работа на безрасжд1ния топоръ" (!Ив. tВазовъ). 

Видинъ. - За подсигоряване разходитъ по изна
сяне ХХШ-я дружественъ съборъ, кой т о ще стане на 8 и 
9 юний т. г. въ града, клонътъ изнеселъ на 22-й мартq 
т. r. кино-танц у вал на вечер ь, много добре посе
тена. Хубавата украса на салона • В ида" . художестве
ностьта на филма, приятната музика, общото веселие и 
непринуденость, затвърдиха убеждението въ видинското 
гражданство, че видинскитъ т у р и с т и не моrатъ освенъ 
да поднасятъ най-веселото, най-хубавото, най-красивото. 

На другия день, сжщиятъ филмъ бъ прожектиранъ 
въ две представления. Посещението имъ бt повече отъ 
добро. 

Тукъ му е мtстото да отбележимъ особената благо
склонность и подпомагане дtлото ни, отъ страна на об
щина, воени, читалище • Ц в t т ъ • и окржжния съветь. 
Всички жертваха и дадоха възможното, за преуспtване 
на начинанието.дв 

На всички тъхъ и видинското гражданство, отъ тукъ, 
още веднажъ, изказваме нашитъ благодарности и имъ 
обещаваме, че не ще посрамимъ старопрестолния Бди н ъ. 

Варна. - Записани членове 74, обаче редовни, из
платили както ч11.енски вноски, списание и пр. само 42 
души 34 мжже и 8 жени. Български Турисъ е пласиранъ 
между всички членове и 70 не членове. 

Презъ годината клонътъ е ималъ състояли се 21 из
лета: 11 еднодневни, 7 двудневни. 3 мноrодневни, съ общо 
число на излетници 345 души, между които е имало 52 
гости. 

Дадени еж две вечеринки и три другарски срtщи, 
каrо часть отъ приходитъ еж отишли за плащане на 
наема на клубното помtщение годишно 7000 лева и наба
вяне инвентаръ 4200 лева. Държани еж и 3 сказки съ 
свътливи картини отъ председателя на клона : 

1. Презъ Рила за Пиринъ . 

2. По скали и мънастири . 

3. Една екскурзия изъ бълrарскитt плащши (Родопи, 
Рила). 
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София. - Съобщава се, че въ извършения тиражъ 
на 1 Май т. rод. излезоха слъднитъ облигации отъ дру
жествения заемъ 1923 rод. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 71, 72 , 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 
108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 122, 124, 
1:25, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, ' 135, 137, 138, 
139, 141, 143, 144, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 
158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, l72, 173, 
174 17~, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 
189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 201, 202, 204, 
206, 216, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 261, 263, 264, 
265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 301, 303, 304, 305, 306, 
307, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
322, 325, 351, 352, 353, 255, 357, 358, 359, 361, 362. 364, 
365, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 
382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 396, 
397, 399, 402, 403, 405, 407, 408, 409, 411, 413, 414, 415, 
416, 417, 418, 421. 422, 425, 426, 427, 429, 431, 433, 434, 
436, 437, 438, 439, 478, 480, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 
561, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 574, 575, 576, 577, 
579, 582, 585, 586, 587, 589, 591, 602, 604, 606, 607, 609, 
610, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 618, 627, 629, 633, 
634, 635, 636, 638, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 
727, 728, 729, 733, 734, 73-5, 737, 738, 741, 742, 743, 744, 
746, 747, 748, 749, 777, 779, 780, 781, 783, 802, 803, 804, 
806, 807, 808, 809, 826, 827, 828, 830, 831, 832, 833, 834, 
836, 837, 838, 856, 902, 90.S, 906, 907, 909, 911, 912, 951, 
953, 954, 956, 957, 958, 959, 961, 962, 963, 976, 978, 980, 
982, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 991, 993, 994, 995, 996, 
997, 998, 1001, 1002, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 
1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1018, i0\9, 1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1027, 1029, 1032, 1034, 1035, 1077, 1078, 1079, 
1081, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1090, 1092, 1093, 
1151, 1152, 1180, 1181, 1226, 1227, 1229, 1231, 1232, 1234, 
1235, i236, 1238, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 
1333, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 
1346, 1347, 1349, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 
1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1393, 1394, 
1395, 1397, 1398, 1399, 1401 , 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 
1409, 1427, 1429, 1576, 1601, 1602, 1604, 1605, 1607, 1608, 
1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1661, 1662, 
1726, 1728, 1729, 1731, 1732, 17 33, 1734, 1737, 1738, 1739, 
1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1776, 
1777, 1778, 1779, 1781, 1783, 1784, 1785, 1801, 1803, 1804, 
1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1811, 1812, 1814, 1815, 1816, 
1817, 1821, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 
1831, 1832, 1833, 1834, 1836, 1837, 1938, 1839, 1840, 1842, 
1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1849, 1952, 1953, 1955, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 
1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. 

Изплащанието на облиrациитъ, ще става при касата 
на дружеството Солунъ No 25 и ще продължи до 1 ноем
врий 1930 година. 

Клонови настоятелства 

Банско. Председатель Борисъ Г. Колчаrовъ, Под
председатель Борисъ Атанасовъ, Се11.ретарь Георги Д. Ко
жухаровъ, Касиеръ Лазарь Икономовъ, Домакинъ Коста
динъ Ив Стефановъ, Съветници: Елена Д. Бизева, Контр. 
Комисия: Ефтимъ Петровъ, Веселинъ. Г. Колчаrовъ. Георги 
К. Голевъ. Адресъ за кореспонденцията, Българ. Турист. 
Д-во .Елъ Тепе" . 

Видинъ. Председатель Бърни Бончевъ. 1. Подпред
седатель Стоянъ П. Георrиевъ. Секретарь Александъръ 
Костовъ. Касиеръ Енчо Енчевъ. Домакинъ Цвtтанъ Ди
митровъ, Съветници: Грозданка Арнаудова, Невtнка 
Петрова, Тодоръ Чукурски. Il. Подпредседатель Иванъ Са
вовъ. Контр. Комисия : Вътка Кирчева, Тома Илиевъ, 
3 Никола П. Рибаревъ. Адресъ за кореспонденцията Алекс . 
Костовъ. 



с. Долна Баня. Председатель Атанасъ Цвtтковъ . 
Поппредседатель Илия Дебеляновъ. Секретарь Василъ Де
бешшовъ. Касиеръ Анrелъ Мичовъ . Съветници: Надя Цвtт
кова, Георги Ивановъ, Георги Стояновъ Контр Комисия: 
свещ. Анrелъ Митовъ, Стоянъ Луковъ, Вяадимиръ Нико 
ловъ. Адресъ за кореспонденцията Василъ Дебеляновъ. 

Дол. Ор-1,ховица. Председатель Иванъ Станевъ. 
Подпредседател ь Мария М Мирчева . Секретарь Тодоръ 
В. Банковъ Каси еръ Еню Х . Николовъ. Домакинъ Елена 
п . Тодорова. Съветници: Анка Николова. Дончо Н. Бра
товановъ. Контролна Комисия: Триrоръ М. Статевъ, Иор
данъ Владовъ, Мария Енева . 

Адрес ъ: за кореспонденцията Иванъ Станевъ. Ад· 
ресъ за списанието Еленка п. Тодорова. 

Н. Загора - Председателъ Кирилъ Чепковъ. Под
председатель Андрея Хамамжиевъ. Секретаръ-Касиеръ Ва
си11ъ Симановъ Домакинъ К увю Биневъ. Съветници : 
Асенъ Боневъ, Данка Добрева. Контролна Комисия : Иванъ 
Мавровъ, Еню Ив. Боrдановъ, Иванъ Оризарски. 

Адрес ъ: Василъ Симеоновъ чиновникъ Инже
нерството. 

Пловдивъ - Председатель Поручикъ Стефанъ Г . 
Стефановъ . Подпредседатель Борисъ Кюлюмовъ. Секре
тарь Василъ Г. Хрусановъ. Касиеръ Георги Петровъ . Дома
кинъ Петъръ Василевъ. Съветници: Петъръ I<арапетровъ, 
Цанко М. Матеевъ. Контролна Комисия: Никола Груевъ, 
Начо Кировъ, Марко Табахъ . 

А'д р е с ъ: за кореспонденцията Георги Петровъ. чи
новникъ Б. Н. Б. 

Преславъ. Председатель Геро Геровъ. Подпредседа
тель Христо Тодоровъ. Секретарь Александъръ Недtлчевъ. 
Касиеръ Иванъ Гочевъ. Домакинъ Димка Герова . Кон
тролна Комисия: Константинъ Константиновъ, Иванъ Ма
тевъ, Андрей Вълковъ. 

Адрес ъ: за кореспонденцията Геро Геровъ . учитель. 

Русе. - Председатель Иванъ Ставревъ. Подпредсе
датель Несторъ Несторовъ. Секретарь Крумъ Р. Аврамовъ. 
Касиеръ Велко Ат. Слънчевъ . п. Касиеръ Мара Хранова. 
Домакинъ !{оста Димитровъ. Библиотекарь Влаа:имиръ Сто
евъ . Съветникъ Константинъ Назъровъ. Контро11на коми
сия Христо Македонский, Стефанъ Стефановъ, Еленка Ми
хаилова. Адресъ П р и с та, Русе. 

Стара-Загора. - Председатсль Д-ръ Христо П. Гю
леметовъ. Подпредседатель Петъръ Станевъ. Секретарь 
Михаилъ Пашовски . Касиеръ Христо Караколевъ. Дома
кинъ Ганка Попова. Съветници: инж. Михаилъ Караджовъ, 
Вълко Л. Тишеловъ. Контролна Комисия: Стефанъ Геор
rиевъ, Маленъ Гърбасановъ, Лазаръ Марковъ. 

Адресъ: R. Т. Д .• Сърнена Гора" Стара Загора. 

Търново. Председатель Цоню Ст. Гирrановъ. Под
председатель Иванъ М. Заяковъ. Секретарь Анrелъ Д. 
Михайловъ. Касиерь Стоянъ М Бояджиевъ. Помощникъ 
Касиеръ Стоянъ Атанасовъ . Домакинъ Цачо Д. Тодоровъ. 
БиблиотекаР.ь Кирилъ попъ Василенъ. Съветникъ Леонъ 
Филиповъ, Йорданъ Василевъ, Борисъ Георrиевъ, Христо 
П. Сауловъ . Контролна Комисия : 1 lетъър Хаджиниколовъ, 
Петъръ Парашкевовъ, Стефанъ Ив . Киселовъ. 

Дупница. - Председатель Асенъ Меджидиевъ. Под
председатель Василъ Тодоровъ . Касиерь Христо Тедосиевъ, 
Домакинъ Славъ Лалевъ. Съветници : Георги Боrдановъ 
Д-ръ Иванъ Лабутовъ, Костадинъ Джерменски. Конт
ролна комисия: Борисъ Г. Икономовъ, Георги Николовъ, 
Костадинъ Муцковъ. Адресъ: Асенъ Меджедиевъ, учите11ь . 

Елена. - Председатель Петко Ст. Гуневъ. Подпред
седатель Никола Хр. Кожухаровъ. Секретарь Петъръ Н. 
Джуровъ. Касиерь К . Владовъ . Домакинъ Стефанъ Сут
ровъ. Съветници: Христо Л. Бояджиевъ, Христо С. Пин
диковъ, Доню Петковъ. Контр. Комисия: Руси Иордановъ, 
Никола Георrиевъ, Стоянъ П. Панайтовъ. Адресъ Петко 
Ст. Гуневъ учитель. 

Карнобатъ. - Председатель Атанасъ Караивановъ. 
Подпредседатель. Невена Добрева. Секретаръ. Ник. Д. 
Русчевъ . Касиерь Слави Кеновъ. Съветници. Гено Хар
даловъ, Василка Калева, Кръстина Байчева, Иосифъ Че
леби Леви . 

Адреса на клона е Атанасъ Караивановъ. 

Костенецъ. - Председатель Ал. Керемидаровъ. Под
председатель Андонъ Стойчевъ. Секретарь Анr. Кулински . 
Касиеръ Гешо Ат. Стойчевъ Домакинъ Анrелъ Ив. Ку
лински. Съветници : Асенъ Геровъ, Екатерина Йонкова, 
Иванъ Зашевъ. 

Адресъ за кореспонденцията Александъръ Кереми
даровъ . 

Ловечъ. - Председатель Иванъ Рачевъ. Подпред
седатель Стефанъ Хитровъ. Секретарь-касиеръ Иванъ 
Урумовъ. Домакинъ Грозю Генковъ. Съветници: Кося 
Бичкиджиева, Никола Стоицовъ, Димитъръ Терзиевъ. 
Контр Комисии: Анrелъ Мариновъ, Рачо Иончевъ, Донка 
М. Кунчева. 

Адресъ за кореспонденцията Иванъ Рачевъ адвокатъ . 

Хасково. - Председатель Василъ Радучевъ. Под
председатель Асенъ Кировъ. Секретарь Банко Д . Въчевъ. 
Касиеръ Върбанъ Върбановъ. Домакинъ - библиотекарь 
Кирилъ С. Тончевъ. Съветници: r-ци Недълка Буналова 
и Върка Щерева. Адресъ : Банко Д. Въчевъ, чиновникъ 
общината. 

Червенъ брt.rъ . - Председатель Петъръ l(ефсизовъ. 
Подпредседатель Арсо Панайотовъ. Секретаръ Георги 
Бончевъ. Касиеръ Нисимъ Халвонъ. Домакинъ Иванъ 
Младеновъ. Съветници: Елена Бояджиева, Тодоръ Зановъ, 
Павелъ Рашковъ. Контролна комисия: Георги Зановъ, 
Сава Станчевъ и Владимиръ Капитановъ. 

Адрес ъ за кореспонденцията Петъръ Кефсизовъ 
Б. Акц. Д-во ,Нафта". 

Шуменъ. - Председаrель Илия Силвестриевъ Под
председатель Веселинъ Хлъбаровъ. Секретарь Борисъ Тър
говски. Касиеръ Кирилъ Аврамовъ. Съветници: Христо 
Симеоновъ, Христо Хжлта"овъ и Руси Русевъ. Контролна 
комисия: Георги Бабачевъ, Злати Ивановъ и Кирилъ Бо
rутински. 

Адрес ъ Борисъ Търговски. 

Ямболъ. - Председатель Тодоръ Тодоровъ. Подпред
седатель Димитъръ Кръстевъ. Секретарь Костантинъ х . 
Радоновъ. Касиеръ Иванъ Д. Ивановъ . Домакинъ Желю 
Куловъ. Съветници: Георги Султановъ, Руско Н. Русевъ 
и Димитъръ Анrеловъ. Контролна комисия: Иванъ Ико
номовъ, Иванъ Г. Драrневъ и Борисъ Апостоловъ . 

Адресъ за кореспонденцията чрезъ r. К. х. Рада• 
новъ - ул. ,.Вазовъ• № 10. 

Др1,ново. - Председатель Иванъ Илиевъ. Подпред
седатель Илия I Iетровъ. Секретарь Мянко Стоевъ. Ка
сиеръ Ганчо Миневъ. Домакинъ Иванъ Видевъ, Дим. 
Джуров ски. 

Адрес а на клона е чрезъ Ганчо Миневъ - Дръново. 

Провадия . - Председатель Добри Тодоровъ. Под
председатель Нико.1а Велевъ . Секретарь Руси Ил. Русевъ . 
Касиеръ Тодоръ Гочевъ. Домакинъ Любенъ Тузсузовъ. 
Съветници: Димиrъръ Митевъ, Параскевъ Митевъ и Цвъ
танъ Вълковъ. Контролна Комисия: Братой Поповъ, Сре
бро Поповъ и Иванъ Ст. Боrдановъ. 

Адресъ за кореспонденцията Добри Тодоровъ Дирек
торъ-реалката-Провадия. 

Попово. Председатель Йорданъ Нъделчевъ. Подпред
седатель Крумъ Василевъ. Секретарь Цвътко Диневъ. 
Касиеръ Михаилъ Ламбриновъ. Домакинъ Здравка Шик
лева. Съветници: Стефка Стайкова, Владимиръ Христовъ 
и Георги Ащламаджиевъ. 

Ад р е с ъ за кореспонденцията Йорданъ Н едълчевъ 
ул .• Св. Кирилъ и Методи• № 7. 
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Варна. -- Пред<;едатель, Василъ Я • . Атащ1совъ. Под
председатеJJь Б. Божико_въ. Секретарь Д-ръ Радева. Ка-

. сиеръ Кирчо Кирчевъ. Домакинъ Кирилъ Ковачевъ. Съвет
ници: Коста _Мила.новъ и Георги Кожух:аровъ. Контролна 
Комисия: Д-ръ Г. Свраковъ, Жанда Николова и Петъръ 
Петровъ. 

Гор.-Ор~ховица. -,- Председатель Иванъ . Дръ)',!овъ. 
Подпредседатель Илия Пенчевъ. Секретарь Добри Доб
р~въ. Касиеръ Борисъ Кумпиковъ. Съветници : Анастасъ 
Халачевъ и Михаилъ Лукановъ. Дописникъ Никола х. 
Кръстевъ. Контролна Комисия: Христо КонсцJ{тиновъ, 
Димитъръ Кръстевъ и Михаилъ Миховъ. Друж. фотографъ 
Илия Арrировъ. 

Ад р е с ъ за кореспонденцията Иванъ Дръмовъ тър
говецъ. 

Сопотъ. - Председатель Петъръ Кантемировъ .: Под
предсещпель Свещ. Паиси Каравеловъ . Касиеръ Дим11търъ 
Петровъ. Секрет;~рь Иванъ Бабуновъ. Домакинъ Генко 
Козаровъ. Съветници: Петко Ивановъ, Иванъ Бошнаковъ 
и Тотка Пулева. Контролна Комисия: НикОJIЗ Айлъковъ, 
Димитъръ Билизаровъ и Славка Гlананова. · 

Адрес ъ за кореспонденцията Петъръ Кантемировъ 
художникъ. 

Казанлъкъ. - Председатель Манолъ Черневъ. Под
председатель Маленъ Маленовъ. Секретарь Коста Мале
новъ. Касиеръ Димитъръ Костакевъ. Домакинъ Стефанъ 
Милевъ. Съветници: Анка Димитрова и Петранка Дър
зева. Контролна Комисия: Стефанъ Енински, Владимиръ 
Бакаловъ и Ионко Илиевъ. Адресъ за кореспонденцията 
Манолъ Черневъ педагог. училище. · 

Т. Пазарджикъ. - Председатель Георги Ноновъ. 
Подпредседатель Нефталинъ Ивановъ. Секретарь Георги 
Николчевъ. Касиеръ Иванъ Петровъ. Домакинъ Куля Со
колова . Съветници: Ана Балтаджиева и Георги Гераси
мовъ. 

КНИЖНИНfl 

Рила отъ П. Делирадевъ, свитъкъ IV - Рила презъ 
третичната ера. Съ излизането на - последния свитъкъ има-

. ме завършенъ I томъ отъ · Рила, една значителна вече кни
га както по _обемъ, така и qo съдържание. За из;1ъзлитъ 
до сег11 отдълни свитъци, ние тукъ своевременно сме пра

вили н11шитъ бележки. Авторътъ е ·посветилъ мнщо трудъ 
. и време за да даде единъ пъленъ геологиченъ преrледъ 

на планината, особено за нъ1юи дълове,. не напълн!) из
. следва11и, Следъ като се разгле»fда планината презъ мезо
зойната ера и терциера. П. Д. се спира и на спор_н_ия въп
росъ за заледяването на високитt· върхове, като свършва 

• съ . скалния материялъ, отъ който се състои лабиринтътъ 
. на най-величествената планина на полуострова. Той не е по
жалицъ трудъ и първия томъ . е. снабденъ на • края съ под
бранъ показалецъ на разнитъ имена и географическитъ 

·назван_иSJ, нtщо което прави книгата особено ценна въ на
учно отношение, защото ,винаги може да се направи нуж-

-ната спр~вка. , ' . ' ' ' . 
, та·ка първиятъ томъ, съ богатъ материялъ, съ мно

. го . скици и снимки, съ 320 стр. струва само 100 лв., - а от

. дълнитъ му свитъци по 25 лв . Книгата се до.ставя нап-
раво ' ОТЪ автора. Бул. Дондуковъ 79. . . . 

1. Karte des Pirin-Geblrges in Bulgarien, м. 
1: 100,000. - 2. Spezialkarte des Zentral - Pirin, 
и. 1 : 25,000, отъ D r. Н е r Ь е r t L о u i s • Известно е на 
читателитъ на .Български туристъ", че асистентътъ по 
география въ Берлинския университетъ Д-ръ Х. Луи три 

· лъта nодъ редъ изучава въ географско отношение и кар
тира Пиринъ-планина. Резултатъ отъ · изучаванията му 
бъше статията .Пиринъ планина въ Македония• въ спи• 
санието на географското дружество въ Берлинъ (Zeitsch-

Р.е.ца:кторъ: Ив. Велковъ. 

rift der Ges.ellschaft fµr Erdkunde zu . Berlin) No 3/4, 1928 
r. А резулт11тъ отъ · картирането му ,еж тъзи две карти, 
издание на: Пруската академия на Наукитъ. Първата е 

: на северния, високия дъль на Пиринъ до Неврокопъ -
Мелникъ, а втората - на централната ·:часть на този дъль, 
областыа . на Елъ-тепе, Бъндерица, Дамияница. Така щото, 
тъз.и карти . не се отнасятъ за цълата часть отъ Пиринъ 
планина въ българска територия И въ дветъ карти то
пографията на ·терена е предадена чрезъ хоризонтали : въ 
първата 500, 100 и 50 м. , а въ втората презъ 100, 25 и 
12·5 м. Нека забелъжимъ, че втората карта е стереофо
тографска. 

До изд;~ването на тъзи карти за Пиринъ пл. най
добрата карта бъше Австрийска;rа, която ·е направена по
вече възъ основа на изучавания, отколкото на точни из

мървания, затова е съ rолъми неточности. Споредъ кар
тата на Д-ръ Луи, Пиринъ ш1. е съ кржrло 500 м. по
виrока, отколкото въ Австрийската карта. Ilо-нататъкъ, 
сравнщзайки картитъ на Д.ръ Луи съ Австрийската: вър
хътъ Пиринъ не е 1955 м., а 2596 м, Елъ-тепе вмъсто 
2681 м. е въ действителность 2920 м., съ което той е 
дори по-високъ отъ Олимпъ, който въ 1923 г. измъренъ 
отъ французина Марселъ Курцъ е високъ 2918 м. Така 
щото, днесъ е положите11но, че Мусалла и Елъ-тепе еж 
най-високитt върхове на Балканския полуостровъ. Южно 
отъ Елъ-тепе Пиринъ планина е дори съ 1000 м. по-ви
сока, отколкото въ Австрийската картц. Важно е обстоя
телството, че споредъ Австрийската карта Пиринъ пла
нина е перпендикулярна на Рила, която фалшива пред
става е минала и въ нtкои атласни карти, когато споредъ 
картата на Д-ръ Луи Пиринъ пл. има посока отъ северо
западъ къмъ юrоизтокъ. 

Важно предимство на картата отъ Д-ръ Луи е по
върнато представяне на терена чрезъ хоризонталитъ. 

.Сжщо важно предимство е, че еж ненесени всички пж
тища изъ планината, което е отъ значение за турш;титъ. 
Изобщо картата на Д-ръ Луи има много по,JJожителни ка
чества и представя rолъмъ приносъ въ нашата геогра
фия и картография. Но тя има и нъкои недостатъци, нъ
кои rръшки ; gапр. не еж нанес_ени всички · езера. Из
глежда, че Д-ръ, Луи не е моrълъ да обходи всички 
кжтчета на Пиринъ пл Разбира се, единъ картографъ, 
макаръ и въ три лъта, не може да ни ·картира извънредно 
точно една такава годъма планина. Безспорно, нашиятъ 
картографски институтъ ще · ни даде напълно точна и 

върна карта на Пиринъ планина. 

Ограничено . количество отъ тъзи карти може да се 

купЯТЪ · ОТЪ СОфИЙСКИЯ К,10НЪ. 

Ив. Батаклиевъ. 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ. Ме·сечно иJiюстро

. вана ; списа,ние -'за туриз_ъм1;, и родинознЗJние. ~ 
Огранъ на Българското Турист1;1ческо Дружество: 
.Препорж.чано отъ Министерството 
на I-I ар о д н о;т о П р о с в t щение съ окрж.

жно № 1793 отъ 27 януарий 1922 гад. Година 
XXII - 1930 · (януарий - дек•емврИ!й) 10 книжки. 
Абонаментъ за година 60 лв., эа чутби:на - 100 
лв. Всичко за ,списанието се изпраща · до Ред а к· 
ц и ята на Бълг. : Туристъ, София, ул. Солунъ 25. 

СЪДЪРЖАНИЕ. - Д-ръ И в. ,Буре ш ъ, Красо
титъ !На нашитt пещери и !Нуждата· отъ тtхното запаз
ване; Изъ rрижитъ за защитата на природата въ Полша; 
Ф Кани ц ъ, Отъ Враца къмъ Искърското дефиле ; Б. 
Ковач е в ски, Туристическата кооперация; Д · р ъ Б. 
Бончев ъ, Къмъ Видинския край; Артезианския кладе
нецъ при Раздълна. Дружественъ животъ. Книжнина. 
Снимки отъ Видинъ. 
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