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София при освобождението. 

ПРЕЗЪ ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
(Пжтни бележки) 

Тази есень посtтихъ Чехословашката ре

публика по случай конгреса на Асоциаци
ята на славянскитt туристически дружества въ 

Прага. Тукъ искамъ да предамъ нtкои отъ впе
чатленията, добити презъ обиколката ми. 

Чехословакия е богата страна, съ добре обра ·· 
ботени полета, грижливо пазени пространни гори и 

благоустроени градове. На всъка стж.пка личи вt
ковна култура -- запазени исторически паметни

ци и цъли старинни градски части. Най-вече пра
ви впечатление въ това отношение старата Прага. 
Но наредъ съ паметницит·I; на сръдневtковието, 

вие виждате гж.ста желъзопж.тна и шосейна мре
жа, която опасва цtлата страна, силно развита 
индустрия и внушителни постройки въ най-мо

деренъ стилъ. Разположена въ сърдцето на 
Европа, обкрж.жена отъ северъ съ вtнецъ отъ 
планини - Руднитt планини, Кърконоще и 
отъ Високитt Карnат1:1 Чехословакия се 
слави съ дtвственитt гори на Шумава, съ про
чутитt си минерални бани и извори, съ красивия 
си пейзажъ, не веднажъ укиченъ съ причудливия 

силуетъ на нtкой стариненъ замъкъ,- както и съ 
голtмата си разнообразна индустрия, плодъ на 
труда и енергията на единъ дtенъ народъ. Краси
вата природа, лъчебнитt извори, бележититt па
метници, голъмата индустрия и търговия привли
чатъ многобройни чужденци въ Чехословакия, но 
тъкмо тамъ можете да видите съ очитt си колко 

много е сторено отъ чехитt за органивиране ту
ризма въ тъхното отечество и да почерпите поука 
отъ виденото и чутото. И тогава става обяснимо 
и заслужено голъмото посtщение на ЧехосJJова
кия отъ чужденцитt. · 

Споредъ статистиката на Чехословашкото бю
ро за туризъмъ презъ 1929 гад. банскитt градове 
еж. били посtтени отъ 169.480 чужденци, гр. Пра
га- отъ 114,802 души, а други петь по-голъми гра
да отъ 77,466 души. Общо числото на посtтите
литt чужденци е било 361,466 - отъ всички 
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страни на Европа, между които 154,070 отъ Гер
мания и 1291 отъ България. 

Освенъ добре организираното хотелиерство, 
специално нагодено за нуждитt на чужденцитt 

Чехословакия има отлично уредени удобни съ
общения по цълата територия. Желtзопж.т
нитt съобщения еж. бързи и комфортни. Но освенъ 
тъхъ къмъ всички интересни за посещение мъста 
както и до всички по-оживени центрове еж. уре

дени държавни пощенски съобщения съ удобни 
пж.т1;1ишки автобуси. А въ Прага и други по-го
лъми градове има и специални общински служби 
за разглеждане градоветt съ автобуси. Сж.шо 

така Прага е свързана чрезъ въздушна пощенска 
служба съ всички столици на Европа, както и съ 
Балкана. Всичко това допринася още повече за 
развитие на туризма въ Чехословакия. 

Една добре уредена рекламна служба при 
Министерството на желъзницитt, подпомагана и 
отъ сдруженията на хотелиеритt и тутшстически

тt съюзи привлича многобройни •-1ужденци, ;а 
частното бюро за пж.туване и трапспортъ -- ,,Че
докъ" ви улеснява съ всtкаквн сведення и пж.т
нишки биле'Ги. 

Какво има да види единъ туристъ въ Чехо
словакия? Много и интересни обекти: красива 
природа - планини, гори и полета - и градове: 

история и култура. 

Но нека набележиме нtкои отъ тtхъ . Да за -
почнемъ съ Прага, която чехитt наричатъ Златна 
Прага, Майка Прага. Tt се гордtятъ съ нея и то съ 
право. Прага е градъ съ около 700,000 жители, 
разположенъ върху нъколко хъ11ма отъ дветt 
страни на красивата р. Вълтава. Г.'lелката отъ мо
ста на Вълт_ава при Народния т~атъръ къмъ Пет
ринъ и старата крепость Храдчани ,е една отъ 
ръдкитt по хубость въ Европа. Посетите ,1и ста
рия градъ вие се пренасяте изведнажъ въ срtдне

вtковието. Стари тtсни, криви улици и монумен
тални сгради въ тежъкъ стилъ барокъ. Ето ви 



въ старото кметство, свързано съ историята на 

Чехия презъ вtковетt; срtщу него презъ площа
да съ паметника на Янъ Хусъ е Тинския хра:.1ъ, liTЪ 
края на 14 столt11ие, съ две готически куJiи 80 
метра високи. 

Минавате презъ най-стария мостъ на Прага, 
построенъ отъ Карлъ IV презъ 14 столtтие, и се 
възкачвате на отсрtщния хълмъ увtнчанъ съ ста -
ринната крепость Храдчани, въ която е но

вата резиденция на президента на републи

ката. Тамъ е и историческата катедрала Св. Витъ, 
тоже изградена отъ Карла IV, пантеона 
на чехскитt крале. Но азъ не мога да изброя 
всичко. Заслужава да посетите двореца на Валд
щайнъ ( отъ 17 вtкъ) въ стилъ ренесансъ, беле
житъ съ градинската си зала, въ която краля е 

приемалъ посланицитt. 

Вацславския площадъ е бележитъ съ конна -
та статуя на Св. Вацслава, съ музея и съ най-мо
дернитt търговски сгради на Прага; но не по
малко е бележитъ и Народния театъръ. Тръгнете 
ли, обаче, въ окрайнинитt на града, вие ще оста
не·те поразени отъ многобройнитt и внушителни 
фабрични заведения. 

Прага има два университета, политехника, 
висши училища, библиотеки и много други кул
турни учреждения. Тя е сърдцето на чехословаш
ката култура, а сега и срtдище на руска култура, 
пренесена тукъ следъ революцията въ Русия отъ 

многобройната руска интелигенция. 

Но излtзете ли изъ Прага вие можете да по
сетите въ близкитt или по-далечни околности на 
столицата старинни замъци между които -е най

забележителенъ замъка Карлщайнъ, построенъ 
отъ Карла IV презъ 14 вtкъ и реставриранъ съ 
rолtма грижа презъ 1888 rод." 

фот. К. х. Радоновъ 

„Алтънъ-дере" (Сотирската река) - Сливенско 

Като се упжтите на западъ отъ Прага вие мо
жете да посетите прочутитt въ цtлия свtтъ ми

нерални бани Карлсбадъ, Мариенбадъ, Францес-

бадъ, а ек.що и rp. Иоакимовъ съ неrовитt радио
активни води. На северъ отъ тtхъ се издиrатъ Руд
нитt планини, богати съ метални руди и съ добре 

отглеждани изкуствени борови гори. На юrъ отъ 

фот. К, х. Рядоновъ 

Монастира „Св. Петка" при с. Сотиря - Сливенско 

Карлсбадъ е rp. Пилзенъ прочутъ съ оржжейнитt 
си фабрики и най-добрата чешка бира. Изобщо 
Чехословакия има много и добре развити инду
стрии. Тя притежава rолtми минерални богат

ства и каменни вжrлища, развито земледtлие и 

много цвtтущи занаяти. Износътъ и презъ 1929 
година е достиrналъ 20 милиарда чешки крони, 
отъ които 4/5 се падатъ на индустриялнитt про
изведения. Между по-rлавнитt индустрии еж ке
рамичната, порцелановата, стъкларската, метална

та и машинната. 

Въ Пилзенъ, Бърно, Моравска Острава и Бра
тислава е центъра на машинната индустрия. Тамъ се 

изработватъ мостове, парни машини, локомотиви, 
вагони, автомобили, аероплани, бойни материали, 
както и земледtлски машини, които се разнасятъ 
по цtлъ свtтъ. Отъ земледtлскитt индустрии най
много еж развити захарната и спиртната. Голtмо 

е и производството на прочутата пражка шун

ка, отъ която се изнася годишно за повече отъ 

30 милиона чешки крони. Дървената и мебелна 
индустрии еж добре застжпени, а сжщо и произ

водството на хартия. Повече отъ 200 фабрики за 
обуща съ 40,000 работници работятъ и за износъ, 
който достига близо милиардъ чешки крони го

дишно. Особено мtсто заема текстилната инду
стрия, на първо мtсто ~ памучната, а после въл
нената. Общо тt изнасятъ стоки годишно за около 
5 милиарда чешки крони. 

Бълrарскиятъ туристъ има отъ какво да се 
поучи пжтувайки презъ Чехословакия. Безкрай
нитt фабрични здания и гората отъ комини въ 
индустриялнитt центрове говорятъ за безспирния 

трудъ творчество и материалната култура на чехо
словацитt. 

Бtглитt ни бележки не могатъ да засtгнатъ 
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всичко интересно за туриста. Но ние искаме да 
привлечемъ вниманието му върху природнитt кра
соти на Чехословашката република и върху сил
но развития и туризъмъ. 

Между планинитt на Чехословакия трtбва да 
отбележимъ на първо мtсто Високитt Татри, 
следъ това Бескидитt, Орлицкитt планини, Кър
коноше и Руднитt планини, за които споменахме 
по-горе. Повечето отъ тия планини, съ изключение 

на Високитt Татри, иматъ срtдна височина около 
1000 метра надъ морското равнище. Tt еж гори
сти, прошарени съ пасбища и почти винаги иматъ 
меки форми. Въ това отношение тt напомнятъ на
шитt Родопи или Срtдна-гора. Високитt Татри, 
напротивъ, иматъ типиченъ алпийски характеръ. 

У сtяни съ много красиви езера, обрасли съ боръ, 
тt образуватъ голtми циркуси и стрtлнати въ не
бето върхове· и зжбери. 

Въ тtхнитt подножия еж прочутитt бан
ски и планински станции: Щръбско плесо, Смоко
вецъ и Татранска Ломница, свързани съ електри
ческа зжбчата желtзница, 'снабдени съ всички 
удобства на модерни курорти, както и съ обшир
ни хотели, построени отъ държавата. Отъ тамъ 
туриститt правятъ излети за най-високитt вър

хове на Татритt - в. Герлаховка, 2663 м. в. и 
Ломницки връхъ, 2634 м. в. По една конвенция 
сключена по починъ на туристическитt дружества 
въ Полша и Чехословакия всtки туристъ само 
съ членската си карта визирана въ реел. 

консулство може да премине Ческо-Полска
та граница въ областъта на Татритt и да остане 
въ планинитt на съседната държава три дни до

тридесетъ километра въ дълбочина, безъ да се 
нуждае отъ какъвто и да е паспортъ. Татритt. как
то и другитt планини въ Чехословакия и Полша, 
еж vсtяни еж туристически хижи и домове, които 

правятъ много удобни излетитt. Все пакъ поради 
сvровостъта на планината и извънредно трудния 

достжпъ на нtкои върхове, нещастията съ пла

нинпитt не еж тъй оtдки. 
Красотата на Чехословашкитt планини е до

принесла много за голtмия развой на туристиката 
въ тази страна, както и на туристическитt органи

зации, които броятъ съ стотиuи хиляди членове. 
Първо мtсто между тtхъ заема Клуба на чехо
словашкитt туристи въ Прага, който презъ 1929 
година е ималъ 321 клона въ utлата страна съ 
70,000 члена. 

Единъ бързъ погледъ върху дейностъта на 

клуба ще ни даде идея за неговата мощъ и наро

дополена работа. Начело на организацията сто
ятъ видни общественици: - сенатори, министри, 

инженери, адвокати и пр. Държавата цени дей
ностъта на клуба и го подкрепя най-щедро. Голt
митt срtдства на клуба му позволяватъ да развива 
многостранн.а дейностъ. Той предприема постройка 
и подръжка на планински пжтища, маркира съ хи

ляди километра пжтища и пжтеки. Цвtтнитt зна
uи на клуба тръгватъ отъ желtзопжтната гара и 
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ви водятъ безпогрtшно до хижата и върха. Клуба 
строи хижи, по-голtми убtжища, ресторан
ти и пр. Въпреки голtмитt срtдства на клуба и 
неговитt многобройни клонове, държавата е от

пуснала единъ безлихвенъ заемъ отъ 4,600,000 ч. 
кр. за строежъ на хижи. Централата на клуба въ 
Прага притежава имоти за око_ло 10 милиона ч. 
кр., а бюджетното ,и упражнение възлиза за 1929 
година на около 1 1 /о милиона ч. кр. nриходъ 
и толкова разходъ. На 1920 година клуба е 
разполагалъ само съ 8 хижи и подслони, но 
той е вървtлъ съ гигантски крачки напредъ и 
сега разполага съ 72 хижи и подслони - при 835 
легла въ стаи и 876 легла въ общи спални. Поради 
масовото туристическо движение нуждата е на

ложила въ нtкои по-известни и достжпни мtста 
въ планинитt да се строятъ голtми хижи съ всич
ки удобства по за 500-600 хиляди ч. кр. 

Освенъ това, клуба е уредилъ ученически 
спални по цtлата република. Такива еж били от
ворени презъ 1929 г. - 644 съ 9721 легла, отъ 
които за ученици 527, а за ученички 117. Повече
то отъ половината еж били уредени въ училища
та, а останалитt въ други помещения и хижи. 
Спалнитt еж били посtтени отъ 34,367 учащи. 
Клубътъ е полагалъ грижи за запазване на при
родни и исторически паметниuи, като е участву

валъ въ акuионернитt дружества, които уреждатъ 
и експлоатиратъ Демяновскитt пещери и тия на 
Mauoxa. По споразумение съ държавата той е 
запазилъ и редиuа стари исторически замъuи. 

Осв,енъ това клубътъ е издавалъ списанието 
.,Часописъ туристу" - въ 46,000 броя и е подпо
маг11лъ издаването на илюстрованото списание 

.. Летемъ светемъ". Клоноветt на клvба еж издали 
редиuа вестници, списания или пжтеводители, ту-

ристически карти и др. . 
Клубътъ издава разни брошури и др. за прак

тически vпжтвания изъ областъта на туризма, а 
презъ 1929 година е подnомогналъ изготвянето 
на подробенъ .. водачъ за Чехословакия" въ два 
тома, надъ 1200 станици, който е билъ из

д аденъ отъ държавното книгоиздателство .. ОР
бисъ". Това е единъ uененъ водачъ съ много 
данни, исторически и дР. сведения и карти за 

всtю, rоадъ, областъ и планина. 

Най-после клубътъ е устройвалъ курсове за 

:с~ имна туристика, за катерене въ в«сокитt пла
нини . за ски-туризъмъ, туристика по вода и пр . 

Въ своята широка дейностъ за насърдче

ние туризма клубътъ не е билъ самъ. Той е билъ 
полпомаганъ шедро отъ общество и дъ•ржава. По 
спеuиално съ пропаганда красотитt и забележи
телноститt на чехословашката земя се е заела 

отдавна и самата държава, която има пълно съзна

·ние за голtмитt кvлтурни и стопански ползи 
отъ тvризма и посешенията на чужденuитt. 

Напоследъкъ Министерството на желtзниuи
тt е издало единъ разкошенъ албумъ съ снимки отъ 
най-красивитt мtста на Чехословакия, придруже-



ни съ френски текстъ. Освенъ това то е издало 
.единъ луксозенъ пжтеводитель за международни

тt служби: жел-J;зници, пощи, телефони и теле

графи, въздушни и автомобилни съобщения -
разкошно илюстрованъ, съ най-обилни сведения 

за културна и стопанска Чехословакия и съ пъл
на илюстрация на мощната национална идну

стрия. 

. Ето единъ великолtпенъ примtръ за подра 
жение и отъ нашето Министерство на желtзни
цитt! Въпиюща ,е вече нуждата отъ издаване ал
бумъ на България, но въ който наистина да бжде 
дадено всичко най-хубаво което имаме, и което, 
вtрвайте, имаме предостатъчно . . . 

Не мога да свърша пжтнитt си бележки безъ 
да кажа нtколко думи за пещеритt на Чехосло
вакия. 

На северъ отъ гр. Бърна - втория по го
лtмина градъ на републиката и столица на Мора
вия - се намира прочутата область на пещеритt, 
така наречения Моравски Красъ. Подъ едно про
странство отъ десетки квадратнй километра въ 

варовититt скали се намиратъ грамадни подземни 

лабиринти, понtкога съ километри дълги. Това еж 
прочутитt въ цtла Европа пещери: Мацаха, Ка -
теринска, Пунква, Слоупъ и др., още недоста
тъчно изследвани . Тtзи пещери еж единъ истин

ски подземенъ свtтъ. Надъ пропастьта на Маца
ха, дълбока 138 метра, клуба на чехословашкитt 
туристи е изградилъ юбилейната хижа Мацаха, 

въ която по единъ хубавъ обичай нtколко мtст
ни дружествени клона еж дали мобилировката 
на отдtлнитt спални и този даръ е отбелtзанъ 
като името на клона-даритель е поставено на ху

бава плочка на вратитt на спалнитt. Дано този 
похваленъ примъръ на туристическо сътрудниче
ство намtри подражение и между клоноветt на 
Б. Т. Д. при обзавеждане на хижитt. 

Надвисваме надъ пропастьта, оградена съ ж,е

лtзенъ парапетъ. Нtкжде долу въ бездната тече 
подземна река. Едно непонятно чувство обзема 
всинца ни предъ величието на природата и ней
ната мистика. Какви ли още чудеса, подземни во
допади и незнайни красоти крие тя отъ 

насъ? До скоро пжтя до дъното на Мацаха, как

то се нарича пропастьта, не е билъ известенъ. 
Той е откритъ само преди нtколко години отъ 
проф. К. Абсолонъ, който предполага че въ ид
нитt сто - сто и петдесеть години ще бждатъ 
напълно изследвани пещеритt въ тази область. 

По хубаво шосе се отправяме съ автомобилъ 
до входа на пещерата, която ще ни заведе на 

дъното на Мацаха. Съ грижитt на едно търгов
ско дружество, въ което взема участие и клуба 
на чехословашкитt туристи, цtлата пещера е ос

вtт,ена съ електричество и навсtкжде еж прокара

ни удобни бетонови пжтеки, които правятъ пе
щерата достжпна за всtкиго. Слушайки история
та на пещерата отъ нейния откриват,ель проф. 

Абсолонъ, ние имаме случая да се възхищаваме 

предъ вълшебното дtло на природата, строено 
презъ вtковетt. Без~райни групи отъ сталактити 
и сталагмити въ великолtпни и често най-при

чу дливи форми приковаватъ нашето внимание. 

Тукъ майка кжпе детето си; тамъ царь седи на 
трона, а още по-нататъкъ се плискатъ вълни

тt на буенъ водопадъ - вкамененъ презъ вtко
ветt ... 

Пещеритt се държатъ винаги затворени и 
посещението става само съ служебенъ водачъ. 
Нежнитt изваяния на сталактититt еж предпазе
ни съ телени решетки отъ грубата ржка на по

сtтителя, който би по~елалъ да отчупи нtкое пар
че „за спомень", както това за жалость не вед

нажъ става у нашитt пещери. 

После съ лодки пос,ещаваме водната пещера 
Пунква. I:::дна истинска феерия е това плаване 

въ пещерата, при което изваянитt форми на ва
ровника се отразяватъ sъ подземната река, а ал

бастровитt сталактити оживtватъ въ развълнува

нитъ и води. 

Пещерата Слоупъ е дълга 6- 7 километра и 
крие много следи отъ пещерния животъ на чо

вtка. 

Ние напускаме пещеритt съ незаличими впе

чатления и се отправяме за ьърно. Тамъ, неочак
вано за насъ, обиколката ни на славянски тури

сти завършва съ единъ символъ. 

Гениалния чешки художникъ проф. · Аµфонсъ 
Муха, истински приятель на българитъ, бt изло
жилъ въ голtмитt галерии на международната 
изложба внушителнитt си картини, които об
разуватъ цикъла на „ Славянската епопея". 
]:)ъ Бърно е и мистеръ Муха, който пож~ла самъ 
да ни въведе въ ал-егорията и мистиката на свои- • 
тt бележити творения. Tt трtбва да се видятъ, за 
да се почувствуватъ. И всъки опитъ да се опи
шатъ е напразенъ. 

Повече отъ часъ ние слъдимъ съ притаенъ 
дъхъ внушителнитt слова на художника и наши

тt очи не могатъ да се откжснатъ отъ мистични

тt видения на миналото. 

Ето - езичницитt славяни идватъ отъ Азия 
въ Европа и първитt имъ стълкновения еж съ тев
тонцитt. После тt се разселватъ и обособя'ватъ. 
Идва покръстването. Ето и златния вtкъ на Си
меона: царьтъ работи въ библиотеката си; край 
него мон~си и боляри творятъ първата славянска 
литература. Ето и руситt, чехитt, хърватитt. 
Ето и хуситскитt войни . . . 

Съ гениалната си четка художника съживява 
предъ насъ историят-а на цtлото славянство презъ 
вtковетt. Тъжна история на войни и разпокжса
ность. Въ единъ часъ само, пр,екаранъ въ съзер
цание на Славянската епопея ние опознаваме и 
преживtваме историята на славянството повече 

отколкото въ течение на десетилtтия наведени 
надъ прашнитt съчинения по история. Но, въз
създавайки миналото, съ творческа интуиция 
художника прозира и бждащето. Едно по-свtтло 
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бждаще на славянитt, когато ще се самосъзнаятъ 
и ще се обединятъ, за да извършатъ предопредt
леното имъ велико дtло на култура. 

И тоя новъ духъ на славянско единение ху

дожникътъ е въплотилъ въ образа на единъ 
младъ, жизнерадостенъ и самоувtренъ младежъ, 
който държи високо въ ржката си свtтълъ 

кржrъ - символъ на славянското обединение. 
Напускайки изложбата, все още подъ силно

то впечатление на „Славянската епопея" ние се 
питахме: нашия · скроменъ кржгъ на Асоциацията 
на славянскитt туристи не е ли първия - бояз
ливъ още - знакъ, предтеча на утрешния голtмъ 
и мощенъ кржгъ на обединеното славянство? 

Н, Галчовъ 

ДЕВЕТf\ШКf\ ПЕЩЕРf\ 

Да започн~мъ съ нtколко думи за самата пе

щера, а сетне ще споменемъ и за писаното по нея. 

Къмъ Деветашката пещера ни насочи позна

тия пещеренъ изследвачъ, миненъ инженеръ П. 

ководенъ отъ· инж. П. П. - е стигнало въ послед

ната пещерна зала, въ която бt, ссrигнало и пър
вото (24 окт. 1928), но съ по-голtмо щастие: из
следвачитt еж успtли да се покатерятъ въ 50 мет

ровия задъненъ ржкавъ, представящъ 

края на пещерата, въ който първото 

проникване стигна само до половината. 

Впечатления отъ тоя втори излетъ на

мираме въ една статия на Д-ръ Р. Ра
чевъ. в . ,,Миръ", 12. XI. 930, No 9104. 

* 

Сталактити. (Снимка съ магнезий) 

Моитt бележки върху самия из

летъ не започватъ издалечъ. Напус
нахме влака на спирка Дойренци. Тукъ 
бtха пристигнали, день по-рано, нt
кои отъ по-грубитt помагала за пе

щерно изследване: лодка, вжжа, стълби 
и пр. Лодката бt направена отъ две 

корита -- споредъ разпространения изъ 

тоя край моделъ - съ огледъ да се 

разглобява и носи на ржка. Първобитна 
и тежка, значи неудобна, тя затрудня

ваше твърде много движението ни. От
кривайки малка скоба въ бtглото си 
описание ще трtбва да спомена 

- освенъ за лодката - и нtколко 
думи за нtщо друго : за обуката 

Петровъ, изучвалъ отдавна цtлата околность, би
дейки роденъ и отрасълъ въ Ловечъ. 

Името и произтича отъ легенда: презъ турско 
робсто въ тая пещера се крили бежанци отъ де
веть села, затуй се нарекла Деветашка. · Разполо
жена е на дtсния брtгъ на р. Осъмъ. Неизследва -
на, грамадна, монументална . . . За п р ъ в ъ 
пжть прониква до предполагаем и я и край 
група отъ 8 души, начело съ инж. П. П., на 24 ок
томври 1928 год. Въ сжщность, този излетъ е про
дължение на нtколко други, които еж имали само 

частиченъ успtхъ. Подробно и научно изложение 

на полученитt резултати съ планъ и снимки на 

пещерата е помtстено отъ инж. П. П. въ Kl'I. 13 
и кн. 14 на „Трудове на българското 
при род о изпит ат е л но д-в о". 

В то р о проникване до к р а я на Деветашката 
пещера (октомври т. г.) - четвърти излетъ, рж-
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и практическата подготовка на пещерния ту

ристъ. Сериознитt излети въ трудни и не

изследвани пещери не еж и не трtбва да бждатъ 
любителска работа. Tt, изискватъ опитно ржко

водство, сигурни водачи и добра практика; и три
тt се култивиратъ успешно отъ I-o бълг. пещерно 
д-во въ София; членоветt, му · еж, въ по-голtмия 
си брой и членове на Б. Т. д. и Ю. Т. С. Помага
лата за пещерно проникване еж.що заслужаватъ 
нtколко думи, защото ставатъ излишно бреме, ако 
излетника не знае да си служи съ тtхъ. Подраз
бира се, че вжженитt стълби и отдtлнитt вжжета 
трtбва да еж здрави и да се преглеждатъ преди 

употрtба; джобнитt електрически фенерчета еж 
негодни за пещерни цели, еж.що и газовитt лам

пи; най-добри еж карбитнитt фенери - миньор
ски типъ. Облекло: обикновени, здрави дрехи, по 
възможность непромокаеми; кжситt панталони 

JI 
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(голи ко,тtна!) не еж sa препоржчване: камъ
нитt и почвата обикновено еж влажни и дори кал
ни; тукъ-тамъ еж полеэни каучукови ботуши sa 
raseнe въ плитка вода. 

* 
. . . Привечерь се эапжтихме къмъ пещерата. 

Едва преминахме Осъма - и предъ насъ иэпъкна 
пещерния входъ. Поглеждаме нагоре: сводътъ 
раэкрива нtколко дупки - ,,проэорци" или „ку
мини" - презъ които личи небето, или по-точно 

- бледи звезди, защото 1ше стигнахме тукъ по 
тъмно и трtбваше да започнемъ излета си къмъ 
9 часа вечерьта. 

Почти всички участници вь група1а не оти
ваха за пръвъ пжть въ Деветашката пещер~. Едни 
повече, други по-малко, бtха вш-зали на вл,тре, 
ДОКОЛКОТО еж ПОЗВОЛИ,, !И туй водата и ТИ!-17.Та. и 

азъ трtбва да се причисля къмъ ония, 

които заедно съ С. бtха само "надник
нали" въ пещерата, - отнисайки - отъ 

цtлия излетъ - една магнезиева сним

ка на .Бьоклиновия островъ на мърт

витt", както го нарекохме тогава. И 

нищо повече ... Но таинствения мракъ, 
който започваше задъ .о-ва на Бьок

лина", неизвестностьта, криеща се вж. т

ре, б·вха достатъчни за да ни привлекатъ 
отново къмъ Деветаки, тоя пж.ть добре 

организирани, рж.ководени и снабдени. 

Очаквахме - бtлата и спокойна 

свtтлина на ацетиленовитt ни лампи да 

проникне въ rънкитt на пещерното 

царство на Деветаки, а въ мигновения 

блtсъкъ на магнезия се надtвахме да 

запечатимъ върху чувствителнитt стък

ла на фотографнитt си апарати, нtщо 

отъ каменнитt видtнията на подземния 

свtтъ. 

ба, да се катеримъ, да пълэимъ, да се провираме 
по коремъ. Това е техниката на движението ни. 
Тъй преминаваме - при постоянна смtна на су
ша ,съ вода - единадесеть езера. Най-голtмото 

отъ тtхъ е дълго 130 метра, а дълбоко 9 и обра
зува водопадъ, високъ 4 метра и широкъ 12 . 

Пещерата се разкрива постепенно. На всt
кжде преобладаватъ величави, исполински очерта
ния. Въ какъвъ масщабъ е всичко това се вижда 
отъ размtра на една отъ залитt, която нарекох
ме катедрала: дълга е 60 метра, широка 40 и ви
сока 70, почти два пжти колкото е висока църква
та Ал. Невски. . . Само една отдtлна колона въ 
тая катедрала ,е висока около 20 метра ... Къмъ 
тия езера, галерии, зали, катедрали и пр., трtбва 

да се прибавятъ и четиринадесеть извори ... 

Общо, пещерата прилича на твърде разтег-

Всички приготовления еж свърше

ни, лодката - сглобена, лампитt - за- Зала Св. Богородица. (Снимка съ магнезий) 

палени и ние потегляме. 

Тъмнината се отлепя съ мжка отъ влажнитt 
каменни маси, бtга предъ светлитt струи на аце

тиленовитt фенери, провира се като живо сж

щсство презъ тtснитt проходи, sa мигъ иэчезва 
съ едри крачки, за да се появи отново на огромни 

черни кълба, търкалящи се предъ насъ, увелича

щи следъ себе си нестройната върволица отъ 
призраци, каквито изглеждаме сега. 

Още отъ самото начало эапочва и нашето 

подземно „плаване" - лодката се върти като 

слtпа, ,,стърже" пtсъка, гдето е плитко, ,,поглъ
ща" вода, гдето е дълбоко, но все пакъ върши 
работа и, макаръ и бавно - ни пренася отъ прагъ 
на прагъ. На сухо я раэглобяваме и носимъ на рж
це. Често, поради тtснитt отверстия, коритата и 
трtбва да се провиратъ едно по едно или да се 
издърпватъ съ вжже, гдето има наклони. По нt
кога идва редъ да се изкачваме по в.жжена стъл-

лена буква S; въ по-голtмата си часть е съ от
весни, високи стени; накъдрена е въ многобройни 
колtна; повечето езера еж разположени стжпало
видно и се преливатъ едно въ друго; езерната 

вода се съобщава съ тая на Осъма. Дали пеще
рата е свързана съ земната повърхность не е уста

новено досега, но инж. П. П. допуска, че тая 
връзка сжществува. 

. •. Следъ десетчасовъ пжть, ние, естествено, 
взехме вече да мислимъ sa края на пещерата. Има 
ли край на близо, кжде е той и дали ще го стиr
немъ? Тоя въпросъ ни тласкаше напредъ, удвоя
вайки силитt и енергията ни. 

Скоро намtрихме и „края" на пещерата -
въ последната отъ тритt зали, гдето се влиsа 

презъ голtмата катедрала; въ тая эала има малко 
езеро, а върху северната и стена се открива вхо
да на една галерия, водеща нагоре къмъ sемната 
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повърхность, обаче задънена. Презъ тая галерия 
нtкога е текла буйна вода. Стенитt еж гладки и 

затру дняватъ вървежа. Следъ кратка почивка по
ехме обратния пжть; сега вече не ни поглъщаше 
въпроса за постоянното напредване на вжтре и за 

края на пещерата, затуй можехме съ по-голtмо 

внимание да разгледаме украсата на пещернитt 

сводове, стени и колони. Деветашката пещера е 
твърде богата съ сталактити, сталагмити и най-

\ 

дtхъ, но не можахъ да разrледамъ подробно, мно
го предмети отъ Деветашката пещера, иитересу
ващи естественитt н:=~уки и археологията. 

* 
Не куражъ, какъвто липсва у други, а пови

шено любопитство, примtсено съ желание ·за ;1екъ 
авантюризъмъ и още - ако ми е позвоr.~но ;:а 

кажа - наученъ интересъ къмъ подземнитt. пе
щерни тайни: това ни движеше 

напредъ близо деветнадесеть часа 
изъ галериитt, езерата и праго

ветt на Деветаки. 

"Островътъ на мъртвит1," въ Деветашката пещеря 
(Снимка съ маrнезиll) 

Всtки ще се съгласи, че не е 

безинтересно да прекарашъ изве

стно време въ пълно противоречие 

съ обикновената логика на нtщата 

- долу, въ просторнитt зали на 

тая пещера, гдето се губи представа 

за времето, гдето чезне всtка мърка 

за пространство, гдето сжщинскитt 

посоки еж тъкмо обратни на тия, 
които инстинкта допуща. Отъ есте

тично гледище: човtкъ наистина 

тукъ е пленникъ. Огромна архитек

тура на великани, каквито еж само 

природнитt стихии . . . Необятни 

зали съ исполински входове, ко

лони, стълбове. Може би само една 
дума ги очертава най-вtрно: мону

ментални ! И наредъ съ тия линии 
на строга, дори страхотна архитек

тура, виждате и . . . капризи на 

чудновати каменни фигури. Това личи, макаръ и 
блtдо, отъ приложенитt снимки. 

Освенъ прилепи, други живи сжщества въ пе
щерата не забелtзахме. Впрочемъ не бихъ си и 
при·своилъ правото да говоря по пещерната · фа
уна. Ще спомена само, че при едно бtгло посе
щение на читалищния музей въ гр. Ловечъ, ви-

деликатно художество - сталак

тити, фигурки, статуи .. . 
И цената, която му придаваме, и очарование

то, съ което го обгръщаме - едва ли щtха да 
бждатъ сжщитt, ако всичко това не бt скрито 
отъ насъ, ако не бt потопено въ непрогледния 

мракъ на подземията, въ които блуждаятъ пла

мъцитt на пещернитt ни лампи . . . 
л. н. т. 

ТУРИЗЪМЪ ТЪ И Hf\POДHf\Tf\ КУЛТУРF\ 
СТfПИЯ ПЪРВ.9. 

Какво представлява туризъмътъ като прин
uипъ въ живота, нtма да разглеждамъ. Ще подчър

тая само една отъ най-сжщественитt му страни '
непосрtдствено запознаване съ природата въ ней

ната пълнота - характеръ и естетика на топо

графски строежъ, на растителенъ 1:1 животински 

свtтъ, на човtка и културата му. Като имамъ 
предвидъ, че туризъмътъ у насъ е сравнително 

вече твърде много развитъ, но не и въ направле

нието за познаване родната ни култура, възползу

вамъ се отъ случая да отбележа значението на 

нашия битъ и начина за неговото по-системно за
познаване при туристическитt излети. 

Народната ни култура е най-главниятъ, може 
би едничкиятъ, лостъ, който въ продължение на 
вtкове е подкрепялъ нашето самозапазване като 

народность, нашето оцtляване между гъ,рци и 

турци. Тази ценность ние днесъ още не умtемъ 
достатъчно да ценимъ. 

Ако днесъ въ града, или особено въ голtмия 
градъ, наблюдаваме необикновено засилена тех
ника, индустрия, ако изкуствата еж стигнали до 
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има и единъ свой белегъ - че е 

повече:f обща, т. е. условията за 
нейното създаване е непремtнната 
наличность на повече люде на об

щество. Затова и обичайната кул

тура често бива наричана общ е
с т в е н а, въ противовесь на чисто 

веществената и чисто словесната, 

които повечето пжти еж лични, 

индивидуални. 

Сравнитедно по-трудно се упо

знаватъ и записватъ о б щ е с т в е-

Източната половина на с. Гш1акъ - Ихтиманско 
ната и чисто словесната кул

тури: трудно въ смисълъ, че изис

кватъ много време . За ония, 
съвършенството да налагатъ основаване на спе

циални, строго разпредtлени школи, академии, 

театри, писателски клубове, книгоиздателства, пе
'!атници, картинни галерии и т. н., трtбва да се 
знае, че всичко това, до най-малкитt си подотдtли 
произлиза отъ форми по-първични, по-първобитни, 

отъ ржката на необучаванъ въ подобни учрежде
ния човtкъ, отъ изворъ самотворчески. Този из
воръ въ страни по-напреднали въ културно отно

шение (както обикновено се казва) е пресушенъ 
вече, но въ страни като нашата сжществува още: 

нtкои отъ жилитt му еж по-задръстени отъ по

вото, но нtкои еж още дееспособни и изъ тtхъ 

още блика самобитна, непосрtдна култура. Въ то
ва отношение ние сме щастливъ край. Ние винаги 

можемъ да обновяваме модерната си култура, за

щото има срtди, кждето се говори безъ предраз
сждъци, каквито школитt, работилницитt често 
създаватъ, срtди, кждето се създава тъй както 

здравиятъ усtтъ и здравиятъ смисълъ подсказ
ватъ. 

Цtлата култура на народа може да се подtли 

на две, съобразно съ главнитt и съставни еле
менти.. Отъ една страна имаме в е щ е с т в е н а, 
отъ друга словесна. Къмъ веществената, есте
ствено, ще спадатъ всички вещи, всички материял

ни произведения, които еж резултатъ на техни

чески сржчности, къмъ словесната пъкъ - всички 

произведения - резултатъ на езиково-звукови 

които боравятъ съ стенография трудностьта при за

писването се намалява до известна степень. Ще се 
опитамъ да подчъртая въ тия две области нtкои по
сжществени точки, на които да се обръща внимание 
при туристическитt обиколки, както и най-необхо
ди митt методични упжтвания за записвапе. 

А. Словесната нултура обгръща въ себе си 
изобщо народния езикъ: езикътъ като срtдство 
за взаимни сношения, езикови съчинения - ху

дожествени (пtсни, приказки, гатанки, легенди, 
повtрия, игрословия и т. н.), мждрословия, по
словици, тълкувания на явления изъ живота на 

одушевената и неодушевена природа, магии, зак

линания, благословии и т. н. 

1. Езикът ъ може да бжде записванъ на
рочно к ат о с р t д с т в о з а с н о ш е ни я; за 

единъ туристъ ще бжде достатъчно, ако записва 

точно само съчиненията на този езикъ. Въ всtки 
случай отъ голtмо значение е да се записватъ 

отдtлни характерни съ нtщо въ произношението 

изрази на водачи или на случайно срtщнати люде 
изъ обикаляната область. Напр., както казватъ въ 

Врачанско и Берковско „Я ще н ги дамъ" т. значи 
,,азъ ще йд:iм" или въ Самоковско: ,,Вид1е ли Ио
ван е те?" т. е. видt ли Ивана, или „езика да йе 
одрежа" т. е. езика да му отрежа - Лозенградско, 

,,путк:iра Нешо уфцити" - Казанлъшко и др. вм. 
подкара Нешо овцитt. Да се внимава и сложи 
ударение на тая гласна, която се изговаря най-

срж чности. Понятията "материялна" 
· и .духовна" култура не еж точни, 

тъй като и при в е ще с т в е н ат а 

(материялна) главенъ елементъ е 
духътъ. Тия два дtла на народната 

култура много често не биватъ 
така строго разграничени единъ 

отъ другъ. Срtщатъ се наведнъжъ 
културни явления, при които орга

нически еж свързани словесни и 

вещни елементи. Такива еж напр. 
повечето об~.;-чаи. Ето защо за по

голtма практичность бихме могли 
да раздtлимъ народната култура 

на в е щ е с т в е н а, с л о в е с н а и 

обич ай на. Обичайната най-често Стара кжща въ с. Комарево - Карнобатско 
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натъртено. Ударението да бж.де винаги тежко ('). 
Отъ rолtмо значение е и по-подробното запозна
ване съ названията на мtстноститt и нэ прtко
ритt и имената на мж.жетt и женигв въ дадени 

мtста. 
2. Н ар о дни т t п t с н и еж. неизбродимо 

художествено богатство на нашия народъ. Може

ме см·вло да кажемъ, че нашиятъ народъ въ това 

отношение заема едно отъ първитt мtста въ Ев
ропа. Много нtщо е записано, но несравнено по

вече още има да се запише. Народътъ твори, и 
твори често пж.ти по съвършенъ начинъ. За да 

може да се обърне цt.лата пtсенна область необ
ходимо е да се спазва единъ редъ; за предпочита

ние е следния: I. 
Праз дни ч ни п t с
н и. Да се иматъ пред

видъ главно следни

тt праздници и празд

нични обичаи : Ко

леда и коледуванията, 

Св. Василъ и сурова
канията, Богоявление, 
Ивановденъ, Бабиндень, 

Атанасовдень, Трифо

новдень, Св. Харалам
пий, Св. Власий, месни 
и сирни заговtз ни, То

доровдень, Св. 40-мж

ченици (Младенци), Бла

говецъ, Св. Евдокия, 

Лазаровдень и Връб
ница съ лазаруванията, 

Великдень, Гергьовдень, 

Спасовдень, Духовдень, 

Св. Троица, Еньовдень, 

Петровдень, Илиндень, 

Св. Симеонъ, Димит

ровдень, Архангелов

день, Никулдень и Иг
наждень. Да се запита 

кога ставатъ надпtвани-
Складиране с-tно въ с. За-

ноrе _ Врачанско ята на пръстени и какви 
нtсни се пtятъ. При 
коледарскитt и лазар

скигl, да се пита кои еж. пtснитt за домакинъ, до

макиня, мжжъ, жена, жена съ малко дете, мома, 

ерrенъ, малко дете, овчаръ, rоведарь, търrовецъ 

и т. н. - II. Т р у д о в и п t с н и - при засаж

дане или засtване, почистване ниви и ливади; ко

пань, жътва, rроздоберъ, вършитба; бtлене плат
на, тлъки и седtнки (пtсни, надпtвки, припtвки); 
чукане царевици, мънене тръсти, беритба на бу
рени и киселецъ на пролtть; пр1:1 бране на дрtнки 
или сливи. - III. О б р е д н и. Въ случая спадатъ 
всички пtсни при „погача" или „повойници" на 

новородено, при кръщаване, стрижба; сватбар
скитt пtсни - rодежъ, сватба (засtвки, замtсва
не хлtба, бръснене, плетене, обличане, извеждане 
булката, въ черква, връщане отъ черква, въвеж-
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дане у момъка, брачната нощь, разбулване; по 
гребални пtсни; пtсни при молба за дъждъ. (пе
перуrарски). за бездъждие, Германъ; Мара ми
шанка, носене кръсти и др. - IV. Да се запита 
нарочно за ю н а ш к и пtсни: за вили и змейове, 
за Крали Марко, Момчилъ юнакъ, боленъ Дойчинъ, 
Дете Голомtше, Секула Детенце, Груица Детенце, 
Дете Дукадинче, Черенъ арапъ, Хайдутъ Сидеръ, 
Рельо •Крилатица. V. Сж.що за нtкои ю н а ц и 
о т ъ в р е м е т о н а б о р би т t ни с ъ ту р ц и
т t на сюжети хайдутуване, вдигане възстание, 

отмъщение върху турци, турци убиватъ българи, 
з аробване, нападения, палежи и опустошавания. 

- VI Се така нарочно да се запита и за х о р о
в о дни т t п t с ни, които еж най-разнообразни. 
По такъвъ начинъ се смtта, че може да се обър
не цtлия репертуаръ на народната пtсень: тука 
ще се опишатъ при различни случаи и релиrиоз

нитt и любовнитt и тжжнитt и веселитt и т. н. 

мотиви. 

3. Народни т t приказки еж. еж.що та

ка трудно пребродими; главни мотивни групи, за

писани у насъ, еж: а) авантюритt на герой или 
героиня - въ съчетание съ историитt за различ

ни благородни животни, блаrодаренъ мъртвецъ, • 
чудотворни предмети и сжщества; герой освобож
дава хубавица отъ арапинъ, или - же_на си отъ 

крадецъ; погубване невtрна майка; женитба за 
самодива. - б) Герой съ свърхестествени сили, 
да се превъплотява; - в) хитъръ герой; - г) без
страшенъ (не знаещъ страхъ) герой; - разни 
други героически; - д) героиня - хубава и спра
ведлива завареница или доведена, оженвана за 

царския синъ"- е) неродена мома;- ж) оженване 
за мъртвецъ; - з) родители човtкоядци; - и) 
мълчалива невtста; - к) полово превръщане; --
л) великани; - м) библиейски легенди; - н) де
монологически легенди; - о) анеrдотъ за живот
ни; - п) за хюреци и rлупаци-смtшна. 

4. Ле r -e н д и и по в t ри я моrатъ да сж.
ществуватъ въ свързка съ нtкои мtстности ил : 1 
съ възникване и разселване на селата. Множество 
повtрия отъ друга страна еж. създадени по отно

шение на природнитt явления; въ много с11уча11 

такивато могатъ да бж.датъ подведечи подъ тъ,1-
куванията на природнитt явления; това ще б .У.де 
само тогава. коrа,то коетическиятъ елементъ е 

сравнително по-сл'абъ. Повtрията моrатъ по-кон
кретно да бж.датъ свързани съ животинския или 
растителния миръ, като напр. често срtщатъ се 

вtрване, че кошутата е жена, или за цвtтето 
,, срамниче". 

5. Значителна и сравнително рtзко очъртана 
група образуватъ всевъзможнитt r а т а н к и, но
сители почти винаги на смtла художествена по 
стройка въ самото заглавие и отrлавие. 

6. И г р о с лов •И я т а еж. тенденциозни из
рази съ иносказателно съдържание, винаги худо

жествено подродени. 

7. Голtмъ дtлъ отъ словесната култура се 



па;~,а на народнитt п о с JI о в и ц и, п р и т ч и и 

характерни дум и. T·i, дори могатъ да се за
писватъ на всtка крачка. 

8. Сжщо тъй могатъ да се записватъ редъ 
б л а г о с л о в и и и к JI е т в и, които разкриватъ 
по най-сполучливъ начинъ сърцето на народа. 

9. Твърде много съдържатъ и тълкува
н и я т а н а я в л е н и я т а в ъ п р и р о д а т а, за 

които се спомена и по-горе. 

10. Този свtтопогледъ, откриванъ въ по
словици, благословии и 1 ълкувания се потвържда

ва отъ тъй богатата народна м аги к а: всевъз
можна е тя, както въ медицинско така и въ все

възможнитt случаи на отношенията между люде

тt; тука спадатъ главно баянията, закли-

нанията, въ известна смисълъ сродни и съ 

казанитt подъ т. 8 благословии и клетви. 
11. Сравнително по-специална область 

по с,у_що тъй налагаща се за описване и 

запознаване съ нея е народната му

з и к а : мелодиитt на природната пtсень 

и на различнитt хора и танци. Тука би 

могълъ да работи само по-специално под

готвенъ човtкъ. 

но-етични): граници на владtние; б) общу
вания; в) сродявания; г) гонитби и подигравки. 

4 Г о с т о п р и е м с т в о. Права и длъжно
сти на госта къмъ гоститt. Изрази за почить къмъ 

различни видове гости. - Отношение или въз
гледъ къмъ чужденци отъ други села (конкретно 
казано), отъ други народности ( конкретно ка -
зано). 

5. О б р е д н о м аги ч н и о т н о ш е ни я 
въ семейството: а) всички обичаи и обреди 
при раждане - преди раждане, въ време на раж

дане и следъ раждане до 40 дена; еж.що при кръ
щаване, при подстригване, при прохождане, при 

никнене първитt зжби. - б) Обреди при . пър-

Б. Обществена култура. Подъ тази 
категория ще подведемъ всички случаи на 
културни прояви, при които обществото 

е необходимото условие. Безспорно, тука 

преди всичко трtбва да влtзатъ отноше

нията между хората въ най-различни слу

чаи и винаги гледани както отъ прав

на, так а и от ъ етическа страна. И 

тукъ сжществуватъ твърде неопред·влени 

граници, затова ше се прекрача не вед

нажъ въ областыа на сравнително чисто 

словесната или чисто _ веществената об
ласти. Но повторенията не еж тол-

Купнн снопи, рало, дьолмеджа и валакъ отъ с. Куртъ
бунаръ - Елховско 

кова за непредпочитане, колкото пропускитt. Най
пълно би се обхванала тази область при следния 
редъ: 

1. Пра в ни и етични отношения в ъ 
с е ме й с т вот о: а) между майка и синъ, 6) меж
ду майка и дъщеря, в) м. маща и синъ, г. м. ба
ща и дъщеря, д) м. братя, е) м. сестри, ж) м. бра
тя и сестри, з) отношения къмъ старцитt въ кж -
щи, и) отношения къмъ слугитt, к) отношения 
между мжжа и жената, л) други отношения. 

2. М еж д у с ъ с е д с к и и л и п р а в н о
етични отношения: а) ползуване отъ об
щи блага на природата (пасбища, диви плодове, 
гори, полета); б) частни права и привилегии; в) 
мtстни обичаи при общинското управление: па
зене имотитt, общи грижи за селото; общи па -
стири --, говедари, свиняри; църковно и училищ
но устройство; пжтно-съобщително устройство; 
грижи за обществената хигиена; г) други начина
ния отъ общъ характеръ (курбани, молебени и 
т. н.). 

3. Между с е л ски отношения (пра в-

вата самостоятелна работа; при женитба ( срв. точ
китt при сватбарскитt пtсни), при прошкитt и 
повраткитt. - в) Обреди при умиране и погребе
ние; следпогребални обичаи. 

6. О 6 р е д и в ъ п о-ш и р о ки я о б щ e
t т в е н ъ ж и в о т ъ: курбани, молебени и обичаи 
за дъждъ, за бездъждие, дайлади, пеперуги, Гер
манъ и т. н. 

7. Семейни (па и лични) и общински обичаи 
и обреди свързани съ р а з л и ч н и ч а с о в е 
п р е з ъ д е н я, с ъ р аз л и ч н и т t д н и н а с ,ед

м и ц ат а, с ъ м е с ечи на та, с ъ различни

т t праз дни ц и. (За последнитt вижъ реда 
при народнитt пъсни, свързани съ праздницитt). 

8. Обичаи спазвани при различни т t р а
б о т и - главно . при започване и свършването 

имъ: при скотовъдството, при земледtлието 

подробно. 

9. И всевъзможни други, тука ·по липса на 
мtсто н е п р е д в и д е н и с л у ч а и. 

3 а б е л еж к а. Като се спазва този редъ, запис
вачътъ може да бжде сиrуренъ, че ще обхване въ глав-
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ни чърти цtлата словесна и обществена култура. Но 
за по-точното описване на тази последната трtбва да 
се има ,предвидъ следното: 1) Внимателно вслушване 
и точно записване произношенията при текстоветt. За
това съ t да не служи, а тамъ кждето се чува „е" -
е да се пише, кжд,ет~ ,,я" - я. Напр. мляко, но млечен; 
ъ да се пише само за тъменъ звукъ. Напр. мъка, мръ
сенъ, асълъ; ако се чува „нйшчо" вм. нищо, _нйшчо да 
се пише. Ударението да е тежко ('); мекотата на съ
гласнитt да с,е бележи съ (') следъ съгласната „нива". 
- 2) При описването на обреднитt и магичнитt по
стжпки да се отбелязва внимателно к о й прави из
вестна постжпка? Защо я прави; к ж де я прави; ко
га? съ какви предмети си служи? Защо съ 
так и в а п р е д м е ти, з а що т о з и им е н но ч о-

в t к ъ, защо на то в а _м t сто и защо тога в а? 
При обичаитt еж желани и снимки. 

Нека подчъртая, че при запознаването съ на

родната култура запискитt еж повече за предпо

читание отъ простоi[о наблюдаване ( гледане и 
слушане). Ето защо тия ми бележки иматъ ха
рактеръ повечето. на упжтване само за записване. 

Но нищо не пречи да се вижда въ случая само ед

но упжтване за по-активно наблюдаване. Па тия 
записки при всtко туристическо дружество биха 
образували твърде цененъ архивъ, а събранитt 
предмети - културенъ музей. 

Хр,, Вакарелски 

ТУРИСТСКF\ МЕТЕОРОЛОГИЧНF\ НF\БЛЮДF\ТЕЛНИЦF\ 
ВЪ ГРF\ДЪ CTF\PF\ ЗF\ГОРF\ 

Днесъ науката метеорология принася неоце

ними облаги на човtка въ всtкидневния му жи
вотъ. Тя се явява като неговъ добъръ съветникъ 
и помощникъ. Мет-еорологическитt сведения изда -

Общъ видъ на станцията. 

вани отъ надлежнитt мtста се използватъ било 
въ земледtлието, търговията, индустрията, било 
въ културния и спортенъ животъ. Метеорологията 
разви и въздухоплаването, което благодарение 
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на нея, стжпя въ фазата на точното и сигурното. 

Вод:ими отъ желанието да бждатъ скромни 
труженици въ науката Българското туристско · 
дружество „Сърнена гора" построи въ градската 
градина Т у р и с т с к а м е т е о р о л о г и ч н а 

на блюда тел ни ц а по най-новъ германски 

моделъ отговарящъ на всички изисквания. Обзаве
дена за сега съ уредитt: самопишущъ атмосферо
мtръ, анероидъ атмосферомtръ, минималенъ и 

топломtръ, влагомtръ и ветросилопоказатель, тя 

е съ тенденция за обогатяване и съ други уреди. 

По този начинъ, наблюдателницата ще стане пър
востепенна метеорологична станция и ще дава 

,сведения за всестранно изучване климата на гр. 

Стара-Загора. 

Всtко лице сега, минаващо презъ градската 
градина може най-лесно да посети наблюдателни
цата и вземе сведение за времето. Наблюдателни
цата се явява разсадникъ на наука и просвtта, по
неже, по единъ директенъ начинъ тя дава на по

сетителя и едното и другото. 

Отъ тритt страни на наблюдателницата еж 
прикрепени хубави витрини. Въ източната се из
лагатъ обявитt на мtстнитt туристски д-ва Ю. Т. С. 
„Верея" и Б. Т. Д. ,;Сърнена гора" и художествени 
фотоснимки за пропаганда на красотитt на стра -

. ната. Западната витрина служи за излагане на на
учни сведения и таблици. Тази витрина въ по
следствие ще играе роль на стененъ вестникъ и 

излага прогнозата за времето, давана отъ Дирек

цията по въздухоплаването. Южната витрина е 

рекламна. Тя служи за насърдчение мtстната ин

дустрия и търговия, а сжщевремено малкитt вно

ски за заплащане на рекламата служатъ за из

плащане на разходитt по постройка и подържа

не. На северната страна еж инсталирани самитt 
инструменти. Тtлото на наблюдателницата е на
правено отъ металъ поставено върху мозаична це

ментна основа съ надписи: ,,Б. Т. Д.", ,,трудъ", 
,,просвtта" и „наука". 



Като украса на самата наблюдателница и про
паганда на историчнитt и красиви мtста отъ града 
и околностьта ще се поставятъ четири голtми уве
личени фотоснимки, художествено изработени. За 
пропаганда на планинскитt върхове и тtхната ра
стителность около наблюдателницата ще се на
правятъ хубави земни форми съ растителность, 

донесена отъ туриститt отъ върха съ единъ ху

бавъ надписъ - името на върха и надморската 

му височина. 

При постройката на Туристската метеороло

гична наблюдателница живо участие взема дирек

тора на Дирекцията по метеорологията г. Киро 
Кировъ, който даде ценни съвети по инсталира

нето и препоржчване на уредитt и директора на 

Механа-техническото училище въ гр. Казанлъкъ 
г. инж. Ив. Тошковъ, който благосклонно се от
зова на поканата на дружеството за самата изра

ботка и даде първоначалната и форма, която въ 
последствие бtше допълнена отъ г. инж. Михаи,JJ:ъ 
Караджовъ, заведующъ строителния отдtлъ при 
дружеството. Голtма дань дадоха и самитt чле

нове съ трудовата си дейность при боядисване и 

други работи. 
Следъ постройката на Туристската метеоро

логична наблюдателница идва постройката на ве
личествената Р аз г л е д н а к у л а на Аязмото из
държана · въ с,таробългарски :стилъ. ,Кiулата (ще 
краси града и ще бжде олицетворение на него
вата културность. 

Гюл. 

КНИЖНИНR 

Презъ изтеклата година еж получени доста спи
~ания въ замtна; за по-голtмата часть отъ тtхъ да
ваме отзивъ по.долу. При възможность идната година 
ще бждатъ ще бждатъ отбелtзвани ежемесечно полу
ченитt въ редакцията български книги и списания . 

БЪЛГАРСНИ СПИСАНИЯ 

Борба съ алкоолизма, месечно противоалкоолно 
списание, органъ на противоалкоолното движение въ 

България, год. IX. 
Списанието ратува за развитие на противоалко

олното двю1<,ение rвъ България: има цtнни материали 
върху сжщностьта на движението, алкоолното зло, бор
бата въ други страни и у насъ. Раз1глежда и вредното 
влияние на алкоола върху спортиста и туриста. 

Географско четиво, илюстрована библиотека, 
год. VIII, уреждатъ К. Рачевъ и Т. А. Благоевъ. 

Библиотеката, която дава ежегодно по 8 книжки 
е предназначена за младежыа. До сега библиотеката 
е дала повече отъ 50 книжки - географски четива, 
които еж били посветени на разни държави отъ rвсич
ки краиша на свtта, на планини, рtки, исторически 
мtстности и градове въ България. Особенъ интересъ 
представляватъ книжкитt посветени на България; из
дадени еж отдtлни книжки за Пиринъ, Витоша, Срtд
на-гора, Родопа, Изъ диплитt на Балкана, Долината 
на розитt, Дунавъ, Марица, При стария Хемусъ, Вели
ко Търноно, нtкоrашнитt наши столици и др. Отъ таз
годишнината, която почна отъ м. септемврий еж излtз

ли три книжки „Какво видtхъ въ Нитай" и ,,Какво 
видtхъ въ Египетъ" отъ Ерна Арнолдъ и „Марица" 
отъ К. Рач.евъ. 

Библиотеката е мно,го добро четиво за младитt 
кадри на българския туризъмъ. 

Горски преrледъ, ор,rанъ на дружеството на бъл
гарскитt лесовъди, rод. XVI. Съдържа интересна ста
тия отъ Г. Петровъ - История на дружеството на бъл
гарскитt лесовъди (1909- 1929) и др. 

Добро здраве, rод. 8, редактира д-ръ Г. Ефре
мовъ - популярно медицинско списание. Ратува за 
здравна просвtта. 

Ловецъ, орrанъ на сдруженитt ловци въ Бълга
рия, год. ХХХ. Съдържа: Конrресътъ отъ Д-ръ М. Ти
ховъ и други статии върху живота на животни и 

птици. 

Морски сговоръ, орrанъ на Българския народенъ 
морски сrоворъ, rод. VII. Списанието ратува за опозна
ване морето и Дунава и чрезъ него къмъ напрtдъкъ 
на Родината. Списанието, което прави впечатление още 
,на пръвъ поrледъ съ пъстрата си корица, съдържа из~ 

вънредно боrатъ материалъ: богатства на морето, ми
нало и сегашно състояние на нашия флотъ, негови под
визи, разкази съ морски сюж,етъ, техника на параходи 

и технически нововъведения, дружествени вести, офи
циаленъ отдtлъ и морски новини изъ цtлъ свtтъ. Из
пъстрено е съ хубави снимки. 

Отецъ Паисий, обlщес1)вено-·културно-:политиче.ско 
списание, издани,е на Всебългарския съюзъ „Оl'ецъ 
Паисий", год. III. Списанието ратува за запазване кул
турното единство на нацията и отстояване правата на 

българското племе; да бжде фаръ на единна народ
ностна съвесть. Печата статии отъ видни наши обще
ственици и писатели върху миналото, сегашното съ

стояние и бждаща насока на народнитt ни идеали. 

Разузнавачъ, орrанъ на Българскитt младежи ра
зузнавачи, rод. VI е хубаво, спретнато списание за 
младежи. Само нtколко първи страници еж посветени 
за широка публика, кждето се разглежда нуждата отъ 
организацията и се отговаря на направени критики. 

Следъ тtзи страници идватъ съобщенията на вър
ховния комитетъ, следъ които следватъ лtкарски на
пжтствия, практически съв·ети, пиески, природознание, 

вести изъ живота на организацията, игри, свободна 
трибуна, кжтче на вълчетата, кждето еж помtстени 
разказчета и стихове за деца, игри за деца, гатанки, 

ребуси и задачи. 

Рибарски прегледъ, год. 1, орrанъ на Българския 
рибарски съюзъ, брои повече отъ 5000 члена. То ра 
тува за разпространението на рибарския спортъ, за 
пазване и умножение рибното богатство въ страната и 
неговото рационално изпощзуване. Съдържа : напът
ствени статии, статии за живота и вида на рибитt; из
пъстр,ено е съ много снимки. 

Родина, списание на македонската младежь , rод. 
V. Съдържа хубави стихове, статии, спомени, критики ; 
въ него сътрудничатъ наредъ съ първитt негови рж
ководители, още и видни наши писатели. Дава мtсто 
и на икономически статии и спомени на революционе

ри. Илюстрирано ,е. 
Родопа, списание за наука, изкуство, стопанство 

и битъ - минало и настояще на Родопската область, 
rод. IX. Списанието прави силно впечатление, че е из
карало цtли 9 години. То е дtло на просвtтени ро
допчани, които чрезъ него и съ него ратуватъ за пов

дигане родопския край. То дава винаги много добъръ 
материалъ върху всички отрасли на стопанството, вър

ху миналото на Родопа (интересна статия на r. Ст. Н. 
Шишковъ - Чужденци уч,ени въ Родопа - Бачков
скиятъ мънастиръ и ценноститt му), върху r,еолоrията 
и природни красоти, върху фолклора; ,п:адени еж и 
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вести върху различни културни движения въ родоп

ския край. Въ всt.ки брой има снимки изъ бита, при
f)ОI\НИ хубости и др. на Родопа. 

Спортенъ прегледъ, год. VI, двуседмиченъ вест
никъ, органъ на Българската национална спортна фе-
1\ерация. Той е трибуна на спортното движение у насъ; 
нъ уводнитt. статии се третиратъ въпроси отъ органи
зационенъ и общественъ характеръ; въ другитt. ста
т11и се разглеждатъ въпроси по техника, тренировка 

на спорта, вести изъ спортния животъ на чужбина и у 
насъ, добити рекорди и др. 

Спортно-туристичесни листъ, издава спортно ту
ристическо телеrр.-пош. и телефонно д-во ,,Хр. Бо
тевъ", единственъ брой. По подобие на чужбина на-

шитt. телеграфо-'пошенски чиновници еж създали 
презъ 1928 год., д-вото подъ горното име, чиито чле
нове се вербуватъ изключително изъ своята срt.да. 
Списанието дава статия върху JJ,-вото, за подобни д-ва 
въ Германия, за спорта и туризма, туризма и архео
логията и впечатления, импресии и др. отъ природата. 

Списанието е изпъстрено съ туристически снимки. 
Хемусъ, двус-емичникъ за туризъмъ, родознание 

и култура, органъ на Юношеския туристически съюзъ, 
бр. 1, съдържа: статия „Нови хориз·онти" отъ Б. Асе
новъ - за новитt. постижения на юношеския туризъмъ, 

статия за значението на съюзнитt. срещи, сведения 

за XVII редовенъ съборъ, вести и съобщения отъ кло
новетt. и окржжни. 

Заб. Книгописа за чуждитt списания ще дадемъ въ следциа броА. 
Б. К. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Съобщения на Централното и-во. Съгласно чл. 44 
отъ дружествения уставъ отъ l.I. 1931 r. ще започне 
издаването на н о в и ч л е н с к и к а р т и за срокъ 

отъ 5 години. Ц. Н. ще изпраща такива на клоновегЬ 
само следъ като последнитt. уредятъ задълженията си 
предъ дружествената каса. 

Да се има за сведение, че окржжното за пжту
ване съ намаление по Б. Д. Ж. е въ сила до 1.IV 1931 г. 

Пловдивсниятъ районенъ организаторъ r. К. Чор
банов ъ е подалъ Gставка, като на негово мt.сто Ц. Н. 
на Б. Т. Д. е назначило секретарыъ на мt.стния клонъ 
r. Георги Петровъ. 

Централното настоятелство предаде въ Министер
сшото на народното просвt.щение писменно изложение 
върху законопроект а за ф из и че скот о въз
п и т а н и е, въ което като отбелязва, че въ закона се 
говори само за гимнастически и спортни организации, 

че сжздаденитt. окржжни, околийски и общински ко
митети ще бждатъ тежки апарати, че разпредt.лението 
ежегодно между многото комит,ети на сумитt. отъ 
.. фонда за физическото възпитание" ще бжде трудно 
и нецелесъобразно, срt.дствата ше се пръскатъ между 
много комитети, че въ законопроекта еж пренебрегнати 
изцt.ло Б. Т. Д. и Ю. Т. С., които иматъ задъ себе си 
независимо отъ моралното въздействие, материално 
строителство, изразено въ построенитt. досега 7 домо
ве, 20 хижи и уредени 18 спални на сума по-rолt.ма 
отъ 10 милиона лева, че нищо не се споменава за уред
ба на туристически спални, които ше дадатъ възмож

ность на всички и особено на учащата се младежь, да 
пжтува удобно и опознава родината, иска: 

1) Да се премахнатъ окржжнитt., околийскитt. и 
общински комитети, като се запази само централниятъ 

комитетъ; 

2) Сумитt. отъ „фондъ за физическо възпитание" 
да се разпредt.лятъ отъ министра на народното про

свf.щение само между централнитt. управления на ор
ганизациитt. за физическо възпитание; 

3) Да се предвиди уреждането постоянно, или 

временно, презъ лt.тото, туристически спални въ сво- . 

боднитt. стаи на училищата, като се финансира уред
бата отъ обшия фондъ за физическо възпитание; 

4) Да се впише, че отъ фонда ще се отпускатъ 
суми за хижи, домове, маркировка, спални и подпома

гане на туристически излети; 

5) Ржководството на юношитt. туристи да се по
вt.ри на учители-туристи; 

6) Членоветt. на организацията да се ползувагь 

съ предвиденитt. облекчения при отбиване на пови
ноститt.. 

Дружеството очаква, че министерството ще коре

гира направенитt. опушения въ законопроекта и · ще 
даде достойно мt.сто на Българското туристическо 
дружество, което то съ досегашната си дейность си е 
извоювало. 
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Срещи нонференции. - Въ изпълнение решения
та на събора, Ц. Н. свика на 7 т. м. въ Търново, на 
14 т. м. въ Пловдивъ, Плt.венъ и Перникъ 
срещи-конференции на съответнитt. райони. Ц. Н. бt.
ше представено па срещитt. въ Търново отъ r. 
В. Христовъ, въ Пловдивъ отъ r. Д-ръ Ив. Велковъ, 
въ Плt.венъ отъ г. г. М. Кузовъ и Д-ръ Б. Ковачевски, 
въ Перникъ - отъ г. Н. Галчовъ. На срещитt. е билъ 
разгледатъ опредt.ления отъ Ц. Н. дневенъ редъ, ка
то навсt.кжде представителитt. на Ц. Н. и организато
ритt. еж дали обширни напжтвания, уяснения и изло
жения и следъ разискване отъ присжтствуващитt. еж 

гласували р е з о л ю ц и и т t., които почти навсt.кжде 
еж еднакви. 

На Ямбол скат а среща, клоноветt. еж бил11 
представени съ следнитt. делегати: Бургасъ 1, Айтосъ 
13, Карнобатъ 4, Сливенъ 2, Н. Загора 3, Ст. Загора 3. 

На Т ъ р н о в с к ат а среща еж били представени 
(броя на делегатитt. не е съобщенъ) клоноветt. Тър
ново, Шуменъ, Русе, Провадия, Габрово, Трt.вна, Дрt.
ново и Д. Орt.ховица . 

На Пловдивската среша еж били предста
вени клоноветt. Т. Пазарджикъ съ 2 делегати, Сопотъ 
1, Карлово 3, Долна Баня 2, Костенецъ 1, Лжджене 2 
и 15 души отъ Пловдивъ. 

На П л t. в е н скат а среща присжтствува само 
клонътъ отъ Червенъ-Брt.гъ съ 3 делегати и 20 души 
отъ града. 

На П е р н и ш к а та среща еж присжтствува.1щ 

делегати отъ Дупница и София. 
Тукъ даваме резолюцията на срещата въ Ям

б о лъ. 
1. По . въпроса: нови насоки на туризма и 

где трt.бва да се работи: 
а) Ц. Н. да намt.ри начинъ за по-тt.сно сътруд. 

ничество между Б. Т. Д. и Ю. Т. С. и създаде обеди
нението на дветt. организации, 

б) Умолява се Ц. Н. да бжде въ постоянна кул
турна връзка съ членоветt. на славянската асоциация 

и други туристическн организации, като дава за това 

сведение въ сп. ,,Б. Т.", 
в) Ц. Н. да потърси начини за самостоятелно фи

нансово закрепване, независимо отъ получаванитt. отъ 
клоноветt. вноски, 

r) Клоноветt. на Б. Т. Д. въ началото на турист. 
година, съответно съ силитt., съ които разполагатъ, 
да наредятъ излетна, трудова и културна програма за 

изпълнение. Да се запознаятъ членоветt. съ помощния 
езикъ есперанто, 

д) Препоржчва се издаването на турист. споменни 

значки. 

2. По въпроса: Събиране на турист. пt.с
ни съ народни мотиви: 

а) Клоноветt. отъ Б. Т. Д. да вмt.нятъ въ обя
заность на членоветt. си за събирано на турист. пt.сни 



съ народни мотиви, които по възможность нотирани 

да бждатъ изпратени въ Ц. Н., 
б) Ц. Н. да систематизира и подреди изпратенитt 

му турист. пtсни съ народни мотиви и ги издаде въ 
спец11ална сбирка, 

в) При Ц. Н, на Б. Т. Д. да се образува фондъ 
.. Турист. пtсень" отъ еднократната вноска по 100 лв. 
на клонъ, който да служи за издаване туристически 
пtсни поедимно въ народенъ духъ. 

3. По въпроса: Събиране на фолклоренъ 
материалъ: 

а) Ц. Н. да уреди събирането на фолклоренъ ма
териалъ, отъ клоноветt, като за цельта даде нужнитt 
Упжтвания, 

б) Оригиналнитt материали, които представля
r,атъ по-rолtмъ интересъ, да бждатъ публикувани въ 
сп. ,,Б. Т.". 

4. По въпроса: Строеж ъ на хижи и до
мове: 

а) Преди всичко трtбва да бждатъ строени чисто 
планински хижи и то само въ най-необходимъ раз
мtръ, като всtки клонъ, преди да строи хижа, изисква 
и мнението н на Ц. Н. на Б. Т. Д. относно необходи
мостыа за постройката на дадена хижа, за мtстото 
кждето ще се стори тя, а така сжщо и за нейниятъ 
размtръ. Препоржчва се при строежа да се следватъ 
планове изработени отъ Ц. Н., 

б) Конференцията препоржчва, най-настоятелно 
ла се строятъ малки хижи и то следъ като се събератъ 
за целыа необходимитt средства, 

в) Предъ видъ сеrашниятъ опитъ, конференцията 
намира, че трtбва да се изостави по-нататъшниятъ 
строежъ на турист. домове въ rрадоветt. 

5. По въпроса М а р к и р о в к а н а п ж т и щ а и 
прокарван е на п ж тек и: 

Да се започне систематическа маркировка на глав
нитt планински обекти, като се прокарватъ и изку
ствени пжтеки до трудно достжпнитt планински вър
хове. 

6. По въпроса. А r и та ц и о н н и с е д м и u и и 
пласирането на списанието: 

Клоноветt отъ Б. Т. Д. да устройватъ най-малко
то веднажъ въ годината агитационна седмица, презъ 

която да употрtбятъ максимумъ усилия за пласиране 
на сп. ,,Български туристъ" и между нечленове. 

7. По въпроса: Фин а н с о в о заздравя в а не 
11 а д руж е с т вот о: конференцията вмtнява въ 
дълrъ на всички клонове финансово да се отч-етатъ 
на време предъ Ц. Н., эа да не му се пречи при своята 
дейность. 

8. Препоржчва се ' на Ц. Н. да урежда -ежегодно 
поне по единъ задrраниченъ излетъ. 

Резолюциитt на останалитt срещи еж почти въ 
сжщия смисъль съ малки изключения, срещата въ 

Търново смtта че „списанието (Б. туристъ) не е отrо
норило напълно на духътъ прокаранъ въ взетитt на
последъкъ резолюция ... "; срещата въ Пловдивъ 
иска да се изплаща абонамента на списанието на части, 
отбелtзва че издадения „Водачъ на туриста" съдър
жа извънредно много грtшки, да се обърне особено 
внимание при приготовляване на табелитt за марки
ровка, за събиране на фолклора се иска подготвени 
хора, да се посещаватъ срещитt отъ повече членове на 
мtстния клонъ, гдето става тя; срещата въ Плtвенъ 
смtта, че за събиране фолклоренъ материалъ е нуж
на особена подготовка и туриста се нуждае отъ повече 
нреме за записването имъ, така че не всtки може да 
събира фолклоренъ материалъ. 

Въ Ямболъ е имало вечерыа вечеринка, както 
въ Перникъ - предната вечерь на срещата, въ Плов
дивъ ,е била посетена следъ закриване срещата и раз
гледана етнографическата сбирка при окр. постоянна 
комисия, а въ ' Плtвенъ е билъ посетенъ туристическия 
домъ, който наскоро ще бжде rотовъ. 

Съ изключение на Ямболъ, кждето r . Караколевъ 
отъ Ст.-Заrора е челъ рефератъ за „Нови насоки на 
туризма и где трtбва да се работи", на останалитt 
срещи въпроситt еж. били само развити. 

Варненски клонъ . .Певненсни извори" е поделъ 
,•силена оnrанизационна дейность; уредилъ е забава на 
1 ноемврий въ полза на фонда „Спални". Наелъ е rолtмъ 
салонъ за клубно помещение , кждето се прожектирать 
туристически диапозитиви, презъ лtтото въ салона ще 
се · помtсти туристическа спалня. 

I<отленски клонъ „Горени пжтнинъ", който има 
своето учредително събрание на 11 май т. r., на което 
единъ отъ инициаторитt - rимназиялниятъ учитель 
Ст. Ноковъ е изяснилъ цtлитt на туристическото дви
жение. Клонътъ е започналъ оедовна дейность. Н-вото е 
въ съставъ: председатель Ст. Ноковъ, подпредседателка 
Д. Манева, секретарь Вл. М. Тодоровъ , касиеръ Г. Вж
жаровъ. домакинъ-библиотекарь Ст. Рахненъ, съвет
ници Д. Жечевъ. В. Балабановъ, В. Георгиеnъ: кон
тролна комисия Хр. Божиловъ, К. Раевъ · и Н. Катре
ковъ . Дружеството брои 57 члена. Наименова се „Гоо
ски пжтникъ" за увековtчаване скжттата гJ.меть на Г. 
С. Раковски. 

Соmийскиrt клонове „Алеко" и „Фонфонъ" заед
но съ „Витоша" отъ Ю. Т. С. и българския Ски клубъ 
уреждатъ серия отъ сказки върху зимния спортъ и 

туризъмъ. Г. Д-ръ Пtевъ говори върху „Опастно
ститt въ планинитt"; r. Д-ръ Р. Рачевъ - върху „Пър
ва медицинска помощь въ планината" . Сказкитt след
ватъ всtки четвъртъкъ. 

СЪДЪРЖf\НИЕ Hf\ ГОДИНf\ XXII 
СТАТИИ 
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(начална) 65; . Видинска крепость 66; Голtмия 
храмъ въ Леденика пои Враца 67; Извора Жито
дюдъ при Лакатникъ 68: Водна пещера при с. Че
пино - Родопитt 69; Пооломътъ на Дунаецъ въ 
Пьенинитt. 71; Бабини Видини кули 75; Поrледъ 
отъ Мусала на юrъ (начална) 81; Пиоинъ - Му
ратовъ връхъ 82; Свtтломразъ 84; Слiшъ пеше
ренъ псеnдоскорпионъ 85; Спяшъ подковонос,енъ 
прилъпъ 86; Божия ~остъ при с. Лиляче, Врачан
ско 87; Кошу-кавакъ 88: Дарж-дере 89; Стара кж
ща въ Даож-дере 90; Изъ Даож-дере 91; Саож.
rьолъ ·_ Рила (начална) 97; Анемони изъ Рила 
98; Хижа „Осогово" 99: Ппъскало - Юмрукъ
чалъ 101; Н. С. Додовъ 104; Нагънати пластове -
с. Палатово 105; Златоносния долъ - с. Палатово 
107; Хижа „Мусала" - Рила (начална) 113; Тtх
ни Величества Uарица Иоана и Uаоь Борисъ III 
115; Освешаване на хижата 116; Посрtщане r. 
м-ръ Го. Басилевъ на хижа .,Момина скала" 117; 
Хижа „Момина скала" 117; Освеша,ване на хижата 
18: Стаоата и новопостооена хижи .. С1<<1кавиuа" 
119; Хижа ,,Попина лж.ка" - Пиоинъ 120; Строе-

. пrата се хижа „Обооише" 120; Пелеrатитt на кон
mеоенпията въ Закопане 122; Хижа .. Мусал;~" -
Рила (начална) 129; Хижа „Селимипа" - Вито
ша 131; Хижа „Бъндерица" - зиме 1 Зl; На ЧерJ'!И 
връхъ - традиuионния излетъ 133; Пиринъ - Cv
XOJТfJЛЪ - Полянит-1, 135; Гложенския монастиоъ 
- Тетевенско 1Зfi; 1,орушица - гарата съ в. Uар
rкитt могили 137: Саож-чалъ съ студения чалъ -
Рила (начална) 145; Соdшя Пf)еди 50 r. 146; Алтънъ 
деое 147; Манастира Св. Петка 147; Сталактити 
150: З;~ш1 Св. Богородица 151; Островътъ на мътн
витt 152; Източната половина и.а с. Голакъ 153; 
Стао;~ кжша въ с. Комаnево 153; Складиране сtно 
154; Купни снопи 155; Общъ видъ на станцията 156. 

ПОКАНА 

Поканваме всички тvристи и любители на fiъ .nrap
cкaтa природа . да се запишатъ ~а абонати на XXIII го
дишнина на 

,,БЪЛГАРСI<И ТУРИСТЪ", 

орrанъ на Българското Туристическо Дружество. 

Списанието ще излезе въ 10 книжки ом. по 16 
страници rол1.мъ форматъ, на хубава илюстрационна 
хартия съ много итострации, при абонаментъ 60 лева. 

Туристи, запишете се абонати за списанието! 

Подкрепете вашиятъ орrанъ да добие по-широкъ 
пласменть за неговото лично подобрение и чрезъ него 
- за пропагандиране д1.лото на българския туристъ! 

Адресъ: сп. ,,Български туристъ", София, ул. Со-
лунъ, № 25. . 

Отъ Редакцията. 
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