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Събитията, които св,ьтъmtЬ изживrьва презъ последн.итrь н.rьколко zодин.и, 
привличатъ вниманието на всички и задържатъ повече отъ всrькоzа съзнанието 
ни върху zолrьмитrь проблеми и тrьхното разрешение, което ще б;кде наистина 
съ едно историческо значение. 

Туристическото движение не можеше да остане незасеzн.ато и не по
влияно отъ общия ходъ на събитията - тrь дадоха своето отражение и 
върху неzо. Трrьбва, обаче, съ радость да отбележимъ веднаzа, че това отра
жение е съвсемъ слабо и че то не можа да засrьгне чувствително онова, 
което е най-ценното за организирания бълzарски туризъмъ - излетуването 
и нашата творческа работа въ план.ината. 

Kozamo става въпрос'Ь за равносмrьтка, орzанизиранитrь бълzарски ту
ристи моzатъ днесъ да се поздравятъ, преди всичко, съ постиzането на онова, 
което бrьше дълzожадуванъ бл,ьн'Ь на поколrьнията преди тrьх'Ь. · Б'Ьлzарскиятъ 
народ'Ь има днесъ почти осжществено своето национално обединение и в'Ь zра
ницитrь на обединена Б1,лzария c,R вклю'f,ени скжпитrь земи на Добруджа, 
Македония, Тракия, Моравско и Западн.итrь покрайнини. За орzан.изиранитrь 
б1,лzарски туристи, които живrьяm'Ь съ радоститrь и скърбитrь на своя народъ 
1i които носrьха въ себе си тжzата по недостжпниmtЬ в1,рхове на Шаръ, Пе
листерь, Бrьласица и остан.алитrь планини на новоосвободен.итrь бълzарсю~ 
земи, това е най-ценната придобивка въ равносмrьтката имъ за изтеклата 
отчетна zодина. 

Днесъ вече въ редоветrь на Бълzарския туристически съюзъ с.ж привлrьчен.и 
турпстическитrь дружества в1, Добричъ, Силистра, Тутраканъ, Скопие, Би
толя, Велесъ, Прилепъ, Круи1,ево и Гевzели, член.оветrь на: които изпитватъ 
еж.щата радость, защото ще моzатъ свободно да б.ждатъ zocmu на красивитrь 
к.жтове на своето отечество и да имъ се любуватъ отъ величественит,ь вър
хове на Рила, Пиринъ и Стара планина. Въ сжщото време отъ леzен.дарн.ия 



Люботрън:ь ще се развtьва гордо националния трицвtьтъ, издигнатъ отъ чле
нове на Българския туристически съюзъ, и ще бжде символъ на живата спойка 
и здравата основа, на която ще продължава да се изгражда цtьлокупното 
дrьло на организирания български туризъмъ. 
_ Годината, която изтече, ни остави въ наследство, въпрrьки не6лагоприят
нитrь условия за творческа дейность, голrьми постижения въ роднитrь пла
нини. Върху короната на Рила се постави.ха още два скжпи брилянта, които 

· ще я красятъ на вtьчни времена - заслонътъ .Иванъ Вазовъ" и спасител
ниятъ домъ „Св. Ив. Рилски" бtьха окончателно завършени и осветени презъ 
изmе1'лата отчетна година. Br, деня, когато цrьлиятъ бмzарски народъ ли
"уваше отъ присъединяването на златна Добруджа 1'ЪМЪ майката-оте
чество, се освети хижа .Узана", която засега е най-хубавата ни хижа 
въ Стара планина. На Витош1'ия · първенецъ "Черни връхъ" се постави оре
лефа на нашия патронъ Алеко Константиновъ по случай 40 годишния юбилей 
на Българския туристически съюзъ, а 6урzазкиятъ ни клонъ „Странджа" 
освети своята кокетна хижа „Симеонъ Князъ Търновски". Заслонътъ „Мальо
вица" въ Рала бrь разширенr, и къмr, него бtь построена нова двуетажна по
стройка .. Завършени бrьха и въ скоро време ще се осветятъ хижа „Рай" въ 
Стара планина, новата хижа „Бъндерица" въ Пиринъ и новата придобивка 
въ Витоша - хижа на Софийското -желrьзничарско туристическо дружество, 
което е редовенъ клонъ на Б. т. с. 

Къмъ всич1щ тtьзи нови придобив1'и на Б. т. с. въ роднитrь планини ще 
трrьбва да се прибавятъ и хижитrь „Шаръ" и „Попова шапка" на· нашия 
клонъ „Шаръ" - Скопие, хижитrь „ Червена стена" и „Копанкитrь" на нашия 
клонъ .Пелистеръ" - Битоля, както и великолепния туристически домъ на 
нашия клонr, ,,Мечкинъ каменъ" - Крушево. 

Безъ да засtьгаме останалата дейность на Б. т. с. презъ изтеклата отчетна 
zодина, за която дейность организиранитrь български туристи ще намrьрятъ 
повече подробности въ отпечатания zодишен& отчетъ, ние не можемъ да не 
от6ележимъ голrьмото подобрение на съюзното списание „Български туристъ" 
по съдържание и външенъ · видъ. Неzовитrь страници сега повече отъ всrь,сога 
6удятъ радость не само всрrьдъ онrьзи, които отъ дълzи години живtьятъ съ 
идеитrь и постиженията на Б. т. с., но и всрrьдъ ценителитrь на красивото, 
1'оито не еж имали случай да изживtьятъ радостни мигове и възторзи отъ 
вели,солепието на 6ългарскитrь планини. 

Годината, която организираниятъ български туризъмъ приключи, сочи и 
,ш. още една ценна придобивка въ нашата равносмtьт,са. Тя не е резултатъ 
на едногодишна дейность, а е завършекъ и боzато наследство отъ непрекжсна
титrь усцлия на всички дейци, които въ продължение на 40 години скромно и 
безшумно твориха дtьлото на Б. т. с. за да изникнатъ видимитrь придобивки въ 
красивитrь б'(,лгарски планини и невидимия гранитенъ и несломимъ духъ на 
организирания български туристъ, който духъ не спрrь своя .ходъ и презъ теж
китrь часове на нашитrь дни. Този духъ, тази най-ценна придобивка трrьбва да 
пазимъ винаzи, а,со искаме Б. т. с. да бжде една действителна сила и ценность 
за страната ни! 

ГЕОРГИ ДРАГОЕВЪ 

274 

(' 



Манаотнр-. Св, Ниноnа 8 Суха гора 

ароф. ДИМИТЪРЪ ЯРАНОВЪ 

Каймакчзланъ! Това име, малко познато 
на по-младитt, напомня толкоJJа много на 

по-възрастнитt, особено пъкъ на ония, кои
то еж участвували въ Свtтовната война. 
Това име ще остане завинаги свързано съ 
епичнитt. боеве превъ месецъ септемврий 
1916 година, когато най-решителното сра
жение е било дадено на самия връхъ, ви
сокъ цtли 2524 м. Отъ тогава и до днесъ 
тучното равно пасище, което покрива върха 
( отъ тамъ и името му • тлъсто, каймаклия 
пасище•) е осtяно съ безброй прочудливо 

сн . Бn . Др-.ннов-. 

извити кжсове отъ шрапнели и гранати, съ 

дълбоки ями отъ попаденията на снарядитt, 
окопи, сринати ходове; гилзи и пачки с.ж 

станали като че ли съставна часть на поч

вата, в·ь която се намиратъ на самата по

връхность и цtли, още непогребани човtш

ки скелети. Струва ви се, че всtки моментъ 
изъ окопитt ще изскочатъ полузатрупани 
съ пръсть и камъни бойци, че ще чуете трt
съка на снарядитt, свистенето на куршу
митt. И всичко това въпрtки обстояте.11-
ството, че на самия връхъ сърбитt еж из-

Z75 



дигнали една безобразно грозна черквица, 
съ която еж нарушили царственото спокой

ствие на~дtлия просторъ. То е изразено не 
само въ спокойнитt заоблени линии ,на ре

лефа (липсуватъ каквито и да били следи 
отъ алпийски форми, въriрtки -rолtмата аб
солютна височина), въ плавния п6Jiе.тъ да 
орлитt - вtчнитt стражи на хилядитt юнащ
ки гробове, но и въ гордото усаl.fОтение 'на 
п~анинския великанъ, 
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ЕЭЕРИНА 

• 
ШАРЪ 

сн. Георrн Поповъ 

Каймакчаланъ е името на едннъ_ връхъ, 
който е с.жщевременно единствениятъ връхъ 

на една изолирана, разположена непосрtд

ствено на юrоизтокъ отъ зловещия по своя 

външенъ видъ и по спомена за него завой 

на Черна. Каймакчаланъ се издига направо 
надъ Мъrленската котловина, на эападъ отъ 
нея, на северъ отъ Островското езеро. Уса. 
мотенъ, високъ, Каймакчаланъ е най-сгод

ното мtсто, отъ което човtкъ може да хвър-



ли птичи ·поглед;, върху цtла Эападна и 
Южна Македония. 

По1 ледътъ ми се отправи пр~щи всичко 

къмъ мtстото, отъ гдето бtхъ дошълъ -
къмъ Солунъ. Казватъ, че следъ дъждъ, 

при ясно време, се виждало Бtло море, а 
нощно време - свtтлинитt на rолtмия 
rрадъ. Азъ, обаче, не можахъ да видя нищо 
друrо освенъ маранята, която покриваше 

rOJ1tмoтo Солунско поле. На неговия запа
денъ край се вижда много ясно градъ Во
денъ. Погледнемъ ли право на югъ, предъ 

насъ се открива единствена по своя видъ 

картина: безброй високи и низки ридове и 
между тtхъ зелени котловини, въ дъното 

на които се виждатъ едновременно четири 

rолtми езера - саржrьолскитt езера: Ос
тровско, Петърско, Руднишко и Зазерци. 
Най-величественъ е, обаче, изгледътъ къмъ 
западъ. Слънцето клонtше къмъ Залtзъ, по
ради което течението на р. Черна въ обшир
ната · Пелаrонийска котловина блtстtше 
каrо произволно хвърлена сребърна лента; 
а право на западъ се откройваше назжбе
ното било на 1 Iелистеръ, изправенъ като 
нtкаква непоколебима стена. На северъ 
пъкъ Морихово се разстила по такъ_въ на

чинъ, че разкрива за нашия поrледъ дори 

и тия села, които населението нарочно е 

сгушило въ долинитt, далеко 

отъ хищното око на поробителя. 
Каймакчаланъ ще стане въ 

бждеще безъ съмнение единъ 
отъ най-важнитt туристически 
обекти. И тукъ, както по много 

други високи български планини, 

излетникътъ ще съчетава кра

сивото, което природата му дава 

въ момента, съ славното, ~оето 

му предлага близкото минало. 

Изкачването до Каймакчаланъ 

се улеснява много отъ сжще

ствуването на единъ пжть, който 
е билъ изрtзанъ въ снагата на 

планината до самия връхъ още 

презъ Свtтовната война, а впо
следствие само е билъ подобря
ванъ. Тоя пжть започва отъ Би
толя, съвпада около 14 кило
метра съ пжтя къмъ Солунъ, 
следъ това при с. Крененица (из-

он, Георги ПоnовD 
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вестно съ турското име kенали) се отбивА 
въ източна посока и щ:.,и с. Скочивиръ на
влиза между чернитt гранитогнайсови скали 
на пролома на р. Черна, точно при нейния 
завой. Пжтьтъ напуска тая неприветлива, 
rола мtстность и поема нагоре къмъ върха, 
като използува единъ полеrатъ ридъ. Той 

се състои, както и самиятъ връхъ, отъ гра

натови шисти, които придаватъ пжпчивъ 

видъ на скалнитt повръхнини. Само на нt
кои мtста се вижда гранитътъ, койrо заема 
ядката на планината. 

Пжтьтъ къмъ върха криволичи между 
дж.бови хра(;ти, които добиватъ нагоре ви
дътъ на истинска гора, особено по склоно
ветt, обърнати на северъ. Къмъ 1350 м. 
джбовата гора се смtнява внезапно съ дос
та проредена иглолистна гора, безъ да се 

намира между тtхъ, както това е обикно

вено за нашитt планини, букъ; ние сме 
доста на югъ и вече не можемъ да очаква

ме тия растителни отношения, които наблю

даваме въ планинитt,- ·които влизаха въ на
шюt предtли преди еегашнитt историчес
ки събития:. Каймакчаланъ е интересенъ не 
само за туриста, но и за учения, за ботаника 
не по-малко отколкото за геолога и географа. 

Всрtдъ самата иглолистна гора се намира, 
за радость на пжтника, масивна спретната 



хижа, заета временно отъ бъrарскюt пость 
(Каймакчаланъ се намира за сега на грани
цата между България и окупиранитt отъ 
германскитt войски tръцки територии). 

Това, обаче, не е единствената възможность 
эа подслонъ въ тая на пръвъ поrледъ дива 

планина:. Стиrнемъ ли горната граница на 
гората, на около 2000 м. и иэкачимъ ли се 
още малко по-високо, на около 2100 м. се 
изправяме предъ едно голtмо влашко село 

отъ ,дървени , кжщи, обитавани само презъ 
лtтото. Каймакчаланъ, т. е. планината съ 
тлъсти пасища, е любимо лtтовище,эа куцо
власи, които преди Балканската война еж 
отивали да эимуватъ въ Халкидическия по

луостровъ, а сега отиватъ въ Велеско и 
Тиквешъ, Нека се надtваме, че сегашната 
временна граница , ще се отмtсти нtк.жде 

далеко на юrъ, за да обхване всички бъл, 
гарски земи. Въ такъвъ случай и овчаритt, 
които иэползуватъ нашата планина, ще мо

rатъ да слизатъ на юrъ, по хилядогодишния 

Иаъ Скоnска Черна0rора 
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пжтъ на своитt прадtди, а и за туриста 
по тоя начинъ планината ще стане по

достжпна. 

Качете се на Каймакчаланъ за да може
жете да се любувате на Родината отъ единъ 
великолепенъ наблюдателенъ пунктъ. Иде
те на Каilмакчаланъ за да оцените по до
стойнство усилията на поколtнието отъ Свt
товната война, което е вършило подвизи, 

непознати отъ съвременната война. Идете 
вижте скалитt, върху които еж лежали зи
ме и лtте, на 2500 м. височина, гладни и 
зле облtчени люде, които, еж.що като насъ, 
еж имали нерви и свои собствени грижи. 

Идете на Каймакчаланъ, разберете тtхния 
подвигъ, эа да се почувствувате достойни, 

като българи, за rолtмото събитие, което 
имахме щастието да преживtемъ: почти пъл
ното обединение на нашия народъ. Още 
малко и нашата т .жга по поробени земи ще 
остане да се споменава, въ пtсеньта на 

планинаря. 

сн . Георrн П•nов~ 
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АТАНАСЪ АЛЕКСИЕВЪ 

Следъ присъединяване на западнитt бъл

гарски земи по рtка Българска Морава къмъ 
отечеството-майка нашитt минерални изво

ри и бани се обогатиха отново съ най-горе
щия минераленъ изворъ въ Европа - Вран
ска бани, Изворитt еж нtколко и при тtхъ 
е построена баня съ всички удобства за бан
ско лtкуване. Вранска баня, заедно съ окол

ностьта, може да се включи въ броя на ин
тереснитt излетни обекти, затова ще се 
спремъ накратко върху нейната география. 

Вранска баня с е . нам и р а на горния 
(юrоизточенъ) край на едноименното село 
Врзнска-баня и на лtвия брtrъ на р. Бан
ска, Самото село е разположено на двата 
бptra на рtк~та при изхода и отъ плани
ната въ широката долина на Българска Мо
·рава. То е на 11 ·2 клм. източно отъ rp. Вра
ня, а на 3·2 клм. отъ гара Вранска баня, на 
rолtмия желtзенъ пж.ть по долинитt на Мо
рава и Вардаръ. Свързано е съ Враня чрезъ 
хубаво шосе, което се отдtля срещу гара 
Вранска баня отъ rлавноrо шосе по лtвия 
брtrъ на Морава, пресича roлtмara рtка 
и минава покрай самата гара, Частьта отъ 
гарата до банята е истинска алея, засаде11а 
отъ дветt страни съ подредени диви кес
тени, 

Морфоrрафията на Вранска баня 
се обуславя отъ широката долина на Мо
рава, кждето свършватъ последнитt издън

ки на западнитt оrрадни планини на Крайще
тр. Ороrрафски центъръ на тази планинска 
верига, която раздtля водитt на Мсрава и 
Струма, е вр, Бtсна кобила - 1922 м. Ре
лефътъ на западъ къмъ дtсния брtrъ на 
Морава е много разчлененъ отъ рtчнитt 
долини и дава условия за развитие на пръс-

натъ типъ селища, съ каквито е изпълненъ 

този край. Непосрtдствени мtстности до 
Вранска баня еж: Банския ридъ - по дtсния 
брtrъ на Банска рtка и покритъ съ лозя и 
вр. Долийска чука - южно отъ селото и 

банята, 872 м. високъ. Вранска баня се на
мира на 41 О м. надъ морето. 
Геоложки произходътъ на минерал

нитt извори намира лесно своето обяснение; 
тt еж въ връзка съ едно петно отъ младо 
еруптивни (ефузивни) скали, каквито случаи 
у насъ имаме на мноrо мtста. Вранското 

поле, пъкъ, е припокрито съ плиоценски 

материали, въ които р. Морава е образувала 
нtколко тераси. 

Х и д р о r р а ф и ята на мtстностьта се 
запълва достатъчно отъ минералнитt извори 

и рtка Банска. Горещитt извори еж мноrо 
и избликватъ отъ единъ процепъ непосрtд
ствено надъ лtвия брtrъ на рtката. По хи
мически съставъ тt еж доста близки, обаче 
се различаватъ по температура, За сега се 
използуватъ само нtколко извора: пГолt
мата чеiuма v - най-rорещиятъ изворъ въ 
Европа - има 92·5° Ц. и дава 32,5 литра въ 
минута, чиято вода се употрtбява за пиене 
следъ охлаждане1); единъ сtренъ изворъ 
съ температура 840 Ц. и дебитъ 5.5 л. въ 
мин., чиято вода е каптирана въ басеинъ за 
кж.пане; трети изворъ, сжщо така rорещъ и 

каптиранъ за пиене, има 720 Ц. и дава 60 л. 
въ мин.; единъ желtзенъ изворъ съ басеинъ 
за кжпане - има 63° Ц. и дебитъ 7 л. въ 
мин., като се употрtбява и за пиене; единъ 

смtсенъ изворъ - съ 72° Ц. и 4.25 л. въ 

1) До сега най-горещия минераленъ изворъ 
у насъ бtше Сепаревскиятъ - 860 Ц. 
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Северната стена 

на Лнваднца 

• 
Шаръ 

мин. - има еж.що ба
сеинъ за кжпане. Така, 
че басейнитt за кж

пане еж всичко три: 

сtренъ, жепtзенъ и 
смtсенъ. Tt еж по
строени по отдtпно . и 
побиратъ всtки по 15 
- 20 души. Освенъ 
това, въ еж.щата сграда 

на банята има и 30 
ОТД'ВJJНИ вани съ СЪОТ• 
ветнитt инсталации. Во. 
дата за цtпата баня 

се охлажда посрtдствомъ тржби въ откритъ 
басеинъ съ постоянно течаща студена вода 
отъ рtката. Химическиятъ съставъ на во
дата отъ всички извори е сtрна, салинична 

и алкална. Само жепtзниятъ изворъ съдър
жа повече желtзо - 0.0116-0.0125 грама 
въ 1 литъръ вода. По-голtмата часть отъ 
водата на изворитt се излива неизползувана 

въ рtката. Рtка Банска извира отъ вр. Па
терица, спуска се по гориститt склонове 

на северозапад:ь_ къмъ Морава, поради кое-
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сн. Георги Поповъ 

то има вода nрезъ цtлаtа rодина и ёе влива 
въ голtмата рtка малко подъ (северно) 
гара Вранска баня. 

Околнитt планини: еж покрити съ млади 
букови гори, особено близката околность 
е добре залесена и служи като мtсто за 
разходка. Предъ банята се подържа винаги 
добре подреденъ паркъ, а полето къмъ Мо
равската долина се засtва съ най-разно
образни култури. Най,много е разпростра

ненъ тукъ конопътъ. 



-~ сн. Георги Поповъ 

Климатът ъ на Вранска баня и окол
ностьта е умtрено-континенталенъ. Самата 
баня е аак.жтана въ дъното на фуниевид
ната Банска долина и е ааnааена отъ сил

нитt вtтрове. Дъждоветt еж сжщо умtре
ни, а околната зеленина прохлажда й нама
лява аначително горещинитt преаъ лtтото. 

Климатически Бранена баня има еж.що лtтс
вищни качества. 

Вранска баня е въ неnосрtдни с ъ о б
щ И Т е Л Н И II К у Л Т у р Н И В р Ъ 3 К И СЪ 

Южната стена на 

Люботрънъ 

• 
Шаръ 

rp, Враня, който е далъ 
и името на банята на 

селото. Не се анае 

още съ сигурность дали 

и тави баня, както 
всички други мине

рални бани въ Балкан
ския полуостровъ, не 

е била използувана 
още въ римско време, 

Презъ турско време, · 
обаче, тя е била вече 
разработена достатъч. 
но. Въ края на 18 в. 

вранскиятъ паша Кьоръ Мехмедъ изгра

дилъ два басейна, а неговиятъ синъ Хюсе
инъ nостроилъ още единъ. Посетителитt 

еж си щ:>сили сами постелки и храна и пре

карвали повече на открито, докато траело 

лtчението имъ. Едва въ 1860 г. била по
строена една сграда и единъ ханr. Около 

тtхъ и покрай рtката скитащи се иаъ Вран
ско цигани, виждайки nолаа отъ посетите

литt, започнали да разnъватъ своитt кату
ни. Така се е създало мtстозаселището 
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Вранска-баня. И днесъ отъ 200 кжщи въ 
селото 160-1 70 еж цигански. 
С т о п а н с к и т t в ъ з м о ж н о с т и на 

село Вранска-баня надминаватъ тtзи на 
околнитt селища. Часть отъ своитt произ
ведения населението· пласирва направо на 

банския пазаръ, а другата часть - въ града. 
Разширението на Моравската долина при 
р. Банска разнообразява земедtлскитt кул
тури. Все пакъ, преобладава конопътъ, за 
чието обработване спомаrат.ъ и топилницитt, 
които се пълнятъ съ неизползувана гореща 

вода. Низката култура на циганското насе
ление, обаче, не може да доведе до нtкоя 
по-rолtма стопанска придобивка или ини
циатива. 

Вранска баня има всички услови я за 
б а н с к о л t к у в а н е. Надъ самата баня е 
хотела съ 80 добре обзаведени стаи, съ цен
трално отопление, електричество, топла во

да и ресторантъ. Въ селото има и други 
хотели, ресторанти и частни квартири -
всичко около 500 стаи съ около 900 легла. 
Храна има винаги и то евтина. Въ селоtо 
има аптека и лtкарь, а една пощенска стан
ция обслужва посетителитt презъ цtлата 
година. Банята е уредена и удобна за лtку
ване и презъ зимата. 

Споредъ както е показано отъ бившето 
сръбско управление на банята водата за 
пиене има следната и н_д и к а u:и я: желtз-

Маснв-..тъ на Люботрънъ 8 Шаръ 
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ната вода - хлороза, анемия, маларична ка

хексия, лимфатизъмъ, скрофулоза, женски 

болести, обща слабость; сtрната вода - хро
нично заболявяне на стомаха, червата, чер
ния дробъ и бжбреuитt, хронична малария, 
скрофулоза, лимфатизъмъ, сифилисъ, жен
ски болести, подагра. Индикация за кжпане. 

ревматизъмъ, субхронично и хрон11чно със
тояние, неяралrия, ишиасъ и лумбаго, по
дагра, лимфатизъмъ, скрофулоза, изкълчва
не, счупване на кости, атрофия на муску

литt, парализа, рани, които не могатъ да за
здравtятъ, хронични фистули, хронични 
женски болести, хронична малария, сифи
лисъ, кожни болести и др. Контраиндикация 
за кжпане: трескаво състояние, бtлодробна 

туберкулоза, пълнокървие, сърдечни недо
статъци, артериосклероза въ силна с:тепень, 

склонность къмъ ударъ, неврастения, хисте

рия, изнуреность и старость, бременность. 
Отъ горното кратко описание на Вран

ска баня се вижда голtмоrо значение, кое
то ще има тя за банското лtкуване у насъ, 
поставяйки я на първо мtсто въ списъка на 
минералнитt бани въ България. А туриститt 
и любителитt на природата моrатъ да на
мtрятъ развлtчение и въ нtкои еднодневни 

излети изъ околноститt на банята до Пре
деяни и Сурдулица, до прочутия манастиръ 

Св. Прохоръ Пчински въ долината на рtка 
Пчиня и др. 

он. Георги Поповъ 
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о. ТасОС'\, 

Бороее Jot морето 

• 
он, Прсф, Стояновъ 

Островъ Тасосъ е отдалеченъ отъ Са
фия· на 23:Э клм., смtтано по въздушна линия. 
Това разстояние е по-малко отколкото 01·0 

София до Сливенъ или до Русе. Обаче раз
ликата въ характера на природата -е гра• 

мадна, не само по причината, че о. Тасосъ 
лежи съ два географски градуса по-южно, 
!JЪ сравнение съ София, но и поради благо
приятното геогравско положение на острова, 

който отъ северъ се пази отъ множество 

Проф. НИКОЛАЙ СТОЯНОВЪ 

планини, заемащи вжтрешностьта на Бал

канския полуостровъ. 

Пжтуването за Тасосъ презъ миналото 
лtто ставаше съ редовенъ автобусенъ рейсъ: 
София-Кавала, Самото това пж.туване е 
достатъчно интересно, за да бжде пред
прието, независимо отъ посещението на 

острова. Пжтува се всрtдъ планинския 
пейзажъ на западна България и, следъ кра
тъкъ престой (обtдъ) въ Горна Джумая, 
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Лнвадншко езеро 8 Шаръ 

минава се живописниятъ Предtлъ, съ неrо
нитt букови и борови гори и шумни потоци, 
После се пж.тува по долината на мtста, като 
отдtсно непрекж.снато се разrръщ:~. вели

чествената панорама на Пирин ь. 

Следъ пренощуване въ Неврокопъ, чиито 
хотели, непрю·одени къмъ неочаквано раз

растналото се движение, винаги бtха пре

пълнени, на суrриньта се минава пропус

кателния постъ на хълма "Стърrачъ" и 
его че предъ Васъ се отварятъ просторитt 
на „бившата гръцка" Македония. Минава 
се презъ . обезбълrареното с. Зърнево, раз
положило се всрtдъ планинитt, въ без

отоtJна долина и следъ това презъ гористия 
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прОХ()дъ Юждрукъ, край скалистата планина 
Бозъ-Даrъ, се слиза въ Драмскоrо поле. 
Драма, съ неинитt сtнчести tJинари, буйни 
карстови извори и оживенъ площадъ, е ти

пиченъ юженъ rрадъ. Покрай историчес
китt развалини иа Филипи, по лж.катушенъ 

планински пж ть автобусътъ наближава Кавала 
и изведнажъ, при единъ завой, пр~дъ васъ 

блtсва Егейското море, отразяваще южното 
слънце, съ хиляди ослепителни искри . и 
преливаще се въ всички тонове, отъ тъмно 

синь до изумрудено зеленъ. Оrсрещу, на. 
прано отъ морето, се издиrатъ тъмнитt. 

мъгливи очъртания на планинска група. 

Това е островъ Тасосъ - една планина отъ 



f 

Родопската система, потънала въ морето 
презъ Терциера и подаваща се отъ неrо 
само съ rорнитt си части. 

Отъ Кавала, живописно разположена на 
тераси нрай морето и украсена съ rигантс

китt развалини на старъ римски водопро

водъ, моторна rимия за 2-3 часа прекосява 
разстоянието отъ 18 километра до острова 
и известно време се движи край бptra му. 

Покрай васъ плува панорама отъ стръмни 

планини, покрити до върховетt съ четинеста 

гора и съ пъстри петна отъ селцата, лежа

щи въ политt на тtзи планини. 
Въ пристанището Лимена (бившиятъ ан

тиченъ градъ Тасосъ), единъ или два импро-

сн. Георгн Поnовъ 

визирани хотела и толкова 1·остилнички 

даватъ възможность на посетителя да се 

ориентира и се подготви за една обиколка 

изъ острова. 

Седмицата, въ течение на която, заедно 
съ двама другари, обикаляхъ островъ Та, 
сосъ, ще остане незабравима въ моитt спо
мени на дългоrодишенъ бродникъ иэъ пла
нинитt. Рtдко можете да сръщнете тако

.ва чудно съчетание на планината, боро
вата ropa и морето, каквото намирате на 

всtка стжпка на този островъ. Вървите по 
тtсни планински пжтеки в~ръдъ стройна 

борова гора и можете да помислите, че се 
намирате всрtдъ Рила. Но ето че дърветата 
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срtдяватъ и лрезъ мрежата отъ клонюt, 

украсени съ игли и шишарки, виждате да 

свътва, ката скжпоцененъ камъкъ, тъмно

синьото море. Тукъ слизате въ скапистъ 
планински долъ, кждето подъ сtнката на 

вtковни чинарц звънти бистъръ и студенъ 
изворъ. 

1 Рtдка по хубость гледка се открива отъ 
планинскитt върхове на острова, отъ висо

кия 1208 м. Ипсарионъ*) или отъ скали
стия мраморенъ зж.беръ Проrокъ Илия 
(1108 м.). На кж.дето да обърнете погледа, 
морето се съчетава съ планински контури. 

На северъ се вижда цtла маса отъ плани
нитt на полуострова: преди всичко синитt 
з_аоблени очъртания на Роаопитt; по-на. 
лtно, въ далечината смtлитt остри очърта: 
ния на Бозъ-Даrъ и още по-назападъ ск..що 

На австрийската генералъ-111абна карта, ' 1 : 200000, 
както и на много мtста въ литература ra на в. Ипса
риuнъ е поrрtшно показана 104-> м, височина. 
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• 
сн. Проф. Стояновъ 

така стръмнитt назж.бени контурн на Ку

шиница пл. (в. Пилавъ-Теп~, 1950 м.), На 
изтокъ направо отъ морето се издига друга 

стръмна планина. Това е островъ Самотраки, 
съ в·ьрха Фентари, високъ 1600 м. На юrо
западъ, на едно разстояние отъ около 60 
км. отъ морето, се издига още единъ пра

виленъ и стръменъ планински конусъ. Това 
е Атонъ, високъ 1935 м. Отсрещу, задъ 
тtсния, широкъ само 6 км. морски протокъ, 
въ който лежи скалистото островче Тасо
пуло, се вижда като на длань равното Сарж.
Шабанско поле, а по-далечъ блtсти Места, 
По-налtво, въ дълбочината на залива, едва 
бtлtятъ сrрадитt на Кавала. 

Непосрtдствено поцъ в. Ипсарионъ, 
межпу 950 и 1000 м. надморска височина, 
надъ конската пжтека, водеща къмъ с. 

Кастронъ, има малки, но студени и бистри 
изворчета, разположението на които е осо

бено_ благоприятно аа посещения на тази 



Въ ПОЛ1'1Тt на 

Шаръ 

Между Тетово 

н Лнсецъ 

ен . Георги Попов• 

планина. Силни карстови извори има сжщо 
въ с. Панагия, в ь политt на в. Пророкъ 

· Илия. Изобилна вода има и въ з. Калирахи. 
Изобщо, съ изключение на нtкои пунктове 
по южното краИбрtжие, островътъ има до

статъчно вода за пиене, и то въ повечето 

случаи отъ чешми и извори, по-рtдко отъ . 
бунари (Кинера, Потосъ). 

Нощувкитt, при обиколкитt на острова, 
поне презъ лtто10, не представятъ нtкоя 
мжчна проблема, понеже благодатниятъ то
пълъ климатъ и бездъждното лtтно време 
нозволяватъ навредъ нощуване на открито. 

Действително, на разни м'l;ста, по крайбрt-

жието има комари и папатаци I Обаче, по
навжтре въ острова ги нtма, а сжщо и не
посрtдствено на морския брtгъ, при J1,tОрски 

вtтъръ, ношувахме на пълно спокойствие, 
не смущавани отъ комаритt. 

Прехраната, ноне при настоящитt усло
вия, представя известни затруднения от

къмъ ,юбдяването съ хлtбъ и съ месо. 

Въ замtна на това,обаче, изобилни еж лло
доветt. Навредъ има маслини, които еж и 
едно отъ вай-важнитt богатства на острова. 
Навредъ може да се намtри било солена, 
било прtсна морска риба и гжстия арома
тенъ тасоски медъ, понеже пчеларството е 
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второ по важность аанятие на тасоскитt 

жители. 

Маслиновитt насаждения еж. сж.щевре
менно и едно отъ украшенията на острова, 

а сжщо и една отъ особеноститt на тасос
кия ландшафтъ. Съ сребрено-сивитt си 
листа и дебели въалести стъбла старитt 
маслини напомнятъ нашенскитt върби ; са
мо че листата имъ еж вtчно аелени, а на 

есень тt се украсяватъ съ своитt силно 
го·рчиви, но ценни плодове. 

Освенъ маслиненитt и боровитt гори аа 
ландшафта на островъ Тасосъ еж харак
терни и неrовитt вtчно аелени храсталаци 

(мак виси), въ състава на които влиаатъ и 
раани бодливи храсти, но преди всичко раз, 

нообраани силно ароматни растения, които, 
заедно съ боровитt гори, пълнятъ въздуха 
на острова съ характерна балсамична ми

риама. 
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Живописни еж. и тасоскитt селца : едни 
отъ тtхъ, подслонили се въ политt на пла

нинитt всрtдъ маслинови и овощни дър
вета, други рааположили се край заливче

тата на морския брtrъ. По-rолtмитt отъ 
пристанищата, а именно Лимена, на северо

източния брtrъ, и Лименария, на югоза
падния, иматъ физиономия на малки град
чета. Сравнително добре е уредено и раз

положеното всрtдъ острова с. Теолоrосъ, 

което е и най-rолtмото селище на о. Та

сосъ (3000 жители). Заселеното нtкоrа отъ 
македонски българи с. Вулгаро, днесъ пре
именувано въ Рохони, е иаrубило нtко
rашното си значение на главно селище на 

острова и cera едва наброява 700 жители. 
За любители на старинитt о. Тасосъ е 

сжщо така интересенъ кж.тъ. Историята му 
датира отъ преди повече отъ 3000 години 
и се срtщатъ стари развалиниLОсобено за-
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служаватъ ~а се видЯтъ развали~шгв на 
Тасоския акрополъ, край пристанището Ли
мена, камънитt на който еж. нtми свиде• 
тели на лромtнливаrа сж.дба на острова въ 
течение на вtковетt*). Малкиятъ, но спрет
натъ музей въ Jlимена съдържа редица ценни 
исторически п_аметници, въ това число и без-

сн. ПQПОВ"\1, 

сМ'Ьрtнит-в творби на античното иакуство. 
Изобщо, островъ Тасосъ представлява за 

планинаря единъ обектъ отъ разнообразенъ 
интересъ и заслужава да бжде посетенъ. 

*) Четете за нея интересната статия на Зл. Ракева
Морфова : .Развалиннт1' при Лимена на остр. Тасосъ"-, 
въ сп. ,Прометей•, rод. VI, 1941, ки, 11. стр. 44-52. 
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ПЕТЪРЪ БОЕВЪ 

Македония е недtлима часть отъ бъл• 
rарската земя и отъ българската сждба. Тя 
е била, е и ще бжде огнище на б1лгарския 

духъ, защото той я превърна въ страна на 

легендитt, на страданието и подвига. 

:Въ никс я друга страна земната участь 
на човtка не е така свързана съ nланинитt, 
както въ Македония. 

Не само заради това, че nланинитt бtха 

естествено nрибtжище на борцитt за сво
бода. Защото македонската земя преди да 
бжде физическа опора, е духовна родина 
на несъкрушимия български духъ. 
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Затова планинитt, горитt и 
езерата на Македония преди да 
бждатъ географски понятия еж 
духовни сж.щности, свързани съ 

сж.дбата на българския народъ. 

Планинитt еж люлката на борче
ския духъ на македонския бълга-

, ринъ, който създаде трагични 

епопеи въ неравната борба, която той води 
всрtдъ тtхнитt недра. 

Тамъ най-добре може да се цолови ри· 
тъма на македонското сърдце - частица 

отъ голtмото сърдце на България. Тамъ 
великата народна душа превърна и страда

нието и подвига въ .безсмъртна пtсень, въ 
която радостьта и жалбата на цtлъ народъ 
се сливаше съ стенението на планинитt, съ 
плисъка на езернитt води и съ шепота на 

гжститt букаци. 

Македонскитt планини еж свещени. Tt 
еж оросени съ кръвьта на толкова герои и 



о . Лнсець 

борци за свобода и затова ще бжде свето

татство да бродимъ изъ тtхъ безъ да из· 
триемъ прахьта отъ нозетt си и безъ да 
свалимъ шапка въ знакъ на безкрайна по
чить къмъ ония, които почиватъ въ пре

rрждкитt на светата земя. 
Планинитt на Македония еж били винаги 

огнище на българския свободолюбивъ духъ. 
Тиранитt, обаче, никога не еж знаели кжде 
бие безсмъртния пулсъ на народа ни и за
това съ външни срtдства еж се мжчили да 

го сподавятъ. Tt с.ж преследвали живия 
човtкъ, неговата речь и писмо, но тt не с.ж 
и подозирали злокобния свистъ на народ
ната м.жка, която върховетt и буритt еж 

разнасяли отъ Шаръ до снtжнитt престоли 
на Пиринъ. Tt не еж знаели, че македон
ската планина е единъ свещенъ и простъ 

храмъ на българския духъ, кждето нищо не 
може да се изтрие, защото земята-прамайка 

сама пази светинитt на този храмъ. Тамъ 

он Попов~ . 

душата HI! Македония винаги е била жива, 
Тамъ дори природата говори съ копнежа 
на тази душа. Тя е скрита въ планинитt, въ 
възвисенитt върхове, въ стона на букитt и 
шумоленето на рtкитt. Планината е свър
зана съ всtкидневния животъ на македон

ския _ бълrаринъ, тя живtе въ съзнанието 
му, въ биенето на неговото сърдце, 

Българскиятъ езикъ бtше забраненъ въ 
Македония. Тогава богатството на македон
ската душа се прелt вмtсто въ думи, въ 
китни премtни съ тежки кървавочервени 
ресни, въ които съ всtки бодъ, съ всtка 

нишка се втъкава една мисъль, едно жела

ние, една клетва. Живата душа на Македо
ния се приюти задъ дебелитt камени стени 
на македонската кж.ща и заблtщука тамъ, 
съ пламъка rорящъ предъ иконостаса. Само 
тамъ, приведена и мълчалива, македонската 

майка сваляше своето тъмно наметало, за 

да изтрие сълзитt -си: 
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И мислtше за своитt прокудени деца, 
които носtха в1~ сърдцата си нейния образъ. 
Но:1оя образъ е мислимъ само върху фона 

· на fiлаи11нитt, кж.дето нейнитt деца изгаря· 
ха въ' огнената тръпка на бората за свобода. 

Отъ планинитt на Македония винаги до
литаше ехото на борбата, Тамъ винаги се 
пазtше като въ Света светихъ българския 
дуtъ; Отъ тамъ винаги се очакваше да из
грtе зората на свободата, Най-сетне тамъ 
въ часътъ на идващата радость, най-мощно 

заудряха камбанитt, които възвестиха деня .. 
на великото възкресение. 

Най-интимната и съкровена часть на на
родния битъ на македонския българинъ е 
запазена почти непокж..тната въ планинитt. 

Въ тtхъ еж. приютени не само кръвыа и 
коститt на героитt, мж.ченици, революцио
нери и · светци, но сякашъ еж притаени и 

преданията, легендитt, приказкитt и пtс

нитt на Македония, 
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Планинитt еж били олтари на свободата. 
Мъглитt, които еж обвивали тtхнитt вър
хове еж били жертвениятъ димъ, воятъ на 
бурята е билъ последното пупокОR" за ду
шитt на ония, които въ мрака на затворитt 
видtха свtтлината на свободата и отъ вър· 
ховетt на планинитt и на бесилкитt раз
браха, че има за какво да се борятъ и да 

умиратъ. 
Проявитt на българския духъ въ Маке

дония не се изразяв,атъ само въ борбата за 
свободата или смърть. Тукъ наредъ съ бор
бата се е творила и една култура, която е 
осtяла планинитt съ безброй манастири, 
черкви и светини, а въ тtхъ е сътворила 
це1tни рtзби и стенописи. Творческиятъ re- . 
ний на македонския българинъ е съадалъ 

ценности, които еж единъ прекрасенъ из

разъ на неговата вtра, на неговата мистика 
и на богатството на неговия духъ. 



Бtласнца 

• 
сн. Жандовъ 

Духъ на свобода, духъ на творчество и 
духъ на безсмъртие изпълва македонскитt 
планини, Въ тоя духъ е отразена вtчностьта 
на българската сждба и беэкрайнитt въз
можности на българския гений, 

II 

Планинскиятъ характеръ на Македония 
се е отразилъ върху психологията и миро

гледа на българитt, които я населяватъ. 
Планинитt еж създали не само усетъ за 
красивото и възвишеното, но и нtщо по
вече. Tt еж да,1и възможность за проява 
на борба и подвигъ въ името на нtщо, 
което стои надъ 6бикновенитt ценности на 
дtлничния животъ. Tt еж укрепили една 
страхотна воля за противодействие, твърда 
като гранита на тtхнитt tкали, способству
вали еж аа- оформяването на единъ ПО•ВИ· 
сокъ мирогirедъ, кОйто издига страданието 

·въ култъ, превръща подвига въ легенда, се
лищата въ жертвеl!и i<'лади на свободата и 
смъртьта въ възкресение. 

Македония е планинска страна. Тамъ нt
ма безпредtлното пространство на руската 
степь, кждето погледътъ чезне въ безкрай
ното и неопредtленото. И докато рускиятъ 
народъ :търси да зажив'tе ·колективенъ жи
вотъ эа да не се стопи въ необятцото и нео
бозримото, българитt въ Македония, напро
тивъ, никога не еж се обезличавали въ гру
пировката на масата, а еж запазили своята 

лична и народностна индивидуалность. 

Това се дължи до голtма степень на 
планинския характеръ на страната . Вмtсто 
eдlia еднообразна и огромна степь, кждето 

не само погледа, но и самиятъ човtкъ се 
губи, въ Македония планинитt слиратъ ви, 
наги: човtшкия погледъ. Тtхнитt назжбени 
скали и горди върхове каратъ невЬлно чо-
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вtка да вдигне погледъ отъ земята подъ 
нозетi; си и да погледне нагоре, къмъ не
бето, въ което тt вабиватъ своитt камени 
чела. 

Най-сетне планинитt еж приучили маке
донския българинъ къмъ едно по-задълбо
чено и свободно обмисл~не, накарали еж го 
въ труднитt часове на живота да вtрва въ 

Бога и опрtнъ на тtхъ да разчита на свои. 
тt собствени сили. 

По тоя начинъ тt еж предали отпеча
тъка на единъ индивидуали~ъмъ въ неговия 

характеръ, 1<ойто понtкоrа . дори стига до 
крайность. ~ 
И затова борбиrt въ Македония не еж 

сnонтаненъ изразъ на нtкакво безлично ко
.лективно цtло, а борбн на избрани водачи 
и герои, въ които гори много оrънь и бли
ка много енергия и духовна мощь. 

Въ душата на до6рудж_анския бълrаринъ · 
има една доброта и спокойствие, отговоря• 
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щи на равнинния характеръ на страната. 

Стихията на добруджанеца се проявява въ 
епопеята на неговия миренъ трудъ. Маке
донскиятъ бълrаринъ, напротивъ, има едиН'Ь 
характеръ насеченъ и неравенъ като пла

нинския характеръ на сам·ата страна. 
Той е бързъ и стихиенъ, неспокоенъ и 

непреклоненъ, несъкрушимо волевъ или 

пъкъ понtкоrа безумно упоритъ. 
Единъ отъ синоветt на Македония счита 

огъня като апокалиптично начало и първо

причина, отъ която е сътворена македон

ската душа. И може би има право. Защото 
Македония непрестанно гори. Колко пжти 
върху небето еж сияели огненитt езици на 
запаленитt селища? Колко пжти синоветt 
на Македония еж предпочитали да изrо
рятъ заедно сь rорящитt кжщи, но да не 
се предадатъ живи? 

Солунскитt атентатори, защитницитt на 
,.Ножотъ: не изrорtха ли заедно съ въз-



пламененитt отъ тtхъ адски машини и 

бомби. 
Но Македония гори не само съ физичес. 

кия оrънь. Огнената стихия се проявява 
преди всичко въ духовната сж.щина на Ма

кедония. 

Тамъ отъ незапомнени времена rори 
вtчния оrънь на бмгарщината. Тамъ И' cera 
свtти пламъкътъ на Климентовата култура 
и неrоnитt отблtсъци озаряватъ еднакво 
водитt на Охрида синь, върховетt на Шаръ 
и залитt на Софийския у~иверситетъ. 

Пламъчетата на светия оrънь на българ
ския духъ еж. горtли въ мноrо вtкове въ 

множество черкви и манастирlf, скж.тани въ 

rънкитt на планинитt. Но планинитt въ 
Македония сами еж. били храмове. 

Tt еж. оформили духовната сжщность на 
бълrаритt тамъ, създали еж. чувство за 
красота и достойнство, И затова планината 
отразява не само характера и душата на 

македонския българинъ. Тя отразява и не. 
rовата сж.дба и символизира неrовия бъл
rарски духъ. 

Д. АНТОНОВА 

ЛЮБИМИЯТЪ 

ПJIЗIIIIIICIIIIIIТ'I, nворъ 8 MOIITa JUОбнмъ. 

Toli чисть е, nроарачена и хубавъ. 
Водит!I му бистри ми иосять npoxJ1aдa и свежесть. 

Планинскиять изворъ извира и nte, 
тoll щедро ми дава, на щедрость ме учи, 

nланннски11та извора е моятъ любнмъ. 

Високи11тъ боръ въ планината е моятъ .~rюбимъ. 

Toll в-tчно зелена е и вtчно издига върха си нагоре. 

За свtтли простори ми nte. 
Че тoll е залюбенъ въ 'Простора, залюбенъ въ лжчитt, 

nланинскиятъ изворъ е мояrъ любимъ. 

Планинскията връхъ недостжnенъ е моятъ любимъ. 

Въ мъглитt забуленъ II М.Рачеиъ, . 

усмихнатъ, оть слънце огрtиъ, 

той буди вьвъ мене св·.ьрхземния блt1n,, 

n.11авинскияn връх-. не,.ост.11nенъ е MOIIТ'I, .11rобамъ. 

ПЖ.ТЕI<А 

Отъ бездна "ъмъ изхо.~ъ, къмъ радость и пвсни 
nжrека красива нагоре се виll, 

скалитt пробива, надъ пропасти дебне, 
въ гората изчезва и дълго се кри/1 . 

И после я виждашъ, ИЗМNikната вече, 
обилно огрtна отъ топли лжчи, 

да бвга нагоре, да гледа небето, 

съ безбройни, красиви и смtлн очи. 

А горе надъ нея прехвъркнатъ орлитJ; 
високо въ простора и диво зовятъ, 

а нощемъ эвезд•тt на групн събрани, 

н таllни разкриватъ и чудно блtстятъ . 

Отъ бездна къмъ изходъ тя тича на горе 

nодъ nъждъ и подъ вtтъръ, nодъ гръмъ и лжчи, 

скали до небето съ любовь я nриветстnтъ, 
к ехото дивно безспирно ечи. 

I<АКЪ ЛЕКО СЕ ВЪРВИ 

НА ПЖ.ТЬ 

Какъ леко се върви на пк.ть, 

когато нивитt зеленtять 

когато ручеи текатъ 

и с111веит1' ntсни ntкт-. 

как• леко се върви на nк.тr. 1 

Но какъ красивъ а тоаи пжть. 

коrа наrоре възвишава, 

ксrато езера бл1;статъ, 

• nод1о мъrлн се очертава 

на шеметна височина aъpnh, 

о, каn красив-. е този n.11.ть 1 

Какъ леко се върви на n.11.ть, 

когато златно слънце rpte, 
когато цеnтн е.ана 11юбовь 

в"Ь .аушата ти и nte, 
какъ леко се върви на n& ть 1 

Но как-. е приказенъ свtт-.тъ, 

коrато бypsr 1ави11нtе, 

когато крепне ти дух-.т1, 

о, какъ краснвъ е този n&ть 1 
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Вълкановъ 
Д-ръ Бурешъ 

* * * 
Шандурковъ 
Проф. Н. Стояновъ 

ж;ндовъ . ." . 
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IV. СКИЦИ и РЕПРОДУКЦИИ 

Мальовица. Рила 
Зима 
Витоша 
Дрtновска св, обитель 
Лtви Искъръ. Рила 
Скакавецъ. Рила 
Рилскиятъ манастиръ 
Златовръхъ. Гранитоидни скали край Прилепъ 

Пелистеръ 
Мальовица Рила 
Рила 

Миронски 
Атанасъ Миховъ 

Йорданъ Ге~евъ 

Хр • Йончев~-Крис~арец;, 
Ст. Стамболски 

* * * 

* * :,. .j \• 
Иванъ Тричковъ 

V. ДОБАВЪКЪ 
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124 
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Македония въ геоrрафскитt й граници -
Физиоrеографски очъркъ отъ Живко 
Гължбовъ и Д-ръ Любомиръ Диневъ, 
съ предговоръ отъ Д-ръ Божко Кова
чевски и съ карта на македонскигt 

области стр. 177-192 

Всички надписи еж извършени отъ художника Людмилъ Руневски 




