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Въ J1остойна и око11ностьта ' u. 
(Проn:ьn:вение отъ броn 1 ). 

Еаинъ nрtкрасеиъ день се присъепинихъ и аэъ къиъ множе

ството туристи, събрани nрtдъ вход:~ на пещерата. Послtднитi; бtха 

руски учнтели-екскурэнянтн, нtмцн н чехи. 

rlptдъ насъ зtе черниятъ клннообразенъ входъ на подземния 

феноиенъ. Изъ вн.трtшностьта му подухва сегнсъ-тоrисъ студенъ 

вtтрецъ. Долу подъ краката ни се губи въ таинствена проnасть рtка 

Пивка (Poik). Тн взима своето начало на югъ отъ Загорие (Zagorje) н, 

като се съе.анни по-надс-лу съ Наноuща (№поsса}, влива се въ Постоин

ската (Аделсберrската) nешера. При селото Плаинна (Planlna) се появява 

nакъ на земната повръхность nо.аъ името Унецъ. Съ това име тя 

продължава да тече съ голtии извивки отъ около 12 кли. Унецъ 

се губи повторно nо.11ъ nовръхностьта на земята къъ,ъ сtвероэападъ, 
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Тя се появява послt въ южната ч.асть на Лублянската равнина при 
Връхникъ подъ име р. Лубляница, която се влива въ р. Сава при 
Заголие (Zagolje). Както казахъ пo-ropt, Л_убляннца е наА•долния 
притокъ на р. Сава. Дължината I-'1 достига до 85 клм., отъ които 
20 еж. отъ подземното и течение. 

Направата и поддържането на пжтекитt и залитt въ пещерата, 
особенната it електрическа инсталация (освtтява се съ 60 да.rови и 
друrн около 1~00 електр. лампи) н други н11редби еж съпроводени 
съ rолtиъ разходъ. Вхолътъ - 5 корони за лице се вижда на nръвъ 
поrледъ скж.пъ, но онзи, коl!то веднажъ е uоrледналъ въ туl! под
земно царство на прню1зкитt, нtма пикоrа да жали тия пари. Тая 
такса се намалява на три корони, ако се посtтн пещерата отъ no-roлtмa 
група туристи.*) 

При входа на пещерата може всtкн туристъ да си купи за 

сnоменъ по единъ интересенъ обнтатель на подземнитt води - тъА 
наречения мацаратъ (rущеръ). 

Часътъ за влизане въ пещерата наближи**) . Водачнтt, въорж• 
жени съ rолtми фенери, отвориха желtзната решетка на входа и 
пуснаха nосtтителитt. Студеh-ъ вtтъръ ни посрещна, кol!ro зимt и 
лtтt е еднакъвъ ; и черната уста на бездната поглъщаше туриститt, 
за да ги задържн цtпи два часа въ загадъчната сн утроба.**·':•) 

Прtди да навикне окото на тъмната околность, която е слабо 
озарен.а въ началото, ние се чувствувахме нtкакъ си несигурни въ 
пещерата. Tyl! чувство обаче скоро изчезна и ние се оnжтнхме съ 

охота поднръ нашйя водачъ, който ни обясняваше на нtмскн, с;10 • 
вински и италиянски чуднитt явления въ огромнитt подземни про
стори. Тук·ь би трtбвало да nрисrжпя къмъ описанието на общото 
ми вnечатлетне отъ Постоинскитt ями, но, мили •штатели, увtрявамъ 
ви, че тукъ всtко описание е невъзможно! Човtкъ самъ трl;бва да 
види туА чудо. 

Когато nосtтительтъ за nръвъ nжть прtстжпя прага на този 
чуденъ непознатъ свtтъ, кждtто се сnущатъ отъ високитt сводове 
хиляди сталактити съ бизарни форми, конто свtтятъ съ снtжна бt • 
лина и тукъ-тамъ се спущатъ въ видъ на тънки прозрачни завtси, 
и влtзе ли пакъ на друго i.tcтo, дtто осамотеиитt ста11а1<тити се 
11здиrатъ като тънки обелиски къмъ сводоветt, тукъ-тамъ nромtнени 
въ огромни стълбове или на друго мtсто се rушатъ до земята като 

rь-би съ фантастични формt1, увеличаващи се лека полека като въ 

гора отъ вкаменени IС!iктуси, и разхожда ли се по-нататъкъ въ оrром

нитt храмове, които се съединяватъ съ безчетъ тtсни коридори, -
тогава тоА се усtща като нищожно и незначително сжщество, което 

") Входътъ въ недtпя и друr11 празднипи е З корони. Студенти, учен1щи 
и посtтителн на rопtм11 гру111L nопучаватъ намаление, 1ю трtбва прtдварите11но 
да заяааrь за nосtщението сн въ секретарията на пещерното управление. 

"'*) Пещерата е 0111орена всtки день отъ 10'/t часа nрtдк обtдъ 110 31
/ , 

часа сл1;дъ об1;дъ прtзъ сезона оrь l. мар1ъ до 31. октомвр1111. 
"'**) l>азглеждането на uещерата 11з11сква окопо 2 часа врtме, тъ!l като 

цължнната на прнстжпн1пt за пуtlлнката мtста вьэJшза на около 8 ки,11омеrра. 



се е вмъкнало въ подземното царство на непознатия владtтель, при
сж.тствнето на когото може само да се чувствува . Тукъ да доАдатъ 
онtзи, които не искать да знаятъ за свtтовното нищожество. 

Електрическото освtтлунне въ пещерата придава на варовитнтt 
украшения чудесенъ еф~ктъ. 

Два часа еж напълно достатъчни за разглеждане този неnознатъ 

миръ. Разходката не е нr1какъ уморителна. Вжтрtшнитt пжтища и 
пжтекн еж nрос1·орнн 11 р.авнн. Единственото нзкачR!lие на тъй наре
чената Голгота (Kalvarle) може да ви измори малко, защото трtбва 
да се изкачвате по серпентини на една височина отъ 40 метра . Тая 
часть обаче е най-хубавата на пещерата. Чудесната гледка, която се • 
открива прtдъ насъ къмъ друrитt обширни пещерни простОрh, на• 
граждава в·ь пъленъ размtръ труда ни. 

Слtдъ врtме ще бждатъ пристжnни за публиката и друrитt 
части на Постоинската пещера, защото достжn:нитt осемь километра 
еж. само една ча.:ть отъ този подземеf1ъ лабиринтъ, коАrо днесъ е 
по-дълъrъ on. 2 l километъръ. 

Постоннската пещера засега е наА-дълrаrа въ Европа. НаА• 
roлtмara на свtта е rьА наречената Мамонтова пещера въ Кентуки 
(Америка), коридорнтt на кояrо иматъ една дължина повече отъ 

200 килиметра. Обаче тая пещера доднесъ н~ е още noбpt из
слtднана. 

Но мнозина отъ чнтателитt щ~ nитатъ, какъ ли се образуватъ 
тtзи сложни лабиринти въ подземието? На туА геологията отговаря 
така : rпавниятъ дtятель при тази гигантска работа е водата и ней
ната хищна разрушителна сипа. Че с.ж се изминали безброА вtкове, 
додt да се образува пещерата въ ПостоАнв, не трtбва да се съм
няваме. 

Постоинската пещера е била 11озната и въ срtдннтt вtковt. 
Досега нtма никакви доказателства, далн е била обитавана тя и отъ 
палеолитичния или дилувиалния човtкъ. Какъвъ хубавъ nрим1\ръ въ 
туй отношение ни даватъ пещеритt на Моравския Красъ. 

Че въ оо-ново врtме, въ тъй наречената каменна или неоли

тнчна епоха, с.ж бнлн обитавани отъ човtка нtкон отъ пешеритt на 
ИстриАския Красъ, ни доказватъ изслtлваннята на r , на Пt:рко въ 
пещеритt при Набрезина. Тукъ lJЪ културнитt с1iоеве еж намtрени 
множество каменни и костени прtдмети, отъ които нtколко к.жса 
еж украсени съ примитивни образи на животни и пр. 

Въ Постониската пещера досега не е намtрено нищо, което би 
доказали сж.ществуването на дилувиалния човtкъ. Тукъ е владtлъ 

съврtиенникътъ му - огромната пещерна мечка. Това се доказва 

on. множеството кости и челю~ти, намtрени по-наnрtдъ въ пещерата 

слtдъ отстраняването на наноса в·ь тъй наречената "танцувална зала~, 

кждtто се урежда всtка година народното nразднt:нство, наречено 
.Лtтница•. При r-на Перко видtхъ остатъци отъ пещерния лъвъ, 
които еж. намtрени при по-новнтt изсn l;двання. Оба•1е 11однесъ не е 
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ускоряваrъ разлагането при свtтлина. Това, навtрно, влия
е за запаз• 

ване остатъцнтt на фоснлната фауна, 

Въ око11ностьта на ПостоАна турнстътъ може да направи нt

колко мапкн излети, разбира се, ако има врtие, и, увtрявамъ вн, 

тolt нtма да съжалява. Достатъчно е да спомена само бли
зкия връхъ 

Совнчъ съ замъка "ПостоАна •, пещерата при Velky Otok, скалистия 

эамъкъ Луеrъ и др. 

- Това еж хубави, лесно nристж.пни мtста, коАто иэисква1ъ 

1 · -6 часовъ rюхо.nъ. Особено хубави еж излетитt до извtстни1 t 

мн11и въ И11рия или Циркнице съ прочутото си езеро. 

Влакътъ ни отнася по раэnалената Красова планина, и камен

нитt сгради на гр Дивача и Набрезина се губяn. въ сивата дале

чина. Задъ Набрезина дивата романтичность се промtнява и n
рtдъ 

нашитt очи блtщи ослtпително сребристата москость 
на Ацриятика. 

Разкошниятъ ваиъкъ • Мирамаре • се оглежда въ тихото море, 

по възвишенията се бtлtятъ усамотени кжщици, потънал
и въ зеле

нина, а влакътъ пека полека влиза въ Триестската гара. 

Най-сетнt се nриб11ижихъ nакъ до хубавото небо на Италия и 

ми се струваше, че мога съ р.жката си да досегна Ве
неция. Възпо

минания за Флоренция, Апеиинитt, Рииъ, Неапопъ, Капри, Соренто 

и миналата красота на античния свtтъ, които бtха за 
менъ тъА утt, 

шителни, незабравими, обладаваха инсъльта ми, а душата ми от11и

таше къмъ далечнитt усмихнати СицнлиRски брtrове. 

Изъ »Casopis turistu.. Прtвелъ: Ст. и. Невши.малъ. 

В. Образоnисовъ. 

Изпетъ до Перущица. 
(Продължение отъ броR 1 ). 

Слtдъ 5-6 километра п.жть ние бtхме вече прtдъ с. Кричнмъ. 

За да вл1;эете въ центъра на това село, к.ато идете отъ сtверъ, 

тр·hбва да М.fнете nрtзъ едннъ дълъгь дървенъ иостъ на рtка 

Кричииъ, която минава прtзъ западната часть на село
то. 

Ка1<ва блаrодать е тая рtка както за самото село Кричимъ, 

тъlt и за неговото поле, пъкъ и га цtлwя 11жть, прtз
ъ който минава 

до влнванието й въ р. Марица I Нейната буйно течаща вода, която 

въ nо-rолtиата си часть почва своя n.жть въ българска територия, 

nocлt влиза въ робсl(а земя н като бива за врtие свидtтелка на 

черното братско тегло, пакъ се връща въ свободната 
българска земя, 

е главната нричи на както за онази приятна хладина въ с. Крнчнмъ 

nрtзъ наlt-тоnлит1; лtтни дни, която привлича тукъ много 
nосtтн-

1·еJ1и отъ Пловдивъ и друrадt, тъR и на онова рtдко плодородие 

на о~осяваната отъ нея равн1н1а, което личи навсtка крачка при 

nжтуването вн nрtзъ нея. Пъкъ нека аабtпtжнмъ при
 това, че спtд:ь 
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рtка Арда тази рtка е наА-дъптия и наА-пълноводенъ отъ дtснитt 
притоци на р. Марица, 

Като влtзете въ срtдата на с. Кричимъ, вие за моментъ за
бравяте, че се намирате въ село; защото срtдата на това село, както 

и на Кукленъ и други нtкои подродопски села около Пловдивъ, съ 
своитt кафенета, , остиннички и др. подобни ви наумява часть отъ 

нtкolt градъ. Тукъ можете да си купите хубавъ фурнаджиАскн хлtf>ъ, 
да наиtрите сносна гостба н изрядни кебабчета, за да наситите глад• 
ния си стомахъ, а пъкъ въ най-rолtмитt rорtщини - можете да 
отидете въ турското кафе11е, тамъ да поседнете на хубавия диванъ 
надъ единъ пълноводенъ и буенъ рж.кавъ отъ рtка Кричимъ, да се 
насладите до насита отъ живописната гледка, що доставятъ разкош

нитt нанадолнищи на Родопитt, и заедно съ послtдователитt на Мо• 
хамеда, каквито прtзъ всtко врtме на деня се намнратъ ту1Съ въ 

изобилие, да си пиете кафето и да изпитате онова състояние, което 

се именува съ кратката, но мноrо11начуща дума .кьефъ". 
Ние тоже бt.хме примамени отъ обстановката на • Турското 

кафене" и се настанихме на хладния му кьошкъ. Вж.трt въ кафенето 
имаше само османлии. Tt бtха въ значително количество, пазеха 
об.нкновенното ииъ мълчание и изглеждаха като да изnнтватъ осо

бена наслада, даже упоени отъ обстановката, посрtдъ която се на
мираха, и отъ почивката, на която се бtха прtдали, 

Като ги гледахъ въ подобно състояние, азъ ги убпажавахъ и 
даже нмь эавнждахъ; но ми стана иtкакъ чудно, защо между тия 
блажени хора не се виждаше поне едннъ българинъ. Сега баремъ 
не е турско, та да не с'dt11тъ na дойдатъ на кафенето я I Или еж 
заети съ работа, и.1и нtкое старо, оста1iало отъ робско врtме, чув
ство ги тласкаше на страна отъ това свърз9НО съ неприятни сuомени 

мtcro. - Работенето не ще да е причина, защото и турцитt въ 

това село СА тоже работни хора, и nакъ нами9атъ врtме да nокье
фуватъ. Навtрно, психо~оrията на българина, неговнтt нрави, въз
r леди, неговитt душевни нужлн еж, които обуславятъ крайното раз
личие въ живота му и тоя почти на всички поселеици въ нашата 

татковина, като турци, гърци, евреи, ерменцн и np. и пр, - Бълга
ринътъ не е роденъ за кьефъ ; той е роденъ да работи и вtчно па 
работи и да тегли. По силата на своя характеръ той прtдн всичко 
гледа да си свърши рабоr&Т8 и, ако тя е дълга, може никога да не 

почива. Остане ли му обаче вр·l;ме за почивка, то вмtсто да отиде 

въ турското кафене нэсрtдъ мегдана, за да пие горчиво кафе, да се 
свие на кълбо, да мълчи цtли часове и да брои нефезитt, той ще 
отиде въ нtкоя затънтена кръчма, ще му дръпне нtкоя и друга 

"бtла-рада" или .червенъ-летко", ще се срi;щне съ комшии и прня• 

тели, ще си поприкаже за земята и берекета, за воловетt, овцнтt, 
прасетата и др. отъ тоя видъ, може би, ще повика, ще nокрtска, 
или пък·ь ще се поскара съ нtкого и тъlt ще nptкapa свободното си 
врtие. И такъвъ е не само селянинътъ, но и rражданинътъ ; не само 
простиягь, но и образованиятъ, интелигентниятъ, бмrаринъ, но съ 
из8tстви модулации, конто еж. въ зависнмость отъ условията, поло-
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жението, стеnеньта на образованието и пр. и пр. За да се уnрнте, 
поне отчасти, че това е така, азъ ви моля да отидете и прегле

дате всичкит-в кафенета наr1р. въ главната улица на нашия пъстро

цвtтенъ Пловдивъ. Ако се взрtте внимателно въ посtтителнтt на 
първото мtсто, т. е. до самитt прозорци, дtто стоятъ разни съ 

внушителна външность персони, които се наслаждаватъ отъ ежеми

нутно мtнящата се картина на улицата ; които се надуватъ аристо• 

кратически, макэръ и джобоветt имъ да не еж отъ са.щото съсловие; 

които сучатъ мустаки и хвърлятъ зRаменателин погледи върху про

ходящитt м.жченнчкн на модата, или пъкъ стоятъ дълбоко замислени, 

като че ли рtшаватъ нtкоя трудна проблема, - увtрявамъ ви, ще 
видите, че процентътъ на бъл1·аритt между тоя родъ публика е съв
dмъ нищоженъ. - Бълrаринътъ, макаръ и ннтелнrентенъ, много

много не зяпа. И той, иит~лнrентниятъ, както и простиятъ и селя
нинътъ е тоже човtкъ на дtлото, на работата. Вие него ще видите 
седналъ nо,навн.трt въ кафенето, даже въ нtкое тъмно юошенце, 

наведенъ надъ таблата да хвърля з11роветt съ завидно усърдие, или 

пъкъ да играе на карти или на друго, да разисква партизански ил.и 

други въпроси - съ една дума заетъ съ много важна работа. 

Но на прtдмета. Азъ неволн0 се отклоннхъ. Па аслж и почив-
1<ата ни въ с. l(ричимъ бtше доста дълга, та и азъ, облеrнатъ на 
хладния кьошкъ, имахъ доста врtм~ да се абстрахирамъ отъ окол
ната срtда, да се вдълбоча въ себе си и да се прtдамъ на rорнитt, 
може би, ц неинтересни за никого разса.ждення. И кой знае, докога 
щtхъ да блtневамъ, ако не бtхъ стрестнатъ отъ пискливия rласъ 

на тр.жбата, съ която водачътъ на екскурзията ни приканваше на nжть. 

Дружината бtше изпояла всичкит-в кебабчета въ съсtднитi; 1·0-

стннниuи и най-старателно огризала цt11и дюзини карnузн, та бtше и 
много бодра. Тя тръгна живо на пж.ть и, за да изрази своето приятно 

настроен.не, эant ед.ва весела походна пtсень. П.жтьтъ ни бtше прtэъ 
махалата на турцитt, които съставляватъ мнозинство отъ населенито 

въ това село. Макаръ и да се мжчехме да викаме ииого силно, но 

на nт.сеньта ни се l)ТЗоваха само вtколко сънливи послtдователи на 
Мохамеда, които данечъ не проявяваха оня интересъ по отношение 

къмъ насъ, каt<ъвто нtкон наши по-млади другари, може би, очакваха, 
та затова и най -много надуваха rласовитt си струни. 

За да отидеиъ въ Перущица - краАниятъ пунктъ на нашата 

екскурзия~;- трtбваше да иинемъ прtзъ селото Устнна. Пжтьтъ 
отъ Кричимъ до Устина - около три километра - минава покраА 
красивит-в обрасли съ буйна гора и нзпрtрtзани съ . живописни до• 

лини склонове на Родоnитt. Приятенъ пжть I Само да не минаваше 
11осрtд·ь лозята, които бtха пълни съ черно като катранъ н страшно 

съблазнително грозnе. Послtдното като наnукъ се зжбtше отъ двtтt 
ни страни въ най-rолtмо изобилие и въ чудно rолtмн 1•роздац11. 
Колко п.жти изпадахъ въ изкушение да прtскоча трънливата прtграда, 
за да се хвърля върху нtкоя лоза и донасита да се наrълтамъ съ 

сочни и сладки зърна I Но като че ли по цtлня n&ть бtше про• 
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стрiно едно невидимо дълго эапрtщение, което гласtше : ,.Стой, не 

барай, не взеиаА чуждото I м И аэъ се у държахъ. 

На rрtдата из пи.тя до Устина стигнахме до една прошарена 

съ голtми дървета и покрита съ млада, крtхка н приятна велена 

трtвнца поляна. А да с,·нгнешъ на такова мtсто и да не седнешъ 

да си nоч1111ешъ, особено като има и бунаръ съ студена водица, е 

просто грtхота. Ние не сторихме тоя rptxъ. Друrарнтt се нахвър• 

ляха на иораната , а въ това врtме едннъ отъ тtхъ, любнтель фото

rрафъ, се възползува отъ сJJучая и . c11t мtстностьта заедно съ весе• 

пата друж1ша. 

Прtзъ турското .:ело Устина минахме по обикновеному - съ 

пtснн. Но и тука, освtиъ киселитt физиономии на нtколко рама

занлни турци, нищо друго по-интересно не срtщнахме. 

(Слtдва). 

Евлия Челеби. 

Описание на rp. София пръзъ срtдата на XVII въиъ. 

Вснчхитt християнски историци еж съгласни върху историята на 

този градъ и истината 11рtдаватъ както слtдва=) : вториятъ отецъ 

на човtчеството, св. Ноя, CJJt.r.ь като се сnасилъ отъ потопа, раа

пратилъ своитt седеидесеть хора на разни и1,ста no земното кълбо. 

Единъ ик.дрец ь, именуемъ Клнмонъ, отишълъ въ хасанската аеи11 и, 

понеже иадиrt1атитt no указанията на св. Идрисъ пирамиди били C"l· 

борени отъ потопа, той гн поправилъ и се установилъ да живtе 

таиъ. Слtдъ смъртьтз си Клиио11ъ билъ nогрtбанъ въ една пира• 

мида. Неговъ наспtдникъ билъ синъ му Мнсраниъ, коАто станалъ 

великъ мждрецъ II основалъ rрвд·ь Фестасъ. Слtдъ смъртыа на Ми. 

сраима останали отъ него седеидеrеть дtца . Единъ именно отъ тtэи 

Мисраимови си1юве, ниенуемнятъ се Сърфняилъ, тръrналъ за Европа, 

обиколнлъ разни страни и, като се възхнтнлъ отъ кпниата на софнй

скитt земи, останапъ да жнвtе тукъ, дtто синоветt и nотомцнтt му 
много се раэмножнли. Сърфиянловнятъ синъ Софа живtлъ като баща 

си дълги години и въ софнйскитt земи основалъ сто града н крt• 

пости. Другитt му синове вtрвали въ rогавашннтt пророци и ни

какъ не били идолоnоклонцн. Латинската историография почва отъ 

този Софа. Сръбското племе било храбро и войнствено, обаче не е 

могло да напрtдне и да наложи на свtта културата си ; при това 

~) Прtдаи11е, слушано оть автора прtзъ сж1щ1я вtкъ. 
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и царството му било кратковрtмен110. Затова сръбската история е 

кратка, но затуА nъ1<ъ много в1;рна. 

Сntдъ сиъртьта на поменатия краnь между снноветt му въз

никнали междуособици, вслtдствне на които отъ пвtтt nьлrарнн 

дошелъ Мануилъ, коЯrо завл~sдtnъ Соф ~я, царувалъ триста години 

и обогатнлъ страната . 

Вь вtка на И1:уса Хрнста, когато въ Царнградъ в11адtлъ краль 

Елина, В'Ь Пnовдивъ се била прочула Рдна мома на ние света Со

фия, която събрала много воАс}(а и завлаntла Ссфня, дt·го царув
ала 

сто и nетдесеть години Тази мома намtрила въ Витоша много съ

кровища, съ конто украсила града, вслt11ствне на което тоА n
оnучилъ 

името гр. София. Бащз й, 1<ато се науч1111ъ эа това, nовикалъ я въ 

Цариградъ н съ наиtреннтt пари цtли четирндесеть rод·и1-1и обога 

тявалъ черквата св. София, оrь което обстоятелство е получила 

и тя името си. Слtnъ смъртыа си таз11 основателка била nогрtбана 

въ едн11ъ мраморенъ ковчегъ, nоставенъ на върха на стъ1111а, който 

е до самия казас.керскн хао1амъ nрн .Ени-джамиям. Тоз11 ковчегъ 

догорt билъ пъленъ съ змии и други вnt•1yrи. Съ една дума 
тtзи 

иtста са. 11апали въ p;r.цtтt lia разни царства, и въ това неnрtкжс

нато измtнение на rеоrрафичната карта София била ту цвtтуща, 

ту въ развалини, nокnто най nocлt въ 706 (1307) година·1') отъ еrи• 

рита везирътъ на Гази Худавенднrяръ, Балабанъ паша, обсадилъ 

rpana съ мноrоброИ11а войска и точно слtдъ седемдесеть деня прн

нуднлъ гарнизона да излtзе в ьнъ и капитулира. По тоя наtJннъ той 

завладtлъ крtrrостыа, слtдъ като разбилъ прtдварителн<, идещнтt 

отвадн на nомощь на Софи» воАскн Въ врtие на битката латин
итt 

нзлtзли вънъ отъ крtnостыа, паю1адн н11 мо11ба nр·~дъ Балабанъ 

паша II го поиолилн да ииъ разрtшн да останатъ да жнвtятъ въ 

t:офня Когато находящнтt се въ кр·J;nостыа други народности се 

нгучилн, че молбата на латнни1t била приета, сж.шо н тt паднали 

на молба, излtзлн в·ьнъ и nрtдали на главнокомандуещня ключоветt 

на вратата. На българнтt тоА оnрtдtлилъ мt.сто 11Ъ града, а nъкъ 

на гърцитt и .лазкнтt• (?) посочнлъ такова въ rp. 1 lлtвенъ, Ннко

nолскн санджакъ. По тоя начннъ крl;постыа била завладtна по ми

ренъ начннъ, обаче останалит·I; назадъ сърби се ватворили въ два 

десеть и осемь l(ули и се приготвили за боА. Тогава Балабанъ п
аша 

насърдчилъ в0Ан1щнrt си съ слi;дннтt думи: ,.тичаАте, монтt въnLtи !• 

и тt нападнали отъ едннвдесеть мtста и прtзъ струтеннтt мtста 

на крtnостыа навлtзли вж.трt Лазкитt, които били вече каn~tту

лнралн и излtзли вънъ, тоя пн.ть докачени, че не нмь било дадено 

мtсто въ <.:офия, тръгнали по диритt на nобtднтелитt и влtзли
 въ 

крtnостьта, за да помогнатъ на сърбитi;. Обаче и тt билн изкл
ани, 

и крtnостьта паднала. Слtдъ това главнокомандуешнятъ пристж.
пилъ 

къмъ събарянето на крtnостыа. Въ разстояние на tJетиридесеть деня
 

тоА съборилъ до основа кулнтt и стtннтt. Сnоредъ латинскитt
 ис-

*1 Тукъ датата е norptшн11, понеже противорtчи на всичкиn 11сторн

ческн източници; аtро.яrно печатна norptwкa. 
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ториuи тази крi;nость бил:~ голtма като .цариградската и околностьта 

и"'ала чпирипесеть н седемь хиляди кра<1ки окрн-жнос1ь. Азъ лично 
обю;олихъ и разгледахъ неИнитt сгради и основи . Всичкитt софиlt
ски жители знаятъ голtмит1; крtпостни основи, които се виждатъ въ 

политil на Витоша въ мtстностьта • Кору• баr11Врж w, кж,о:t текето на 

Бали t>фенди, къыъ • Пиневипа • , на караманr<ьоltския пж7Ъ, на Лl)зен
скитt височини, до р. Иск1 ръ, и въ мt.стностьта • Кинанъ п2111овски 
•1ифликъ •. Сnоредъ както е пи.::гно въ историята на Януана, соф11А• 
ската крtnость имала два,11есеть и седемъ врати, хиляда и сеа1:мсто 

ТРНЪ кули и седемдесеть хиляди зжбци. 
Сегашна София е- като едва махала на старата и се намира на 

жгъла на крtnостьта, 

Слt.дъ падането на София Гази Ху давенлиrяръ останалъ тукъ 
три годvни и всички градове, които тott аавладtлъ, эаnисалъ ги подъ 

нЕ'Аното вtаомство, та по тоя начинъ София· станала еялетъ и ве
з11рска столнпа на Румелия. По-по,:лt, когато султанъ СюлеАманъ 
турилъ редъ въ отома11ската импr рия и я разпр1щtлилъ адмииистра
тивно, Ссфня станала санджгшю1 цент1 ръ на румелиАския еялетъ, 

а nъкъ везирътъ й nолучилъ титлата великъ военноначалникъ и 110-

че е11ъ царски съвtтн11къ, съ право да подава рапорти до султана 

и па пази държавнитt архиви. Tol! билъ до такава степень сгмостоя
теленъ, че когато се случвало да умрt крtпостннятъ команднръ на 

Е11и-куле въ Ц~рнградъ, този постъ никому не се nовtрявалъ, безъ 
да се получи прtnварн,елно рапортътъ на румепийския везиръ. Сега 
хасъть на румелиl!ския паша е еnинадесеть nжти по сто хиляди, или 

1, \ 00,000 акчета Тимар,киятъ д~фтерцарь *), кехаята на реrистритi; 
и алаll• бtговетt·1*) на дtсното и лtвото воИсково крило еж висши 

управници. Xac1,r.., на тимарrкия дефтердарь е nетнесеть и дв-t Xlf• 

ляди акчета. Цtлиятъ еялетъ има •rетириnесеть хиляди напълно въо • 

ржженн и отбnръ воllници . Въ румепиИскня еялеть има оrемь юрушки 

бегове: ихтнманскнятъ, пntвенскияl'ъ, напnюкенскиятъ, визенскинтъ, 

ямболскиятъ, овчеnолскнятъ, кодже11скиятъ и солуискнятъ. Споредъ 
законнтt 11а Сюлеl!манъ хаиъ, тi;зн военноначалници отиватъ на по

ходъ съ пашата, бнятъ по три тжпанз, свирятъ по двt зурли, носятъ 

по единъ бунджукъ и по едно аt'аме и еж длъжни да иt:каратъ на 

ноl\на по триста юрушки юнани съ ризници. Заимтщитt t1a тtзи 
,юенноначалницн еж: на ихтиманския бей 900, на визенския 3r0, на 
ямболския 5~5, на те1<ирдагския tIO0, на овчеполския 400, на коджен
ския 400, на солунския 635 н на налдюкенскня 335. Освtнъ тtхъ, 
адмиралътъ на Кавала .:жшо има заимликъ на стоf.lность 40,512 ак• 
чета. Заимликътъ на вопуяшкня беА струна 5453 ~ к'lета: По,лi:д
ниятъ се намира подъ ааnовtпитt на главн11я шалмеllстеръ въ Ц~
ригралъ и съ три хиляди свои хора три мt,eua наредъ пази цар• 

скигt жрtбци въ Ке11тха11ето·~**). Заимлнкътъ на румелиl!ския дефтер-

*J Финансов-ь уrтравнте11ь. 
'~i') Д11в11знонни на•,аnниц11. 

•• ·) Разкош11а мtстность и Л10бн1110 111tcro за разходка при Uариградъ, 
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.пврь е 52,000 акчета. Всичко има 9_000 въор.жже11и войници, включая 
и ривоносuнтt. Кога, о има вс Ai;a no море, кавалсю,ятъ беА съ три 
свои галери отива t1a nохолъ nодъ ~;омандата на главния адмирглъ. 

Само санлжакътъ на rp. Ссфня, ксА rо е пашовски санлжа кь, има 

триста и 11н~десе1ь и пвt gнаме на и въ врtме на воt!на изкарва три 

хиляди храбри войници. Двамата военноначглннцн, коиго се казвать 

,бе1·ове на лtсното и лt.вото кри;JО • , за11ов·l;дватъ на вс11чки руме

л~llск11 заим11, таиар11оти и алаА- бегове и уnотрtбяватъ войската в·ь 

око11нтt н за други работи . Прtвоз·ьтъ на ар1илrрията с,ава съ спе

циални бнволн и се изпълнява отъ в1 Аницн1t на осемтtхъ юруwки 
бегове. Ако стане нужда да се 1-1а 11равн плет·ь за тоnоветt. това се 
извършва пакъ отъ юруuнтt. Въ вр-Ьме нв воАна в,1ас1ьта е въ тtх
ннrl; ржцt: не само румелиlkк11яrъ вез„ръ, но и султанътъ даже 

не се мtсн въ т-tхната работа, тъА като тt c,v. марсовн чада, дено
ношно се намира гъ въ оrъhь и излаrатъ живота си. Санджацитt на 
румелнйск~,я еялетъ са. : кюстендженскиятъ, алекса1iд рr1йския r ь, теса• 
лиl!скиятъ, (·Хридскнят·ь, а11лонскиятъ, янинският ь, крушевацниятъ, 

nр11зрt.t1скнятъ, вълчитрънскиятъ, чермен,кият·ь - съ една ду\!а всичко 

шестнадесеть санджака. Румелийскиsпъ еяnетъ има ч~::тиридеёе1 ь хи

ляди души войска, nлюсъ три Х"ляпи на пашата и деветь хиляди на 

юруuнтt; цtлата в, йс~<а в ьэлнза на 52,000 души. Сnореаъ както е 
fJЗрнчно заn„сано въ реrистритt, изпратениятъ на ериванския nоходъ 

Джамбупадъ-заде Муст: фа паша, който бнлъ мютесарифъ на руме
лиl!ската обла1.-rь, отнш 111ъ в ь Цариградъ съ 5J ,000 души войска н 
се установипъ на лагеръ въ 0Окъ-иеА11анъ· .-к•) flоив ц linн четt1рн• 
десе1 ь днн угютрtбилъ тоА, за да r,ptкapa войската ,·и сь седем• 

десе1 ь гемии, от·ь Бешикташъ въ Искюдаръ. Вь румелиf.с.<ия еялегъ 
11мапn въ заnасъ 700 жl'tбци, о;едланн съ пан I ерсни l'ОЖИ, Сжщо 
н въ врtие·10 на Мурадъ Ханъ IV, когато Байрамъ nаш.1 би1,ъ ру, 
мелиАски ва11ня, наnрави11и ripoвtpкa и се оказало, чt: дtйствително 

има толкозъ воАска, като се включатъ н рюоносшпt. А nъкъ Сю
леАианъ Ханъ въ своитt военни походи против ь Унгария никаква 
воАска отъ Анадолъ не докарвалъ в ь Руме11ия. Само въ битката nри 
Мохачъ то!! ималъ воАс-< а и отъ Ангдол ь, Мар<1ш ь и l{араи.ания. 
Въ друrитt случаи румепийската войска дtйствувапа въ />умелия и 
анадолската - въ АнадоIГь. До такава стеnень румелиАската войска е 

многобройна ! Споредъ това може да се състави nо11яrие и эа бос
ненския, будинския, арrирокастренския и темешварския еялетн. <.:ъ
rласно съ законитt на СюлеАманъ Хчнъ, rp1 цкияп-, с.нлистренскиятъ, 

никоnолскиятъ, акерм.анскиятъ, ви!lинскиятъ и узу- бендер~кият·ь сан

джаци вли3311и въ състава на румелиl-lския еялетъ. По-послt обаче 
вслtдствие върлуването на K[aauиrt въ Черно море, Силистра и съ
сtднитt страни се отцtnиха от·ь румепиАския еялетъ и образуваха 
самостоятелно везирство nодъ име .Узу еялетъ". Сжщо и Гърц11я 
стана отдtленъ еялетъ, за да не 611 френци1t. да зав11с1дtятъ бtло• 
иорскитt брtrове. При все това румелиАскиятъ еялетъ пакъ се 

остави много rопtмъ и еж нужани nет1, мtсеца, за да се o~nкol}J.I , 

'J Ппошацъ въ Цариrра.11.ъ, 
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Управници. - Отъ у11рзвннцкт-t на София на първо мtсто 

иде шерлнRскиятъ ск.д1-я, коl!то е шернфски моnпа съ пая отъ пет, 

стотннь акчета, съ знаме, съ аба, съ еничерски чохадарь*) и мухзиръ• 

ба шия**), ко'l!то носи титлата • nридворенъ вратарь". Отъ подвtдом 

ственнтt села и градове софиl!скиятъ кадия си докарва двадесеть 

кесии rодншенъ пр11ходъ. Пашата получава по право сто хиляди 

гроша. Трети уnравникъ е шеRхюлнслямътъ, т. е. мюфтията; чет

върти - шерифс11.иятъ накъбъ ; пети - пазарскиятъ нанбъ ; шести -
сnахиRскиятъ кехая ; седми - еничерскиятъ сердарь, коl!то е начап

никъ на еничеритt, артипериститt и ризоносцитt; осми - rрадскиятъ 

мюхтесибъ; де.вети - nашо11скиятъ воUвода; десети - градс~.иятъ 

кехая ; единадесети - баждарыъ н дванадесети уnравннкъ е •~инов • 
никътъ за харача. Нядъ всички тt.зи уnравнfщи стои пашата. 

Сградитt на rp. София. - София е единъ гопt1,1ъ rрадъ 

въ южната часть на едноиыенното поле, раэположенъ на равно мtсто 

до nолнтt на Витоша, nодъ височината „Кору-багларж •. Западната 

н сtверната страна е едно n11одород110, пълно съ 11вtтя, разкошно 

поле. Селата еж един до лруги. По-главнитt софнАски махали сж : 
• Банската•, • Челебиева•, • Гюлъ-джамнJ!ска • , "Махмудъ паша•, "Паша
махалесн •, • Сияушъ• паша•, • Ииаретъ-махала • и лруги. Дворецътъ 

на пашата е красивъ, шнрокъ и гледа къмъ Внтоша. Широкиятъ му 

nлощадъ е хнподромъ, вrь който ставатъ военни упражнения съ 

джирити. Освtнъ васtдателния апартаментъ има друг11 седемдесеть 

горни и долни стаи за служащи, килер1-, кухня, и хамэмъ Оnрt

дtпената за пашата стая е величественг, ft неl!нитt прозорци гледатъ 

къмъ царск11я nжть и • Челеби, джамия•. Двореuъ1ъ на Шехзаде***) 
Челеби е голtмъ. Друrнтt дворци еж: на Якубъ-ага, на Код)l(а Мех, 

медъ-аrа, на Коджа Пелтекъ Як)•бъ чауш1,, на моллата, на Ганаи 

rфендн, на Дурганлж ага н други. 

Джамии. - Въ старо врtме „ Гюл·ь-джамията • бнла голtма 
черква. Тя е съ кубе и едно симетрично минаре .• Коджа Махмуд1.
nашовата• джамия надл·ьжъ и нашнръ има двt.стt ста.nки; тя е съ 

осемнадесеть кубета, Въ София нtма nо-rолtиъ старъ храмъ отъ 

нея. Има двt главни врати. t.:жщо има една врата на дtсната страна, 

до самото миваре, и една друга и~ южната стран,1 ; елната стая е 

затворена. Минарето и е направено отъ тухли и е високо и симе• 

трично. Харемътъ на тая джамия е доста широкъ. Оrъ тритt страни 

на харема оградата се състои отъ низки стtни. Джамията е съ че• 

тнрн врати. Тази свtтла джамия цtлз е покрита съ олово. hмамътъ 

й бtше едннъ велнкъ светецъ на nрtкл0нна въэрасть и се казваше 

Шабанъ ефенди. Когато единъ день взе да чете молитва отъ амвона, 

той заспа, и чалмата му падна долу. Сntдъ това тоR внезапно се 

събуди и каза да му донесатъ чалмата . Когато единъ боrоиолецъ 

му я подаваше, nроповt.дникътъ се търколи отъ амвона долу. На 

друг, я день той не се яви 11а джамията и се помина. Боrъ да го 

•) Слуга. 
*''') rпав~нъ разсипенъ. 

•••, Шехзс1де значи .при,щъ• . 
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прости I Понеже тоя день всички богомолци се см1;еха, nрtдполаrамъ, 
че ииамътъ е умр'l;лъ отъ срамъ, ала Госnодь знае nо-добрt. 

111.l(оджа Дервишъ Мехиедъ- пашоаата• джамия е на СюлеАианъ

Хановия везиръ Дервншъ Мехмедъ паша; тя се казва .Имаретъ

джамия• н е единъ свtтълъ храмъ. Както султанскнтt джамии и тя 

е съ високо кубе. Отвжтр1;, както и отвънъ тя е много вели

чествена. Харемътъ и е много широкъ, и чуднитh й кубета еж ПО· 

крнтн съ олово. Минарето и е иноrо високо и симетрично. Тази 

свtтла джамия е архитектурно дtло на Сюлеl!манъ-Хановня архнтектъ 

Коджа Синанъ, коАто въ този везирски храмъ е показалъ rолtмото 

СИ ИЗКУСТВО, 

Джамията .Молла ефенди• се намира на оживеното иtсто 

.Баня-баши•, вслtдствие на което денонощно е пълна съ богомолци. 

Тя се състои отъ едно високо кубе върху четири стtни, обаче е 

доста rолtма. Utлa е покрита съ олово. Проповtдннкътъ и е много 

ученъ човtнъ. Минарето и е много красиво и нtма друго подобно 

въ София. Джамията . Ески Сияушъ паша• е на СюлеАмановня ве

зиръ. Въ старо вр hме тя била черква. Покрита е съ олово, има едно 

миt1sре и се намира на една uъзвишеность. Джамията, която се казва 

.дефтердsрь-джамия • , се пълни съ богомолци. Прtдъ двореца на 

пашата е • Челеби-джамия • ,· послt иде • Шефталнли-пжамия •, конто 
се пълнят-ь съ богомолци и еж покрити съ олово. Въ вснчкнтt се 

чете пет-ьчна молитва, Освtнъ тi;хъ имало стотини други джамии, 

иелресета, ханнша, хамамн, месчидн и ·rекета, конто по-късно оста

нали въ околностнтt на града и по нtмане на богомолци постепенно 

вси~ки се обърнали въ разsалини. 

Медресета. - Медресето на „Коджа Мехмедъ паша • има и 

имареn. Кубетата му еж. покрити съ олово. Учительтъ-боrословъ, 

както и семннаристнтt въ него получаватъ порциони въ месо и свtщи 

и оnрtдtленн заплати. Всtки день тукъ се р11здава ядене. Медресето 

на .махиулъ паша• има четиридесеть аудитории и първоначално учи

лище. Водохранилището на .Махмудъ паша•, което е снабдено съ 

желtзни прозорци, се намира при Сарачханата. Прtз·ь м. юпиА тук·ь 

чеппятъ изстудена съ ледъ вода. Сж.що и водохранилището на .Молла• 

при • Баня-баши • е прочуто. Всичко има 1086 дюкяна и единъ со

пнденъ безнстенъ съ rивrиренн кубета; всичкнтt скн.поцtнни стоки 

се намиратъ въ него. Сарашката чаршия, кавафскняrъ и златарскю1тъ 

пазарь еж. м,юrо разкошни. Има много т~1баци и ахтарн. 

Ханища и кервансараи. - Tt с.ж: ханътъ при .Баня-башн•; 
.Имаретскнятъ• ханъ на l<оджа Мехмедъ паша, която е кервансараА, 

направен·ь съ богоугодни цtпн и събира сто жрtбuи ; ханътъ на 

.Сияушъ паша•, коRто е rолtмъ керванс~раl! н събира леть хиляди 

жрtбuи; старнятъ .Ески-ханъ", ханътъ на .Махмудъ паш:~•; • Та
х11рь пазарскнятъ• ханъ, малкнятъ „J{ючукъ-ханъ, коАго е слtленъ 

с-ь двореца ; гопtмнятъ • Бююкъ•хвнъ •, коnто е срtщу безистена ; 
• Чохаджиларскняrь• , • ЕвреАскнятъ• и друrъ ед1шъ съ ек.щото ние. 
Всички с.ж. покрити с·ь олово. Отъ нмаретитt прочутъ е тоя на 

• Коджа Мехиедъ паша•, коАто денонощно е отворенъ за бtдни н 
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богати. • Имаретскиятъ" хаиамъ с;кщо е на Коджа Мехиедъ паша. 
ТоА е съ ч1<стъ въздух-ь и чисти постеrк11 

Топлата вода въ rp. София. - Въ този градъ минералната 

вод,1 се казва • баня•, а nък'h сърбнт-1:. я наричатъ • кюстендже •. Въ 

София има nеть минерални бани . , Женската • баня съ Божа поля е 

полезна на женитt. Ако м,11жъ се кжnе о-.. нея, нзпэпятъ му коrнтt 

· н брадата, а nъкъ а1<0 е жена, надебелява и затлъстявг. Другатэ 

баня е .християнската•, въ която се ка.ш1тъ християнитt. Послt иде 

• rръuко-патинската • баня, въ която впнзатъ б1:лrаритt, rърцН1t н 

латиниn;. Четв, рта баня е .евреllската•, въ която друrитt народ• 

ности не се кжпяn,, понеже ги е гна.съ. 

Всt.ка отъ тtзн четири бани има по едно своltство, но не 

всички еж хубави и гнвг1<рснн. Водата отъ басеАнитt имъ се раз• 

лнва и тече прtзъ Табакханата , дtУо табаuитt деноношно щавятъ 

КОЖI'. Петата баня се н2мир11 тъкмо вn цетъра на rpaaa и има едно 

rолtмо кубе р дЖамлъкъ. Хиляда душн може ла побере. Въ cpt , 

дата има басеАн·ь и шадраванъ, а по-навжтр t. - едно rолtмо кубе, 

дtто мжчно може па re рэзпоз1<аятъ хората . Околс кубето има шесть 

свода, подъ всtки отъ които има по единъ rС'лtиъ кранъ. Прtзъ 

тtзи кранове водата тече въ пебепа струя, като изъ ржкавъ. Има 

два халnета, отъ които един11ятъ се казва . Бtлиятъ халветъ•. Въ 

единия му кр~иъ е изnбраsена една жаба въ знакъ на 1ова, че •10-

вt1<1 тъ, ка-то не е жаба. не трtба па стои ftfAoгo въ водата, "акто 

прави тя. Този халветъ е много свtтълъ и е получнлъ името· си отъ 

това, че е носла„ъ съ чистъ бtл-.. мраморъ. Другияrъ се казва • Чер

ния гъ халветъ• и е много тъменъ. Единнятъ кранъ се казва .ди

rеръ-курна ~ и се намира на лtвата страна на голtмня басеА11ъ. На 

стtната срtшу този кранъ има една дупка. Ако нtкolt пъхне пръста 

си въ нея и духне, водата прtстава да тече отъ дупката, ако слtдъ 

това махне пръста rи и пакъ духне, вопата почва отнсво да тече . 

Чудно явление I Въ срtпата на това кубе има епинъ десеть на десеть 

ш1 .рокъ и колкото човtшки ръстъ дълбокъ бgсе!!нъ, коАто е пъленъ 

дoropt съ чиста и гореща вода. Окl'ловръстъ има сnлби съ по 

шесть ст а.папа. ЖнвоrFорната вода въ басейна тече нзъ лъвски уста 

и е много rорчнвп . Въ тази баня бtдни и б~>г21 и еж равни l<оАто 

има хавлия, не плаща нищо на баняджията, а само дава единъ пенсъ 

на тоя, които му е пазил~, дрехнтt, тъlt като винаги има голtма 

навап~ща отъ всtкакви хора. КоАто нtма хав11ня, такава зима 01ъ 

баняджиято , нам:~зва се съ сапунъ и плаща двt акчета . По нt.коА 

nJАть прtзъ дъш·итl; знмнн нощи rралскн1t аяни се събнратъ 70-80 

млади и пари приятели и прtзъ цtлата нсщь гуляятъ въ бан11та, 

като горятъ стотини камфорен11 свtшн. 

М1.ста за разходка. - Въ 011олности1t нn Софня има до 

двадесеть II епно мtсто з~ разходl( а. Мt~тностьта • l<ору-б· гларж •"), 

която се намира между Витоша и Софня, е една отъ наl!, прочутитt 

мtстности въ турскитt, арабск11т-l; н nерснltскитt земи, конто мtст-

• 1 ораннuuш лозя. 
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ностн GЖ: .Мерамъ" въ гр. Коня, ,.Аспузу" въ гр. Малатня, .Аста• 
назъ" въ Адалня, барутната фабрика въ· гр. Сремъ, при Пеша, на 
краАната отоманска граница въ Европа и „Мевлихането*) въ Сараево, 
Босна. 

СофиАската мtстность ~Кору-багларж.• е едно бранище за раз
хопка, въ което има разни видове дървета, между конто нtма ни 
едно сухо ; вснчкнтt дървета тукъ еж зелени н красиви. Ако пра, 
пътно врtме човtкъ вл1iзе въ rkзи лозя, мозъкътъ му се упоява 

отъ чудеснитt миризми на разновиднитt нмъ цвtтя. Наи- много 11р1i
обладава цвtтътъ на виш:-~итt, които покриватъ земята съ свонrt 
цвtтни листенца. 

Мtсrностъта .Лала паша" се намира сжщо въ „Кору-баrларж• 
и е хубаво мtсто за разходка. Мtсrностьта .Ахиедъ Биджанъ•*·: ) 
въ старJ врtме било богато теке; сега само лозята му а останали. 

Тукъ живtлъ Язъдж11-заде Ахмедъ Бнджанъ отъ Гелнболъ. Едннъ 
скитникъ дервишъ, убитъ отъ умора, тукъ добива новъ животъ. И 
това мtсто се намира въ „Кору-багларж" Слt.що тукъ е н мtст• 
ностьта .Ахмедъ Ходжа", която има разкошна природа, дtто обла
даннятъ отъ тжга и скръбь намира разтуха. Въ „Кору-бэrларж • има 
стотини други ра:1кошни мtста за разходка, които и.жчно може да 

се опишат·ь. 

Мtстностьта .Лорене" (? вtроятно Лозенъ, бtл. моя) се намира 
въ полнтt на Витоша, гледа къмъ софиАското гюле и е разкошно 

мi;сто, отдtто всичко се вижда. На поло13ииъ часъ разстояние on, 
горната мtстность е .Кннанъ пашовияrъ чифликъ", който е дворецъ, 
подобенъ на теке, вср1щъ дървета и драки. Близо до него на по

шпt на Витоша краА р. Искъръ н на едно обрасло съ зеленина 

мtсто се намира мннерат1ата баня .Юрюнджекъ-лъджа ", която е JJt
ковнта, обаче зданието и не е толкозъ хубаво Въ старо врtме ото
манс1'иятъ императоръ Гази Худавенд11rяръ иэдиrналъ на тази баня 
едно малко, но красиво кубе. Тази минерална вода е л1iковита про• 
тивъ седемдесеть болести, и всички болни отъ разни краища, конто 
страдатъ отъ с;:авнн и други болести, ндатъ и правятъ бани ту~съ, 
като се мажатъ и съ кальта и. Съ Божата воля тt се нзлtкуват·ь 

н добиваrъ здраво тtлос,юженне. Особно градскит1; аяни идатъ туl{ъ 

nрtз·ь м. юлнИ и съ цtлото си домочадие се кж.пятъ цtла иедtля; 
тt добив&т·ь прtсни сили. Тя е прочута Божа минерална вода. На 
западъ отъ София, t,a половина час-ь разстояние, се намира възви

шената • Банска мtстность", отъ която се вижда цtлиятъ хорю1онтъ. 
Тамъ е чнфликът·ь на 8ЕшеАхъ Исхакъ-ефендн бннъ ЕшеАхъ l<утбъ 
Афакь Ба11н заде w, дtто е и банята. На банята има едно внсоiо 
кубе, но нi;ма джам11ъкъ. Понеже водата и е извънредно много ro• 
реща, мжчно се търпи въ нея. Въ тая вода овчата глава н пачата 

къкрят·ь, а пъкъ яйце10 на11-добр1; се сварява. Тя е много гореща, 
но затуй nъкъ лtкува плеврита и rрьдннтi; болести . Доказано 
било, че има много л"l;чебни сво~ства. 

*) Дервишко теке отъ сектата на Мевле11иитt. 
**) ::Sначи Ахмедъ Бездушниитъ. 
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Наблизо е мtстностьта .Бали ефендева баня", която се на• 
· мира при с. Бали-ефенци*). Банята е хладка, съ едно низко кубе1ще, 
кра/:1 една рtка. Минералната и вода мирише н.а ctpa. Българитt, 
. воltннцитt• и сърбитt~ *), които жнвtятъ въ окол~итt села, се кж
пяrъ въ тази вода и се изцtрява1ъ отъ сифилиса и 11еr1рата. Оrъ 
много опити се знае, че тя е лtковита вода. Наблизо се намира мtст• 
ностьта • Бапи ефендево бранище•. То е ед·на гжста гора, прtзъ 
която стрtла не прониква, куршумъ не работи. Тази гора е красива 
съ своитt високи до небеса чинари, д.жбове, топопи . Подобни се 
срtщатъ само въ Босна, въ ранненскитt гори и чемренскитt пла 
нищ,1, Навсtкждt изъ това бранище теиатъ извори, а пъкъ подъ 

дебепата сtнка на всtко високо дърво множество впюбени и пос-h
тнтели се весепятъ, нпн пькъ се молятъ. Мtстностьта • 15али ефен
дева ска.•!а• е една черкна вжтрt въ гората. Тукъ тя е толкозъ га.ста, 

.. и дърветата образуватъ такава дебела с~нка, че никога слънчевитt 
„ л.жчи не nроникватъ. Тукъ има една валчеста скала, върху която се 
молtлъ св. Бали ефенди. На камъка има слtдн отъ допирането на 
неговата глава, когато nравtлъ по"л ~ни. Собствено отъ това доп11ране 
се е образувала въ скала1 а ед11а поквичка, която се 11ълни съ дъж · 
до_вна вода, за да nиягь зgtроветi; и nтицитt Чудна е тази мtстность 1 

Наблизо се намира мtстностьта .Султанъ Сю,1ейманова1а ne/:lкa•. 
Когато Сюлейианъ ханъ тръrналъ лично да прtвзеие Сектеваръ .в ь 
нtмскитt земи, Бали ефенди билъ още живъ, та султанътъ дошелъ 
тукъ съ многобройна войска и се установил·ь на лаrеръ въ Балиевото 
бранище, за да се срtщне съ светеца. Като се научилъ за това , Бали 
ефенди казалъ: ,.СюлеЯманъ ханъ е много сrраненъ. Четнридесеть 
и осеиь години вече воюва и внушава страхъ на стотини хиляди 

създания и роби; да ие би сега въ nослtдната година отъ живота 

си да е дошелъ тукъ, за да опустоши бранището, което се намира 

подъ наше покровителство ( • Като казалъ това, взелъ молитвената 
си постелка и избt1·а11ъ въ гората. По 1·оя начинъ Сюлейма1-1ъ ханъ 
не успtлъ да се срllщне съ светеца, обаче изnратилъ при него шсй• 

хюлисляма Абусуудъ ефенаи. ко/:lто отишълъ при Бал.и ефенди nptд• 
рtшенъ II с-ъ rол1ши дарове, за да иска извинение отъ него .. ,**1

). 

Когато да падне вече Секrеваръ, Сюлейманъ х.анъ умрtлъ, н 
nрочутнятъ тогава вепикъ везир·ь Соl{Ол11у Коджа Мехмедъ паша зако-
1Jа11ъ сърдцето му въ земята, а пъкъ тtлоrо му насолиль и го скрилъ. 

Во!kката нищо не знаяла за сиъртьта на Сюле/:lмана и по заnовtдь 
на мждрия великъ везиръ нападнала крtnостыа отъ вси страни и съ 

nристжnъ я nр.tвзела отъ маджаритt. Вь туй врtие н Пертевъ 
паша зав11адt11ъ крtпостьта на Кюле въ ерделскитt земи. Затова 
именно сега хората rоворятъ, че безжиэнениятъ труп ь на Сюл, ймана 
завлад1;лъ секrеварската и кю11енската крtпость . , . *·Н*). 

"J Княжево. 
••) На много мtста Евлия Челеби смtсва дв1;т11 11ародиости. 

•••) Тукъ 6а11и ефенди nр'kдсказва, че Сюлеll\tанъ ханъ ще ywp1; прк прtв
земането на Сектева :,ъ, което и се сбжднJ110, 

***"') Сntдъ смъртьта на t.юnellwaнъ ханъ, наскоро умрtпъ и светецътъ 
.Бали ефенди, съгласно съ 11рt.дсказанието му. 
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Бали ефенди е nогрtбанъ въ собственото си бранище. Слtдъ 

смъртьта на <.;юлеАмана, (елииъ 11. съ бръзъ ход~. отнш1,лъ въ Сек
теваръ, отъ тамъ въ Бtлградъ, д1;то се обявнлъ за султанъ, н flТЪ 

таиъ за София. Тукъ то/.t нздигналъ надъ гроба на Бали ефенди 

едно високо кубе и наnравилъ едно дервнш<о теке, с;,~дъ коего се 

завърнал ь въ столнuата. На 1035 ( 1626) година Етмекчн•заnе Ах

медъ паша ностроилъ въ с. Княжево единъ голtмъ ханъ, nокритъ 

съ олово, съ 50 стаи, и четиридесеrь до nетде~еть дюкяни, съ които 

украснлъ селото. 

Планината Витоша. - Е11Инъ пень около седемдесеть души 

прнятел11 и връстници тръгнахме отъ Соф;~я и се изкачихме на Ви

тоша, дtто се установихме nодъ шатри на гуляи. На високиятъ 1'1 

връхъ лtтно врkме около сеnемь мtсеца пасат·ь стотини хиляд11 овuи 

отъ Солунъ, Сtръ, Кавала . съ една дуиа отъ всичкитt румелJtАски 

градове. Огъ тtзи стада намь 11.011есоха повече отъ сто агнета, конто 

опекохме и яnохме. Всtки день въ витошк.,тt е:1ера повtхие п1,стрн 

риби, които rотвtхие съ прtсно масло. Тукъ има риби отъ 6-7 
оки, конта перото не е въ състояние да ги опише. Между витош 

котt- храс1е вирtе единъ видъ вишна, а пъкъ тукашниrt ягоди еж 

чудесни. По доловетt растатъ чудни .кестени, круши, джагали, муш

мули и лt.шниu11. Ние туряхме кжсове ледъ въ вишнения хошафъ и 

постоннно пиехме отъ него. Спореnъ както разправятъ хората, въ 

тази висока планина имало около три хиляди кошари. Овчаритt еж 

сърби, българи и .воАннцн•, кои,·о еж много едри хора. Въ коли• 

биrk ииъ ние ядtхие каЯиакъ, кисело и прtсно млtко, тл ·ьсто си

рене, погача и други млtчни произведения, вслtдствие на което 

бtхме много напълнtли. Тъкмо чет11ридесеть дена ние останахме тукъ 

межnу юруци и читгuи и обикаляхме отъ мtсто на мtсто и отъ 

колиба на колиба. НаА nocл'k тръгнах.ме па слизаме, орtдводнтелству, 

вани отъ единъ юрукъ, кol\ro ни Пt>казваше пж.,·я. Единъ L,аръ юрукъ 

ни каза : ,. Тукъ на ед1iа скапа има една •1ешиа, коя rо се казва •tеш.ма 

на щастието. Идете таиъ да си го опитате 1" Веднага отидохме въ 

показания долъ. 

На другия день, четиридесеть и първия, се върнахме въ София. 

Прtве.лъ отъ турски : Д. Г. Гаджановъ. 

Деветиятъ редовенъ сОоръ на БТ д въ rp. Брацигово. 

Сборътъ на турнстиrt въ rp. В.-Търново прtзъ 1908 r. (осми 

по редъ) бt избралъ за мtсто на дt:ветата cptщd на бълrарс~<итi. 

туристи малкияrь по брой на населението си, но нменитъ въ миналото 

си градеuъ Брацигово. Въ този избор·ь на мtстото за срtща сн.. 

влияли отъ една страна мотиви, конто се крияrъ вь историчнитt 

с.помени, съ които е свързано името на rp. Брацигово, отъ друга 
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страна мотиви. които се криятъ въ копнежитt за прtлеститt на 

r'одопитt. 
СъrлаСJ-10 наредената отъ централното настоятелство програма 

за сбора, участиицитt трtбваше да се намtратъ на 2t!. юни!! (нецtля) 
въ града, за да започнатъ эасtд11н1.ята на сбора. Общата срtща на 
сборянитt отъ Сtверна и Южна България бt наредено да стане на 
гара Татаръ• Па<1арджнкъ - тамъ да прtношуват1-о туристи,-1; отсь 
Пловдивъ, Стани"'ака, Кавакли и друrн мi;ста въ Тракия, за да до• 
чакаrъ дру1·аритt си отъ Сtверна 1:>ълrария. 

На 28. юний сутриньта въ 5 ч . и 20 м. съ софийския влакъ 
пристигнаха тукъ туристнтъ .отъ клоноветt: .Алеко Константиаовъ•, 
• Трапезица", • Веслецъ" и „ Ибъръ•. Не се явиха никакви делегати 
оrь . клоноветt: • Чумерна •. • Бабекъ•, "Рилски езера " , • Ташъ-Хи
саръ", • Комъ" я др. А калоянuит-t отъ Пловднвъ и едннъ рнлецъ 
O1ъ Самоковъ б-tха на поста си - 11ристиrнали оше вечерьта на Т.-Па• 
аарджишката гара и чакаха съ нетърпение сi;вернитt сборяни . 

Слtдъ кратковрtменна почивка и закуска всички дружно rюиъ 

главатарството на прi;дседателя на централното настоятелствv, r-нъ D, 
Ан1·еловъ. потеглиха къмъ rp. Брацигово. Наредено бt дружината 
да се отбие на м-tстото, дt.то е падналъ убитъ единъ отъ първитt 
ратници на туризма въ България - - Алек0 Константиновъ. Всички ту · 
ристи, дълбоко проникнати отъ чувството на поч.итъ къмъ първин 

херолдъ на туризма въ нашето отечество, онзи, който чрtзъ възтор
зитh си и живитt си впечатления бt nробудилъ Bli толкова души 
копнежъ за отече~;твена1а природа,_ считаха, че биха нарушили едннъ 
дълrъ, ако заминtха тпва лобно мtсто, без·ъ да дадатъ изразъ 
на чувствата на nочнтъ и при.:1нателностъ. Jlружнната вървtше 
живо, бодро l(Ъъtъ лобното мtсто, отбtлt.заио съ едннъ ст;ь11бъ, 
по..:тавенъ отъ прня1 елитt. на веселия хумористъ и туристъ. Слънцето 
силно, жешко, вече ю11ско сп-ьнце, бt се издигнало доста високо 

в-ьрху синьото, чисто небе, което се шнр-tше високо напъ шарения, 

элатож·ы1тъ rуберъ на Тракийската равнина . Полето бп·kтtше съ 
златния блt.съкъ на □ожълтtлитt ниви - нtкои пожънати и натру

пани съ кръс;тuи, а други още непожънати. Върху тази 1<артина съ 
жълтъ фонъ отчетливо се хвърляха шаренитt петна на жътваритt 11 

събирачит·I; на nожънатитt сно□ове. Туриститt вървtхв с·ь гърди 
Пl:ЛНН СЪ СВtЖИЯ ВЪЗдуХЪ на свtтнал0ТО ЖЪЛТО ПОЛе И СЪ ОЧИ, ВЪ 
коиtо се отразяваше тази спокойна, свtтла, ж·ьпта картина на ши

роко1 0 поле. Часът·ь бt вече 7'/. , когато тt се намtриха на мi;стото, 
на коно гн призоваваха тtхнитt чувства и девизи на турнстската 

задруга. T-k обиколиха паметния с1 ъJ1бъ и съ снети шапки благоговi;Ано · 
изслушаха кжсата рtчь на nрtдседателя на задругата, който имъ 

припомни, съ какви дtла на перото и на туристското подвнжничество 

Алеко Константиновъ бt заслужилъ тази честь и този ноклонъ. 

Конкретенъ изразъ на т1;зи блаrоrовi;й ни чувства бt. хуба виятъ вt
нецъ, донесенъ отъ София, и едннъ разкошенъ букетъ отъ рози, 
който една хубава поклоflница с-ь .iieкa и грациозна рж.ка пр·l;даде 
за поклонъ nрtдъ веселия и засмtнъ 11икъ на „щастливеца". 
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• 
Изпълнила тпзи nъnrr, дружината te отби отъ шосето и се 

оnжти направо к1 мъ Браuиrово. Пжтьтъ водtше пр·взъ с. Аликочово. 

Отъ паметника на1атъкъ "'<'Й напуща равното тракиАrко поле и ударя 

по слабо наведени бърчиии, ранни прелюдии на х1-J1мове1t, ридо

ветt и върховет·J; на Родопитt.. Дружината бавно лази по тия едва 

полегнали бърчн11и, оглежда се назадъ къмъ nо11ето, влива погледи 

въ жъnтН1t прошарени тук·t--тамt съ :1еленина kартннн на лtво и 

на дtсио н съ устрtмъ re движи на юrъ, кждtто се мtрка синьо

зелената npt,·paдa на Родоnитt. Часътъ кждi; 8'/2 дружината при

стнrна въ с Аликочово. Киетътъ и кеrовнтt помощници бt.ха излt.ли 

да nосрtщнатъ rоститi; и да rи поканятъ на почивка в 1. селото. Т-в 

срtщ11ха гоститъ съ гю11овица, с-ь шастлнва усмивка н непритворна 

р&достъ 3а честьта, коя10 нмъ се 61; паднала да nриематъ макэръ н 

nжтьомъ гости отъ раз,,нчнн краища „а нашето отечество. Но ис

тински българи, тt не можеха да 11е nокажап, че ако тtмъ се е 

nаnнала тави честь да срtшатъ т„к11ва гости ·,я въ гмtмъ дtлъ е 

дань, коя1O тtзи гости дължа1ъ на геронтt о,ъ великото и кърваво
 

врtме на възстаню1та nрtзъ 1876 година. 

Слtдъ enнii починка близо Р.дин ь часъ nруж11ната тръгна к1.мъ 

Брацнrо,ю. Слънцето, блtскаво, съ n1 лна юлска сила разливаше по 

набърченит'Ь r1ростори 1 1сонто се откриваха отъ всtка внrочина, тази 
нажежена, тrеnет11ива свtтлина, 11од1, която врtеха сt.нокоси и по

сt.ви. Пжтницнтt бавно и тежко вървt.ха, като поемаха изтежко тази 

пр1\силена ьтмоrфера, въ която миэше тслкова О!:nt.11ителенъ блt

съкъ, толкова топ,юта, 1олкова аромати O1ъ билки и rioctви, ко111O 

зрtехэ . 
На ~ килоиетра оrь сборния rрадъ дружината cnpt на отд.ихъ 

при единъ по, Ol('b коА, о бл"l'с, tн,е съ половината прtлесrи на споя 

източникъ - лоното ~а Родопитt: тоR не б'Ь кр11с1ално-бнст~.р1,, 

нито ледно r1уденъ, заurото бЬ далечъ оrь ~,зворнтt rи, но все 

nакъ бt бистъръ и nрохладе1,ъ, защото не бt дости,·налъ още 

полето. Тукъ тоR бtше пр11 nослtднит'!; звуци на пtсеньта на своитt 

извори, l(СИТО оставаха далечъ 111, 1;,нкит·t; и висотитt на Родо11и·гt. 

Раэв1-рзаха се чанти, pa5XD'\ рляха се дрехи, изуха се обуща, 1юто

пиха се нагоршtе1щ н умr.рени нnst въ хпадrнпt вълни на потока .... 

Скоро дружината отпочина и потегли на пжть. Веднажъ покатерила 

рндътъ, въ nолитt на коRто течеше потокъп-, тя бtше вече близо
 

до Браниrово и се приготви да влtае въ него съ онази осанна, 

която гордостьта налаг11 и девизътъ на , уризма П<'дра?бнра. Слушt ха 

се весели енкове н гърмежи на nосрtщачи. Дрркина1а се сбра и се 

nос,рои въ редове На11ело иэntзоха пiвцитt. Подъ ритъма на 1у

ристския маршъ дружината приближаваше kъм·ь малкия, 3атуленъ nъ 

единъ валоrъ градецъ, отъ коllто се nоказвьше само к~ибанария, а 

на една 111,рква. На едннъ килоиетъръ далечъ отъ града на шосе,о
 

се мерна 1uарена1а група на първИ1t nосрtщачн. С1<оро дружината 

се праближи н се намtр11 лице срtшу лице nрtдъ засиtнн1t. задо

волнн и п·ьлни съ любоп.пство погледи на nосрt.шачнтt. Тукъ дру

жината бt 11рнвtтствувана съ .добрt дошли " отъ страна на мtстння 
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клонъ • Родопи~ отъ чието име говори rлэватарьтъ му r-нъ Иеремня 
Иеремневъ. ·Нему въ отrоворъ прtnседательт·1, на БТД. и rпавэтарь 
на . дружината каза една 1Сратка рt.чь, въ конто изрази чувствата, които 
вълнуваха турис1итt въ момента, когато се rотвtха да стж.пять въ 

. този nрtлестеиъ, живописенъ кжтъ, ко/:\то пазеше трпкова свети ху
бости на приgq.цата - толкова '!]>аrичнн и rерqнчни спомети отъ 

миналото. 

Cnt.nъ размtната на пр1:1вt11итt отъ една и друга страна тури• 

ститt заедно съ посрtщ~читt се опжтнха къмъ rpa.q.a, коl!то вече 

. започ»а да се открива въ нtкои свои части. С1<оро цtлата _дружина 
иавпtзе въ града и когато бt вече близо до центъра, пж.тьтъ и бt 
ааrраденъ отъ пюбезнитt и rосrопреемни брацнrовци, На чело na 
rопtмата маса народъ, свободенъ по случаl! на праздннка Петровдень 
отъ всtкакви за11ис.и ~i работи, бt изпtзълъ кметътъ на rрада. Граж
данството считаше това пос·kщ~:ние отъ страна на туристското друже

ство като знакъ на особ1ю внимание, като проявление на особенъ 
интересъ къмъ историчнитt заслуги на забравения и затуленъ въ 

пазухнгl; на Рuдопитt rрадецъ и попа~кани отъ това внимание и 
ин 1ересъ, считаше за своА дъпrъ чрtз·ь с.:воя прtдставите11ь да дliде 

изразъ на своитt чувства на бпаrоnарнос1 ь. Нему въ отrоворъ каза 

накжсо нtколко думи гпаватарьтъ н, дружината. Toll възхвали граж• 
да нскн,t добродtтели на Бра цнговuн, изявени в·ь такъвъ едннъ блtс , 
кавъ прнмtръ, как·ьвто е подвнгътъ на Н Петлешкова, и изтъ_кна , 

че това посl;щс11ие на uългарскитt туристи, конто еж нзбрали Бра-
. цигово за мtсто на своя сборъ, изхожда толкова отъ мотиви на 

онtзи чисти наслади, които доставягъ хубавнтt картини на Родопнтt, 

колкото 11 отъ мотиви 11а ащ1ирацня къмъ възвишеното и трагичното 

въ миналото на Брацигово. 
Слtдъ тази сърдечна срtща на дружината бt даденъ свободенъ 

п;1пь и тя строЯно се опжти къмъ к11зсното училише, 1,оето бt onpt• 
дtпено за мtсто на сбора. Огъ тукъ :rуристнтt бидоха разпрtдtлени 
отъ оссбна 1,вартирна комисия по домоветt на гостоприемни Бра• 
циговци, отъ които тt ив11есоха само спомена за внимание, сърдеч

ность и услужливость. 

Слtдъ обtдъ на 29. юннй започна 

3ас1щанието на IX редовенъ• сборъ на БТ Д. 
Засtданнто на сбора се отвори въ 1 часа слtдъ обtдъ въ ши

роката, прнвtтпива и <1а случ~я съ лека р.жка украсена зала tia клас • 

но1 о училище отъ nрtдседателя на БТ Д Г· нъ Б Ангеповъ, който каза 
за случая една Кщса привtтствена рtчь. Присжтствуваха 71 д~леrати 
на 372 члена на задругата, а именно: отъ Долна-Баня (30 чп.) -
К. Симоновъ, П. Пошевъ, И. Дебеляновъ. Я. Нr1симовъ, Ал. Фурна• 
джиеQъ, А. Цвtтковъ ; отъ Браци~ово (2J члена) - Н. Аретовъ, Г. 
Кюсеилневъ, Кръстьо Л,1комановъ, Иер. Иеремиевъ, Груьо Павловъ, 
Алекс. Петковскн, Ив. ВеJJчевъ, lOp. Лнкомановъ, Т. Менд.Изовъ, 
Гс:орrи Гюлеметовъ, Д. Гачовъ, Борисъ Софтовъ, Борисъ Ничовъ, 
Дананп ь Стоянкинъ, Кр. Гюлеме·rовъ, Пtю х . .Пtевъ, поручикъ Га-
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чевъ, Георги Къневъ, Пет. Трифонов,-, Юрданъ Данчов~, , Любенъ 

Къневъ, Атанасъ Търпомановъ, Ив. Д. Янковъ; оть Вра1{а (55 ч11.) 

Н. Алексиевъ, 1{. Чорбановъ, Ст. Радучевъ, Илия Христовъ; отъ 

Пловдиоъ (24 чn) - П. Д. Ж1~лковъ, Ст. Дончевъ. Н Икономоnъ. Г. 

Тачев1- 1 Хр. Джанановъ, Н. Николов~,; отъ (.аА1оковъ (46 чл) - Uв 

Хаджиевъ; отъ София (114 •111) - Б. Аf1rе11овъ, С. Д. Скрински, А. 

Джанановъ, Ст. Ивановъ, Г. А. l{l!рчевъ, Гвн1<а Г. К1,рчеuа . Д. Ив. 

Боядж11евъ1 Д. Ганевъ, М. Маноловъ, П. Пантевъ. Хр. Николовъ1 
Г. Ив. Макахеновъ, Н. И. Поnовъ, Ф. Антонова, Ст. Uачевъ, К. 

Бранковъ, П. U. Пенчевъ, Ив, Сандовъ, Т. Икономовъ, Ст. Теодо• 

ровъ, Б Сълп11иевъ, Хр. Ра•1евъ; отъ В• Търново ( 126 чл .) - Ст. 

Георгиева, Л. Филнпов1., В. Георгиева, капитанъ Ив. Георгневъ, Г. 

Козаровъ, В. Николовъ, Ив. Иорданова, Д. Грнrоровъ, Ев. Генова. 

П 1,рво се прочетоха слtднитt; поздравителни до сбора телеграми : 

Враца. Прtдседателю туристския сборъ. Поздравляваме сър

дечно сборянитt. Съжа11яваме далечъ отъ срtдата имъ. Ма!!ор·ь Алек

сиевъ, Павпикяновъ, Тодоровъ, капитанъ Кръстевъ, nоnпоручицитt 

Utнов·ь, Симовъ, Ма11овъ 1 l<юркчневъ, Леонкевъ, Тодоровъ. 

Търново. Приоiпъ, 11ривtтъ на сборя1ттt отъ Uарювецъ и Тра

пезица. 3др~вtRте I Гt:орги Петковъ. 
Долна-БанFL. Пращаме Вамъ и на всичкн събрани nривtтъ из • 

подъ величес1·венитt - Рила, Мусала, Белмекенъ - и nсжелаваме 

плодотворна дtАнос~ь. ЗдравtЯrе I Ибърци: Пане Бнчовъ, Хр. Ди 

мнтровъ, Никола Поповъ. 

Търново. С~.рдечно Ви поздравnяваме. Желаемъ Вн ползотворна 

дt/:lность срtдъ разко111нитt Родопи. ЗдравtЯте I Гнрrановъ, Геор• 

rиевъ, Фурнаджневъ, Н11ко11овъ, ГаЯтанджиевъ, Бояджиllскн, Узуновъ, 

Харалаибиевъ, Христовъ, Шншманов ь, Рашевъ. 

Bpai{a. Прtдседателю клона въ Брацигово. l<ато Ви честитнмъ 

сбора и rоститt, скърбим,,, че изпращам~ отъ дапечъ нашнтt искрени 

11оздрави . Mallopъ Алекс_невъ, Павликяновъ, Тодоровъ. 

Ду11н.и1,а. Поздравъ на турнститt отъ Рил :кнтt езера. Прtдсе

датель Додuвъ. 

Враца. Сърдечен-ь привtтъ на събранитt туr,исти отъ rордитt; 

и с11авни висини на Вес11ецъ. Пожелаваме ползотворна дtятепность. 

Настоятелството. 

София. Поздраеляваиъ всички туристи по случаА дееетня ту

ристски сборъ. Пожепавамъ Ви плодотворна работа. Здравtяте I Ту

ристъ Л ьсковъ. 
Провадия. Приемете туристското .зправt11• отъ Ташхисарци . 

Секретарь : Хамар11иевъ. 
Бурzазъ. Като с ьжалявамъ, че не мога да бжда между люби• 

тепитt на природата, nожелаоамъ на сбора пекг дtf.lность и при
ятно 

прtкарване въ исторяческото Брацигово. Драго ще ми е, ако тур
ист• 

скитt групи се възродятъ въ една сн11на организация за научване 

хубоститt на отечеството ни. д. Стеревъ. 

Пъраиятъ въnросъ, ко!!то прtдстоеше да б.жце разrледанъ, бt 

този за положението на дружеството спортдъ общия отчетъ, коАто 
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1tеr1тралното на,тоятелство трtбва111е ла nрtлставн на сбора. Тази 

точка отъ програмага обаче не можеше да бжде изпълнена, защото 

централното настоятелства nopa111t 111 нзправностьта на l(/IOHoвe1t, 

кои,·о почти до навечt-рнето на самия сборъ не бtха прtnстави11и 

1<ЛОl'Овн1t . 01 •1ети, бt се намtрнло въ нев, зможнсс, ь да 1,зn1-л11и 

своята д111,жность. Подъ ржка бtха само два-тр11 отчета и нtкои 

OTh сбор~rнитt поднrнаха въnросъ да се четатъ тtзи 01четн. Взе се 

рtшение оба11е да се изостави това, като на централното настоятел

ство се ·възложи да състави по-късно обшия отчетъ и го напечати 

въ opra11a на дружеството. 
Дойде слtдъ това въnросътъ за привилегннтt на туристското 

, дружество по държ'\внитt жел1:зн1щи. Гсворнха r. r. Ст. Ивановъ и 
и архит. Г. Козаровъ, които настояха, щото да се вземе този въ

nросъ подъ о:обна грижа и да се работи nрtдъ д1•рекцннта на же• 

лtзннцитt, за да се реапиз»ра едво 1 акова зако нно исканr, което 
обtщ. ва толкова ycntxъ на туризма, колкото и усилване на движе

нието по наш11тt желtзн„цн и облаги отъ нrro за касата на жел+-3. 

н~цитt. Разисква се така смщо въ11росътъ, какъ ще се нзrюлзува 

тази привилегия въ случай, че тя бжде отстжn на от·ь стра на на 

държавата. Ptwи се, щото uентрап~1ото настояrелс1во въ сnоразу

мtние съ дирекцията на желtзн, цитt дз остави па бжде из11rлзувано 

това право само отъ ония ,<nонове, конто сн.. се показали изправни 

въ отношенията си съ централното настоятелство и чрtзъ r:вонта 

дtятелность еж доказали на дtло, че жнвtятъ и дtйствуватъ, за да 

реализнратъ цtлитt на БТД. За тази цtль се прие да се изрfботятъ 

отъ централното настоятелство особt1и удостовtр~:ния, коюо да се 

пращагь на редовннтt. н изправни клонове, които само nодъ усло, 

вие на тtхъ ще бждат·ь допускани отъ контро;1ата на желt.зннцитt 

да се nолзуватъ отъ това право. 

Слtдъ това се прочете унражнението на бюджета за 1908 го• 
дина, както то бtше nровtрено отъ контролната комисия , и се прие 

безъ забt11tжки, както слtдва : 

Упражнение бюджета на Българското Туристско Дружество 

за 1908 година. 

Прнходъ: -
~ Пр·\;дВИ· 1 lостж-.. ... 
о Наименование на прихода дени пили 

" :'. мва 1 ст. лева 1 ст. 

1 Приносъ 2&¼ отъ 300 члена 4f,0 - 147 50 

1 ! Записнина оrь 100 нови •~лена 200 - 230 -
Недобори отъ 1907 r. . 50 - l o9 -
Абон. отъ външни лица за сп .• Б. тур. • 2v - 2 50 

1 :: 1 
Изпи шъкъ оп, 1 !:107 r. ]66 57 1 122 25 
Оrь абон. на 300 члена за сп .• Б. тур. • 300 1 1 -- -Всичко . 1180 57 70:t 25 

1 
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Разходъ: 

~ Пр-t;дви - П')ХЗР• ., 
С1. 

о Наименование на разхода дени чени 

с 

~ лева ст. лева 1 ст. 

1 За 100 значки съ мнтнишки разноски 100 - 1~8 -
2 Печатъ на сп .• Б. туристъ• - 10 броя 450 - 420 -
3 Наеиъ за канц. на центр. настоятелство 120 - - -
4 За дружествената библиотека 40 - 11 80 
5 l{а1ще11арски и неnрi;двиденн 120 - 112 45 
6 Въsнагр. на ред. на сп . • Бълr. турисп." 300 - - =1 7 За делегати на IX сборъ , 56 f-7 -

Еkичко . 1186 ы11102 \251 
Сл-t;дъ тС1ва се прочете и се прие бюджета за 1909 rод. 

f.!"'!!!!!!!\!!!!!!!!!!!! - --
Г1 р и х о д ъ 

осъ 25°/ 0 отъ 400 члена . 
снина отъ 100 нови члена 
бори отъ J 908 годива . . 

1 Прин 
2 Запи 

J Недс 

4 Абон 
5 0 6 
6 Случ 

аментъ отъ нечленове на дружеството за cn. 
ългарски туристъ • . 
аRни постжпле11ня 

амен·гъ отъ 400 члена за сп. Абон • Бълr. туристъ • 
Всичко. 

За ПОСТЖП• 

ва11е 

лева 1 ст. 

LOO 

=1 200 
150 

=1 
20 -

100 -
400 -

1470 1-

~ За израз-
"'-
о 
с 

~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

р а з х о д ъ ходване 

ЛсВа j ст. 

1 1 

180 -
500 -
120 -

За 1 50 зна•1ки СЪ МИТНИWl<И разноски . 
Печатъ на cn. • Бълг. турнстъ • - 1 О броя 
Наемъ за канцел. на централ. настоятелство 

Книги и спиrания за дружестнената бliбmютека 

Канцеларски и непр-t;двидеяи 

50 -
150 -
300 -

60 -
110 -

-в-си_ч_ко----1-470/-=-1 

За списване VIII. годи на на сп. ~ Бълг. туристъ • 
За делегати на Х. сборъ. 
За уравнен11е, нзлиurькъ . 
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Подиrиа се въnросъ, трtбва пи да се извършатъ нtкои лпа

щання, конто с.ж nрtдвидени въ бюджета, но досега no причина на 
недостатъчни срtдства са.. били отлагани. Такъвъ бt прtдн всичко 

въnросътъ за възнаграждението на редактора на дружественото спи

сание „Български туристъа . Обаче въ11росътъ бt прtваренъ съ за, 

явлението на с&.ш .. я, r-нъ С. Д. Скрински, коltто се отказа отъ това 

свое законно право н сборътъ не можеше да не изрази блаrодар

ность за безкористното труженнчество на редактора на „Български 

туристъ". На редъ бt r1рtдложението на централното настоятелство 

за nрне;мане въ задругаrа новооснованитt клонове в·ь Пловдивъ -
• Калояновъ аръхъ •, въ Дупница - • Седемтt езера• и в ь Прова• 

дия - • Ташn•Хисаръ•, които се приеха единодушно. 
Пристжпи се слtдъ това къмъ въпроса за нзборъ на мtсто за 

Х. сборъ. Разискванията върху не~-о траяха твърдt дълго и нa.1t-noc11t 

се прие за такова rp София. Колкото се отнася до датата на сбора, 
изборътъ за нея се nрtдоставн на централното настоятелство. 

Сетнt бt на редъ нзборътъ на нови ч11енове въ централното 

настоятелство ва мtсто на ония, които съгласно устава иализатъ иаъ 

с·ьсrава на дружеството . Прtдседательтъ даде 1 О минути почивка и 

спtдъ това се npиcтк.nft къмъ изборъ чрtзъ таltно гласоподаване. 

Избраха се: С. д. Скринскн (327 гласа), С. Цачевъ (327 гласа), 
майоръ Нtмски (~44 гласа) и Ст. Ивановъ (25U гласа) . Избра се и 

контролна комисия : капитанъ Добревъ ( 190 гласа) , Л. Филиnовъ ( 190 

гласа). Понеже не остана врtые, за да се 11рочете реферата на Ст. 

Ивановъ, рtши се да бжде наnечатанъ въ • Български туристъ•. 
Единъ оrъ д пнгтитt (Г• Н 1, Г. l(озаровъ) направи прtдложение 

да се образува при централното 11астояrе1нтво вишъ съвtтъ, въ коАто 

да впtзатъ по-добритt и nо-заинтересовgни членове на туристската 

организация. Това прtдложение обаче не намtрн съчувствие, защото 

то ис-<аше да организира едннъ институтъ, отъ който при напнч• 

но1.-тьта на едно централно настояrелсrво вадругата не чувствува 

нужда. 

На края nрtдседателътъ на сбора, r-нъ Б. Анrеповъ, поздрави 

делеrатитt З11 усърдието и интереса, коАто иаявяватъ тt въ дtлоrо 

на туризма и като пожела добра срtща при новия Х. сборъ, обяви 

вь 7 часа спtдъ обtд-ь IX. сборъ за закритъ. 
Спtдъ това rоститt трtбвеше па сnоходятъ бtпtжитос'l'итt. на 

иапкия градецъ, но по липса на врtм 1 тази точка отъ програмата 

не иоже да се иэnъпии. Въ гопtмото си мнозиисrво тt nосtтиха 

грънчарското училище на r-нъ Ликоманова, кждtто се любуваха на 

изящнитt рабuти на майстора и се снабдиха съ хубави дарове ва 

сnои~нъ отъ Брацигово н сбора въ Родопитt. Вечерьта всички ту

ристи, го;:ти и ступани, бtха събрани на приятна трапеза въ една 

n11вада извънъ града, 1 lриятното настроение на изпеrницнтt се под• 

държаше толкова отъ богатата и вкусна трапеза, колкото отъ сър

дечносrьта на ступаннтt и отъ чудната прtлесть на тази тиха, тъмна, 

пълна съ то11пота и аромати вечерь въ тозн затуленъ кжrъ на Ро

допнтt. 
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Съгласно nроrраиата утрtшннятъ день бt оnрtдtлtнъ аа из• 

летъ яъ околноститt на Брацигово . Главатарь на излетннцнтt бt 

г-нъ Иере„ня Иеремиевь. Гnавннтt точки на този излеrь бtха: Соу

джакъ, соуджашкитt мандри, билото на една отъ родоnскитt вериги 

н погра иичння nостъ. 

Още призори турнститt започнаха да се прибиратъ npв.iiъ ка

фене .Царь Освободитель • и кждt 41/ 1 часа потеглиха no склона 

на надвисналнн надъ Брацигово рндъ. 1 lжтьтъ бt стърменъ, утруд

нителе11ъ, но умората се възнаграждаваше ту отъ хубавитt гледки, 

които се оrкрнваха на югь, ту оrъ прохладата н своеобраз11атв прt

лесть на сtнчестит"t , пълни С'Ъ nравнтt линии на боровитt стъб11а 

ходове, които ние слtдвахме. 

К ьr.4ъ 11 часа ние бtхие вече около прохладния изворъ на 

Соуджакъ. Дружината се разположи око110 извора и nодъ клокот

ливия напtеъ на неговитt. хладни струи устрои сuоитt разкошни 

трапези . Изворътъ ntewe своята клокотлива ntсеиь и не се смуща

ваше, че всtки бt аанять съ себе си и иикоn го не слуша. 

По обtдъ ~ружината се изкатери на бнло10. Повече отъ единъ 

ча~ тя се любува на хубавитt и раэнсобраэни панорами, които се 

откриваха на uсички страни : на западъ бtлитt оп, за пазени nptcnн 

ярове на Белм~кенъ и Мусала, на юrъ хаосътъ отъ ридове, низки и 

високи върхо11е на Родопитt, потънали въ с11нкавостьта на мъrлитt 

и эелнината на бороветt и елитt, на сtверъ тракийското поле, за

грядено съ стtиата на Балкана. 1<01·ато дружината се орtмtсти и 

спусна по източииА склонъ на рида, на коАто се бt спрtла, тя се 

наиtри nрtдъ хубавата, пълна съ елегантни линии панорама на 

Тъмръwъ. Горt на върха се видtше казарматн на тъиръшкия тур

ски воененъ nостъ, а долу Кричимската рtка като вм11я се виеше и 

се губtше въ дъпбокитt па3ухи на Родопнтt. Оrь чкъ дружината 

по па.тя въ своето мнозинство nосtти българския воененъ nость 1, 

nривечерь к.ждt 7 часа се завърна въ Брацигово. 
На утрtшння день една парт,nя отъ дружината замина направо, 

а друs·а се оnжти nрtзъ Пещера за Татаръ- Паэ„ражикъ. Въ Пещера 

отъ дружината се отдtли една група, която по една установена за 

програмата на сбора точка бt се нагласила да направи единъ изпетъ 

r1рtзъ Батакь, Чепинското корито, Алабакь, ьtльово и noc11t отъ 

гара Бtльово да се пръсне, за да се въ11върне всtки въ дома си . 

Понtже на сбора по липса на нужднитt свtдtния не може да 

се чеrе 01 11ета за nоложениtто на дружеството, то, за да се изп·~лни 

тази празнота, той се дава, както е съста11енъ по nолученитt изпослt 

отчеrи на клоноветt. 

Отчетъ на БТД пр·&зъ 1908 година. 

Една отъ най-важнитt липси въ нроrрамата на IX. сборъ бt 

липсата на отчетъ за положението на дружеството nрtзъ изтеклата 

19..,8 година . Централното настоятелство въ реднца писма припомняше 



- 4~ -

на к11оноsетt. да из11р.атятъ сsоитt отчети, за да може то да излtзе 
прtдъ сбора съ единъ общъ отчетъ за положението на дружеството, 
но неговнтt. припомняния и искания останаха безрезултатни. Въ над
вечерието на сбора то имаше на ржка едва едннъ или два отчета и 

затова не можа . да изпълни една такава важна задача, каквато прtд• 

ставя всtко изложение за статиката на дружеството, отъ което ио• 
гатъ да се получаrъ много поrнц ·,~ за неrовото движение, развнт11е 

и напрtдъкъ. Ето защо тази пропусната на врtмето си аапача остана 
да се изпълни nрtэъ течение на спtдната година, като се приготви 
общиятъ отчетъ възъ основа на часrнчнитt отчети, конто трtбваше 
да се nолучатъ прtзъ тон.а врtме. 

Такива отчети се получиха отъ спtднитt. !(Jlонове, конто и 
трtбва да се смtтатъ за живи чаrтн на БТД. Тtзн к1ю1юsе се прtд• 
ставпяsаха и на сбора съ свои долегати. Tt с;,;. : СофиЯскнятъ кпонъ 
.Алеко Константиновъ •, В.-Търновскиятъ клонъ • Трапезица•, Вра
чвнскияrъ клон:ь „ Веспецъ •, Брациrовскияn к11он·ь "Родопи•, Долно
банскиятъ клонъ „ Ибъръ •, Дупнишкиятъ клонъ „ Рилски езера м , Са. 
1,1оковскняr·ь клонъ „Рила м и Пловдивския l(JIOHЪ .калояновъ връхъ • , 

Лрtsъ отчетната година броят-ь на клоноветt. не се е измtннлъ 
въ особенъ блаrоnриятенъ за развитието на дружеството смисъпъ. 
Нови КJJОнове еж се обазувалн само два - ПловЛ"ивскиятъ „Калоя• 
новъ връхъ • и Провади!!скиятъ • Ташъ-Хнсаръ •, но отъ тtхъ само 
nървияrъ1 блаrоцаренне на ревностьта; енергията и прtлприемчнвосrьта 
на своя прtдставнтель, г-нъ П. }Кнт<овъ, проявява жи11отъ. Про
вадиЯския-rъ кпонъ почти съ появяването си бt. угасналъ ; основанъ 
непосрtдно почта прtдн сбора, нtма сила )!.а изпрати сво!-1 делеrатъ 

на тоы-н сборъ. Така сжщо и Берковскиятъ клонъ • Комъ•, слtдъ 

едИН'J, доста интенsивенъ жнвотъ, заглъхна постепенно, не изпрати 

никакъвъ делеrатъ на сбора и наА-послt се разтури, та централ

ното настоятелството прибра книжата му, имотитt му и касата 

му. По този начннъ състоянието на БТД въ края на отчетната го
дина се прt.дставя отъ слtдннтt свои клонове: Софиl-lски .Алеко 
Константнновъ" (71 членове), Дупнишки клонъ ~Рилски езера" (17 
члена), Врачанскн 1<лонъ .Веслецъ• (55 члена), Долнобански клонъ 

„Ибъръ• (27 члена), Пповд11вски клонъ „Калояновъ връхъ" (17 чл.) 1 
Брадиrовски клонъ „Родопи• (20 члена), Самоковски клонъ "Рила• 
( 4-7 члена), Вели1<0-Търновскн клонъ „Трапезица" (126 члена). Об
щю1тъ броl! на членоветi; въsлиза на 380 спроти 427 отъ 1907 r, 
(- 47). 

Въ реда на уrасналитt. клонове трtбва да се сnоиенать Орха
ниАск.!1я „Мурrашъ•, Орtхо1Зския "Дунавъ", Горноорtховския, Ка
ваклн!!ския „ Са„аръ" и Епенския „ Чумерна, коАто едва на послtдньо 
врtме обади за своето сжществуване. 

Въ реаа на ycntxнтt на туризма nрtзъ отчетната година трtбва 
да се отбtлt.жи една 11ривилеrия, която туристското дружество при

доби отъ държ'lвата. Такава е прнвилеrията, отст.жпеиа отъ дирек
цията на държавннтt желtзници, споредъ която група отъ иаЯ-малко 
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5 души туристи се nолзуватъ съ отстлшка 50¼ оть обикновената 
такса по бълrарскитt държавни желtзниuи. 

Измежду клоноветt на · БТД съ особни дtла се е нзявилъ 
в .. Търновския клонъ ~Трапезица• , която е нздалъ добъръ Пжтево
дитель на rp. В. · Търново и околностнтt му и е основалъ безплатна 
ученишка спална, Най-високи рекорди на турнстско nодвижничество 
е дос'l'иrналъ Софнl'lския клонъ „ Алеко Константиновъ", който е за
писалъ въ аналитt си прtэъ отчетната ·година два rолtмн излети : 
едннъ нзлетъ отъ 2. до 11. августъ съ маршрутъ: София, Бнстриuа, 
Желtзница1 Ковачевцн, Саnаревскитt бани, (едемтt езера, Еленин ь 
връхъ, Рилския монастирь, Князъ-l<нрнлова поляна, Рибнитt езера, 
Демиръ-каnня, Мусала, Чамъ-кория, Радонлъ, Дот1я-Баня, станция 
Костенецъ-Баня, София - друrъ нзлетъ отъ 11 . до 22. авrустъ съ 
маршрутъ : София, Вакарелъ, Поибрене, Панагюрище, Соnотъ, Кар
лово, Калоферъ, Габрово, Шипка, Казанлъкъ, Сливенъ, Стара-Эа
гора, София. 

Uсобено жива е била туристската дtАность и на клоноветt въ 
Търново и Враца. Послtдниятъ клонъ напр. въ отчета си отбtлtзва 
излеrи въ околноститt на Враца, въ които еж взимали участие до 
200-JO0 души. 

П.жтеооказатели. - В.-Тър
новското о:<рн..жно инженерство е 

поставило на всички кръстоnжти въ 

окржга си nжтепоказатели - дър

вено стълбче съ дъска на горния 

си краА, на които има рисунка 

р;киа за показване nж.тя до из

вtстно мtсто Липсва имъ само 
означение километрит1; до изв'tст

ни пунктове, t<оето още повече 

може да улеснява пж.тницИ1t. 

Това дtло иа Търновския окр. 
инженеръ е повече отъ благородно, 

и ние, българскнт-h туристи, му 
изказваме своята искрена благо

дарность. 

Сжшеврtменно молимъ търнов
ското общество да се грижи за 
запазване nоставенитt вече п.ж

тепоказатели въ окр.жга ниъ, за 

да ги ue лосл1;два участьта на тtзн 
въ околностьта на София - почти 
всички с.ж унищожени отъ без• 

съвtстни пастирчета. 

Излети на Дупнишкия к.11онъ 
" Рипски езера". - На 8, 9, 10 
и 11 авrустъ м. r. 9 души дуn
нишкн туристи сж направили из

лет·ь съ слtдния иаршрутъ: Дуп
ница-Горна-Баня (дупнишко)
Седемтt езера -Ур.nинитt. езера

Урдина рtка и обратно nрtзъ въз
вишението .Св. Духъ" и Горна
Баня. Излетницитt еж отбtлtзали 
nжтя сн по рилскитt височини съ 

надписи по rолtмитt камъни и 

с,1;. фотографирали нtкон красиви 

мtстности. 
На i5 и 16 авrус1ъ четирма 

туристи отъ сжщия клонъ и 16 
отъ софиАския пАлеко Константи
новъ" еж направили срtща въ · гр. 
l<юстендилъ. Таиошнитt любители 
туристи с.ж посрtщнали другаритt 

си любезно и еж изказали rотов

нос.ть да nсноватъ клонъ въ най• 

скоро врtме. Отъ името ua вси•1ки 
еж поздравени телеграфически с·ь-
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бралиrt; се прtэъ това врtме nлов• 

дивски, долнобански и брациговски 

туристи въ rp. Т -Пазарджикъ. Ту
ристнтt ся. споходили забt.лtжн

телностнrt на историческия l<ю

стенднлъ и околностьта му. 

На 29 н 30 авrустъ клонътъ е 
устроилъ излетъ до 8J1ашкитt ко• 

лнби (при в. Фенерка) - в. По

лнчъ-Градннски еаера-ез. Кара

rьолъ и обратно нзъ р. tiистрица. 

За тоя излетъ се записали 15 души 
туристи, · а еж участвували само 5. 
Каракачаниrl; въ влашкиrk колиби, 

нари<1ани Ванrелови, еж nоср·\;щ

нали гоститt си твърдt любезно. 

Фотографирани еж тогава нtкои 

красиви рилски езера н дивннтt 

върхове Поличъ н Калннъ-връхъ. 

Получени суми. - Централ

ната каса на БТ Д получи отъ 

8.-Търновскня клонъ • Траnеsица" 
100 лева nриносъ за 19U9 r., отъ 
Врачанския к.понъ .Веспецъ" -

59·40 лева прнносъ и записана за 
1907 г. и отъ Пловенвския клонъ 
„ Калояновъ връхъ • - 60 .пева за 
30 значки. 

Нови членове. - Долнобан

с1'ият& 1'ЛОН'6 „Ибъръ• е прие.пъ 

въ редоветt си слtднитt лица : 
Ив. Христевъ, Ал. Барзовъ, В. Ге

ровъ, Г. Луджоаъ, Анr. дамяновъ, 

Г Кръстевъ, 3. п. Георrневъ и 

подпоручнкъ Д. Иконоиовъ. 

Членове остователн на ПАовдив• 

С1'UЯ 1'АОН'6 • l{плояновъ вр&хъ• с,к 

туристнтt: С. Шишковъ, П. Жил• 

ковъ, Б. Образописовъ, Д. Кожу

хэровъ, Н. Груевъ, Ат. Поповъ, 

Ст. Дончевъ, Г. 13оltкнновъ, Хр. 

n. Стефановъ, Н. Пнронковъ, Г. 

Папазовъ, Хр. Джанановъ, Л. Дон

чев .. , РаИчо Спавовъ, Ив. Малчевъ, 

Ив. Н. Абаджнс:въ, Н. Икономовъ, 

Хр. Данковъ, Г. Тачевъ, Н. Нн

коловъ и Ар Петровъ. 

Р ~ а Ji }{. 
Германско-Австр. сnортъ.

Гер,11анс1Со-Австрийското Alpen 
- Verei11 на 11. авrустъ 1909 rод. 
е имало сборъ въ Виена. Отъ съ

общенията, нзвлtченн отъ рефе

ратнтt на сбора, научаваме, какъ 

дружеството въ края на 1908 го

дина е имало 8 1,775 члена, раз
прtдt11енн въ 353 клона (секции), 
отъ конто 126 еж австрнАски и 

227 германски. АвстриАскитt кло
нове броели 23,34~ члена, а rер

манскиrt; - 58,427 члена. Дру

жеството е имало 561,000 марки 
rопишенъ прнходъ, отъ конто само 

510,000 марки членски вносъ. Въ 
разхода влнзаrь : эа дружестве

ннrt; издания, списания, публика

ции и пр. 270,000 марки, за на-

nрава nж.тища и хижи 154,800 
марки, управление - 45, 100 марки, 
алпнltскинятъ музеn - 20,000 мар

ки и пр . Въ за;:tдан .,ята на сбора 

е взелъ участие Министра на же

,1tзницитi;1 д-ръ Врба, коltто отъ 

името на Миннстръ-прtдседателя 

наА любезно е поздравилъ сборя-

ннтt. r. к. 
Дълбочината на моретата. 

- Наn-нови,1; нэмtрвания на мор• 

скнrt; д·ы1бочинн еж дали спtд• 

ниrt; резултати : 
Тихнятъ океанъ на сtверъ има 

дъ.,бочннн 9644 и., на юrъ -
8281 м. ; Антилското море и111а дъл

бочини 6260 м., Сtверннятъ 11е

довнти океан·ь - 4846 i1„ Юж

ннятъ ледовити океан·~. - 2621 м., 
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Атлантическиятъ океанъ на сt

веръ - 8391 м., на юrъ - 7360 
м., ИндиАскнятъ океанъ - 6295 
м., К11таАското море - 4293 м., 

Японското море - 3000 м., Ct 
верното море - 898 м., БалтиА
ското море 427 м., Срtднземното 

море - 4400 м. н Черното море 

- 2613 м. 1 
НаА високнятъ връхъ на зем-

ното кълбо е Гаурllзанкаf)'Ъ (Хи

.малая), високъ l:!840 м. Слtдо

нателно, дълбочинитt м:~ моретата 

r:н. по rолtмн . 

Въ чиста вода може да се в11жда 

въ водолаза и при 2U- 25 м. дъл

бочин~; пrи 50 м. еовамъ се за

бtлtзватъ nрtдметнт-t, а отъ 50 
м. иаоолу влад-tе вtчнз тъмнина. 

Ст. И. Н. 

За да нареди Българското Туристr:ко Дружество туристовска и
з

ложба прtзъ врtме на славянския сборъ въ София и за д
а вземе то 

по живо участие въ нз,,етитt на сборянитt нзъ царство България, 

централното t1астоятелство отправи до М11ннстра на Народ
ната Про 

свtта спtднята молба за помошь: 

Б ълщско Т 1~истско До~жество 
Центраnно Настоятеnство 

J\~ 55 

8. ма А 191 О година 

СОФМР. 

До Господина 

Министра на Народната Просвtта. 

Господине Министре, 

Иэпълнителнняrъ комнтетъ на слав11нскня сборъ въ София е 

опрtд-J;лилъ на Българското Туристско Дружество единъ почетенъ 

дtлъ в1, проrраматэ на тоз~t ,боръ. ТоА твърп:в правилно н основа

телно е схващалъ ролята, която турнзъмътъ и неrовитt любители 

иогатъ да и1·раятъ въ въпроса за ззкрtnваието на връзкитt между 

слзвянн1t и затова ,-ьt\ умtстио е отстжnилъ на туриститt това 

мtсто. Защото туристит-t, като култивнрзтъ чрtзъ своит-t излети 

едно живо чувство къиъ хубоститt на прироnатз и интересъ къмъ 

изучване бита на нарппз, еж тъкмо наlt-приэванитt п
а отнриятъ на 

rостнтt нашата природа и na rи въодушеаятъ съ своитt чувства за 

нея и отъ тtзи живи чувства и спомени да създадзтъ у rоститt 

здрави връзки съ нашата эеия и народъ. И rрtбва да се нз
дtваме, 

че тtэи връзки ще б.ждатъ ед110 нача110 на ония хуб
ави отношения 

между славянитt, които ще се рззвнятъ върху почват
а на съюза на 

слзвяискитt туристски организации и туристовскитt и
зпети въ сла

вянскит-t земи, дtто низ толкова природни хубости и
 толкова инте

ресни и привлtкзтелни картини въ бита на хората, що об11тзвзтъ 

т-tзи земи. 

Центра11ното настоятелство на БТ д, проникнато отъ значениет
о 

на тази своя ро11ь, въ эасtnанието си отъ 5. маА т. r. се занима съ 

този въоросъ и рtши да се отзове на почетната 
покана на иэпъл-
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нителння коиитетъ на славянския сборъ, като вземе участие въ него 
по слtдния начииъ: 

1. При излетитt, които спавяпскит'k гости ше направят·ь . въ 
София и нейнитt околности, въ Плtвенъ, Търново, Рилския мона• 
стирь и др. по ед1тъ членъ отъ централното настоятелство заедно 

съ още двама член0ве отъ мtстния клонъ на дружеството да развеж

дат,, rостит-t и да имъ показваrъ б'kлtжитоститt на rраловетt и 
околноститt имъ ; 

2. Да устрои изложба на фотографични снимки, които прtд
ставятъ България въ всички неl!ни хубави, живописни и оригинални 
пеизажи (БТД разполага съ повече отъ 200 такива снимки отъ всички 
краища на нашето отечество); 

3. Да построи прtди нtколко години основаната хижа върху 

Витоша; ва да даде подслонъ на rоститt, които ще нзлtзатъ на нз

летъ въ планината. 

И понеже за всички т'kзи цtли БТ д не разполага съ необхо
дилитt срtдства, то се обръща къмъ Васъ, Господине Министре, 
като къмъ върховенъ прtдставнтель и патронъ на всички културни 

начинания въ страната ла му дедете Вашето съдъАствие. Българското 
Туристско Дружество прочее Ви моли да внесете не1·овата молба въ 
почитаемия Мнн11стерски Съвtтъ, зи да се отпусrне на дружеството, 
както това е било направено за Славянското Благотворително Дру
жество и за Юнашкото дружество и др., една помошь отъ '8000 лева, 
която подъ Вашъ контролъ да бжде употрtбена за горннтt цtли. 

Увtрени, че нашата молба ще намtрн у Васъ отзивъ и призна
ние, оставаме съ отлично почитание 

За централното настоятелство на Българското Туристско Дру-

жесrво: 

А. Джан.ановъ, 
секретарь. 

Б. Ан.zеловъ, 
прtдседатепь. 

ТУР И С Т С К А П О Щ А. 

Централното настоятелство на БТД ще изпраща на клоноветt 

дружествени значки само съ наложеяъ платежъ. 

* 
Статията "Хигиената на туриста" ще се продължи въ брой 4 

на списанието. Въ сж.щ1-ш броА ще се печати и статията • Седемтt 
евера въ Дупнишка Рила планина " отъ Г· нъ Н. С. Додовъ. 

* 
Въ слtдния броА на списанието ще се nомtсти окрж.жното до 

клояовет'k относително тазrоаншния туристовски сборъ, коАrо ще се 
състои на 27., 28. и 29. юннИ въ столица София едноврtменно съ 
славянския сборъ. 

Получи се въ редакцията на списанието продължението отъ 

nеtJатаната setJe въ бр, 1-3 статия "Иметъ до Перущица ", 
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до r. r. аоонатитt . 

Изпратенъ е първиятъ брой · отъ IX. годива на 

сп. 11 Вългарски туристъ" на всички досегаmви абонати, 
на познати спортисти и любители на природата и на 

нъкои учрtждения съ молба да го по.върнатъ веднага 
въ редакцията, ако не желаятъ да получаватъ спи

оанието. 

,А6онам11нтътъ се плаща въ прiщплата или слъдъ 

получаване първия брой. 

Които отъ r. г. абонатит-в промъв-.я.тъ мъстожv -
телството си, умоля.ватъ се да съобщатъ въ редакцията 

новия си адресъ. At<o еж членове на нtкой клонъ отъ 
ВТД, съобщаватъ това на клоновото настоятелство. 

Отъ реда1щмта. 

JМП nяваJЪ [П г. г. настоятелит:в на списанито ни 
UJJ ~ да побързатъ съ изпращането спи-

съцит-в на събранитъ отъ тъхъ абонати, а сумитъ да 

се изпращатъ на адресъ: За каси.ера на цеН,тра,л11ото 

пастоя:телство на Вмгарскоrпо Турист. Дружество, Софttя. 

о 5 я 6 1(. 

Туристическа библиотека 

f-i . ", кн. 4, 5, 6 - 1 ·20 лева. 
а пж ть кн. 7, 8, 9 - 1·20 лева. 

, , Пжтуване нзъ Стара- n,1а11и-
н~1, Родоnнтt, Сакаръ, Странджа. Прtкрасно помагало по отеqествеuа 

rеоrрафия, за туристи и велосипедисти. 

Десеть и повече книги по едннъ левъ. Изпращане само въ 

прtдт1ата или с;, наложенъ платежъ. 

rp. Бурrазъ, д, Стерев11. 



Открива [е поппи[ка )а rоnипа IX. (1~Ш) на 

i Ъ Л f А, (КИ IY, И П Ъ c~:~;~~~i~~~;:;;: 
ристско Дружество. 

Р Е ll АКТ О Р Ъ: С. Д. СКРИНСКИ. 

Оrъ 1. яну.~рий i910 r. cn . • Български туристъ • олиза 

въ IX. година на своето сжществуване. Днесъ то е един• 

ственото спортно списание у насъ, въ коет
о се описва бълrар• 

ската природа и срвдствата за добиране д
о нея. 

Въ IX. година ще се застжоятъ отдtлитt.: /. 11риро

доописание, 11. туристс1щ спортъ, 111. патриотш~но в1,з11итпн11е, 

IV. туристска хроника, V. отзиви, VI. вп,сти, VII. книжнина, 

V//l. разни, /Х. туристска поща. 

Въ списването на „Български туристъ" nрtзъ IX. му го

дина ще взематъ участие слtдниrt. сътрудници: 
Г. I{озаровъ, архи• 

тектъ, д•ръ П. Стояновъ, лtкаръ, д•ръ А. Теодоровi'-Баланъ, nро

фесоръ, каnитанъ Добревъ, д•ръ Ст Н. Чомаковъ, адвокатъ, Н. 

Бозовъ1 Б. Анrеловъ, д•ръ А. Златаровъ1 Н. Костовъ, д•ръ Х. Ива

Н'овъ, д•ръ Хр. Пиnеровъ, А. Гечевъ, Б. Образоnисовъ, Ф. Сnлитекъ, 

Н. Додовъ, А. Д. Uвtтковъ, д•ръ М. Панчевъ, Н. Алексиевъ, К. 

Чорбановъ, Д. Стеревъ, учители, А. n. Пановъ, Ст. Радучевъ, А. 

Джанановъ, Ст Невшималъ 1-1 др. 

" Български туристъ • излиза всt.ки мtсецъ (освtнъ юлий 

и авrустъ). Годишна цtна за нечленове на дружеството въ 

България е 2 лева, а въ чужбина - 2·50 фр. Членоветt. го по• 

лучаватъ срtщу единъ левъ. 

Записването абонати въ София става въ книжарницитt: 

Б. Касжров-ь, Хр. Олчевъ и П Чипевъ, а въ провинцията -

въ клоноветt на БълrарскотоТуристско Пруже
ство и въ всички 

т.-пощенски станции. Който запише 4 и повече абонати, полу• 

чава 10% отстжпка. 

Приемат1. се за посл1.дниrt дв't страниц~ на списание
то 

обяви оrь хотелджии, гостинничари, продавачи на турист

ски вещи и др. при най-износни u'tни. 

llечатиица на П. М. Бмзаатnвъ - r..Z-ф11я 


