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Въ казата (окржга) еж записани, споредъ нуфуза (описа) , 
шесть турски и тр и смtсени общини; въ нtкои общини отъ 
Могленската покраина се намиратъ и· власи. Освънъ пшеница 
и ечмикъ, тукъ сtятъ и ор изъ, дtто безъ голtмъ трудъ ни ви

тъ могатъ да се наводяватъ отъ рtчицата Балда, притокъ на 
р·вката Колудей, която изпраща своитt води въ ПазарскQто 
езеро. Отъ сусама правя тъ въ града масло въ тъй нареченитt . 
,,м аслобойни.;, четири на бр о й; Тръстиката отъ блатата у потрt
бяватъ за правене рагозки, което дава доста гол-вмъ пом инъкъ 
на мно ,rо хора. Р и б ит-в, вадени отъ езерото, не се славятъ 
съ особени качества. 

, Взаимнитъ борби между пат~иаршиститъ и екзархиститt 
отиватъ отъ посл-вдното възстание твърдt изострени. ( 

Почти една трета часть отъ българското населен и е въ 
Пазаръ е приело въ 1888 год. униятството и съ парични по~ощи 
отъ Римъ направени имъ еж били ч ерквица и училище. Бъл
гарското у~илище е основано въ 1890 rод . . Вънкашно християн-
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tкото насеkени~ 1прt,дъ · чуждия посtтитель изгле~да · като 
гръцк'о. 

Женитt и :момитt· прtд ·nочитатъ да носятъ гръцки кръст
ви ·имена, отколкото славян):ки. Усп·tете ли да вл'Ьзете въ 

· 6ъ11гарско ·сtмеi1ство, 1с-лушат1е да в.и ра'зправятъ за всевъзмож
ни Пен~лопи, Еелампии, Анtинеи, Аспасии, Евлалии и други 

·бого 1гворени русалки и кр •ас·авици. На св.ещеницитt налагатъ 
отъ ·страна на патр·иаршията да употрtбяватъ при кръще-
нията "т'ак'йва имена. · 

Между гръ 'цк'итt имена рtдко ще срtщнете славянски 
имен~; а та'кйва, п'ри всичката неблагоприятность на 1.iрtмето, 
еж се запазили ощ·е отъ ония врtмена, когато религиозн9то 
управление е било славянско. 

Равнината на западъ отъ Солунъ до ' пазаръ домород
цитt нари чатъ Вардария, споредъ Бардариотитt, които еж били 
персийски лрtселенц~ избtrали отъ иранското си отечество 
въ IX столfпие, за да спасятъ християнската си вtра отъ на
шествието на исляма, - но при всичко това потомцитt имъ 

еж приели мохамеданството · Най-западната часть · отъ равни
ната наричатъ Ингилосоваси - английско поле. Не се л и крие 
въ това име разваленото via Equatia - пж тьтъ на Екватио, 
като тъменъ споменъ отъ р имскитt врtмена? 

Въ административно отношение отъ Енидже- Вардаръ за· 
виси Могленско, турско Караджово. Естественъ достжпъ въ 
тази котловина, обградена отъ всички страни съ планини, се 
отваря отъ южната u страна, кждtто лакатуш ~ и рtката Мо• . 

гелница, която се влива въ Воденка. Най-малко посtщаванъ 
би' ва пж тя отъ станцията »Гевгелии« къмъ сtвернитъ п.окрай
'нини на Могленево, къмъ голtмото село Нзте. Паанината Ко
жухъ, която ограничава заnа,1Jния хоризонтъ на котловината, 

съ Аежелание съблича снtжната си покривка и то само за 

к.жсо вр-в·ме прtзъ л~тнитt горещини . Не напраздно народътъ · 
- е нарекълъ този гигантъ Кожухъ . О rъ дълбокитt му дерета, 
6раздещи темето му, населението копае отъ »хълма« ледъ - и 
го разнася по околнитt панаири за »шербетъ«. 

На югозападъ издига · темето си въ м рачни висини пла• . 
вината Нидже съ своя гиrантъ/Каймакчаланъ, който още въ 
подножието си е оrрабенъ отъ приятната горска зеленина. 
Затvва пъкъ планинитt Паякъ и Буле, които еж се раз
п оложили къмъ изтокъ отъ котловината, еж покрити съ гжсти 

го ри. Зав ивам е въ прохода - на Кривитt рtки. Стръмни и раз
покжсан и скло нове съпровождатъ потока , върху който хвър· 

лятъ с-вню-1 т ,..,.в си ту я.сенъ, ту черница, - а въ по - високи rt 
сфери - елхи, ТОП 'JЛИ и тукъ - тамъ и джбъ. Пр~,-,ятна окол
ность чудотворно се вмъква въ ума ти, очитt блуждаятъ по 
планинсюнt дерета, надъ които орелътъ и кондорътъ отъ , 
врtме на врtме браздятъ в1:-здуха. Н а една висока рътлина 
усмихва ни се селото Драrоманци; покрай двtтt мохомедан· 
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_,ски сt-мейства еж се. упазили още 30 православни български 
,сtмей_ства, които не еж се поJJъгали отъ минутна полза да 

отстжnятъ отъ праотеческата си вtра.= 
Българското Могленско принадлежи ·къмъ. най-плодород

нитt котловини въ Македония, - то е истински ·парник:ь за 

пиперково зеленарство. , Религията тукъ е различна - нtкждt 
,ислямътъ прtвишава, нtкждt христи·янспото; и двата лагера 
,сближава сл·авянския езикъ; ·твърдt малко има между тtхъ 
-сж.щински османлии. Излишъкътъ на влагата изъ деретата от-
вождатъ р-вкичкит-в Бtлица и Марица. · 

Малкото селце Цакани ни напомнюва нtкогашната погра
·нична стража; селото изцtло е потопено ,въ сtнкитt на чер
•ничеви градини, защо,то на(елението търси въ копринарството 
твърдt добъръ второстепененъ поминъкъ. Населението се от· 
.личава съ своята чистота, и училището е добрt о·бзаведено. 
ftодъ в-вковития ясенъ на училищния дворъ дtцата правятъ 
л-втно врtме , изпити, която картина ·е изъ патриархалния · жи

,вотъ на народа• 

Половинъ часъ разстояние отъ Цакони крие се в·ъ зеле-, 
, нина селото Субоско, центърътъ на българското · Могленско. 
Раздtлено е на дв-в махали: турска и православна. Българитt 
още отрано еж се погрижили за образованието на младежьта 
-си и неотдавна направили си и черквиuа. Котловината много 
страда отъ вtтрове, които чес,:о пж ти буйствуватъ, смъквайки 

;се отъ Кожуха, и биватъ толкова силни, че население-;-о на 

-околнитt села се принуждава да забива нъ земята колове, за 
да упазятъ зрtещит-в жита. 

Въ пространното село Ливада, лежеще въ сtверния кж тъ 
•на Могленско, събиратъ се въ първата половина на май куцо
власит-в _ съ своитt стада и с-в·мейства, на брой до 360. Же
-нитt съ дtцата оставатъ въ селото, а тt сами отиватъ съ 
,стадата си въ планинитt, дtто си стъкмяватъ колиби - са

.:лаши за врtменно жиr.ище. За всtка колиба и право да пасятъ 
,по околнитt ск]Jонове плащатъ на б~га 9 оки масло. Св-вжата 

· .зеленина, приятниятъ горски - възцухъ, пtнието на славеи при· 
;мамватъ тукъ много ·посtтители, особено такива, които стра
.датъ отъ грждни и стомашни болести. 

, Центърът_ъ на казата е селото Фущани, разположено на 
~източното подножие на Кожуха; тамошнитв българи приели 
исляма подъ ' натиска на Османит-в. Селото брои 300 сtмей

•ства. Черничеви и овощни дървета има доста въ изобилие. 
Притежатели на земята с.ж. мохамедани, а християнитt пове
чето се занимаватъ съ дюлгерство. Отъ бившия монаст'ирь 
Продромъ еж се з·апазили само едни развалини; сжщо и ·въ 
околностьта се намиратъ много такива развалини. Планината , 
Буле има тв_ърд-в · стръмно подножие, и струва ти се, ска
лигв като ~ че чакатъ удобенъ моментъ да се сгромолясатъ 
и да -засипятъ долинката, о?разувана при · подножието му. 

! 
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, ,По · зжберитt на тия скали се катерятъ диви кози. Населе
нието закрtпва къмъ дупкитt имъ дълги дъски, и щомъ 
животнитt ,стжпятъ на тtхъ, падатъ въ ilропаст~та, дtто 
ло,вцитt . ги умъртвяватъ. Рогата имъ употрtбяватъ за укра-

,- сяване тояrи, особено · попскитt. Въ околнитt гори се въдятъ 
намира и мечки, елени и другъ дивечъ, но и разбойникътъ 

,, въ тtхъ удобно скривалище. ' 
Нате, това е доста голtма община, разположена подъ 

стръмната планина Буле и е потурчена въ края на 18-то столt
тие. Черков·ни1 t книги досега се намиратъ скрити въ черквата„ 
която е промtнена въ , джамия. Хората и сега разказватъ„ 
какъ прадtдитt имъ еж си промtнили вtрата, На Великдень 
владиката самъ извършвалъ бого_служенv.ето, въ врtме на . кое
то черквата била заградена съ аскеръ. Владиката молилъ да 
му позволятъ да , довърши богуслужението. Слtдъ това той 
излtзълъ отъ черквата и вмtсто да поздрави народа съ «Хри
стосъ възкресе!» той _ извикалъ: «Силамъ олакимъ», като дока-· 
зателство, че приема исляма, . 

Селянитt се изплашили, но подиръ дълго уговаряне . отъ 
страна на владиката, и тt заедно . съ войницитt отговорили : 
«Алакимъ салемъ». <<Братя», казалъ имъ владиката, «кое ви е 
по~ мило: да станете турци, да задържите женитt, дtцата и ' 
имота си, или да останете гяури, за да ви изкол:ятъ? Ако пи-

- тате мене, давамъ ви съвtтъ да поиемете първото, и азъ ще 
съмъ съ васъ». Само нtкои отъ присж тствующитt останали, 
вtрни на християнската си вtра и се разпръснали · по окол
нитt православни села. Явно е, че въ Нате е била из.играна 
прtдварително уговорена прtдаrелска сцена. 

Покрай копринарството , единъ отъ _ първитt и·зточници, 
на народния поминъкъ е вин~. рството; но тукъ re раждатъ и 
череши, круши, ябълки, с мокини, нарове, кайсии, които се из

насятъ особено въ Солунъ . Отъ сусама годишно добиватъ около 
80,000 оки масло . Сжщо и памукътъ се cte, а особено оризътъ 
- въ селата Оризари, Месимеръ и Църквени. 

Въ врtме постройката на желtзопж тн·ата лин ия между, 
работницитt е върлу,вала блатната тр1кка, тъй че смърт
ностьта е достигала до 25¼. При чината на това явлен и е трtбва 
да се търси въ това, че чрtзъ прокопаването н а разни тра

пове уволн или се всtкакв и зараз ител н и бактер и и, скр ити въ 
земята. Между Въртикопъ и Воденъ желtзн и цата се издига 
отъ 32 метра до 307 метра; и за да. се надв и е на силното

падане, трtбва да се направятъ множество завои и петь ту-
. нела, отъ . които най•дългиятъ е 625 метра. Додtто стигне же• 
лtзницата до станцията «ВладоР.о» . задъ Воденъ, тя осемь пж ти 

. се губи въ дълбочината на планинитt; най-дългиятъ прокопъ е 
бВО метра дълъгъ . 

Воденскиятъ водопадъ, както се вижда, вод-и началото си 
отъ топлитt източници, които еж накупили тукъ много ва- • 
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ровникъ. Споредъ свидtтелството на Glyka и Cedrena, - вода е 
.и~тичала · отъ 0стровското ezepo подъ скалата на вод'енската 
крtпость. Георги Кантакузенъ казва, че градътъ е билъ обико-, 
ленъ въ 1350 г. съ вода, което не ' давало добъръ дост ж.пъ въ 
rрада, Гризобахъ доказв,а, че - въ развитието на , -- рtка Во

денка има три периода. Първоначално рtката cr1 пробила п~ ть 
чрtзъ подземни пукнатини, които · съ течение на врtмето ,·се 
запълнили, течението се !:прtло и образувало езер-о . наоколо-~ 
града. Слtдъ това течението си пробило новъ оттоt<ъ, като · е 
образувало сегашния водопадъ, единъ отъ най-красивитt : въ 
Ев;:,опа. Подъ терасата, въ , сtнкит-в на огромни брtстове, на• 
м-tрени · еж. развалинитt на нtкакво си светилище; тукъ се 

търкалятъ голtми стълбов~ на половинъ засипани въ земята~ 
На единъ отъ тtхъ се чете: · «Всемощний господи Зебаоти, 

. покровителствувай този домъ» (споредъ Е. Naumann: Makedo· 
nien und seine neue Eisenbahn). 

Недалечъ отъ Почепъ захваща Нисийското блато, коет·о· 
,се простира дори до Владово; селянитt всtка · година пост·е.: 
пенно го изсушаватъ и го промtнятъ въ плодородни ниви_ .' 
При селото Владово отново срtщаме единъ водопадъ, който 
,не е тъй красивъ, както Воденския. М'очурътъ се намира 60 
,метра по- долу отъ близкото Островско езе·ро и · съ това до
•казва старото прtдп'ол'ожение, че водитt на споменатата · кот• 
ловина отъ тукъ си пробиватъ пжть, при всичко че това не е 
.изслtдвано още точно. · · 

На , сtверозапад:ь · отъ Нисийското блато п ,о склоноветt 
на планинитt само тукъ-та~ъ се срtщатъ усамотtли дървет3:. 
и _ храсти. Мощнитt гори, които още въ 40-тt години отъ ми.-. 
налото столiпие еж. покривали дв,ата склона покрай пж. т11, 
.с~га напълно изчезнаха. Сж.що и Островското езеро с~ оглежда, 
на голитt. скали, кои-:-о ~а много мtс~а стръмно ,_падатъ. Сt
вернитt с~лонове принадлежатъ на НИ'дра-планина,' а югоизтQч
нитt очертания ~ на Турла (Агосте). CeJJoтo_ Острово е . р·аз -
ПОЛQЖено въ сtв~р()ИЗТОЧНJ1Я ~~ тъ на котлов,иr1ата и откато 
се про~ара желtзница, · то доста , се съжщэи. · Като мt~тQ ~а 
6ачи се смtта село.то Пателе,' раз[Jол~жено при бptra на езе
рото. Населението спрtмо турскитt бегове е доста учтиво -
срtщне ли селянинъ на пж. тя богатъ турчинъ, слиза прtдъ 
него отъ коня си. 

Езерото е 22 килрм~тра дълго и 3-4 километра широк~, 
като въ _ продължението ~у се смtтатъ _ басейнитt: Пет· 
риски, Рапита и Моламетър1>. Всичкитt се сла.вятъ съ . мно
жество риба, както и самото езер·о, къмъ което тt се при~ 
дружаватъ. 

На мохамеданитt коранътъ забранява да . пиятъ вино, 
за~->ади това тt си приготвятъ отъ гроздето особенъ видъ ва
рение - т;кмезъ. 

., . , 
1 
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. Християнитt С.А\- строго нравствени хора; случи ли се,. . 
че нtкоя, мома се . забраJЭ-и, см-втатъ я, . за- изгубена; даже и 
една ц-влувка се смtта з.а нечестно. 

!3-:ь : начало~::о на XIX. стол-втие въ · вр-вме на гражданскитt. 
войни , разгонено е било работното и съ~,:оя1.;елно плем~ «Дарзи
ловци.» То се състояло отъ 4-5000 сtмейст.ва, и еж. населявали · 
пространrтото между Воденъ и Острово. Названието имъ произ
хожда отъ главното им~ село Дарзилово,, кс.ета мохамеда
нит-в отъ вражда изц-вдо унищО?f<ИЛИ. Tt еж. се занимавали съ, 
тъ.рrовията на сукно и други стоки, съ воденичарство и зи

дарство. Tt еж. имали разни привилегии, дарени имъ от:ъ . 
су т:rанитt. Вдовицитt слtдъ мж.жовата смъ::пь, подиръ нt
колко мtсеца, бива;л,и еж. оженвани на общински .разноски. re~ 
ройски , еж. воювали. противъ Янинския Али-п ·аша, но когато. 
еж. разорали, че- е невъзможна п.о-, нататъшната борба съ него,. _ 
сами еж. запалили въ 1821 JJ. ка.щ.~тt си и се рд.зМ>гали. 
Мнозина отъ тtхъ са. се. заселили въ Сtръ, други въ Солунъ. 
или близкия Воденъ, а · нtкои дори въ Влахия, Египетъ и 
Гърция. · 

Сега ще се отбиемъ 1-ta югъ, къмъ R.остуръ, еж.що разпо .
ложенъ покрай едно езеро. ; за тамъ водятъ пж. тищата отъ всички, 

страни. Мtстностьта прtди грознитt избухвания на възста
нието е била доста благосъстоят·елна. Мж.жет-t поЕечето оти• 
ватъ въ чужбина да работятъ млtкарство, съ който занаятъ. 
т-t еж. твърдt добрt запознати. Щомъ се събуд.1 царигражда
нинътъ, слуша гласа на костурския българинъ, който още на 
разсъмване се грижи всtки · да €е сдобие съ млtко. Подиръ. · 
една година, пон-вкога и по късно, тt . се връщатъ у дома си,. 
за да прtкаратъ нtкой мtсецъ между . своитt близки, и · пов
т·орно отиватъ по печалби въ чужбина. 1 lочти въ всичкитъ 
села намtрихме прилични черкви и училища. Въ врi;ме на въл
ненията прtзъ 1903 и . 1904 г. Костvрско и съсtднитt Леринско
и Остров-еко най-много са. страдали· отъ ожесточенит't бо-рби от
ча·сти между мохамедани и христия~ни и отчасти между Фана
тичнитt· гърци . и бъJiгари-екзархисти. Цtла редица села,. 
като Загорича,не, Ем•6оре, Палеоръ, Дъмбени и други, f.Ж. бJ,tЛИ 
опу·ст~шени ·или обърнати въ пепелища, а · мирнитt жи
тели - изклани ил_и разпръснати. 

Мiжетt носятъ чорапи (клашни), долни елечета (далами} 
отъ шаекъ и горни, минтани или аладжени, прtзъ които прt
хвърлятъ намtтала съ рtсни, наречени р·fJсачки. Млади булки 
обличатъ фустани, главата покриватъ съ кърпа, талията-съ 
алтамарка отъ шаекъ, прtзъ които _ прtхвърлятъ голtма кърпа
куса.ле. Невtститt се отличаватъ отъ останалитt по това, че· 
главитt си украсяватъ съ дълъгъ пискюлъ, а старитt жени) 
завиватъ главата си съ бtли дорпни; кожухчетата си тt укра- , 
сяватъ съ разноцвtтни гайтани. 

Градътъ е разположенъ на езеренъ полуостровъ и при -:-
надлежи къмъ най·красивитt въ цtла Македония. Костуръ 
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(гръц·ко-Кастория) бро"1 6000 души жит.; българи има само 300, 
мохамедани 1600, гърци 3000 и евреи 750. Въ сtмействата 
много се говори български, но на улицата и въ обществото 
всtки обича да се издава за rръкъ. 

Градската порта се намира въ единъ зидъ, който има на
значение да прtдпазва града отъ ненадtйно напа~ение. Почти 
на цtлото · гърло отъ полуострова .се простира правителстве

ното здание „конакътъ". На сtверната страна на градското въз
вишение се намира главнатэ улица, покрита съ калдъръмъ, и 

отъ нея се разклоняватъ страничнитt. тtсни улици, които 
отиватъ къмъ тепето. На самото тепе в'!> старитt врtмена е 

стоялъ градъ · Celetrum; днесъ на неговото мtсто се намира 
митрополитската черква, около която еж разхвърлени ~tколко 
бtдни кж.шички. 

Жи nищата, състоеши се повечето отъ едно или двуе-:
тажн1;1 здания, еж снабдени съ мнvrо балкони и веранди. Отъ 
тепето на Митрополитската черква се отваря прtкрасна гледка. 

' Наоколо се простира езерното равни ще съ многобройни лодю4, 
обиколено съ цвtтуши поселения. Къмъ изтокъ на хоризонта 

се прtгръшатъ планината Мурикъ съ пл.анината Снtжникъ 
(Синикъ план.); къмъ сtвероизтокъ , се простира продълговатиятъ 
rребенъ на Нерезка планина, покрита съ г ;z сти гори, а на 
западъ се изпрtчва непривtтливия Грамосъ. Езерната вода въ 
врtме на лtтнитt горещини при безвtтрие с~ покрива съ 

ситно, зелено було, което придава на окопностьта особенъ 
изгледъ. 

Костуръ е мошенъ центъръ на фанатичното елинско дви
жение, при всичко че най-близката околность е изключително 

българска; а и сега имаме неопровержими доказателства, че 
въ града нtкоrа е имало други обстоятелства. Отдtлнитt ма
хали се наричат'ъ: Горица, Добра, Прозери, Сtвериотикосъ 
махаласъ, Голубинца, Топлица, Крайна-вода, Стара-рtка. Раз
бира се, че не ще много филоложки умъ да се разбере, че 
в(ичкитt тия названия не еж. гръцки. 

: Нtколко пж ти с~ се . опитвали да отворятъ тукъ бъл-
гарско училище, но едвамъ въ 1889 год. еж успtли въ това. 

Оше до началото на XIX. столtтие еж се запазили ~:укъ 
слtдитt отъ стария градъ Celetrum. Ponguille намtрилъ тукъ 
слtдитt на старъ мегданъ, обрасналъ съ търнакъ, съборени 
.бани, стълбове отъ седемдесеть черкви и параклиси. Акропо
лисъ (градската крtпость) се е показвалъ въ видъ на четире
странна крtпость, която свидtт·елствува за голtмо архи
тектурно изкуство на старитt римляни. Козитt с.ж. глождали 
брашляна и дивата лоза, които буйно ' растtли по развали
нитt, а съскането на змиитt се е чувало изъ гробоветt, които 
еж били осквернени отъ користни грабители. Пж тникътъ е 
питалъ' водача, какъ се наричатъ развалинитt, по които тt 
ст жпва-;-ъ. «Кой ги знае», отговаря :гой, и стоящитt наоколо се 
чудятъ, какъ може нtкой да се интересува за тия разхвър-
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лени камъни. Костурскитt жите1'и не са.. · знаяли названията 
Celetrum и Justinianopolis, които на собствената имъ почва 
нtкоrа са.. цъвтtли . Владиката ни най-малко не се отличаваше 
въ това отношение и отъ най-простия овчарь. 

Костурскитt митрополити носtли са.. нtкоrа титл~та «ек
зархъ на всичката стара България»; по-послt тя била огра
ничена съ «екзархъ на долна Македония», за да се потуши 
спомена на нtкоrашното черковно самоуправление. Това е ста
налq едвамъ въ 1870 .r., когато бълrаритt са.. си издtйствували 
своята черковна независимость отъ гръцката патриаршия. 

На границата между водитt на Островското и Костур
ското езер~, на една висока скала е Кf1ЦНалъ градъ Rлисура 

. съ своитt тtсни ул,ички, населявано изключително съ цин

цари или куцовласи . Кж.щитt еж. каменни и еж. построени подъ 
такава урва, че ви е страхъ да не би нtкой 11орой да дойде 
и да смъкне скалата, заедно съ всичко, находяще се на нея, 

въ дълбоката пропасть. 
Жито на голата тукъ почва не може да расте, гроздето не 

узрtва и хранитt населението трtбва да си ги докарва отвънъ. 

М.ж.жетt отиватъ . по чужбина като земледtлски работници; 
занимаватъ се тt съ търговия, занаятъ и нtкои ставатъ и ов
чари. Каква цtль прtслtдватъ клисурцитt въ своя животъ? 
- Д1 спечелятъ въ чужбина повече пари, за да могатъ да си 
построятъ кж.щичка въ своето скално гнtздо, да се оже

нятъ з<1 хубава влахк и ня и да прtкарватъ rJO 2-3 мtсеца 
годишно при сtмейството си. По голtмата часть отъ живота 
си тt прtкарватъ вънъ отъ роднитt си скали - по печалби въ 
чужбина. Народното движение е достигнало и до тtхъ. Султан
ското правителство имъ е позволило да си иматъ свой мух
тарь (кметъ); то ги пази отъ rръцкитt фанариоти и позво
ляв.а- имъ да си отварятъ ромж.нски училища и рома..нско бо
гослужение. 

Близко до селото Дупякъ, на сtвероизтокъ отъ Костуръ, 
са.. намtрени едни развалини, които се простиратъ отчасти 
въ подножието на планината и от.части яа върха u; тия раз
валини иматъ подобенъ характеръ, какъвто забtлtзваме на 
Киклопскитt или Пеласгийскитt зидове., Има мнtние, че въ тия 
м-tста се е намирала старата Орестея. На темето се намиратъ 
пещер11', . за които населението приказва много приказки. 

Въ грацецъ Маврова всtка година на 25 септемврий. става 
панаиръ . Казватъ, че пър ·вонz.чанно тоя панаиръ ставалъ въ 
Kosmopolis, и послt е билъ прtхвърленъ тукъ, когато е била 
основана костурската архиепископия, което е станало въ Х. сто
лtтие. Но кой градъ се е ви'калъ Космополисъ и откж.дt произ
хожда названието «Добери», съ което наричатъ годишния панаиръ, 

никой не можа да ми каже. Не се ли намираме тукъ близко до 
стария rрадъ .Dober? Нtкога търговцитt, идещи отъ Боска, 
Горна Албания, Тесалия, Епиръ и Македония, като еж. посt-
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щавали панаира въ Стурза, отиваJiи еж. въ Dober за да при
върu.iатъ търговската си rодина. Посоката на тtхнитt п.ж. ту
вания, които водятъ началото си, безспорно, ·още отъ старо 
врtме, ни навежда на особени мисли. 

Близко до Маврово, около единъ километъръ разстояние: се 
намира селотр Крампенн (Karpeni) - жалъкъ остатъкъ отъ 
единъ градъ, който нtкога е ималъ многохилядно население 
и се е наричалъ Argos-Oresticum. Тукъ ,въ близката околнотть 
често п.ж. ти намиратъ въ нивитt Пеласгийски старини. Какт,о 
Орестъ, така и потомцитt · му ги е прtслtдвала с.ж.дбата. Моръ, 
войни и гладъ еж. покосили гражданството, което поддържало 
сказ·к~та за своето първоначално произхожден'ие. Правител
ственитt книжа за Костурската покрайнина всtкога еж. б.-iЛИ 
огласявани подъ названието «Крампени». Това е единстве,ниятъ 
отзвукъ на загинала слава; и нито единъ уединенъ надписъ 

не е било възможно да се намtри измежлу разхвърлянитt 
камъни. 

Рtкитt, които 'текатъ по ' западна. посока отъ Костуръ, 
<:ъдържатъ, както и Бистрица, малко количество златенъ пi.съкъ. 
Водачътъ на Ponquille му е обяс~-,явалъ, какъ циганитt доби
ватъ зла-тнитt зрънца. Нtкои отъ тtхъ се разпръсвали по 

брtга, за да търсятъ, к.ж.дt най- много има надежда за добра 
находка; други изпирали златнитt руна, или пъкъ - стари въл• 

нени черги, които потопявали въ водата, за да се събира на: 
тtхъ златниятъ пtсъкъ ; трети промивали прtчистения пt
·съкъ въ корито. Цtлото течение на Бистрица еж. си раз
дtляли на малки участъци, отъ изворитt до Гревенската каза, 
к.ж.дtто рtката става вече дълбока. Днесъ вече и на цига

еитt неJизнася да дирятъ злато въ напуснатитt участъци 
на рtка Бистрица. · 

Коя е границата между гръцкия и българския елементи? 
- Съ тоя въпросъ -се е занимавалъ още въ . началото на XIX. 
столtтие споменатиятъ Ponquille; той означилъ рtка Бистрица 
за таква, при всичко че славянскиятъ елементъ се намира 

още по на югъ, тъй като на дtсния и брtгъ славянскигh 
селца еж. се допирали дори до Сервия (Селфидже). 
· Много славянски общини еж. се увлtкли отъ лъскавото 
име на еленизма; гърцитt бtгатъ отъ тежката полска работа, 
изселватъ се отъ тукъ, а напуснатитt отъ тtхъ села завзе-

-матъ придошлиrt отъ сtверъ българи. 

Из1> «Casopis Ceskych turistti». 

Прtвелъ: Ф. В. Сплитекъ. 

г 
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М. Теофиловъ . . 

КRrтини - изъ ФRHTR3ИJПR И ЖИВОТR*). 

Усп-tхътъ. 

Б-вше въ една прол-втна слънчева утрина. У сп-вхътъ върв-вше 
изъ пжтя си и всички го поздравляваха учтиво. 

Но когато случайно метна погледъ назадъ, той заб-вл-вза една 

тъмна точица, която приближаваше. Той не обърна / внимание на 
това и продължаваше см-вло да 1<рачи напр-вдъ. 

Но сл-вдъ малко н-вкакво мал1<0 любопитство го поразчопли и 

пакъ погледна нааадъ. 

"Ба! Едно джудженце бi.га сл-вдъ мене!" извика той усмихнатъ 
и продължи. 

Стана об-вдъ; малкиятъ б-вгачъ настигна и Усп-вхът:ь очудено 

вид-в, че това не б-вше джудже, 1<акто мисл-вше; о не единъ мжжъ„ 

съ една глава по-висо1<а отъ него. 

"Ще вървиме заедно !" 1<ааа пrистигналиятъ.' Това не се хареса 
на У сп-вхътъ, защото лицето му бi;ше отвратително. Но той прi.мълча 
търпеливо, за да се не помисли, че се страхува. 

·и тръгна~а т-в, двамата, и който ги срtщнеше, повдравляваше ги 

хладно или никакъ~ 

А слънцето се спущаше се по-низко и по-ниа1<0 и 

спжтника раст-вше както тая на У сп-вха. 

Стана нi.що чудно. И У СП'БХЪТЪ р-tши да ИЗМ'БНИ 

мн-вние - да ~е обръща внимание на своя спжтникъ. 

първото си 

и той го 

заг9вори. 

"Твърд-в чудновато Н'БЩО е твоята С'БНI<а, другарю! Та тя се 
движи тъй самостойно, зема та1<ива форми - с-в1<ашъ ли женски 

еж.що живо, съвсi;мъ отдi.лно отъ тебе сжщество". 
„Та това е тъй. Почакай още малко, тя ще се отд-вли съвс-вмъ 

- " и, като жива, ще вастане на твоя страна . 
И това стана. 

Се по- дълбоко потъваше слънчевиятъ дпскъ, се по- гол-вми. 
ставаха с-внкит-в. 

Тога~а с-внката па неприятния спжтникъ внезапно се въплотп 
и тръгна отд-всно на У сп-вха въ - фигурата на жена съ отврати

телни черти. 

Ужасенъ, У сп-вхътъ отскочи нааадъ и плахо извика: 
,,3а Бога I що сте Вие ? 
Лука,ю се усмихна неговиятъ спжтникъ и отговори : , 
,,3авистьта - а клюксtта е това, моята въплотена ~-вика". 

*) Изъ David Haeck's „Phantasie-und Ltbensbllder"·. 



Признакъ. 

Дi. . бi.ше то ? Да, една отъ он.ия м~дн_и , бани, д-tто отиватъ 

само тия, които едвали страдатъ отъ друга болесть, осв-tнъ отъ 

злато-жълто разположение. 

Но, къмъ едно общество, въ което · бi.ха засrжпени · различни, 

народности, при~адлежеше еж.що единъ господинъ, за който съвс-tмъ. 

м·но~:о се говорi.ше, . ра~бира се, въ негово _ отсжтствие. Единъ прия

тенъ събесi.дникъ, много пжтувалъ и много уаналъ, както се разби

раше отъ говора му, - никакво чудо, че 61.ше · налице въ цi.лото 
общество I Върху това нi.маше второ мнi.ние. Но това мнi.ние се· 

раздi.ляше, щом:ъ ставаше дума за неговата народность. Единъ мис
лi.ше, че е французинъ, другъ - русинъ, британецъ, американецъ. 
Само сдинъ ст.аръ господ.-1нъ твърдi.ше, че е неговъ съотечественикъ,, 

т. е. българинъ. 

Отъ държането му не можеше да се разбере нищо; той гово

рi.ше нi.колко езика е;::.накво добрi.; да го изпита - не се р-tшаваше· 

никой. Хвърл'tше ли му се въпросъ-вждица, той я не лапваше-може· 

би, съ намi.рение, а, може би, и не·. Името му сжщо тъй не можеше 

да даде нi.що опрi.дi.лено. I<азваш~ се. . . . А~ъ, да - забравихъ му· 

името. 

И общество.то, въ свободнитi. си часове, - а такива бi.ха въ

изоби,лие, си блъскаше не малко главата върху тоя въпросъ. 
И ето, сдинъ день разискванията бi.ха въ своя разгаръ, но, 

той влi.зе и тозъ часъ аамлъкнаха всички. Бързо се заговори за 
едно книжле, което недавна излi.ге и пълнi.ше вече ви-тринитi. на 

всич1<'и книжарници. То трактуваше единъ въпросъ на деня и бi.ше„ 
мимоходомъ заб1шi.зано, твърдi. ефтино. Почти всi.ки отъ присжт

ствующитi. го имаше въ джеба си. 

Господинътъ: чиято народность не знаеха и, която вti.к-и тъй, 
охотно искаше да знае, се ~заинтересува еж.що не по- слабо отъ това 
книжле, съдържанието на к·оето - чудно ! - му бi.ше досега нопо
знато. И щомъ чу отъ хода на разговора, възбуди по-силно жаждата 

му да се запознае съ събитието. 

"Ха, да - трi.ба да го ~ прочета още днесъ" - извика той. И,. 
като се обърна къмъ съсi.да си, прибави : "Ще бждете ли тъй до
бри да ми дадете книжлето до утрi. зараньта ?" 

Разбира се, тоя се съгласи. . . 
,,Е, нi.махъ ли право?" ·- извика стариятъ господинъ, щомъ. 

непознатиятъ си излi.зе . 

"l{а.кво? - за какво?" -- питахъ отведнажъ. 
,,Азъ твърдi.хъ, 1<акто знаете, че той е българинъ, и ето -

доказателството. 3ащото -с- да бждешъ богат-ъ и да заемешъ едн<> 

книжле, което се продава по дукянитi. за ни.що и никакъвъ никелъ· 

- това може да направи единствено сэ:мо . нi.кой отъ моитi. съоте

чественици !" 

t' 
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Н. С. Додовъ. 

ДУПНИШКR РИЛR ПЛRНИНR. 

Излетъ до Седемт'h езера. 

Въ началото на м. авrустъ ,миналото пtто ние, Дупнишкитt 
туристи, : съ нетърпtние слtдtхме, кога ще се ди~не мъг;1ата отъ 

върховетt на Рила, 3а да ги посtтимъ . . Най-сетнt на рискъ- понеже 
не бt устойчиво врtмето - ·опрtдtлихме желаниятъ ни 11злетъ до 
Седемтt е3ера и Урдинатt е3ера да стане на 8, 9, 10 и 11 авrустъ. 
На и3лета се отзоваха по-малко туристи, отколлото . обtщаваха. 

Врtмето при тръгването ни отъ Дупница не нн rвърп.t радваше 
- даже 3ароси. Но постоянство! Затова пъкъ се снабдихме съ . ло
добро облtкло. Първ1та нощь спахме въ хотела при банитt (Дуп
нишка Горна-Баня). На другия день · сутриньта небето бtше ясно. 
Прtдстоеше ни да · си попълиимъ прови3иитt и да намtримъ коне, 
които да носятъ товаря ни по Рилскитt височини. Едвамъ въ 81 / 2 ч. 
потеглихме по дефилето на Валявица · (малка рtкичка). Въ 9 ч· . и 
4Е м. стигнахме на ВалявиШi-\ИЯ изворъ. Температурата на вода-та му 
бt 7°, а на - въздуха - 17°. Пс·чивка-15 м. l:'fa „Зелени прtслабъ• 
бtхме въ 10 ч. и 50 м., а при Скакавиuа - въ 11 ч. и 40 м.*) 
Обtдвахме, безъ да разтоваряме конетt, 3ащото ни заплашваше 
припичането на сJJънцето. · 

Отъ 11 ч. и 50 минути продължихме въ лtво прt2ъ гората, 
а не въ дtсно по Скакавица. Въ 12 ч. и 30 · м. тжпчехие вече мtст
ностьта ..,Зла-бара• - опасно мочурливо мtсто, което сега~ благо
дарение на дългото бе3дъждие1 бtше изсъхнало. Пжтеката води все 
и3ъ гж.ста иглолистна гора. Въ 1 ч. настж.пихме царството на клека
минахме rоведарницитt и пж.текат:6 иэмtнява ю . -и. посжа и тръгва 

право на ю., 38 да нзлtзе на първата равнина, Пжтеката т,укъ лесно 
се губи, аатова . поставихме . надписъ на единъ голtмъ камъкъ: .,,Б. 
Т. Д. - 3а 7-тt ез. • Пжтеката · прtзъ равнината слабо се riо3нава; 
посоката u е ю.-и., напуска горното плато, като тръгва по ржба му 
надъ р. Джерманъ, а послt по наклона му по много слаби пж.течки, 

3а да сл'hзе на наклонената равнинка покрай рtката - и послt . по 
дtсната страна на рtката . до самото първо езеро, на.речено Рибното, 
При езерото бtхме въ 2 ч. и 15 м. - 3начи за 5 ч. и .45 м. 
стигнахме отъ с. Баня дотукъ съ товарни коне. 

Разположихме се на и3точната страна на езерото, всрtдъ клека. 
Гледка прtкрасна: прtдъ палатката ни е3ерото блt::нало, нататъкъ 

се И3диrатъ . канарит't за второто езеро, изъ които се спуща пtн
ливъ потокъ, эадъ тtхъ - втори канари и rкалисти върхове. Врt
мето е тихо и приятно. Пъстървитt въ е3ерото често се изхвърлятъ ' 
нг-дъ водата 38 насtкоми. Двама отъ турнститt, по-рано дошли, 

*) Вж. год. Vll Б. Т,, стр, 115. 
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кжпtха се въ . езерото. Температурата на водата бt . 16 °, която се 
запази тQлко~а . и · прtзъ нощьта ; _ а тая на · въздуха отъ 17° прtзъ 
нощьта с.тана · 9.' 

1 

_Играта на пъстървитt въ~буди въ менъ старата ми страсть -
да ловя . пъстърви съ вждица. Набързо завързахъ готовата ми вждица 
за пржта, който 1:1осtхъ отдалечъ, намtрихъ червеи и се затlfчахъ 

къмъ южната стра_на, · дtто най - много се изхвърляха рибитt. Пу,кахъ,
пускахъ, дрtмахъ, - дрtмахъ около единъ часъ - риба нtма -
тя избtrваше навжтрt. Отчаянъ, тръrнахъ да търся камъни .,,безъ 
цtна 11 • Канаритt тукъ еж масивенъ rранитъ и ронлинъ ортокласъ -
пtсъчникъ съ 24-стtнни rранитчета. Търсейки по-: rолtми rранитчета, 
тръrнахъ къмъ върха нздь първото езеро. Той е Чl'IСТЬ отъ гребена, 
който отдtля котловината на Седемтt езера и р. Джерманъ отъ 
долината нар. Правъ Искъръ и двtтt му езера. Отъ върха, 'цtлъ 
обрасълъ СЪ клекъ, се вижда само ДОЛНОТО езеро и цtлата Искърска 
долина. Най - високиятъ връхъ на този rребенъ е Харамията ·~ · уса
мотенъ тризжбенъ rолъ rиrантъ, който краси и се оглежда въ из

точнитt и южни части на второто, третото и четвъртото езера. 
~ Като слизахъ, у~ъ за по-бързо, вмtсто по пжтеката, спуснахъ се 

изъ единъ уJ1ей, което бt много рискувано. Щомъ пристиrнахъ 
при друrэритt, веднага се раэположихъ да. сърбамъ съ най' rолtма 
жажда и приятность чая - неоцtнимо питие по тия мtста ! Сладката 
вечеря и приятнитt разговори (масалн) при лунното освtтление около 
голtмия оrънь еж незабрасими I При все че нощната т,емпература не 
бt низка - 10°, но нощниятъ планински вtтрецъ не позволи на 
мнозина да оставятъ огън;~ да изгасне. -

На 10. ясното утро ни обоори и развесели още при събужда
нето ни. Пихме чай, закусихме, натоварихме багаж,:1 на конетt, по
стави~ме туристска з~бtлtжка на rолtмата скала и тръгнахме. 

П-:: рвото езеро, Рибното, има донtйдt елипсовидна форма : 
дължината му е 260 м., ширината - 130, дълбочината по «рая -

'. до 3 м. То е 20-80 м. надъ морет<;>. Вода въ езерото се стича отъ 
рtкичката, която се спуска отъ второто езеро. Рибното езеро е 
получило справедливо името си: ·мноi-о ' риба - пестърва се въди 
въ него. Ако не е то като хранилище на пъсп. рвата , лесно би я 
унищожили всичката въ рtюата разни ". рибари чрtзъ размътване во
дата , и даже чрtзъ тровене и съ динs. митъ. Да но нашитt горски 

власти и въобще хората, които трtбва да паэятъ тtзи природни 

богатства, се стреснатъ по-скоро и спратъ !:шустошението на нашитt 
· планински рtкичк1.1 оrъ хубавата пъстърва! Законътъ за риболов
ството не се спазва даже и отъ самиrъ горски власти. 

Второто езеро е на ю . - и. отъ първото. Пжтеката , по ко>1то 
минаватъ то~арни животни, е въ дtсно покрай дtсната рtкичка, що 

· иде отъ малкото езеро , - и ropt на билото отива налt·во покрай 

второто езеро. Нпе, за по - бързо , поехме направо по снлона , 70 - 80 
м. високъ, изъ канаритt понрай рtкичката, що спада отъ това - езеро . 
За 15 м. се искачихме при него - на 2170 м. надъ морското рав 
нище. Мина~ме прtзъ естественъ камененъ калдъръмъ - настилка, изъ 



,t 

66 

. ll{Оято се процtжда водата. Познава се, че езерото е доста намалtло 
прtзъ лi;тото . Формата му е непl)'авилна окржжность: .n.ължиеа · 19(J м. 
,и широчина 165 м. То е по-плитко ( 1- 2 м.), навtрно, най пли·ткото 
отъ 7 -тt . езера. Пейзажътъ на това езеро се. краси отъ в. Хара-
1Мията (или Църната скала, нзричанъ отъ нtкои), ,който страховито с.е 
е иэдиrнатъ 200-300 'м, нацъ езерото и е rоtовъ на всt1<а минута 
д.1 пусне нtкоя отъ напуканитt канари, та ца изплаши всичко живо 

·тукъ с:ъ десетnрнитt си ехтежи 1 . 
Третото езеро е на юrъ отъ -второто. Пжтекэта минава. нэдъ 

~дно широко рtчно корито, което ще да е било 11родължение отъ 

второто езеро. Изъ това корито сега се стича часть отъ вопата на 
третото езеро. За 15 мин.стиrнахме при него -2200 м. височина. То 
(третото ез.) остава въ дtсно отъ пжтеката, която отива · направо 
къмъ rорнитt езера. И това езеро не прави силно впечатле,- ие отъ 
тази (изrоч·ната~ страна. Сжщинската му rолtмина и дължина се 
вижда отъ ю.-и. му възвишение. Формата му е неправиленъ петож
гълникъ; дължина има околс 200 м. Водата му изтича на двt страни: 
·на изтокъ къмъ второто ез. и на с.-з. къмъ първото езеро, дtто 

,се слива съ рtкичката му. Между с.-западното поточе, отъ една 
,страна, и източното съ второто езеро, отъ друга, се намира едно 
:въавишение отъ 30 - 40 м. високо. Вода въ третото езеро !JОхожда 
-отъ четвъртото и извира отъ Ю, · зап. мочурливо мtсто. Дълбочината 
.на , това езеро е до 2 - 3 метра. . · 

Петь минути на ю. -и. съ възвишение до 20 м. се намира 
•четвъртото езеро, наречен() Кривото ез. (Кривия rьолъ). То е най• 
дългото и е на 22L,0 м. височина. Състои се отъ двt час,ти-западна 
и източ:на, почти еднакво rолtми, които части се съединяватъ съ 

по-тtсна часть (15 до 30 м. широка) • . Дължината на цtлото ез~ро 
•е до 550 м., широчината--'до 200 м., дълбочината-до 8-10 м . . и 
има форма на цифрата 8 съ посока отъ 11з. къмъ западъ. Източната 

-страна ha Кривото езеро е най - живописна, 0собено при тихо и 

ясно врtме: цtлата източна половина се вдава въ дълбокъ проламъ 

като фиордъ съ високи (200-300 м.) и надвtсени канари, които се 
ярко оглеждатъ въ бистрага .д~,лбока вода заедно съ надв1;сенитt 

прtспи ~нtrъ, събрани и сблъскани тукъ отъ зимн~тt снi;жни вие
. пици . .. Нгпролtть единъ - високъ водопадъ се спуска отъ южнитt 

канари; той иде отъ седмото езеро и, Iд")Мъ напуене езерото,· спуща 
се почти направо изъ отвtснитt каf!ари, п~да въ е1Jрия с'llпей, нзъ 

-който се просмуква и вмъква въ езерото. Топлината на водата въ 
: западната часть бtше 10° С; въ източната страна не я измtрихъ, 
но прtдnолаrамъ да е била 13 или 14°, защото тамъ се стича 

•снt,жната вода отъ прtспитt, . Друrарьтъ ни П., любетеJJЬ - фо-
- тоrрафъ, очарованъ отъ гледката, която се открива отъ полица1тt*) 

' •над·ь това езеро, около единъ часъ обикаля иаъ тtхъ съ доста 

*) Полици се наричатъ малки равнинки между отв-вснит'h канари, 
които н-вкх-.д-t С"'- 1-!аредени правилно - терасовидно, а другид-t ех-. 
разхвърлени. 
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го11t.-ъ рискъ, за да схване по-добрt цtпата богата гледк_а :" долнитt 
езера съ надвtсенитt върхове, доли1tата на Джерманъ, Дупнишкото 
и Самоковското полета, Верила, Витоша и Стара планина. Но фо
т'Оrра фият~ не може да ·схване всички тtэи близки и далечни rлеnки 
съ еж.щата ясность и жиаость, ( ъ която ги с:хв!iща окото. Сж.щ --: и 
оп~1санията не моrатъ да пр1;дадатъ живостьта и красотата на при

родата тъй, . както схвl)ща и придава окото, затова идете и вижте! 
Петото езеро, наречено Черното езеро (Черния гьолъ ), е 7 - 8 

минути на ю. и. отъ Кривото езеро. То е 15-20 м по високо. 
Това езеро , наречено още Бъбрековидно. защото прилича ·на бъбрекъ, 
привлича вниманието на пж.тника като чисто и голtмо езеро. Тукъ 
не се забtлtзватъ плитки, тиня:сали и тревясали мtста П'J 1<рая, 
както въ нtкои отъ другитt езера, Това е сжщннско планинско 
езеро - чисто, д олбоко, .:ъ тъмносинь цвtтъ, за което и ·народът,ъ 
го е нарекълъ Ч~рниятъ rьолъ. Дължи.чаrа- му е 360 м. , широчината 
- до 150 м. , дълбочината - 10 - 15 м.; разтила се от-ь изтокъ 
къмъ _ западъ. Сtверниятъ му брtrъ е ма11ко наклонено пасбище, 
високо 10-15 м., което е ' началото -на дългия плосъh ъ rребе ,1ъ 
между р. · Скакавица н Джерманъ - при нэft rорнитt имъ течения. 

Надъ горния ~v брtrъ се издигатъ надвtсени канари и сипеи, ви

соки . 100-2Q0 м.; нtкж.дt канаритt се спускатъ направо въ 
езерото на rолtма дълбочина . Запаnнаrа стра-на на езерото се за
вършва съ малко -нъзвишение ( 1 - 2 м ), дълго оо 1 О м., прtзъ което, 
ако се прокопае, цtлото езеро би нз~екло въ Скакавишкото езеро, 
което е 2 00 м. по 1-'Изко. Източниятъ брtrъ е низъкъ, раоенъ, 
тр~вистъ. Отъ тукъ изтича водата къr.1ъ чеrвър1"ОТО езеро. Тукъ 
минава и пж. еката, която започва да се катери по rолtиа стр ъ м

нина; отначало кри~ул11чи въ дtсно отъ езерната рtкичка, що 

спада ,отъ щестого езеро, а послt минава въ лtво. Товз иtсто -
отъ петото до шесто: о езера - е н а й-опасно зч минаване, осо

бено съ товарни животни, защото пж.теката не е лична и е много 

стръмно и Сl<ЗЛИСТО, 

Понеже искахъ добрt да се о~:,иенrирамъ за началот~ на р . 
Скакавица и р. горица, затова • тръrн11ъ отъ западню1 краА на 

Бъбрековидчото езеро къмъ върх~ межа1 него и . Скакавишкото 
езеро. Виntхъ, че е много стръмно и рискувано, но трtбвэше да се 
искача ropt. Облtкохъ си палтото, наиtстихъ дреболиитt no дже 
бовеri; - освободихъ си ржцtтt, за na се държа здраво о ка-

- мъиитt, и тр ъ rнахъ. -По едно врtме, като издиrнахъ главата си, 

в.-.дtхъ, ч~ съмъ nО ."Ъ отвtсна канара, че въ лtво е отвtсенъ ро
въкъ брtrъ, по коАто лесно може да се слети въ езерото. а въ 

дtсно - почти оrвtсень скалистъ улей. Прtд rючетохь улея. БJJI• 
гоnарение, че камънит:=.. бtха гра 11ави, Td се не хлъзrахъ ! Из6авихъ 
се най-сетнt, - 1-1а върха съмъ\ Тамъ двоАно удоволствие- прtо
долtхъ е .~но „рtпятствие и се ориент~рахъ въ околностьта. Ска. 
кавишкото edepo се разтила utлo прtдъ менъ; на 4 - 5 км виждамъ 

края на езерната скакави , uка коr11озина, orIJ.tro се спуска и първиs~:rъ 
Скакавишки водопадъ. И мисля: щомъ е тамъ този водопадъ, много 

f 
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напрtваръ ( скоро) ще се дойде по Скакавица, · прtзъ най- гарния 
водопадъ, изъ Скак1вишкото езеро и право на петото Бъбре
ковидното езеро.-.,,Открихъ наЯ-к.жсия п.жть за Индия~• - Ще го 
опитаме нtкога ! 

. Н;~близу задъ този връхъ се намира друr'ъ. Възкацихъ се на 
него. Видtхъ началото на р. Горица (Овчарската рtка) и долината u, 

. която отнач·ало има малъкъ наклонъ, по.надолу постепенно става 
по-страшна и П')-с1ръмна и най-долу завършва съ десетина водо

пада, отъ ~оито най-долнитt два (10 миr1. отъ с. Овчарци) нматъ 
12 и 25 м. височина. 

Тръгнахъ къмъ шестото езеро и мислtхъ, че не е много далечъ; 
но едва слtдъ половинъ часъ по високата равнина се озовахъ надъ 

него. Новиятъ пtйзажъ ме накара да се спра и да му се полюбувамъ. 
Долу, въ д1:пбока пропасть, се сиаtе ш~стото езеро, по- ,яолу е 

·Кривото езеро съ стръмн~tтt канари и върхnве; аадъ тtхъ - други 
върхове; подаватъ се зжбатитt. каменливи върхове на Елени.връхъ, 
Копннтt, Попова.шапка :и д·р., а далечниятъ хоризонтъ се владtе отъ 
Чадъръ.тепе~ Мусала и въ дtсно- купчина з.ж.бати f!Ърхове, навtрно 
Юрушки-чалъ. Уморенъ отъ гледане, слtзохъ най-послt изъ ровката 
наклонность до езерото· - при друrаритъ ~и . 

Шестото езеро е • нарече,ю Чанакъ rьолъ, защото е вложено 
като въ паница. То е на 2400 метра височина: Бистр:та му вода е 
накарала Група туристи, МИНЗJIИ ТУКЪ прtди 4-5 ГОДИНИ, Д8 ГО 
кр~стятъ .,,Сълза•, отбtлtзано на една плоча надъ него. Мнсrо 

· сполучливо -име! Бистротата и красотата на тов ;, езеро спиратъ 
п.жтницитt на по.голtма почивка и на Qбtдъ при него. Напра
вихме и снимка на прtкрасната гледка. Тамъ се намираме между 
отntсни в.жбати канари, а задъ насъ блещатъ три езе'ра (вижъ кар
тината), стърчатъ върхове, разстипатъ се пространни борови гори, 

допу еж прострtни · 11олета, вадъ тtхъ -ппанини. Тукъ-тамъ между 
канаритt, 100-200 метра високи, имаше десетина нрtспи. 

Форм,ата на Чанакъ-rьолъ е елипсовидна. Т0~натз му rолt
мина не може да се иамhри, защото едната му половина е непри

стжпна. Дължина ще да има ДО 220 и.,-широчина,' -ДО' 180 м., а 
дъпбочина - колкото ·петото ( 10-15, м.). Те.мпературата на во
дата бtше 1з 0с, а ·на въздуха - 14° (въ 1 Ч , и 40 м. сл. об . ). 

П.жтеката отива на изтокъ hЪМЪ върха . Тя е доста стръмна 
- и плаши окото на непри ви кналия туристъ. За 10 минути бtхме 
на внсоqината, дtто се виждатъ и 7-тt езера . Оттамъ се хвърля 
сбщо поглед-::. на всичкитt езера и се вижда тtхната снърз!.!ность. 

Водитt отъ седмото, шестото и петото езера спадатъ направо въ 

четвъртото; водата отъ поспtдното спада въ третото ; <лъ което 
пъкъ се _разлива въ двt страни - въ второто и въ рtката къмъ пър

вото; водата оrъ второто езеро спада въ първото. 

Седмото езеро е на изтокъ, 1 О м. по низко отъ височината 
(езерния връхъ). То е въ плитка котловина, дълбока отъ .10 до 
80 м. Наоксло има сипеи и пасбище. Формата му е елипсvвидна -
150 м. дълж. и 90 м. шир., и е дълбоко 1-2 м. Температурата 
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на водата му , е 15°С. Това езеро не може да се ropдte съ . пое
тична ~ околн0сть, но пъкъ е най-високо отъ . всички. Трtбва . да .е 
на 250 м. надъ морското ниво. 

t'IS 
:; 
::s: 
:с 
CIS 

/ r::: 
с 

CIS 
r::: 
::s: 

'3-
CIS 
:с 

CIS 
Q. 
(1) 
rl) 
(1) 

Пж.теката на:rат11къ вQди тъкмо.: надъ Кривото езеро. Единъ 
отв~сенъ дълъrъ еипей подканя всtки пжтникъ да търкулне нtкой 
камъкъ (тукъ има самv . лочи) и да му сJ1уша пр0дължителния · eJ:- , 
тежъ, докато изтрt·ска долу въ камънака до езерото. - По-на

татъкъ, ка:rо ее закрие Lчетвъvтото езеро, зърнатъ се други дв'k 

4 
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езера; тt еж. езерата на Правич Искър~, отъ i<ойто е взета вода 
з1 Сапаревската вада. 

На високата ра1нина п.жтею1та не се познава. За монастиря 
се тръгва прэво на юrъ. Ние 11родължихме къмъ изтокъ. Мина
в1ме по гребена меж11у Урдинитt езер.а и Правия Искъръ. Урпинитt 
езер -1 виж.nаме наср·tнцэ, блtснали межау малки скалисти връхчета, 

всрt1ъ една rолtма котлрвина. Tt еж. четчри малки езерца вс;)tдъ 

котловината и двt п,о-долу въ нолината . Тамъ, д·tто rребенътъ се 
най-много стеснява надъ ,1.жтеката, има голtма скала, почервенtла 

oтropt; отчунахме и видtхме, че има асбестъ. Този rребенъ на
татъкъ се разширява и образува пространното Червенобрtшко пас• 
бише, което постепенно сл ~~ за към1:, , Искроsската долина. Два часа 
ходихме по голото пасбище наnъ Урдин'а рtка и . едииъ часъ сли

захм~ изъ бороват~ гора. и се търсихме пжтека да с11tзем ь въ Ур
дина рtка, · но напусто - навсtкг д-13 се надвtсвахме надъ пропасти, 

високи 100- 200 м. Едвn мъ слtдъ три час~ ()Тек1:.ителснъ, се на
надоленъ nж.ть стиrнахм ~ въ рс вни 1-1 э , а на }'рдцн~ рtка. 

Тукъ ношувахме и на друrии де нь останахме на почивка. Въ 

2 ч. СЛ 1' ДЪ объдъ ПОТН{I ИХМе за с. Ба ня . Ала пн.тя не знаехме, та 
1)1,хме принуьени па изпJ1ашзме rр·вховетt си по стръмнитt кози 

пж. тек и на възвишението .,, Св. Духъ". 
Въ Баня пристигнахме бодри и весели въ 8' часа вечерьта. 

Отчети на ч-лоноветt на БТД 
за 1909 г, 

Долнобански клонъ «Ибъръ>). 

, Прtзъ изтеклата 1909 г , клонътъ брои 20 души членове. 
Записани еж. нови членове: · Хр. Апостоловъ, Александъръ Бар
зовъ, Захар~ П. Георгиевъ и Ангелъ Дамяновъ. Отписани еж.: 
Вълчо Добревъ, Д. Малджиевъ, Т. Анаст.асовъ, Св. Георгиевъ, 
П. Поповъ, Т. Стояновъ _и Н. Златаровъ по причина на прt
мtстване, а д .. Сестримски, Н. Калайджиевъ, Иванъ Поповъ, 
Ст. Луковъ и Ст. Константиновъ-за неизпълнение задължения
та си спрtмо клона. Нито единъ отъ отписанитt членове не 
еж. повърнали значкитt на клона. 

На 28 мартъ т. r. се състоя годи шното събрание на кло
на ни, прiщъ което настоятелството даде · своя отчетъ. Смtт
китt се пptr ледаха отъ контролната комисия: Г. Н . - Лу джевъ и 
Н. ПетрЙнъ. Въ новото настоятелство в:1 изатъ туриститt: Д. 
А. Цвi,тковъ, прtцседатель, К Симоновъ, се к рета рь, Ил. Де-
6еляновъ, ка с иеръ, и Г. Н. Луджовъ, домцки нъ. 

Събранието гласува , слtдн и я бюджетъ за 191 О годи на: 

/lриходъ: 
Членски вн осъ отъ 20 чл ена . 
Отъ недобори 

120 л. 
100 „ 
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Qтъ прtдставления и вечеринки 50 л. 
» абонам. на сп. «Б. Туристъ» 20 » , 
» ;записнина 

» с 11учайни приходи 

Всичко приходъ 

Разходъ: 

1 О » 
1,0 » 

. 310 л. 

Приносъ къмъ централ. каса 25¼ . зо· - , л., 
Дълrъ , за флагч. и тояжки на юнош. туристи 9"85 » 

за делегати на събора В1> София 1 30 » 
» канцеларски потрt6и 5 » 
» врдачи и поздрави . , 1 О » 
» сбирки . , 10 » 
» абонаментъ на сп. «Бълrар. Туристъ» 20 >> 

» значки 10 » 

» непрtдвидени . 20 » 

» седtнки 20 » 

Всичко разходъ . 164·85 л. 
Вънъ отъ членскитt вноски, всtк.-: члеНЪ' се задължи да ·. 

,постави на свои разноски по два показалци на на~- важнитt 

,пунктов~ изъ клоновата область по наредба· и у~<аза-ние отъ 
настоятелс:твото. 

Прtзъ лtтния сезонъ клонътъ ни устрои многоцневни из• 
.лети изъ Родопитt, Ихтиманскитt планини, Рила и «Еледжикъ», 
.а еднодневни - изъ близкитt мtстности. 

Оrъ мноrодневнитt излети най-добрt бtше посtтенъ он
.зи до историческия «Еледжикъ)>, а друrитt · по-слабо. 

Контролната комис и я въ своя си докладъ констатира, че 
.за финансовата 1909 r. въ касата си клонътъ има само 22 л. 
въ наличность и сл·вднитt дългове къмъ централната каса: 
приноса 25¼ отъ 120 л. - · 30 _ л., абонаментъ на сп. «Б. Ту

·ристъ» - 30 л , , за .:> тур . значки - 1 О л., прибр"анъ абона
.ментъ за сп. «Б. Туристъ» отъ поручикъ Сам?Зковлиевъ и ка-
-nитанъ Вълковъ - 4' л ; всичkо - 74 л. ' · 

Пръзъ тази година клонътъ ни е ималъ двt срtщи съ 

Лловдивския, Софийския ,-и Бtловски клонове - на Костенс-кия . 
. ,водопадъ и на монастиря /(В. Петъръ, Т.· Пазарджийско. 

Прtзъ сезона на седtнкитt се устрои само една седfзнка, . 
,ко'ято бtше посiнена отлично отъ туристи и госте. 

За да популизира своR край и да добие срtдства за из
. пълнени~ по-лесно дружественитt цtли, клонътъ ни взе рtше

~ие да отпечати вь 1000 екземрляра подаренитъ огъ туриста 
А. Д. Цвtтковъ описания: «На Му сала» и «Изъ Мш<едония»,. 
Къмъ дарителя клонътъ изказва своята сърдечна блаrодарность . 
. За прtдседатель: Хр. к. Апостоловъ. К:асиеръ: К. Симоновъ. 

Пловдивски клонъ «Калояновъ-връхъ». 

Пловдивскиятъ клонъ, е новъ; той не е прtживtлъ · още 
,една пълна' rодv1на. Првди нвколк,J rоц ,ша вь Плов,,{vtdь е им1-

1 
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ло туристски клонъ, нd както бързо е билъ възникналъ, такц 
еж.що бързо е изгасналъ, безъ да е оставилъ каквато и да била 
слiща. Нуждата ни отъ туристски клонъ се е· чувствувала отдав
на, ала липсв~ла е инициатива. Такава се яви въ лицето на 
учителя С. Д. Скрински. Той, прtдаденъ отъ сърдце на туриз-

. ма дtецъ, свика на 25 май 1909 r. едно събрание отъ · люби 
тели · на спорта и слtдъ размtна на мисли, нареди да се из- , 
бере единъ врtмененъ комитетъ, който въ най-късо врtме да 
приrотв_и проекто-уставъ за 9сноваване клонъ отъ Българско
то Туристско Дружество. Тоя врtмененъ комитетъ се е със• 
тоялъ отъ слtднигв лица: С. Д. Скрински, С. Шишковъ, гим
наз. у- ли, Н. Груевъ, 6анковъ чиновникъ, и Д. Поповъ, основ. 
учитель. На 19 юни с. r. е било свикано ново събрание, което 
е разисквало и приело окончателно прtдложения отъ въпрос• 
ния комитетъ проекто - уставъ и е било избрано настоятелство 
въ слtдния съставъ: прtдседатель - П. Д. Жилковъ, бившъ 
окр.ж.ж. училищ. ИНСПе'КТОръ; подпрtдс. - Н. Груевъ, 6анковъ 
чиновникъ; секретарь - Ат. ПопЬвъ; касиеръ - Ст. Дончевъ, 
6анковъ чиновникъ; домакинъ - Г. Бойкиновъ; съвtтници - Х. 
Стефановъ и Д. Кожухаровъ; контролна комисия - С. Шиш
ковъ и -Пиронковъ. Така конституирано настоятелството, то е 
имало до 31 д-екемвр·и , 1909 r. 1 О засtдания, въ които с.ж ра· 
зисквани главно въпроси отъ организационенъ характеръ, прие• 

мани еж. нови членове и еж. взимани рtшения за излети и въ 
свръзка съ тtхъ еж. _ поставяни надписи на кръстоп.ж. ти щата. 

Въ самото начало като ос1-ювни членове се записаха 32-ма 

души. Отъ 1 юли 1909 r. до 31 декемъри с. r. се записаха 
още 23-ма, отъ които само 6 по разни при чини напуснаха. 
Така щото въ края на 1909 год. клонътъ броеше 49 редовни 
членове. - , 

Клонътъ прояви своето с.ж.ществуване съ излетитt си. Та
кива бtха устроени : 1) н'а 7 юний 1·909 r. (прtди основаване
то на клона) до с. Сотиръ, зеха участие само 5 души; 2) на 
?8 и 29 юний до Бр~цигово-за IX туристски сборъ, зеха участие 
7 души; 3) на 5 юлий съ маршрутъ: Бtлащина-Новоселъ-Ка
лояновъ-~ръхъ-Марково- Пловдивъ ; на Калояновъ-връхъ се 
постави паметна плоча съ надписъ: «Пловдивски клонъ «Ка· 
лояновъ-връхъ» отъ Б. Т. Д . ; на този излетъ взеха участие 
18 души; 4) на 19 юлий до с, Кукленъ - монастиря св. Врачъ 
и обратно - .24 души; 5) на 27 юлий до Катуница- Станима
ка-Воденъ, съ 9 души; 6) на 6 августъ до Фердинандово-Со
тиръ, съ 18 души; 7) на 14, 15 и 16 августъ до Пазарджикъ 
- монастиръ св. Петъръ · - Пателеница ' --- Sаткунъ - Ад
жиларе, съ „20 души; 8) на 23 августъ до Катуница-Станима
ка -Асtнова крtпость и обратно, съ 20 души; 9) на 6 септ.ем
врий до Бtлащица - Крtпостьта, съ 12 души; 1 О) на 13 и 14 
септември до гара «Кричимъ»-с. Кричимъ-Куртово-,~,онаре 
-Устина-Перущица - монастиръ св. Тодоръ, съ 64 ~души; · 
11) на 4 ' октомрий до Скутаре-Трифилъ-Роrошъ и обратно, 
съ 20 души. , , 



73 

До началото на 191 О г. въ касата еж. пост .ж.пили: отЪ, 

членски вноски 108"60 л., оть ленти 25 л., отъ з.ап ~С1:1Иf1~ 60 
лева; всичко - 193"60 лв. 

· Изразходвано: за афиши, квитанции и пр. 64"95 ,:щ_, въ 
'централната каса отъ записнина 60 л .; въ центр. каса ·· отъ 
членския вн_осъ 29 л. и на лице 39"65 л.; всичко 193"60 л. 

Прisдседатель: П. Д. Жилков.ъ.. 

К Н И Ж Н: И . Н А. 

' Туристи'9еска, ба,6лиотека си пр'kдприемчивость и н~ход~~ ;: ,_ 
«И.а пж.ты>, Д Стеревъ. ~ .А'2 1; во~ть, неустр1аш1Jмость и , настой.-:- · 
8 и 9. Бургазъ. Ц'kна 1 ·20 лева. чивость, а развива ·и своит'k ал; ·. 

По историческото си минало Бъл- ТУJ:ЦfСТИ'!IНИ чувств_а. ,,,ЕксJ,::урзията:; · ·• 
гария е най-старата отъ сега еж., пи~е r. - CreRe~.i ; ·. JJl?iP.~~~:ra · д'k::_-·~ 
ществующит'k балнансни държави. тето; Т5! раз~ив~ _ н~r~~о·тq r;;r,e.~ ;
Но днешна . България . е най-млада дище, тя го ,. зап?зна~~ ~~.ЛR_.CP.:1>.J!.-:; -: 
отъ тi.хъ. I<ато такава, канто въ ствено fЪ ~нога ~~ffiil, ,. _пo_"7JltCft5?; 
борбата за своето сж.ществуване, отъ , IJ,~.1!~ томqр,~/ ;:½~~r~-: · и , Jf P:~ЯH! · 
тъй и при всi.ка крачка напр:\дъ стаи; ;r~ пра~~ ~1т~-~R,,. по? '1~Р.л1Q: · 
I<ЪМЪ своето бж.деще, тя не~олно дат~ш;ю, q(?::- ЛrE~R-.~~ c~~If~~ ч~ .~:1'.И~.-
с_е обръща къмъ западъ да ВИДИ . 1матичн':lr-t пнqм~.~,! щ\ 8~ ;_ с~ qри~ . 

-и използува за себе си дъ~гоrо- т11СJ.<~ , д_~ Cr в~~,,, . ч , ~л~Фf~- ~~
дишната опитщ)сть и високат~ кул-:- , пр. иродэ,та и ,ъ . н~~нtр·i;_ А1>Ч~ = д1>Р: 
тура на просв'kтенитi. западни стра- в~та, щ~~OTHlf? х;11лм'3в~; т~ ра~ви

Нlt. I<анто въ щ:ичко оттамъ т.~ ва нerqв~rct мисл~:~,~!1~~ -~.~осqбн~.сr~, .
търси' упж.тваJIИЯ и канъ ца се въз- з3:щото . l:ICYE~TIJ~, [IP 11е~q11я,_ тр ~~ : 
'пита .най-добр~ едно , ,физ~,ческо и · принужд,.ав~ д~-- СР,fi,в„ява д'hй~т.в~~i , 
душевно младо · покол'hние, : та. да . м-tста > и· црt_д~ети. · ч~: Ф,з~~·~с1<ат~-,,
стане способно н~стойниво да с~ полва IJe ~gt.б"«:i и ~ с~ г,овор~;· , 
стреми къмъ посочени цi.ли, про_- Учи~!fЩ~, ~оето IJ-~ Jqди по е~~кур,~ 
дУJ<.ТИВНО да раапр'БД'БilЯ CB~)l~Ti; ; ~ЦЧ, ~q~e ~есеть '(-f~~ ~Ъ. гqд~~~Та_1 1 
ф~~иче.ски и ду.шевни си~и ~- у,с'7 е у~и:1ит,~ пъл,о f·Ъ:~~,1,лъ · ~ ша7' 
п'hшно да врдu борба съ. xopa:ra и бл_онность; ексJ(ура~,ят.а' .е н,ера~7' 

й съ цриродата, Едно . 'от:ь усло- дiщJ{~. ~асть, от;~ . об1,ч~н1,1 ~т.о 
1

1! в'ъз~ 
ви5!та, при които просв1пен11.т'k на- питаIJиетQ. да. се, ~апюриµ:~ъ въ стэ,~ 

роди rотв~тъ младещьта„ з_а усп~хъ и д~' qпирваJ.?j, , с~н~~и, ~t,c~~, пр1щ..: 
въ тая борба, е ивучването на хо,- мет,и, все еднр 7 дf я.11сн~щъ очитJ 
par,~ и природата, срi;дъ коя:го се си. и да сж.дищъ. за цв,.:tта 1ц1 боитt . 
B0JJИ тя. Едно отъ най:до'б, Р,и ~r~. . , . ' . , !, -~- , , • 

ср1щства аа това тия нар.оди со,- ,,H~yptт~fl:i:a деf,еч1:1~.9.на раз :-
чs1r.ъ спорт.а и. изле.ТJf Т'Б.~ изъ. св.оя- хqдка, ~а~~а. точ дpyr~p.i;! ме въз- · 
т~ и чуждитi. зем,и, дi.то съ 'иi- роди: тя 1!{~_ даде, . ~оsеч.~ пqзнан}fя, 

• • , -. .., • _ • 1 i - \ ~ , 1 't r 11 ;,. , , · · ~ · ' 

Л~'!;.ИТ'Б срi.ща много м'kста и нt.щ.а, по-rо.1;1tма опп:.НfJЕТЬ,. а ф~вичес~~ 
кg1:1-то затвър11,яватъ старитt. му 

I 

и дуц~ещщ, Ч ме .~ади., B_fl да мога~ 
.З tl,c} !J JI~, 1:1ли, Mf.- д,.ащ1т,ъ н,ови, става по -'л _еко_ · 

1

Д~ ЧJ?--1т.1zрп_я ХУ,~,qст,итt , J,.1,с! 
фц~в~ески здрав~ и развива у~ себе учи4ището -:- np~'f~,. мърсо!а, к~ :-

/ 
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тайска етикетность, мъртвешки шаб
лонъ и мразовито другарство" . 

· Излетитi; изъ България иматъ 
гол-tмо значение не само за бъл

гарски_т-t ученици и учители; т-t 

еж съ еж.щото грамадно значение 

В 33 всички ония, КОИТО се явя

ватъ като ржководатели на иконо

мичния, политичния и култур

ния животъ ьъ нашата страна. _3а · 
щото дово.11но е правъ г-нъ Сте

ревъ, че „ние, новитi; българи, сме 
интересенъ народ.: каквото и да 

заловимъ, ще го скроимъ, безъ да 

му мислимъ .-и знаемъ много, бър
зо съ глупешка дори ув-tреность. 

Намъ ни шiпсватъ знания, хла
деяъ разсждъкъ, обсто~но обмис
люване, проникщ~не философско JiJЪ 

работата. Напр'им-tръ, отваряме :зе
.медiшско училище въ Търновско, 
а търновс1<иятъ земедiшецъ може 

да даде много уроци на нашия дип

ломиранъ агрономъ; пъкъ тамъ, 

д-tто тр-tбва да се отвори такова, 
д-tто масата е по-незко1<ултурна, 
напр. въ Странджа, - тамъ н-tма. 

Най-развити бубарски центрове еж 
Х_арманлий и · Любимецъ - ние от
ворихме въ Враца свилено тъкар

с1<0 училище. Въ конференцийт-t по 

вемед1тие, индустрия и заr1аятъ 
се ра'зливаfi ;много р-kчи, кроятъ 
се много плаnове, а попитайте тия 
синковци, вна:ятъ ли климатични

т_i, условия »а нашит-t градове, 
почвата, особ·еностьта · на годиш· 
НИТ'Б . врi;.мена,:· характера И фИВИО
н'омИ ЯТЗ на . ·жителитi, И Т'tХНИЯ 
духъ? Отъ това · и тая аномалия, 

отъ това тоя. рачески напр1щъ1<ъ 
, ' ~ " 

въ поминъка на населението .' 
"Сп и'·мъ ни е, продължава дру· 

~ад-t г~нъ Стеревъ, спимъ ние и 
денi. и _ f!OЩ-t: спимъ. на нивата, 

въ училището, въ канцоларията ... 
~J;IИМЪ наврi,дъ.' А вижте въ при
родата (и въ ., културния св-kтъ)-

тамъ нищо не спи, само ние пра

вимъ изключение: спимъ на мла

дини, спимъ, к п. га възмжжеемъ„ 

спимъ на старость. И тая др-tм1<а, 

на душата, на сърдцето, на орга- :

нит-t дълги години ще разв-tва. 

своето пл-tсенясало намiiтало вър

ху всичката д-tйность; ако бждно-

то покол-tние спи и то като насъ,. 

по-добр-k е да се не заражда вече!"' 
Ето защо ние отъ сърдце се рад
ваме на вс-tки починъ ва излети. 

ивъ нашата страна, съ радость по

срisщаме всisко словце аа тия из•· 

лети, съ радость поср-tщаме и гор

ната книга на г·:а:ъ Стеревъ. 

Читателит-t на „Български ту- -
ристъ" повнаватъ вече г-нъ Ст. по 
отвива, даденъ въ страницит-t на 

това списание (год. IV, стр. 13) · за 
първит-t шестъ номера на него- · 
вата туристическа библиоrе~а „На 

пжть". Въ горнит-t три нови но
мера (7, 8 и 9) отъ тая негова 
библио·те1<а той ни пр-tдава своит-t 

" „мисли, случки и впечатления отъ 

пжтуванията си: 1. пр-tзъ Хасково„ 
Чирпанъ,Сливенъ, Rотелъ,Османъ

Пазарь до Прi;славъ, 2. пр-tвъ Де
белетъ, Ямболъ, Rъзълъ-агачъ, Ra- . 
вакJtий, Сакаръ, Странджа и 3. прi.въ. 

Царибродъ, Поганово, 3вонци, Трънъ 

Бр-tвникъ. При описването на пж

туванията си между тия селища 

Ст. зачеква, речи, всичко, каквото _ 

интересува туриста: и дължинс.та,. 

и качеството на пжтя, и ср1щства

та, и улесненията ва движение по 

т-tхъ, и гледкит-t и хубоститt на · 
природата около тi!хъ. И селища 

той описва доволно многостранно:

м-tстоположение, минало, харак

теръ на селището, неговата _почва; 

климатъ и богатства, а и поминъкъ · 
и бита на жителитil му. Само че, 

споредъ насъ, тая многостранность. 

на описване селищата е на много 

м-tста доволно бi3гла и повръх-
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ностн.а, ма«аръ !И .за .еди-и ·пжтни : шата земя създава тол«ш~а разно~ 

б1шtж101, ка·кв11то еж тия ;на г. Ст. : родни доходни «ултури, «оито само 

Позволихме си тая бi;лi.ж«а, за- : въ благат«ата ни татковина може 
щото, iеакто •и{иrаз,в·атъ 1и нt«ои : да ги има : ту«ъ нива съ чуднQ· 

страни.ц•и отъ "Т. Б.", .авторътъ, · хубава царевица, съ пожънато жи
коrато иr.«а, може доволно май- · то или ечеми«ъ на черноземъr 

сторс«я «а«то да равкрtша прtдъ тамъ - червенопръстица се пери , 

читателя дюшит1. гледюi отъ при- съ широколистния тютюнъ, отта1е: · 

родат,а на нlашето хуба,во отечество, тъкъ по склонъ на пtсъчни«ъ . ес' 

тъй и да ·описва селищата, като аас:tтъ бурчакъ, а по равно - брат-:

изтък.ва п1"ЕХнитt очебиющи бt- ски единъ до дрvги сусама, анасо~ 

лtви, ·«оито г,и р-:вличаватъ едни на и · памука царуватъ край село и 
отъ р.руги". По--богати съ случки по двороветi.. Дори ардалътъ не е 
щtха да бждатъ бtл-tжкитi; на г. забравенъ: надебелi;лъ ст.ебло, раз•.

Ст. , мисля, ако той не пжтуваше перилъ се гордо, гордо, надм'tнно, 

, самъ - "вооело ,и занимателно е стърчи най-високо въ ' градината,. 

да се пжтува съ дружина" и по като че ти казва: ""'i. ардалъ, ху• 
непознати 1м'Ёста; и съ дружината баво ме гледай!" 1 

можешъ да -съзерцавашъ хубавото, "Идеята за залi;сяване доби жар

високото. Приятно впечатление пра~ ки поклонници, бързо пламтящи и 

ви ра,ботата на г. Ст. съ "мис- скоро угасващи; тя се започна мно

литi;", 1юито той е пр"kплелъ въ го бързо и мно1·0 едностранчиво ;
своит1, бiшi.»пш . Ние ще процити - като викнали всички: ,,боръ, боръ, 

раме нi;кои отъ тtхъ. "Не ~амо дайте, ще напълнимъ страната съ

селянинътъ_ но и гражданинътъ борови гори! ,,Царвули нi;ма, гайда, 

изобщо не обича чистота-кжпане- иска. " Ние имаме нужда .на първо, 
то. Нашето ,богатство е мърсотия- врi;ме отъ хлi;бъ, тi; ни даватъ 

та : отъ всi.ка страна сме бi;дни, естетика и въздухъ, които имаме 

та като се лишимъ отъ нея, ще достатъчно. Насадете ми черници 

станемъ още по бi;дни · - тя: ни е вмi;сто борчета, та дайте срi;дство 
мила. Човi;къ. който обича чисто- на сиромащьтп да извади насжщ"" 

та и въ Ca,xapz ще намi;ри вода ния; посадете ми о нощни дървета, 

.. да се измие, а мръсниятъ и «рай та подиrнете чрi;зъ това много 

· море : и рi;ка ще си остане такъвъ. други проивводителсвва ! Далечъ, 
Въпросътъ за къпането е най-мал- отъ менъ мисъльта да бжда про ... 
1<0 засi,гнатъ въ обществото и осо- тивъ • боровитi; гори, макаръ че· 

бено въ училището, а пъ1<ъ то е м.оитi; дi;ди еж живi;ли по 90 год~. 

едно отъ най-важнитi; · условия ва безъ тi;хъ. Па и азъ не се нуж~ 
добро здраве. То би трtбвало да дая отъ т1,хъ, нито сегашното бол

ее въведе въ училищата поне въ но поколi;ние: докато борътъ се· 

мi;сеца веднажъ и то задължи- задигне, то ще ивмр~ и ще дойде-
телно, ка«то еж задължителни уро

цитi;. Дори въ ВС'БКО , по ~ ГОЛ'БМО 

село трi;бва да се задължаватъ 

, о6щинитi; да построятъ м tсто за 

" R~паи-е . 

друго, още по-л:илаво, на което и 

борътъ не ще може вече да по
могне. Ала споредъ мене, валi;сете 

сега съ най-полезното, създайте 

сi;менище за приятното и работата 

„При горещия юженъ климатъ, не ще се захваша · отъ на.:~алото на 

раан{ю.@р.авието на почвата на на- «рая - отъ края на· началото. Оста· 
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вете настрана борnманията ва по

б:ждно, по-охолно поколi.ние, което 

ще дойде сл1щъ насъ и ще намi3ри 

по-здрави основи за пр1шитаване". 
Не1<а приведемъ тукъ и п-tкои 

отъ мислитi3 му за нашата етолица. 

,;София има два отли1чителни б1,

л'kга - фивичес1<и и нравств-енъ, вън 
шенъ и вжтрi3шенъ. Външниятъ u 
видъ напомня една европейска сто

лица. · Но тя не принадлежи на себе 

си - тя е създадена и принадлежи 

на бан1<ата и народа. Банката от-

вата; всичко, което иска да дема-:

гогствува, да запов'kдва и да му. 
вапов"hдватъ; всичко, което е го

тово да подлага жена, сестра, дорl!_ 

д1,щеря, за да може да носи ко

прина, да се вози съ автомобилъ, 
да има файтонъ; всичко, което сега 

току-що т))"hбра да се учи да чете 

и пише правилно, борави съ пе

рото тъй, както пакостницит"h бо

равятъ съ ножъ, бомби, динамитъ; 

всичко, което гледа най-мал,ко пъл-
3ИШКОМЪ да се доксrпа до царската 

пуща пари на количество и срокъ - трапева и тъй да се впие въ нея, 

-споредъ каква партия е на власть, щото съ никакви течности, съ ни

:rа1<а щото · нито на една партия не какви скрипци не можешъ го от- , 

става криво и изпъкващитi; чле- кърти оттамъ; всичко некадърно, 

нове отъ нея иматъ свои вдания. което една партия при_бира, · за да 
А пъкъ всичкит"h тука-речи б~вши може да си служи съ него ~c-t-
.министри, генера:ли, счетоводци, сек

ретари, прi.дприемачи, началници 

на отд1шения и прочее, и прочее, 

народни труженци, си иматъ по 

една скромна 2-3 катна (най
.малко) масивна сграда отъ спесте
н,ит"k отъ служба пари! Спестява

.нето е основа на богатството и 

това, равбира се, не е гр-tхъ; ала 

а_ко нtкоrа, което н"kма да на

стжпи никога, банката рече да си 

прибере парит"k и народа да иска 

см-Ьтка ва спестениТ't нари на свои

т"k труженици, надали ще останатъ 
въ София десетъ кжщи, създадени 
отъ 1<ървавъ, потенъ трудъ и отъ 

яестно спестяване. Това е въи1<аш-

1;1ия физиченъ ликъ на столицата. 

А ето и вжтр"kшния u, нравственъ 
,ликъ. Тукъ се е стекло и събрало 

всичко, isoeтo е жадно 3а търговия, 

гешt:фтъ, sa грабежъ; вси~к0, кое
то ум"kе д,а пълз.и, да се провира 

въ най-съкро~енит"k гънки на упl?а -

ко·га; всичко „ чающе възмущение 

води", за да може да вл"kзе въ нея 
въ самия моментъ, когато вод<!та 

е най-мжтна; всичко, което иска 

да бл"kсти, да парадира съ името 

на иi.ка~<ви идеали за доброто на 

народа; всич«о, което само търси 

развл"kчения, наслада, живот~ отъ 

тоя мимол"kтенъ св"kтъ; всичко ... -
. . но това ·всичко не може да се 
изброи" ... · · 

Мi.стото тукъ не позволява да 

се направятъ повеч.е цитати отъ 

раsглежданата , книга на . г. Стер'евъ, 

но и казаното доту_къ ще стигне 

да АЭде понятие на читателит"k 33 

нея. Както пр"kдишнитi3, тъй и тuя 

номера отъ библиотек(lта _на Сте- ,., 
рева еж ц1,ненъ вкладъ въ нашата 

тъй б"kдна туристична литератур~, 

и ние я прi.поржч~аме на друга

рит"k-ту~исти, а и на вс_ичкu лю· 

бители на пжтуването 11 на пжт-

нитi; бi.лi3жки Н. К. 



77 ---:-

В 13 С Т И. 
\ 

Туристски с-tмейн-и ср-tщи. из1тtването ,на дружествения химнъ. 
- Прi.зъ зимата туристътъ повеч~- Сл-tдъ това съв-втни1сьтъ Щрем
то врi.ме почива. _Той се забавлява, фелдъ почна сказката си: "Знае
.затова и устроява сi.мейни ср"kщи. те ли вие земята отi, нf;мско

Успtхътъ на срi.щитi. говори мно- то отечество, най-ху6авата, на 
го · за сговорностьта на туриститk Некаръ?• · 

и за силата на организацията имъ. "На кой шваба не тупа с·~рд

.Доколкото знаемъ, с-вмейни срi.щи цето при спомена за отечеството 
еж устроявани отъ Търновци, Со- отъ началото на оная извi.'стна и 
фиянци, Пловдивчани, Долнебанци и любима пi.сен t: ? Пжтешествието 
.Дупничани и ефектътъ отъ т-tхъ за почна отъ с-tверъ къмъ югъ, отъ 
туриститi; и обществото е билъ изтокъ къмъ западъ съ разнообра
·чудесенъ. 3атова, както излетит-t, зие при странствуването по вели-

. ·така и срi.щит-t трi.бва да бждатъ чественитi. Шварцвалдски долини,' 
.възприети и задължителни за всич- по покрититi; съ лозя Некарски 

11<и туристски клонове. Понеже У рътлини до Тауберския край, по 
•насъ . на програмитi. ва срi.щит-t великолi.пния Швабски Албъ до 
'Разнитt клоно~е равно гледатъ - покрититi. съ замъци скали по до
•едни ' устрояватъ срi.щи много се- липата на тихия Дунавъ, прi.зъ 
риозниJ а други - силно забави- горния Швабск.и край чакъ до чер
телни, азъ извлi.кохъ отъ „Der ния гребенъ на бр-tговетi. на Швaб
Tourist" долното описание на една ското море. Всички свi.тли картини 
туристска срi.ща на членоветi. на бi.ха художествено приготв1ени и 
Щутгардскоtо албско дружество, се откриваха при разкошна обста· 
1<оято, вi.рвамъ, въ бждеще ще поу- новка - съ обiцата дружествена 

-чи и ржководи мнозина отъ . дру- значка на Швабското Албско и 
,гарит-t-туристи. Вюртемберrското Шварцвалско дру• 

„Щва6ско · Ал6ско Дру же- жества. I<артинит-t б-tха много и 
"·тво - Щутr#,рдска секцйя. - чудес1:ю пр-tдставени: невъзмощенъ 
Врi.~ето за пжтуване е на свър- бi; избора при толкова много и ху

шване; тури стека та гега, чанта и бави картини. Любимиятъ ораторъ, 

,обуща влизатъ въ ваканция. Лока- който е ' виденъ повнавачъ на Шваб-
.. .лит~ тр-tб&а вече да даватъ слу- ската · земя, съум-t по единъ май
чай за подслонъ на В(:селитi. ту- сторски начинъ да прикове внима

·ри·стски Ср1.ЩИ. 3а!ОВа И Щутгард- НИеТО на слушателит-t, СИ И да ИМ,Ъ 
,скрта секция. въ понедi.лникъ, 26 . разправи за геологично:го f наслое
ное·мврnй н. с., покани членоветi. ние · на Швабия,' за нейнитi;, не 
с~ · на· туристс1<а сi.мейна срi.ща. особено оцi.нявани',ландшафтни 1<ра
~рiщ~тоеше да се държи сказка соти, за обичаит-t, нравитt и за
съ пjюе1<ционенъ апаратъ, аатова нятията на обитателитi. u. Скаа
гоститi б'kха много - салонътъ чикътъ нам-tри силно одобрi.ние , 
'61; напълненъ до послi.дното си за своята · интересна сказка. Слi.дъ 

м.-kстсi. Ср_tщата се почна съ оби- сказката вечеринката цродължи съ 
,к~овената поздравителна рi.чъ и . еъ ИЗС8И~ането .на 1<ларнетъ ,, Larg-
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hetto и Menuett съ Variation отъ 
Моцарта. Съ раавитъ и приятенъ 
гласъ бi;ха иапi;ти: Pagenarie отъ 
Фигаро, Sehnsu.cht отъ Хофмана, 
Voge] im Walde отъ Таубортъ и 
пр. Мжжскиятъ хоръ на Албското 
туристс1со дружество аа добрi; ив

п-втитi; му пi;сни отвс-вкждi; б-в 

въанаградено съ одобр-вния и бла-

годарности". r. к. 
, Сждебна присжда оть зна

чение з'а пжтницит'h по же
л'hзницит'h. -- "Н-вмскиятъ Юри
ски в-встникъ" съобщава една аа
б-влi;жителна присжда, иададена отъ 

германския щtсационенъ сждъ аа 

пжтницит-в по желi;аницит-в. От

нася се до слi;днето: Единъ пжт

'никъ си купува билетъ аа пжту
ване· цъ една жел-ваопжтна стан

ция и си пр-вдава куф~ра на ба

гаж1а,. 3а да съобщи н-вщо на хо

телския слуга, иал~ва на вадната 

тераса на гарата. Н1връщане от

крехнатата ГО,!]'БМа желi;вна врата 

на станционното адание се аатваря 

и той, м,шавайки прi;зъ нея, си 

наранява тежко д-всната ржка. I<а

сационниятъ с№.дъ, и ,>v1аvки горното 

прi;дъ видъ, е осждилъ желi;'>о

пжтната Дирекция да плати обе· 

щетение на тоя пжтникъ, като е 

издала р-вшение въ смисълъ: "Вс-в

l(И пжтникъ, снабценъ съ билетъ 

въ . една жел-взна гара, управле

нието на послi;дната е длъжно да 

ввеме всички мi;рки за опазване 

адравето му прi;въ всичкото вр-вме, 

ког;ато той се намира въ гарата". 
Изъ "Der Tourist". Г. -К. 
Помощи за постройка на ту

ристската хижа на „Царевецъ". 
-т Освiшъ подаренит-в отъ Н. В . Ца

ря ___... 500 лев а , В.-Търновскиятъ 

Окржженъ Съв-втъ е пр-вдвид~лъ 

(и одобр-вно) въ бюджета си за 
1911 год. - 1000 лева, а Търнов

с1<ата община само 100 лева. 

Изъ живота на Дупнишкия· 
клонъ Рилrки езера. - - На ту
ристс1<итi; клоневе прi;дстои да рав

виватъ широка културна д-вйность, 

въ обществото. Т-в не :-рi;бва да 

пропускатъ никога моментит-в, ко

гато могатъ да докажатъ своята 

живнеспособнесть. Младиятъ Дуп•0 
• 

нишки клонъ работи вече въ това. 

нс:1правление. Така, на 5. февруарий 
с. г. той е далъ туристска вече.:. 

ринка съ слi;дната програма: 1. 1~ 
туристски маршъ - п-вятъ турне- , 
ти, 2. сказка ва туриi)ма отъ прi;д

седа теля на клона, 3. ,,Ганината 

майка" - п-ве см-всениятъ хоръ. 
на мув. д ство „Родни ввуци", 4~ 
"Въ обятията на Рила" - декла
мация. 5. ,,Воскресное утро" отъ. · 
Менделсонъ-дуетъ, 5. ,,Valsse" ~ 
свири манд. оркестъръ , на еспе• 

рантската група, 11. 1. ,,Дафино"---- ' 
п-ве см-всениятъ хоръ на муа. д ство: 

,,Р. звуци". 2. ,,Не е лесна работа" 
- хумореска. 3. соло на цигулка, 
4. ,,Швейцария ли?" отъ Алеко. 
I<онстантиновъ-"- четиво, 5. ,,Bato• 
ssian" ~ свири мандол. , орк. на . 
еспер. група. III. 1. 60 картини отъ.. 
Алпитi; и Pttлa планина, пр-вдста· 

вени съ прое~ционенъ апаратъ и 

придружени съ пояснения. 2. на· 

родно хоро. 

Вечеринката е била посi;тена. 

добрi; отъ гражданот-в. 

Поздравляваме дупнишкит-в сиi 
другари съ усърдната имъ работа. 

Благод'hтеленъ членъ. 
Варненскиятъ туристъ д-ръ П. Ив. 
Стояновъ, л-вкарь, се ''провъвгласи 
отъ XI. редовенъ турист~ки сборъ. 

въ Пловдивъ на 29 и 30. V с. г. 

за благодiпеленъ членъ на турист~ 

ското дружество въ България съг- · 
ласно чл. 37 отъ устава му, за

д-вто подари на централното на-

стоятелство на с:Жщото дружество • 

студията си „Хпгиенета на туриста". 
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Туристъ даритель. - Тър- ва д-kйностьта на клоноветi;, ва пж• 
новскиятъ туристъ г. Г. I<оваровъ, туването· съ 50°/о намаление по 
единъ отъ стълбоветi; на туривмаt българскитi; държ21вни желi;вници 

въ България, постоянно се грижи и пр. Най-послi; спомена ва проек· 

за прi;усп'Бване туристското дi;ло тирания вече о6що-славянсни ту

въ страната ни. Не минава и го · ристсни · съюзъ и пожела животъ 
дина той де не родкрiши и мате - и напрi;дъкъ на туривма въ Бъл

риално 'туристската органивация. гария. 

Така, по-миналата година подари Ивпълниха се добрi; и другит-k 

50 лева ва ; напращане бевплатнu точки отъ програмата - четиво, 

VIII годишнина на списанието на соло-цигулка, хуморески и пр. Въз
н'kкои селски и градски читалища будиха особено весело настроение 

въ България, миналата пъкъ го- катринитi; иаъ Българската, Маке

дина подари 100 л. за основаване донската и Швейцарската природа 

фода „Апостоли на туризма", а на които се покавваха съ проекцио
сегашния сборъ въ Пловдивъ съ ненъ апаратъ отъ фотографа на 

писмо отъ 26. май с. г. подарява Министерството на Народната Про-

200 лева за фондъ „Списание Бъл- · свi;та, г. Трайчевъ. Нi;кои отъ 

гарски туристъ ". тi;хъ накратко се обясняваха отъ 
Срf;щата на Софийс~итf; туриста Джанано~ъ. 

туристи. -На 5. декемврий 1910 г. Веселата седi;нка продължи до 

вечерьта се състоя първата есен- 2 часа прi;зъ нощьта. 
на сi;мейна ср'kща на туриститi; Приходътъ отъ срi;щата ще се 
отъ Софийския клонъ „Алеко kон- внесе въ фонда за построяване хижа 

стантиновъ" въ дружествения ло - на Черни-~ръхъ. 
калъ „Василъ Левски". На срi;ща- Поздравляваме клоновото настоя
та присжтствуваха около 140 души телство съ похвалната му инициа

туристи и туристки. Въ 9 ч. почна тива да устроява туристс1<и срi;щи. 

ивпълнението на праг.рамата. -- Похвална идея. - Бургаз
I<лоновиятъ прi;дседатель, г-нъ д-ръ киятъ туристъ г. д : Стеревъ плати 
Дi;довъ, слi;дъ като поздрави Ви · абонамента на слi;днитi; абонати 

тош1<итi; бродници съ веселата ту- на сег . . годишнина на „Български 

ристовска седiшка, покани туриста туристъ": ученишкитi; библиотеки 
С. Д. Скрински да говори ва ту- при Бургазката дi;вичес1<а и мжж

ристиката въ България. Сказчи- ка прогимнавии, Бургав1<ото чита

кътъ започна съ туристската тер - лище „Пробуда", Д. Анастасовъ, 
минология въ българската лите· учитель въ Бургавъ, чt1талище 

раутра, обясни понятието „турне- ,,Отецъ Паисий" въ гр. Совопол'Б, 
тика" и неправилното му равби- читалище · ,,Просв-вта" въ гр. Ан
ране отъ нашето общество; · ив- хиало, читалище „ Четецъ" . въ гр. 
тъкна, че туризъмътъ не . е бевцiш- Месемврия, ученишката .библиоте1<а 

но пжтуване, ,скитане, но е пжту- при Айтоската см-всена · прогимна
ван~ съ- любознателна и есте- вия, С. А. Ефтимова, ученич:ка въ 
1ична цtль въ прирадата и съ III класъ на Варненската д-tвиче
цtль да се развие тtлото. Сет- ска прогимназия. 
н-в той ивложи н,акратко раввоя Желателно е и други туристи 

на туривма въ България; говори да подарятъ на ученишки библио

эа първитt. ратници на тая идея, теки, читалища и свои повнати по 
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едно годишно течение отъ дру- годари на всич1<и туристи, 1<оито 

.ж.ервеното списание. помогнаха да , се устроятъ 1<лоно• 

Благодарность. Настоя- вит'h · туристс1<и срiпци пр'hаъ з~м-
телството ua Софис1<ия 1<лонъ „Але- пия сезонъ. 

1ю I<онстантиновъ" искренно gла-

Туристска поща. 

Съобщава се на туриста Н. Д. Смиловъ, прогимнавияленъ· 
учи~ель въ с. Горс1<0-Сливоно, Севлиевс1<0, че явилит1. . се въ еж.що

то село мними туристи Bf;pa и Петко Даска.ловн, отъ гр. В. Тър
ново, не еж членове на Българското туристс1<0 дружество. I<ло

нътъ „Юндолъ'\ гара „Б'k.11ово", сл'hдъ като го запита~ме за гор_ни
тi; туристи, когато се явиха т'h въ София, ни съобщи телеграфичес

I<и сл'hдното: ,,ДаскалоQН губятъ правото за членове. Вземете знач-
1<ит'h имъ. - Хайтовъ ". -

* 
Прiщадени еж на пощата бр. 1-3 на списанието ни за абонати

тk, абонирани чр'h,въ нея. 
* 

Изпраща с~ списанието редовно на посоченит-k отъ тури~та 

Д. Стеревъ десеть адр~са. 

* 
Централното настоятелство съ , 01<ржжно .м 32 отъ 12.V с. г. 

ис1<а отъ клоновитi; настоятелства ,ца изпратятъ списъ1<ъ на всич1<и 

редовни членове въ 1<лона съ обозначение професията fla всi.ки единъ. 

* 
Умолява се пр'kдседательтъ на чит. ,,Нау1<а" въ с . . I<адърwикъ 

(Пловдивс1<0) да съобщи въ редакчията, теглена ли е на 25.111 с. г. 
читалищната лотария. 

* 

I<лоновит"k настоятелства трi;бва да съобщать веднага на цен
тnалното настоятелство, кои хотели и гостилнl!ци въ района имъ 

, правятъ отстжпка на туристит-k-пжтници. 

ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА 3А 

Фондъ _ «Списание Български туристъ». 
Безспорно е, че дружественияrъ ни органъ 1<рi.пи . организа

цията. Но за да излиза. той редовно, да подобри съдържанието с11, 

и да уrол"kми обема си, тр'hб.ватъ _му _осигурен~ ср'tдства. Ето защо 
едицайсетиятъ туристс1<и сборъ въ Пловдив'!> на 29 и 30.V с. г., ка-
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то има прiщъ видъ това, рi;ши да се основе фондъ . «Списание 
Български турнстъ». 3а тоя фондъ централното настоятелство 
открива подписка между туриститi. и любителитi; на българсRата 

природа. То вi.рва, че фондътъ ще бжде подкрi.пенъ отъ мнозина 

туристи . 3а цi.льта и най-малката сума се приема съ благодарность. 

Имената на дарителит'k ще бждатъ публиI<увани въ дружественото , 
списание*). 

Първиятъ даритель на фонда е ТърновсRиятъ туристъ Г, Ко
заровъ, Rойто подарява 200 л. Неговиятъ примi.ръ се послi.два отъ 
Софийскитi; туристи: Иванъ Сандовъ (Rасиеръ на центр. настоя
-:елство) - подарява 25 л., Ив. _ Хр. Ламбовъ _{домакинъ на сжщо 
настоятелство) - подарява 10 л., майоръ Н. Н-tмски (съвi.тникъ 
въ сжщо. н~стоятелство) , - подарява 10 л. и С. Д. Скрински -
подар. 10 л. Въ идущия брой ще слi.дватъ имената на други да

рители . 

Г-ца Донка Русанова 
и 

Г-нъ · Атанэсъ ·. С. Джанановъ 
-туристи-

81.нчани на 5.IX 1910 г. въ с. Габарево . 

Честитяваме вi.нчалния имъ обредъ. 

Многодн евенъ излетъ въ 
Родопитъ. 

Прtзъ лtтнитt мtсе'-{и ще се състои 14 - дневенъ излетъ 
въ Родопитt. Тръгване отъ София на 23 юлий вечертьта. Отъ 
пловдивъ ще се тр:ьrне на 24 с. · м. подъ глав.атарството на 
тамошчия туристъ Ст . . Шишковъ, rимназияленъ учителъ. По
дро6енъ маршрутъ ще се съобщи на клоноветt, 

За6'f;л'f;жка. Поради бързане въ печатницата допуснати еж 

слi.днитi. важни п
1

ечатн11 погрi.шки въ статията «Пж.туване изъ 
Рила» (г. Х., бр. 2-3). 

Стр. 22, р. 30 отгорi; вм. 

" _ ,, " 12 ,, 

" 
,, 4 отдолу „ 

каза 

внжавi.лъ 

дъхаше 

да се - чете 

" " " 
,, " " 

кара 

заживiшъ 

лъхаше 

*) Чл. 37 отъ друж. уставъ гласи : ,,I. годi.теленъ членъ се 

. и·менува BCi.I<И, КОЙТО подари на Hi.ROЙ I<ЛОНЪ ИЛИ на централното 

настоятелс:rво едноврi.менно 100 л. или направи нi.Rой цi.ненъ по-
" 1 

даръкъ . 
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Стр. ·2Z р. 19 отдолу вм. меризма да се ч'ете миризма 

" 
23 

" 
16 отгорi, сборъ 

" " " 
съборъ 

,, 
" " 

8 
" " 

вила,-ние 

" " " 
вила. Ние 

25 „ 5 „Mopci<o ако " ~морско око " " " " " " " 
" " " 

19 
" " 

СЪ СН"ЕГЪ 
" " " 

въ снi.гъ 

" " " 
28 

" " 
шосето 

" " " 
шестото 

.,, 26 „ 1 
" 

Удивително 
" " " 

Удивительно 

27 „ 23 отдолу 
f / 

" " 
аа паша 

" " " 
на паша 

.,, 28 „ 2 отгорi, 
" 

притегнати 
" " " 

пристегнати 

" " " 
3 отдолу 

" 
нацапана 

" " " 
нацапано 

" 
29 

" 
20 

" " 
подi.ха 

" " " 
идi.ха 

,, 29 „ 3 
" 

фамилията 
" " 

,, и фамилията 

" " " 
14 

" 
под~<рi.пваще ,, 

" 
подкрi.пяше 

,, 31 
" 

7 Харемийска 
" " 

Харамийска 

" " " 
6 отгЬрi; 

" 
потоци 

" " 
притоци 

,, 32 ,, отгорi, 
" 

треп~рещия 
" " 

трептещия 

" 
33 

" 
1 

" 
опр-Jшитi; ,, 

" " 
огрi.нитi; 

" " " 
18 ,, салона 

" " " 
склона 

" " " 
5 отдолу 

" 
отбi.гали 

" " 
отдi, бi.гали 

,, 
" " 

12 можемъ 

" " 
можахме 

" 
34 ,, 9 

" 
попитайто 

" " 
,, попитайт'е 

,, 
" " 

8 отгорi; 
" 

Байта 
" " " . l;>ай 

" " " 
18 отдолу ,, иsбихме изгубихме 

" 
35 3 хубаво 

" 
хубавъ 

36 15 oтropi, " щастливецътъ„ ,, щастливецъ 

" " 
15 9тдолу 

" 
влi.sох.ме ,, 

" 
въsлi.sохме 

о Б я в и 

Туристски хотелъ и гостилница. 
Съдържательтъ на най-уредениятъ хотелъ «Балканъ» въ ис-

торичt1ия гр. Лл-tвенъ обявява , че прави на туриститi; сл1.днит1, 

ОТСТЖПl{И въ хотела си: на леглата 3О°!о отъ обикновенитi. цi.ни, 

на храната въ гос;илницата 20% еж.що отъ обикновенитi, цi.ни. 

Хигиената на туриста 

ки спортистъ. Стр . ~- Цiша 70 ст. 

IШИГ,\ съ 36 фигури ' въ 

текста. Необходима за всi;
. \ 

п -ы::теводитель съ планъ .11~ на София и околностьта й 
------------ на града 
и покаsарецъ на улицитi; му. Цi;на 1 л. На 10 и повече екsемпля-

ра прави се 25% отстжпка. Намира се sa проданъ у книжарницитi; 
въ София. 

Издания на централното настоятелство на Българското 
Туристка Дружество. 
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На 9 ноемвр .. й м. r. се помина Провадийскиятъ туристъ 

Стефанъ Тодоровъ 

Клонътъ „Ташъ-Хисаръ " изгуб и единъ отъ най•дtятел
нитt си члt:: нов е. 

Миръ на праха му 1 

м. Och ,Freres, 

Magasin pour fournitures par Tourisme, Sports etc. 

Rие du Marche 4, Genev, Suisse. 

Най-старата и прочута кжща ва туристски потрi,би, 1<::1кто и 

.ва потрi,би ва равни спортове: ски, шейна, патина:ж:ъ, домашна и 

свободна гимнастика, колоявдене. Костюми ва туристи, алпинисти и пр. 

Има клонове въ други 5 главни градове въ- Швейцария. l{аталови 

и обяснения даромъ при първо поискване. 

Солидность и работа гарантирани. Цi,ни умi,рени. 

Туристическа библиотека 

„На П.Ж. ТЬ" книга 4, 5, 6 - 1·20 лева. 
книга 7, 8, 9 - 1 ·20 лева. 
Пж. туване изъ Стара , плани-

на, Родопитt, Сакаръ, Странджа. Прtкрасно помагало по оте• 

чествената ге~графия, за туристи и велисипедисти. 

Десеть и повече книги - по единъ левъ. Изпращане само въ 

прtдплата или съ наложенъ платежъ. 

гр. Бургазъ. Д. Стеревъ. 



/ 

при ро .. Дf\, - илюстровано цопуляр■о спи~ание, 
пр'kзъ 1911 год. вст ж.пва въ своята 

· седемнад.есета· годишнина. - · 
Списанието има за ~tль, да да~а на читателитt си , о 'т

брано четиво отъ всички области на ~ри.роднитt науки ·и тtх
ното приложение въ живота. Помtстениятъ ма-териялъ се из• 

лага на единъ твърt простъ, л~к,одост ж.пенъ езикъ и, · се при-

дружава съ хуб.ави картини. . . , 
Списанието излиза всtки мtсецъ,- освtнъ юлий · и - августъ. 

Абонатитt ще получатъ десеть броя подбраrIЪ материа~ъ, една 
хубава премия и единъ стtненъ i<алендарь. Годишенъ абона

ментъ 5 лева, за странство - 6 лева. За четири 11рtдплатени 
абонамента 1;1зпраща се едно течение даромъ. 

Всичко за списанието се адресира до сп. «ПРИРОДА» 
t 

у л : «Венелинъ» 13, София. 

Фотографии може в~tки да си набави отъ Дупнишкия 
клонъ „Рилски езера• отъ БТД. Споразу• 

изъ Рила пл,анина мение - прi;дседателя на клона. 
на пощ. карти. 

Продължава се подпИС!(ата за година Х (1911) 
на 

БЪЛГАРСКИ' ТУРИСТЪ 
Списание за · туризъмъ и природоописание. 

Органъ на Бълг. Туристско Дружество. 

Редакторъ: С. Д. СI<РИНСI<И. 

Отъ 1. януарий 1911 год . сп. «Българени туристъ» влиза 

въ Х. година~ на свое10 сж.ществуване. Днесъ то е единст[!еното 
спортно списание у насъ, въ което се описва българската при-

рода ,и срt~ствата за добиране до · нея. ' 
«Български туристъ» излиза всtки мtсецъ (освtнъ юлий · 

и августъ). Годишна цtна за нечленове на дружеството въ 

Бъл'гария е 2 лев_е, а въ чужбина - 2·50 фр. Членове~t го по:
луча~атъ срtшу единъ левъ. 

Зипис1:1ането абонати въ София става въ книжарниц~тt: 
Б. Кас.ж.ровъ, Хр. Олчевъ и [J. Чипевъ, а въ ·провинцията -
въ клоноветt на Българското Туристско Дружество и въ всички 

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

лучава 1 О¼ отст ж.пка. 

София, печатница на С. М. Стайковъ. Телефонъ .№ 550._ 
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