
LE TOURISTE BULGARE-DER BULGARISCHE TOURIST 
· излиза мtсечно (освtнъ юли и августъ). Струва за нечленове годишно 2 лева. 

Всичко се изпраща: София, ,,БългарсI<о Туристическо Дружество". 

Год. V. София, Ноември 1906. Брой 9. 

l~a nжrь за ~~вtроза11адна s,nrapuя. 
1. Приготовление за пж ть. 

Dahin, dahiп mбcht ich mit Dit 
О, mein Geliebler, ziehn ! 

О о е t h е. 

Имахъ маса проекти за по-хубаво прtкарване на лtтото, се въ 
недрата на нашата хубава България. Лани надзърнахъ за · мадко въ ча
ровнитt централни Родопи кждt Чепеларския Карлъкъ, направихъ дву
дневна разходка на муле по граничната черта, като минахъ прtзъ дt,в
ствената гора Ардашлж, която държи цtли два часа, запазила дtв
ството СИ само · за това, защото· е далечъ ОТ Ь мазнитt ПОГJJеди на сt
кирата и далечъ отъ грижитt на нашитt министри на горитt, посt

тихъ Широка-Лака и Илинденския 'и съборъ, надзърнахъ въ едни.чката 
отъ рода си пещера, пълна съ ледъ, който разхладява питиетата на съ

борянитt въ тоя · затънтенъ край, - и щtше ми се сега да довърша 

· изучванията си. Ала... нtмайки ничие благовол ение, за да увелича срtд
ств<1та си, раэмахнахъ, оставихъ го за 1огава, когато и моята хрътка 

улови заекъ. Не съмъ виждалъ Източна България, отъ Казанлъкъ и 
Трtвна до Черно море и ламтtхъ за нататъкъ . Ала другари нtмахъ, 
па и скжпо щtше да костува. Западния Балка'нъ познавахъ само на 
карта, а и него мечтаехъ да · споходя. В.сtки день мtнявайки проекти, 

залисанъ въ общц работи , юлий изтичаше. Около Илинъ-день срtщамъ 
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единъ отъ най-ст~ритt и неуморими туристи и, о щастие, отъ дума на 

дума повtрява ми съкровеното си желание да иде въ Чипоровци, въ 
·мънастиря Св. Иванъ, дtто баща му на стари години се почернилъ, , 
за да прtживtе останалитt дни на живота си въ отшелничество, въ 
постъ и молитва. 

Бързахме и двамата, та затова си дадохме rendez-vous за дру
гия день надвечерь въ боровата горичка при звtздобройницата, за да 

побъбремъ повечко, да начертаемъ маршрута на проектирания пелери
нажъ къмъ rнtздото на срtдневtковна1:а българска култура - Чипо
ровци, къмъ прочу.титt Бtлоградчишки скали, къмъ чутовния Видинъ, 
нашата историческа твърдиня, съ една рtчь кьмъ покрайнина, тъй не

iшлостиво запусната отъ всички досегашни наши правителства, види се 
за това, защото народът ь тамъ държи за водачи -- в·вчни опозицио

нери, вtчни недоволници отъ днешния . ни държавенъ режимъ. Ала прак
тическиятъ умъ на сегашнитt управннци, скоро ще намtри , цаката: и 
на тоя щекотливъ въпросъ и хемъ ще удовлетвори една насжщна ну
жда н~ населението, като го доближи до свtта, до културния животъ, 
хемъ ще спечели за партията много отъ ония прости хорица, които 

слtпешката вървятъ още слtдъ идеалния по простодушието си и пq 

благостьта си публицистъ и общественъ дtедъ, робъ на сърцето и на 

чувствата си, Найчо. Думата ми е за одавна изучаваната линия Мездра
Видинъ съ разклонение къмъ Ломъ, която ше трtбва да мине прtзъ 

. прtлестнитt, дарени щедро отъ природата, мtста, к ьмъ които ние лу-

дtшки теглехме, к ито · бtха ни оживtли на сърцето. ' · , 
Точно . на уговореното врtме пръвъ съмъ на мtстото. Ей го и 

·- другаря ми . Не можете се сtти кой е, хващамъ се на басъ. Той е из
в-tстенъ на друrаритt си подъ името Стоянъ Ива~_ичъ. Веднага при
стжпяме 'къмъ работа. И двамата бtхме консултир·али картата, и два
мата бtхме обмислщш маршрутъ, който да може · да' се изпълни за 
12_:_ 15 дена. Той имаше,! гол·вмото прtдимство, че познаваше парчето 

Вършецъ-Берковица-Чипоровци-мънастиря и че вредъ имаше прия
тели, добити едно врtме, когато като· · агентъ на „Знаме", по-послt 
,, Прtпорецъ", е проп.жтувалъ цtлата страна. А това не бt безъ зна

чение за нашитt оскждни. срtдства: разполагахме съ п) 50 лева. Азъ 
имахъ прtдимството, че · щтейдt мога да чета картата, че имамъ до

-бъръ компасъ и доста теоретични познания за цtлата область·, която 
занимаваше още мечтитt ни. Както виждашъ, J!.ражайши чита~елю, 
прtдстоtше ни да се използуваме взаимно. Като имашъ прtдъ видъ, ' 
че много-много не издиряме дt ше.мъ спа, що щемъ я - спимъ · :дt 
замръкнемъ, ,, трънъ постеля, кам1 къ взг лавt ", tдем·ь ~о далъ Го
сподъ -- че каквото рече единиятъ, другиятъ го възприема ИJIИ из

цtлq, или съ незначит~лни вариации, ти отсега щешъ разбра, че ние 
нtма да се караме, че ще прtкараме ек.:курзията паша-иши. -

Щtхме да имаме още единъ другарь, за да бжде,мъ „ Св. троица 
•единосущная и неразд·влная ", ала партизанскиятъ бtсъ на единъ пар

венrо градски съвtтникъ ли, дяволъ ли го знае какъвъ - името му 

заслужава да се запише съ златни букви въ книгата на кокошаритt съ 
-общественитt пари, на столичанообирачитt - и прtстжпната услужли-
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вость на единъ . висшъ банковъ чиновникъ, който, благодарение , на това 
си драrоцtнно (sic) качество, е успtлъ да скжта бtли пари за черни , 
дни и да издигне едно палатче, за да прибере прtкрасната си половина, 

ако Аллахътъ рече да го снабди съ такъва, - благодарение на тия 

force majeur'u (sic), които сполетtха другаря ни въ надвечението на 
още прtдполаrаемото тръгване, останахме си двама, »лика-прилика като 

два стръка иглика". Но друrарыъ ни и до сега охка и люто кълне 

днешната наредба, която дава възможность н;:1 единъ уличникъ парти

занинъ, на единъ у личенъ, пройдоха, на нtкакъвъ-си нехранимайко, на 
еди-кой си гешефтаръ да си играе, да подхвърля като парцалъ служи

телитt на държавата. 

Наговаряме се да тръгнемъ . на 29 вечерьта. Имаме два дни на 
разположение, за да си екипираме... раницитt, за да си напишемъ за

вtщанието, за да си вземемъ сбогомъ отъ близкитt до, сърцето си. 

На утрото е дъждъ като изъ ведро. Столичнитt улици еж венециан
ски· канали, ·само че не съ прозрачна вода, а съ 'л1шкава, · по-лtпкава 
отъ лю6имцитt на нtкои наши министри, мръсна, не по-мръсна отъ ду

шата , на нtкои пазители на реда и тишината, честыа, имота и живота, 

както и на тtхни нижайши и височайши покровители. Надвечерь ядо
сано крача прtдъ „Панахъ" до тъй наречения · "бурунъ-дипломатикъ" 
и проклинамъ... кого... и азъ не зная I Ей-го отсрtща и Иваничъ, об
витъ подъ пелерината си, като че ли иде отъ балкана. - И Господъ 

_ е противъ насъ, ми каза, намtсто обичното юнашко здраве,й ! - Гле
дай си работата, барометъра е високо 1 · - Е, ще ходимъ ли? 
-- Не се обръщай съ такъвъ въпросъ, че дяволитt те взиматъ, 

знаешъ ли, а ! Реченото е речено, и то ще станf', та ако ще би 

да се слtе небето съ земята. Утр·в вечерь въ 9¼ на гарата. До виж
дане. Сбоrомъ, прощавай ! - Много бързашъ. Чакай малко 1 · Хжка; 
мъка. Пари нtмамъ, да отложимъ още за 2-3 дена, докатъ получимъ 1 
Нали знаешъ чиновницитt до ·кога иматъ пари. - То лесно, не кръ
шкай. На ти десеть лева I Стигатъ ли ? - И много еж, биля? 

Нали сме българи? Се чакаме яйцето да дойде до... Оставихъ 
всичко да си зимамъ прtзъ деня на тръгването. Зехъ що можахъ и 
тъпкахъ въ -раницата, която ми донесоха само два часа прtди тръгва
нето. Ужъ на нtмецъ я поржчахъ, а ПЪI{Ъ и той като бълrаритt то
ченъ ; види се, срtдата му повлияла. Едно по едно набрало се доста 

багажецъ. Едва вдигнахъ раницат,! и бавно закрачихъ за къмъ улица 
"Витошка ", за да се възползувамъ отъ краката на електричеството. До 
гарата раменtтt ми смаза проклетата раница I А още утрt въ зори ще 
възлазямъ отъ Мf1лкова Ливада връзъ Соколецъ, ще пъпля по политt 
на ... дола за къмъ Осиково-Дупнишкото сtдло. · 

, (Слt.два). Н. Бозовъ. 
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Бюро за ·nNt тешественици. 
ОЧЕРКЪ 

отъ К. фонъ-Реденъ. 

Ведно съ развоя . на културата върви рж.ка подъ рж.ка и ис ~ 

торията на пж.тешествията. Навtрно, още въ древни врtмена е има
ло такива учрtждения, които по своята основна мисъль напълно да 

с,ж. приличали на съврtменнитt бюра. Не е извtстно, дали еж. при
дружавали Херодота въ пж.туването му изъ Европа наети драгомани, 
чиито знания толкозъ еж. послужили на гръцкия ист9рикъ , но до

стовtрно е, че мохамеданитt поклонниuи еж. отивали до Мека съ . 
хора, добрt познаващи мtстностьта. А въ XV вtкъ и още по-рано 
италиянскитt търговски кервани еж. стигали до Китай съ водачи. 

Едва отъ XVI вtкъ еж. почнали да пж.туватъ за собствено удовол
ствие, и тогава еж. се появили прtдшествениµитt на Бедекера. Ала 

доста много врtме се е изминало доклt тt еж. отпочнали да съдtй
ствуватъ за развитието на пж.тешествия въ компания, съ всич ки 

удобства и възможна евтения. Пръвъ Галиняни е сторилъ такъвъ 
опитъ въ началото на миналия вtкъ. Слtдъ побtдата при Ватерлоо 
и смъртьта ~а Бонапарта въ , островъ Света Елена, настж.пилъ е на
поконъ тъй дълго желаниятъ миръ. Островнот.о положение на Ан
глия дълго врtме я е отдtляло отъ Европа, · но при се туй и то
гава между англичанитt е имало мнозина охотници за пж.туване. 
Тъкмо по · туй врt_ме на едного полу- англичанинъ, . полу-италиянеuъ, 

живещъ въ Парижъ, текнало щастливата мисъль и прtзъ 1816 год. 
въ лондонскитt вtстници напечаталъ слtдната обява : 

,,Подпйсаниятъ прtдлага своитt услуги на ледитt и джентле
менитt, желаещи да пж.туватъ изъ Европа. Щомъ му внесатъ не
значителна плата, леди и джентлемени могатъ да иматъ дълги пж. • 
тувани~ безъ по-нататъшни издръжки. Той ще се грижи, щото ува
жаемитt пж.тешественици вс_ж.дt да иматъ удобно помtщение, добра 
трапеза и разни други удобства. Той поема върху си всички фор• 
~алности по митницитt и грижи по паспортитt, така щото пж. те
шественицитt, които ще го натоварятъ да уреди пж.туването имъ , 

нtма за нищо да се безпокоятъ. 

Парижъ, улица "Риволи" . Джон.r, Антони Галиняни". 

Стара Англия винаги е недовtрчива, затуй отначало прtдприя
тието на Галиняни не потръгнало. Ала наскоро всички почнали да 
думатъ, че Галиняни никакъ не е дързъкъ шарлатанинъ, че той е 
честенъ човtкъ, добрt знаещъ работата си, и кж.щата на улица „Ри
воли", б.11изо до площада „Съгласие", лека-полека станала мtсто за 

· срtща на всички пж.тешественици. Въ първитt двайсеть години на 
миналия вtкъ прtдприятието на Джонъ Глиняни достигнало блtс
къвъ развой. Появилъ се дору и първия туристовски органъ: ,,Въст
никъ на Галиняни". Джонъ Антони завъдилъ толкози много работа, 
че той самъ рж.ководилъ само тия пж.тувания, които доставяли лично 
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нему удоволетвие. Отъ врtме на врtме той е назначавалъ · екскур
зия съ опрtдtлена цtль, напримtръ на Рейнъ за пестърва, до брt
rоветt на островъ Рюгенъ за ловидба на селди или за карнавала 
въ Римъ. Тия екскурзии биле посрtщнати съ такова съчувствие, та 

всички заговорили за „мистеръ Вtстника'', както еж прtкоросвали 
Галиняни. Така щото Галиняни трtба ла се смtта за основатель на 
съврtменнитt бюра за пжтешественици. Разбира се, наскоро се 
навъдили безбройни подражания, отначало' въ Австрия, сетнt въ 
Германия · и Америка . Ала повечето еж били безуспtшни. Съвсtмъ 
иначе е било въ Англия, дtто още прtзъ -1841 год. Тома Кукъ е 
устроилъ пъ·рвото пжтуване въ компания. Въ историята на раз~оя на 
тия бюра видна роль играятъ Тома Кукъ и Карлъ Щангенъ, та нека 

се опознаемъ по-близко съ живота на двамината дtйuи. 
Тома Кукъ е умрtлъ на 84 години въ Лайчестеръ, на 18 юли 

1892 · r. Той е билъ човtкъ енергиченъ и е успtлъ саминъ да C,J:f 
пробне пжть . Отначало Тома Кукъ е изучавалъ сrругарството, сетнt 
билъ словослагатель въ t=дна печатница въ Лонгбору. Тукъ той се 
сближилъ съ дружеството на баптиститt, което прtзъ 1828 г. го е 
назначило за четецъ на · библията и . селски проповtдникъ въ граф
ството Рутлендъ . Слtдъ женитбата си въ 1832 г. той пакъ залавя 

струг~рствщо, но и не забра вялъ мисионерската си дt~ность. Той 
съ rолtмъ жаръ се присъединилъ къмъ движението на въздържател

ното дружество ,' поведенq отъ ш1теръ Матю въ Ирландия, и _ то го 
е подбудило да основе бюро за пжтешественици . Прtзъ юни 1841 
гад. Кукъ отивалъ на едно отъ събранията на дружеството въ Лай
честеръ - 24 км . . далечъ отъ 1<жщата му . . Ивъ пжтя той прочелъ 
извtстието за продължаване въ мидланлското · графство клона на же-

. лtзницата, която вече отъ двt години/ съединявала Дерби съ Нотин
rемъ. Тома Кукъ рtшилъ да направи мидландската желtзниuа по• 
лезна за дtйностьта на въздържателното дружество, влtзълъ въ 
споразумtние съ дирекцията на желtзницата, и на 5 юли 1841 г. 
първия специаленъ влакъ заминалъ отъ Лайчестеръ за Лонгбору, ала 
успtхътъ на първия опитъ накаралъ Кука да устройва по-сетнt по

добни ... излети съ по-интересни цt.;ш, нежели събиране ащJстолитt на 
умtренностьта. Прtзъ септемврия на 1845 г. Кукъ е пустналъ пър
вия дtтски влакъ съ 4~ЮО дtца и учители за шесть пенса на чо
вtкъ за над.прtпускнанйята въ Дерби и обратно. Въ всичкитt ан
глийски вtстниuи постоянно се пишало за прtдuриятията на Кука. 
И наскоро дружеството на мид;1андскитt желtзници го назначило за 
свой а~е_нтъ на туриститt, и Кукъ рtшилъ да устрои отдtлно бюро 
изключително за , увеселителни влакове. Въ началото : иа авrуста 1845 
год. е билъ ' направенъ първия , увеселителенъ излетъ отъ Лайчестеръ 
до Ливерпуль : Изъ пжтя еж 'посtщавали живописни мtстности, дtто 
се спирали и прtкарвали по нtколко дена, а сетнt пакъ еж продъл
жавали пжтуването, прtзъ което врtме всички грижи е вземалъ 

върху си Кукъ. ' По-сетнt описанието на тоя излетъ е било напеча
тано отъ Кука въ книгата „Другарь за Ливерпуль", и тая книга 
сега съставя рtдкость · · за туристовската литература. Тоя и летъ е на• 
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велъ_ , Кука на хубавата мисъль да издава купони за хотелитt. Бю • 
рото на Кука е достигнало най-голtмия си развой отъ лмшонската 
всесвtтска изложба прtзъ· 1851 г. До него врtме излетитt на Кука 
еж се ограничавали въ тритt кралства: Англия, ·Шс}Тландия и Ир
ландия, но отъ 1855 r. Кукъ · почналъ да урежда · вече обиколни из
лети по Европа . Отъ година на година фирмата „ Кукъ и синъ" е 
увеличавала се · повече и повече кр.жга на п.жтуванията, така щото 

сега съ билетъ отъ фирмата може да се изминатъ повече . отъ 
270,000,000 килеметра. Нtма вече да слtдимъ стж.пка по стж.пка 
по-нататъшния развой на Куковото дружество, но ще кажемъ , че 

слtдъ пжтуванията по Европа, еж се устройвали такива въ Америка, 
на изтокъ и около свtта, и че сега тt обзематъ цtлия цивилизованъ 
свtтъ. Бюрото на Кука има своитt отдtления и агенти въ всички 
главни грацове, -и броятъ на служащитt задминува 3000. Ежегодно: 
бюрото издава около 3 1 / 2 милиона билети прtимуществено за оби
колни п.жтувания и това му донася приходъ _нtкол_ко хиляди левове. 

Понtкога самото английско правителство е подирвало · съдtйствието 
на фирмата Кукъ. Тъй, прtзъ януари 1884 r. Кукъ е отправилъ ек
спедицията на генерала Гордона въ _ Суданъ · до Короско, а прtзъ 
априлия еж.щата година билъ подигнатъ въпроса за освобождаването 
на Гордона въ Хартумъ, и по желанието на адмиралтейството синътъ 
на Кука е участвувалъ въ пвtшанията. По-сетнt еж · порж.чали на 
фирмата да достави на експедицията и utлия и обозъ (6000 души 
и 10,000 тона провизии) до втория нилски водопадъ , ала военното 
министерство не е останало напълно довuлно отъ тая поржчка. Въ 
1878 г .. стариятъ Кукъ прtстаналъ да води работитt на фирмата и 
прtдоставилъ всичко на сина си. Прtзъ туй врtме фирман е мо

жала да се похвали, че е доставила _ на парижката изло ж ба една 
трета отъ дохода, съ изпращане тамъ маса пж.тешествениuи. Прtзъ 
1891 го п . фирмата „Кукъ и синъ" е празднувала своя 50 - годишенъ 
юбилей, и е издала отчетъ за своята дtйность , отдtто извличаме 

тукъ статистичнитt данни. Когато стариятъ Кукъ починалъ - много 
отъ голtмитt английски вtстници еж почели паметьта му съ не1,ро

лози. По тоя случай само „Times" се е рtшилъ да спомене за не

достойното поведение на английскитt пж.тешественици въ чужбина. И 
наистина_, въ тия международни пж.тувания англичанитt рtдко еж съста
вяли приятно общество за другитt туристи. ,,Единствената послtдица 

отъ обиколнитt пжтувания на Кука, - тъй приблизително пише 
„ Times ", - това е увеличение срtди другитt народности на оная 
умраза къмъ англичанитt, която тt отколt чувствуватъ къмъ тtхъ". 
Както е извtстно, послtдното пж.туване на императора Вилхелма II 
и свитата му до Иерусалимъ биде порж.чано на фирмата Кукъ. Но 
ако се вtрва на вtстникарскитt извtстия, пр·вдставителитt на ан

гnийското бюро - при цэпълнение на тая задача - не еж дtйству
вали винаги · тактично. 

Въ Германия Лудвигъ Щангенъ е почналъ да устройва отъ 

1863 r. задружни п.жтувания, и въ 1864 r. се е състоялъ първиятъ 
иэлетъ до изтокъ, когато пъкъ Куковото бюро е почнало да ги 
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устройва едва отъ 1870 г. Ала Лудвигъ JЦанrенъ е билъ тъй эаетъ 
съ други прtлприятия, · че едва въ· 1867 г. се сдружава съ брата си 
Карла, а слtдъ година му прtдава цtлата работа . Карлъ Щанrенъ 
се е родилъ на 5 май 1833 r-., баша му е би,1ъ офицеръ, а самъ 
той служи'лъ по пошенското 8/tдомство, когато братъ му го вэелъ 
эа съдружникъ. Подалъ си оставката и прtзъ май на 1868 г. эая• 
вилъ на берлинския . градоначалникъ, че желае самъ да урежда спе 

циални влакове за задружни пж. тувания. Сж.щата тая година той 
основалъ своето бюро, първо по м:исъль и раэмtръ въ Германия, и 
коеrо по-сетнt дРби извtстность . Врtмето благоприятствувало эа 
развоя на бюрото. Почнали се иэлети до Италия, Швеция , Дания, 
а прtзъ 1869 г. послtдвали петь излета до изтокъ. Войната прtзъ 

70-та година развалила много планове. Въ туй врtме Лулвиrъ Щан
генъ пакъ се сдружилъ съ брата · си, но наскоро го оставил:ь за ви
наги, поради rр.ждната болесть, добита при наглеждане болни. От
тогава Карлъ Щангенъ останалъ самъ да води работата , доклt му 
дошли на помошь неrовитt синове. 

Отъ 18 71 г. се почнали евтенитt лtтни п.ж тувания, бла·годарение 
на коит о държавния дохdдъ се увеличилъ значително, а сирома ситt 

еж и~али вече възможность да отиватъ за лtкуване и почивка. Се 
около туй врtме Ща нгенъ приготвилъ екскурзия по сухо до Пш1е
стина. За тогава то·ва прtдприятие е било опасно, защото въ цtлата 
страна едва ли е имало единъ добъръ п.жть . Само межпу Бейрутъ и 
Дамаскъ е можало п а се върви по пжтя направенъ отъ фра нuузитt. 
Хотели е имало само въ Яфа, Бейрутъ и Дамаскъ . До него врtме 
само едни богомолuи с.ж отивали въ светата земя. 

(СJ1iщва). 

Сьобшава Ст. Н. Коледаровъ . 

зимни туристовски срtщи. 

Зимниятъ сезонъ отъ туриститt се прtкарва отчасти чрtзъ зим
ни излети, а главно · чрtзъ туристовски срtщи и забавления. Особе
но важни за турнститt с.ж сntщитt. Tt идатъ да допълнятъ лtт

нитt излети и с.ж като едно продължение отъ тtхъ. На тия срtщи 
като · се събиратъ туриститt, подържатъ оная връзка, която еж до
бюш ~о между-си прtзъ врtме на излетитt. Tt си спомнятъ за зад
ружно прtкаранитt прtзъ лtтото приятни минути, сподt·лятъ впечат
ленията си отъ споходенитt красиви мtстности и обмислятъ аа б.ж. -
д.жщитt излети, които ще прtдприематъ прtаъ идещото лtто. ~то 
защо се вмtнява като дълrъ на всички клонове отъ Б Т Д да уст
роttватъ прtзъ зимата туристовски срtши, поне по единъ п.жть въ 
мtсеца. Толкоаъ по-вече, че както въ . клоновитt устави, тъй и въ 
общия уставъ с.ж {Iр1;двидени тия срtши. 
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Да се 'уреди една туристовска срtща не е трудно нtщо, как
·то- може да се прtдполаrа на пръвъ поrледъ. Тя не изисква особени 

приготовления, -както едно забавление. Намира се едно помtщение, напр . 
стая въ училище, читалищенъ салонъ и;ш бирария, които моrатъ · да 
се получатъ безъ наемъ. Единъ отъ членоветt приготвя описание на 
нtкой излетъ или бtлtжита , мtстность отъ района на клона, което че
те като сказка на срtщата. Друrъ нtкой разправи нtщо изъ своитt . 

туристовски приключения, или прочете нtкое художествено описание 

,на мtстность/или излетъ отъ изв~стенъ нашъ писатель, каквито ве
· че почватъ да се появяватъ изъ нашата литература . Нtкой туристъ 

може да знае да свири на иструментъ, който взима и посвирва на не

го. Другитъ си попtятъ или поприказватъ и по такъвъ начинъ се прt
,карва най-приятно вечерьта. Не трtбва да се смиса срtща съ забав

ление . (вечеринка), каквато може да се дава публично съ входъ. Срt-
щата е интимна, между туристи и сtмействата имъ и приятелитt имъ. 

,Въ нея нtма никакви: офиuиалности, а владtе сърдечность и другар- · 
ство, както на излетитt. 

Туристовскитt ср,вщи моrатъ да се направятъ по-интересни и 
- привлtкателни чрtзъ употрtблението на проекционни апарати. Ми
нистерст.вото на народната просвtта е доставило -вече извtстно ко-

, личест.во такива апарати, коиrо дава за безплатно пш1зуване на ВС!-fЧ· 
ки дружества и нашето дружество трtбва да използува тоя случай, 

.за да достави на своитt членове приятность и поука. Има вече из
·работени правила за ползуване отъ тия фенери и ние rукъ помtства
ме за свtдение на клоновитt настоятелства тия правила. 

Правила за ' ползуване съ проекционнигв апарати. 

Чл, 1. Проекционнит:в апарати еж собственосгь на Минстерството на 
(Народното просвtщение и се даватъ на врtменно ползуване на всtки учитель 
.или читалища и дружества, които . се занимаватъ съ уреждане на народни че- . 
тения въ Княжеството 

Чл. 2. Опрtдъленъ брой проекционни апарати заедно съ материшш за 
-освtтление се дър}J,{и на разполол,<ението на уреднищпъ въ всtко сръдно 
.мжжко училише на всtки градъ. ' 

Прdtкционнитt апарати еж два вида: малки съ спирто~ю освtтление и 
,голtми съ uксхидрично освtтление. Пос;1tднитt не се даватъ за ползуване 
вънъ отъ града, за който еж прtдназначени, освtнъ по особно разрtшение HJ 

· Мин.истерството. 
Чл .- 3. Проекционнитъ апарати се повъряватъ за пазене на едного отъ 

пръподавателитъ въ училишето-. Постояненъ кон.тролъ за редовнос.ть по служ
бата на апаратитt . ше упражнява директорътъ на училището и· още единъ отъ 
лр:вподавате.1итt, които- заедно съ учителя-пазитель образувэтъ съвътъ за служ
бата съ проекционни апарати. Пазительтъ и членътъ-съвътникъ се назначаватъ 
отъ Министерството по пръдставление на учителския съвtтъ. 

Чл:4. Съвътътъ за службата съ проекционни апарати . се грижи да се дър
жатъ винаги въ изправность тия апарати, да се раздаватъ и приемап~ редовно, 

да се събиратъ на връ,ме глобитt и другитt постжпления за апаратит·в, да раз
мислюва за срtдствата за увеличение • броя на апаратитt и разнигв пр исоб-
ления къмъ· тtхъ. · , 

Чл. 5. Съвtтътъ всtки 6 мtсеца (1. януарий и 1. юлий) -дава подро
бенъ рапортъ въ Министерството за службата на апаратитt, за подобренията, 
които намира за добръ да се въвелатъ по тая служба и пр. При тоя рапортъ 
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се _прилага и статистическа таблица за числото на заемането на апаратитt, за 
числото на сказкитt държани съ тtхъ и гдt еж държани. 

Чл . 6. Лицето, което ще работи съ проекционния анаратъ, трtбва да е 
запознато добрt съ употрtбата на всtка негова часть и да умtе да нагласява 
апарата свободно за дtйствуване Ако не е запознатъ съ техниката на апарата, 
пазительтъ тр1.бва да го опжти. 

Чл. 7. йроекционнитt апарати се даватъ за позуване най-много 15 дни 
непрtкжснато. За всtко закъснение заемачътъ се глобява съ по 50 ст. на деАь. 
Глобата се прибира отъ директора на училището по прtдставление на 
пазителя. 

Чл. 8. Разноскитt за опакуване, прtнасяне и освtтление на проекцион
нитt а 11арати еж за смtтка на заемателитt. Въ разноскитt за освtтля13ане 
влизатъ· · и материалитt, които се отпущатъ заедно съ фенеритt, но които се 
изхабяватъ . Такива с.ж: Ауеровитt чорапчета, бензинътъ, варенитt цилиндри, 
кислородъ- IJроизводещитt състави и. други такива. Стойностыа на п1я послtд
нит·t. се изплаща пръдварително по тарифа, опрtдtлена отъ Министерството. 
· Чл . 9. Апаратитt се щшатъ безъ всъка парична или друга каква да · е 
гаранция. . 

· Чл. 10. Исканията за ползуване съ апаратитt се подаватъ писмено на 
името на пазителя и се подписватъ отъ. лицето и учр·вждението, което rи иска. 
Въ това искане се указва и лицето, което ще манипулира съ апарата. При 
прtдаването на апарат0 пазителыъ е дJ1ъженъ да провtри пръдъ щшемача, че 
а пё,ратътъ е здравъ и да се изисква- тутакси разписка отъ послtдния. Тая раз
писка се връща, слtдъ като се получи обраг-ю апаратътъ, който еж.що така 
се провtрява прtдъ заемателя. 

Чл. 11. За поврtждане на цtлъ апаратъ или на нtкоя негова часть 
лицето или учрtждението, което го е заело, заплаща стойностыа на поврtде
ната часть най-кжсно 15 дни отъ деня, кога се констатира поврtдата отъ ли-
цето, което има нарочна гаранция . 

Чл. 12. Всtки апаратъ трtбва да се пази отъ заемача въ най-голtма 
чистота и при употрtбата му да се съблюдаватъ точно правилата за употрtбение 
на проекционнитъ апарати , ко ито придружава1 ъ всtки апаратъ 

Чл . 13. Апаратитъ не могатъ ца се прtдаватъ отъ заемачитt за ползу
ване на трети л ица. 

Чл. 14. Проекционнитt апарати не се даватъ на лица или учрtждения, 
които биха искали да даватъ съ тъхъ платени четения . Позволява · се, обаче, 
на уредницитt на народнитt четения да съб11ратъ отъ посtтителитt, ако на
м11ратъ за потрtбно, една такса за входъ, която да не бжде повече отъ 10 ст. 
въ селата и 20 ст. въ градоветt. .. 

Чл . 15. Народнит в четения съ прuекционнитt апарати се допущатъ въ 
всtко училищни здание безплатно, щомъ устроителитt се съобразяватъ rъ ис
канията на управлението на за ведението относително връмето, нареждането на 
мобилитt и освtтлението въ мtстото за четене. 
' Чл . 16. При всtки складъ за проекционни апарати се държи отъ пази
теля на послtднитt : 1) една инвентарна книга за апаратитt и тtхнитt · при
надлежности ; 2) една заемна книга, въ която се вписватъ всtкога - заетиятъ 
апаратъ, лицето комуто е заетъ, връмето на заемането и на повръщането; 
3) книга за за писване продаденитt материали за ' освtтление; 4) книга за на
писване глобитt , събирани отъ нередqвн.итt заемачи и сумитt, ·събирани за 
поврtденитt апарати и частитъ имъ (послtдната съ кочанъ). 

Чл. 17. Лицето или учрtждението, което се отнася небрtжно съ апарата 
слtдъ като го е заело, лишава се за единъ срокъ отъ 3 гоп.ини да се ползува 
съ проекционни апарати на Министерството. 

· Чл. 18. Всtко оплакване срtщу пазителя на апаратитt за нередовно 
услужване и .1 и за други ·обстоятелства, свързани съ службата на апаратитt, 

-се подава на директора на училището при което служи пазителыъ. Послtд
ния или ра зрtшава спора въ комитета или го отнася за разрtшение въ 
Министерството. 

Чл, . 19. Картиниrt на проекцl-j.оннитt апарати се намиратъ въ складъ въ 
.педаго::ическия мrзей при Министерството въ Сuфия. 



74 

Чл. 20. Желаещитt да си послужатъ с ь нtI<оя I<алеI<ция картини , заедно 
съ искането си за апарата посочватъ и No No на колекциитt, които имъ трtб
ватъ (въ тоя случай тt посочватъ и нtколко No No на други колекции, за да 
се замtнятъ исканитt , ако слуЧайно не се намиоатъ въ склада). ПазитеJ1ыъ 
тутакси прtпраща - .искането въ музея и, като се получатъ картинитt, прt- ' 
дава ги задно съ проекционния апаратъ на просителя. Прtдаването и приема
нето на картинитъ става подъ с.жщитt условия, както и за проекцион
нитt апарати. 

Чл. 21. Картинитt не могатъ да се задържатъ отъ заемателитt , повече 
отъ 15 дни . Ако обаче еж дадени ~овече колекции за ползувзне, заемателыъ 
е длъженъ да _връща колекциитt постепенно слtдъ всtки 5 дена . 

Чл. 22. Всички у словия прtдвидени въ тия пр авила за шiстренето на 
проекционнитt апарати, еж задължителни и за пастрене на картинитt. За пов
рtждане на картинитt отговарятъ заемателитt, като заплатятъ стойностыа 
имъ споредъ тарифата опр !;дtлена отъ Министерството. 

Чл . 23. Картинитt , получени отъ заематешпt, ·тутакси се повръщат-ь 
въ музея при Министерството, ако въ това врtме не е послtдвало ново ис
кане на с.жщитt отъ друго мt сто. Въ послtдния случай uазителыъ съоб
щава въ музея , че ги е взелъ . 

Чл . 24. За заемане на картинитt се държи особна книга отъ пазителя 
на прое1щионнитt апарати. 

Отъ тия правила се вижда , че въ всички градове дtто има 
срtдно м.жжко училище, туриститt могатъ отъ това училище да по

лучатъ проекционенъ апаратъ и картини, а гдtто такива нtма, мо 
гатъ да ги по_искатъ отъ - Ми_нистерството (педагогически музей). Ми
нистерството .е доставило и нtколко голtми колекции отъ картини 

за проектирване, а сжщо е приготвило нtколко серии изъ отечеството 

ни, като напр . излетъ отъ София · до Рилския мънастирь и обратно, 
такъвъ до Бtло1 ·радчикъ , другъ по Дунава и пр. Проекционнитt апа
рати , както и картинитt, Министерството охотно ги дава за ползува

не на нашето дружество по реда прtлвиденъ въ правилата. Ние вtр
ваме., че тоя случай ще б.жде достатъчно изnолзуванъ . отъ нашитt 
клонове за уредбата на зимнитt срtщи прtдъ тоя сезонъ, сега име
на, когато зимата е въ пълната си сила. Наистина, има клонове кои 

то редовно си устройватъ зимни срtщи , обаче уредбата имъ " не е
усвоена отъ всичк11 кш>Нове 1<акто се желае, за да може да се пос

тигне една с.жщинска полза за туризма отъ една страна, а и отъ дру-
га за туриститt. , 

За всtка устроена срtща нека ни се съобщава за хроникирва
не въ БТ, а по-хубавитt описания на излетитt могатъ да ct изпра

щатъ за помtстване въ списанието. За всички по-нататъшни свtде
ния и улеснения клоноветt нека се обръщатъ до центр. настоятелство. 

Д-р'Ь Хр. Пиперовь. 

Прtдсед. 
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Извльчение отъ отчетить на клоноветь . на 
,БТ д за 1905 год/) 

Пл1шенски клонъ. 

Членове: въ края на 1904 г. имало 27, отписани 5, въ края, 
на 1905 rод. останали ·22. Настоятелството, избрано въ главното го• 
дишно събрание на 28/V 1905 г . имало съставъ: прtдседатель -
Ив. Генчевъ, секретарь - П. Ненковъ, касиеръ Ас. Милчевъ, 
съвtтници - Я1ю М:ы,тиновъ И Мар. Марковски. ЗасtдаНJ-!Я имало 
1 общо и три нэстоятелствени . Излети н~правенъ единъ общъ. Дt
ловодство: 11 входящи и 5 изходящи писма. l 1 риходъ събрано 30 л. 

Прtдседатель: И в. Генчев ъ. 
За секретарь : А. :V1 и л ч е в ъ. 

Самоковски клонъ „Рилски туристъ". 

Членове: въ началото на 1905 г. имало 40 члена, записани 1 О 
нови, отписани 9; въ края на отч. година оставатъ 4·1 члена. Имало 
е 3 редовни засtдания. Настоятелството, избрано за да 'ржководи 
клона прtзъ 1906 г., е въ състав.ъ: прtдселатель - - Д-ръ И. Пе~ 
невъ , касиеръ - Пав. Кокошчевъ и секретарь - Г. Иончевъ. 

Пръзъ лътния сезонъ е устроилъ единъ сtмеенъ излетъ до 

мt.стностьта „ Варника" близо до Чамъ-Кория (Самоковско ), а прtзъ 
зимния --: е далъ три сtмейни забавителни вечеринки (другарски 

1 срtщи) и е продължилъ залt.сяването на туристската (бжджша град

ска) гра]!.ИНа край 11.юсето Чамъ-Кория~Самоковъ. Той е израсход-
. валъ по-rолtмата часть отъ приходитt си за изплащане дълга по 

постройката на павилйона за б.уфетъ въ туристската градина и за 
продъщкение залtсяването на тази послtднята, при долнята рав
носмtтка: 

Приход ъ: Наличность на 1/ I. 1905 г. - 276·09 л., дългъ. 
къмъ центр. нает. за 1904 г. - 2 5·80 л., отъ членски вносове -
160 л., отъ наем~, на _ павилйона - 100 л. и отъ случайн!i - 10·05 л.; 
всичко пр -иходъ - 569 ·94 л. Разхолъ: За амортизация и 
лихва на дълга за павилйона - 295·05 л . , за пазачъ на градината 
- 88·80 л., за застраховка на павилйона - 7·30 л., за вечеринки 
- 38·75 лв., изплащане дълга къмъ центр. нает. за 1904 rод. -
23·80 л., за работници въ tрадината - 17·90 л., канцеларски -
5· 1 О л., дълг на центр. нает. за 1905 г. - 32 л. и наличность на 
l/I, ' 1906 r. - 61·24 л.; всичко разходъ - 569·94л. 

Прtдседатель: Д-р ъ И. Пен е в ъ. 
Секретарь: Г. И о н че в ъ. 

*) Вж. Б 1' бр . . 7-8. 



76 

Софийски клонъ „А. Нонстантиновъ". 

Прtэъ лtтото на отчетната година се направиха 7 излета, 
·нtкои отъ които излtзоха много сполучливи и повдигнаха името на 

клона. Такъвъ бtше традиuионниятъ излетъ на Черни връхъ на 5 и 
'6 августъ (описанъ въ Б Т, бр. 10, J 905), народниятъ излетъ на 

·сливниuа на 6 ноември по случай 20-годишнината отъ сръбско-бъл
гарската война (вж. Б Т, бр. 3-4, 1906), срtщата на Мургашъ съ 
Орханийския и Врачански клонове , (вж. Б Т, бр. 1-2, · 1906). Ос
вtнъ тtхъ се направиха излети до Германския ~ мънастирь, на Лю

линъ, на „Златнитt мостове" на Витоша и единъ 10 - лневенъ на Рила. 
По случай V. туристовски сборъ въ Варна на 5 и 6 юни , 905 к~о- ' 
нътъ устрои спеuиаленъ увеселителенъ влакъ, чистиятъ приходъ 9тъ 

който ще б.жде употрtбенъ за усилване фон11а за хижата на Витоша. 
Членове въ края на 1901 е имало 61, прtзъ 1905 записани 

29 нови, та въ края на 1905 ставатъ 90 .. Настоятелс1юто , допълнено 
на V. сборъ въ Варна, за р.жководене дtлата на задругата и на 
клона, е имало слtдния съставъ: прtдседатель - lJ.-pъ Хр. Пипе
ровъ, подпрtгседатель - Д-ръ Хар . Иванонъ, редакторъ - Д-ръ 

А. Теодоровъ, касиеръ - М. Самсаровъ, домакинъ - Ст. Радучевъ, 
секретарь - Ат. Джанановъ. и съвtтниuи - Капит. Ив Добревъ и 
Ст. Коледаровъ. Въ послtдствие си е . далъ оставката Ст. Коледароuъ 
и , по реда на гласоветt е билъ замtстенъ съ К. Шишеджиевъ . 

Равносмtтката отъ упражнението на отчетната година показва 
ед:шъ излишъкъ отъ 714·44 л. За 1906 г. е изработенъ и приетъ 
слtдния бюджетъ : 

П рих о д ъ : Фондъ за хижата на Витоша - 700 JI., излишъкъ 

отъ 1905 - 714·44 л., заемъ на uентр. нает. - 187·85 л., члено
вина QTiз 90 члена - 540 л., записнина отъ 30 нови члена - 60 л., 
отъ лихви - 25 лв . и отъ случайни пост.жпления - 24·71 лева . . 
Всичко приходъ - 2250 л. Разходъ: Фондъ за хижар-
1000 л , приносъ 25¼ въ центр. нает. - 135· л., записнина въ центр. 
нает. - 60 л., на разсилния възнаграждение 15 ¼ - 90 л., за уче
-НИШКИ спални - 150 л., за наемъ на помtщение - 72 л., за де · 
легати VI сборъ въ Долна-баня - 16 л., за излети - 50 л., за 
библиотека и издания - . i. 00 л . , канuеларски и н:епрtдвидени 
;60 л., излишъкъ - 517 л. В с и ч к о разход ъ -- 2250 л. 

Прtдседатель : Д- ръ Х р. Пи п еров ъ. 

Секретарь: Ат. Д ж а на но в ъ. 
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Извtстниятъ добъръ Софий- веселили чакъ до разсъмване съ. 
ски туристъ и членъ въ клоно- гайдата на музикалното дружество 

вото настоятелство r. Ст В . Раду- "Струна". Веселость и интимность . 
чевъ е по служба прtмtстенъ въ еж. били отличителната чърта, както 
r. Орtхово. Въ неговото лице Со- винаги, и на тая вечеринка . 

. фийскиятъ клонъ губи едноrо отъ Въ Каваклийския клонъ "Са-
най-усърлнитt си туристи, но въ за- каръ" отъ Б т д еж. станали из
мtна на това почели го Орtховски- мtнения въ състава на настоятел-. 
ятъ клонъ . Г. Радучевъ изпълнява- ството. Прtдседательтъ Иос . Кола
ше напослtдъкъ касиерската длъж- ровъ., касиерътъ в. д ж о вар о п у
ность въ клона и слtдъ заминув;. - л O с ъ и съвtтникътъ Хр. В л ай ки
нето му е билъ замtстенъ отъ r. д и с ъ еж. напустнали настоятел-
К. Шишеджиевъ. ствоrо по причина на прtмtства-. · 
Традиционниятъ балъ на Тър не. На 3 декември е станалъ из

новския · клонъ „Трапезица" отъ боръ за попълване настоятелството 
\ Б Т д тая година билъ замtненъ и на мt'стото на излtзлитt лица 1 

съ туристска танцовално-музикална еж. били избрани слtднитt: за прtд
вечеринка. Макаръ и да · се е дала се :J атель _ Маринъ Кърпаревъ, за 
само два дни (5 декември) слtдъ касиеръ _ м. Драrановъ и за съ
силно посtтения балъ на Червения вtтникъ _ п. Стефановъ. · 
кръстъ, резултатътъ е билъ утt-
шителенъ: по-малко хора, но по- Постжпили суми. --- Въ цен
вече пари . д~брt и9пълнената и трал на та . каса на Б Т Д еж. пое
разнообразна музикална часть е би . т ж.пили слtднитt суми : · 
~а послtдвана отъ танци, прtзъ _врt: Отъ Самоковския клонъ „Рилскк 
ме на които се устроила турист- тур11стъ" приносъ за 1905 г . -
ска то м б о л а. Туриститt еж. се 32 лв. 

Пжтеводитель по ст. София си не свършватъ на врtме или не 
отъ Иванъ Райчевъ, издание получаватъ истинско удоволствие 
на Т. Ф. Чипевата книжарни- отъ разходката си. Единственото 

· ца. София 1906. Цtна 50 ст. срtдство за това Р единъ добъръ 
Столицата всtко лtто се посt- пж.теводитель - книжка-· въ рж.

щава отъ ст~отини гости, дошли съ цtтt на всички туристи. 
различни цtли : едни само на раз- Условията, на които трtбва да 
ходка, други за лtкуване по бани, отговаря единъ пж.теводитель за 
трети съ търговски цtли, квкто и единъ rрадъ ИJIИ мtстность еж. глав, 
ученици на училищни излети. Всич- но , слtднитt: да бж.де кратъкъ, пъ• 

ки тия гости не познаватъ града и . ленъ, удобенъ и . ефтинъ. Двtтt 
не моrатъ да се оправятъ въ него, условия - пълность и краткость., 

вслtдствие на което или работата които на гледъ еж. противорtчиви, 
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,се постиrатъ съ това, ако rrж.тево- колко е срtдното барометрично на
.. дительтъ съдържа всичко което е лtrане въ София или за да ви раз

, нужно, но само това що е нуж- прави за живота на Дакитt и Ху

но. Пж.теводительтъ е опжтвачъ на нитt въ София ли? Но за това нtщо 
посtтителя, за това трtбва .ria съ- вие можете и дома да си четете 
държа всички свtдtная, но само въ Иречековитt пжтувания по Бъл

такива · нужни за туриста. Той не rария и нtма нужда да дохождате 

е научно описание на града, за София. Ето какъ тоя пж.тево
което всичкия описателенъ мате- дитель не е нито пъленъ нито .кра

риалъ трtбва да липсва О'FЪ него. тъкъ . Колкото за удобството му -
У добенъ трtбва да бжще пжтево- т. · е. лесното ползуване отъ свt-, 
дительтъ за да може всtка минута дtнията въ нег·о, . тукъ не може и 

·пж. тникътъ да се справя съ него и . дума да става, защото тия свtдt

да намtри туй ЩJ му е нужно . ' ния липсватъ у него. Той дава ед
Колкото за послtдното условие то но описание на екскурзия изъ r.pa
ce разбира отъ само себе-си. Да ви- да, но за да се види до колко мо
димъ сега горниятъ пжтев. отговаря же туристътъ да се ползува отъ 

ли на тия главни условия . него, ще се разбере отъ слtдното: 

Пъленъ тоя пжтев. не е. Той е . разходката той почва отъ дрореца, 
нtщо повече отъ непъленъ . Нtма по ул. Търговска слиза до банята, 
да прtувеличимъ, ако кажем1., че отъ тамъ се връща пакъ до дво

той не съдржа това, което е нуж• реца и по ул. Александъръ I и графъ 
но на единъ турисtъ ~ъ столицата Иrнатиевъ отива до семинарията, 

Напр вие пристигате въ Софии; Кору-баrларъ и арсенала. Послt ое 
на гарата ви присрtщатъ сонмъ връща пакъ при Александровската 
отъ портиери на хотели и ви прtд- градина и по ул. Левски и Сла

-лаrатъ услу:rитt си, а вие не знае- вянска отива -до Италианското кон

те кждt да слtзете, защото пж.те- сулство, за да се върне пакъ при 
водителыъ не ви казва нищо за двореца и да иде по Булеваръ 
това. Вие стигате въ хотела и фай- Царь-Освободитель до Борисовата 
тонджията ше ви експлоатира, за- градина и обсерваторията. Послt 
щото не знаете такситt на фай- с~ връща по еж.щата улица до прt• 

тонитt. В'ечерьта вие ще идите да сичането й съ Булеваръ Ферди~ 
·вечеряте, но кжцt? l ости.riници нандъ до Английското консулство. 
много, но споредъ кухнята, която Пак,ъ се връща при двореца, за 
ооичате н сноредъ кисията_ си не да подеме по ул. Московска до 
знаете на коя да идите. Вие иска• военото училище, за да се върне 

те да вид~пе бtлtжитоститt на rpc:i· назадъ до градинката при Св. Со
да, напр. да посtтите народния му- фия и по ул. Раковска -слtзе до 
13ей, за който сте слушали, но кога черната джамия и т. н. т. все iю 
той е отворенъ, вие не знаете. Вие сжщия начинъ пжтува - изъ града. 
може да имате сродници болни въ Азъ бихъ прtдложилъ на r. Рай
Александровската болница, които чева да направи · една такава раз
ис.кате да посtтите, но кога . пу- ходка изъ столицата, прtди да я 
щатъ гости , тамъ, за това трtбва прtпорж.чва на посtтителиrt й. Отъ 
да питате хотелиери и приятели. всичко до тукъ изложено се вижда, 

Но въ такъвъ случай защо ви е че авторътъ не е разбиралъ зада
•gжтеводительтъ? За да ви каже чата, съ която се е нагърбилъ : ис · 
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к~лъ да напише пж теводитель, за

хваналъ да пише описание, а из

лtзло нито едното - нито другото. 

А какви , хубави пжтеводители има 
на лругитt езици, които моrатъ да 

ве взематъ за образецъ ! 
За ориентирване въ единъ rрадъ 

най-полезен.ъ е планътъ какъвто 
трtбва да има въ всtни пжтево
дитель . · Обаче ~рилож~ния планъ 
къмъ нашия пжтевод. не си пости

га нtльта, защото е неясенъ, · за• 
цапанъ и му липсва ориентирна 

~рtжа, но да не отиваме до тамъ. 

Единъ пжтеводитель трtбва да 
6жде и добъръ споменъ от1, по
сtтенитt мtста, което се постига 
съ хубавото му илюстриране. Но 
нашиятъ пжтевод. има двt илюстра

ции , които нtматъ нищо общо с:ь 

текста на пжтеводителя. 

Сега малко и за езика. Г. Рай
чевъ е много щедъръ въ възкли

цанията си : най• елегантна и мод

на(?) сладкарница , дивни берьози 
(брtзи ?), едно грамадно и луксоз
но триетажно чудесно здание, про

чутитt и красиви алеи, грамадната 

и разкошна Кнчзъ-Борисова гра~ 
дин_а и пр. Похвалитt на мtстно

ститt въ единъ пжтеводитель трtбва 
да бждатъ въ сдържана форма, за 

да не се наруши ефекта при глед

ката на самия прtдметъ. А при 
един-ъ по изтънченъ вкусъ може 

прtдметътъ да докара разочаро
вание. Авторътъ се извинява съ 

бърз9то .!1,риrотовление на пж тево
дителя, което едва ли може да бж
де изв~нително. · Той се обtщава 
да го издаде на френски и нtмски·. 
Но ние го съвtтваме да не го прt
вежда въ тая му форма, за да се 

не червимъ прtдъ чужденuитt. 

И тъй, столицата ни остава ттакъ 

безъ добъръ Пд\.теводи:rель. Прtд
лежи н:1 Софийския клонъ отъ БТД 
да се заеме съ изработването и из
даването на такъвъ. Съ тuва отъ 
една страна ще се услужи . н_а ту

ристи и др. посtтители на София, 
а отъ друга - ще се повдигне името 

на дружеството. Още прtди 3 4 
години се изработваше такъвъ за 

околноститt Софийски и се събра 
достатъчно материалъ, но по една 

или · друга причена дtлото се оста
ви незавършено до край. Врtме е 
МJIСЛИМЪ ёторената Грtшка да Се 
попрlави. Ето вече търновuи прt
варватъ софиянци съ пжтеводитель, 

а орtховци еж издали такъвъ още 

въ 1904 г. 

Д-р'Ь Хр. Пиперовъ. 

Туристски б'tл1»,ки. Картин- та печатна кола . е вече готова. Из
китt за пжтеводителя на r. Тър- данието на пжтеводителя ще стру
ново, приготвянъ отъ Търновския ва повече отъ 2500 лева. За utльта, 
клонъ „ Трапезица" отъ БТД еж търновскиятъ градски съвtтъ въ 
вече пристигнали отъ странство. За б~джета си за 1907 r. прtдвижда 
4000 екземпляра пжтеводитель има 400 лева помощь. 
120,000 картини - пейзажи, пор- -Mor .жществото на рекламата. . 
трети, планове и карти - всички „К.onfektionar" съдържа едно ин

изящно приготвени. 1000 екземпля- тересно съобшение върху моr жще
ра карта на търновския окржrъ тия ството на рекламата. Акционерното 

дни се пуща въ продажба. Първа- дружество „Pears Soap" въ Лон-
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донъ, чиито сапуни еж извtстни I Секцията Арко отъ Германо
въ цtлия свtтъ, е харчило годиш- Австрийското Алпийско д-во 
но два милиона марки за реклами. 

Въ резултатъ е било - дружест
вото е давало 18- 20 ° / 0 печалба 
на акционеритt си. Напослtдъкъ 

помислили че сапунитt еж толкова 

разпостранени, че нtма ~ече нуж

да QТЪ реклами и затова зачеркнали 

лрtдвидения въ бюджета разходъ. 
Слtдствието на това е било че по
слtдната година, както това се е 
констатирало въ генералното събра-

1 ние на акционеритt, дружесrвото 

не могло да даде цивиденти, само 

защото не е правило прtзъ годи -
ната никакви реклами на сапуни

тt си. 

Не напразно нtмскиятъ царь 
казва, че рекламата е душата на 

търговията. . 
Посл1щниятъ членъ на Во

rезкия клубъ-Секция Цабернъ 
е 85 годишеI-iъ ! Гатанката на това 
е, че бащата на прtдседателя на 
секцията, сега на 85 годишна въз
расть, черковниятъ епитропъ Вин
дишъ, се е прtселилъ въ Цабернъ 
и напослt.дъ1(ъ билъ 

I 

приетъ за 
членъ въ секцията. 

подъ водачеството на прtдседа rеля 

си Скабелъ · и участници: военниятъ 
кондукторъ Щрунделъ (върши из
мtрванията) и гостилничарътъ Бах
лехнеръ--Рива е прtдприела изуч
ване на сrалактитната пещера на 

Монте Стиво. Поради силната мо
крота, качрането е било съпрово
дено съ голtми мжчнотии. Въ ре
зултатъ е добить : мраморъ, ста
лактити въ всевъзможни форми 

( стълбове до 2 м. дълги). Отишле, 
еж 350 м. дълбоко до самия сводъ 
- напълненъ съ наносенъ пtсъкъ. 
Опитнитt катерливuи еж могли да 

продължатъ само съ 1 О м. навътрt 
въ тtсното гърло, защото близката 
пропастъ е спрtла по-нататъшното 
проникване . Секцията е въ намtре
ние скоро да продължи изслtдва• 

нията . . 
Кога ще се заловимъ да изслtд

ваме нашитt толкова многобройни 
и интересни пещери ? 

Изъ Der Tourist. 

г. к. 

) , 

Отъ ред~кцията. По независящи отъ редакцията причини, на-
стоящиятъ брой закъснt съ излизането си . Наемателитt на п,ечатни
цата, тдtто се печаташе до сега БТ, я напустнаха и всички печатници, 
до които се обърнахме, бtха заети съ работа прtдъ празницитt и 
нова година. Въпросътъ съ печатницата сега е уреденъ и въ . скоро 
врtме ще издадемъ остана~итt два броя, за да наваксаме закъснението . . 

~~~~~ ........ "'-----·~ 
Печатница на П. М. Бжзайтовъ · - София . 
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