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Оm-ь llunopoнцu по R1шоrрадчuк-ь. *) 

01-ь Ч1111оровци хубаво шосе води надо11у 110 рtката за селото 
Бtт-1меJJъ, раз11оложено B'h долината на Огоста, прочуто Т,);дtва по 

с.вои·r1; воденици. Ние поемаме на1·орt срtщу те,1е1111ето, за да се 

смъ1(нсм·1.,1 !(ато пр·l;вал 11мъ вододtла, д-tто е се;юто Пр1ьоалп, 111, 
до111111ата на Ломъ, в·ь се11ото До11ни Ломъ. l{paPI рj;1<ата ииждаш·r, 

н чувашъ неуморни д·J;Uцн, воденищ1, намърилн пъл11онодна рtка 

да имъ движ11 тежкиri камъни. Отъ дв·J;тt страни на Огоста, особно 

при с. Митровни, се издигатъ стръмно л.о 40- 50 м. и повече варо

вити стtни, отъ които по това врi;ме сълзи вода, за да поддържа 

живота на сума растения, закрtпили се на наН-острит J; зжбери, 

1юн11кнал11 нъ най-~1алкиr!; nукнатнн11. Наврtдъ, като се )111 11е 

с. Jl.0;1ня Лука, вr,ждашъ нерадостна картина - с11пеи н варов11т11 

б·l;i111 и11и с111т скали , цi,т 1 покрит11 с·1, лишс11 . Въ запазения от-1, 

'<') Нж . • На 11,ыь за с1;верозаnаnна Бъ11гар11я• БТ г. V. бр. 9 11 10. 
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в lнpoвert дол·1, е жежко, задушно. Сжщата картина е и задъ Прt

ва11а , а тепърва, като се спуснешъ въ долината на Ломъ, внждаш·ь 

11 ::~слени 11tсове II изпизашъ изъ царството на варовитата пусп1 1 111. 

l<ато наваляшъ 1(ы1ъ Долни-Лом·ь, nрtдъ очит-t 1·и се разстr,ла 

чаровна картю1а. Право nрtдъ тебе на с-tверъ е гьрбы·ь на една 

грамадна rънка, която р-J;ката раздtля 0,1, втора зад·ь самото село ; 
п1 е разкжсана отъ трета съ другъ долъ и тъй гънкитt се nро

д-1,11жаватъ чак·,, докждt Връшка-Чука, 1<ато nродъджават ь и въ 

Сърб1111. Едно врtме, к::>rато земята е 11ъшкала подъ си11 t1 и11 шшоръ, 

коltто ид'kлъ отъ недрата 1'1, отъ болки се п,рчила, нейното тще 

се набръчкало II дори напукало. Ето една бръчка, живо св11дt

те11ство за терзанията на нашата 1<·ьрмилка. Изъ една пукнати11а 

татък·,, въ Зайчарсl(ата ОJ<Оnность бт11<нала же>1ша вода - Брi.сто

ва111китъ ба1т, много посtщавани н отъ б·ьлrарнтt в·ь по1<райнината 

К,'-д-t l<ула, Бtлоградч11къ. Нал-tво на западъ виждаш·ь Свет11 

Ннколсю1я балканъ, прорtзанъ отъ Чу11ренската рtка, по ко11то 

в1,рви хубаво шосе отъ Внди11ъ-Б-tлоrрад11икъ за доли1:1а1·а 11а 

Тимокъ. Нъ дотmата ,·, е с. Чу11ре11е, д·l;то л-tтуват·ь охолнит•!; 

1:11щ~1н1111 11 дtто всtки туристъ с1111та за дъ11r 1, да намине. По това 
врt.,1~ тукъ сватбуваше учнтепь r1, 1:11, 811динската 1·ю111ази~1, пърrавъ 

туристъ II естественнкъ, Н. Пушкаровъ. От-ь с. Дотн~-Лом ь в,,р

внмъ надолу по рiша,·а на·ь np !;~<расна, хладна до11т1а, пос11а 1 1а 

съ зелено кад11фе, окичена съ разкошни 1·радини и бостани. Не 

устояхъ на изкушt:J1ие1·0 да се rурна малко въ едн11ъ дълбо1<Ъ 

вир-ь ма Лома. Стигаме с. Срi;доrрнвъ II напущаме хубавоrо шосе, 

l(Оето обикам1 пр·вз-ь Фа11ковецъ и Ор·l,шецъ, за да поемем·,, r1рt,ката 

1 1 ,,пека nрtз·ь Протоrюпинц11, Боровнца за Бt1юrрадч1ш "· l lo нашия 

11жт1, отъ Бtл11ме11ъ до Срtдогривъ ще минаl!а б,мещата же11tзннца 

Мездра-Враца-Бабино-мало-Боllчиловщ1 - Живовци - Прtвала

До11н11-Ломъ-Фаm<овец1,-Ор-tшецъ, ai<0 се прl;дrю,1етатъ туристовски 

с ьображени~ 11р·l;дъ еко11ош1ческ11тъ, 1<0ито диктуватъ тs, да се отбие 

отъ Боr1чнло1щ11 nрtзъ Брусарц11 за Орt111ец·ь - Вид1н1ъ, и111 1 о·п, 

Брусарц11 за Ломъ. Ако се избере първото трасе, пр11 Прtвала ще 

се 11роб11е пове,,е оrь 2 км. д·ЫJъrъ тунелъ, а прн Фалковеttъ 

на Лома ще и~rа великолt.пенъ мосгь. Като турис-1"ь азъ б1-1х·ь 

прtд1~о•1елъ тооа трасе, защото 110. често ще имамъ в 1,зможнос 1ъ да 

се оп<жсвамъ 01ъ дреб11а1тя смазващъ наш·ь жнвоr1, 11 да забра-

1:!IIМЪ тжп1 н нево11и въ такива раАскн мi;ста като Б·t;лоградч11шк11тi; 

око11ности, к ьм·ь които м11слит \; м11 лепп ,,. Сm.tщето уморено 

б 1,рза да си поччне, та затова осо·J;тени or 1, 11ъха на Св.-Ннко11ския 

бат<а11 r,, а азъ полм11аде11ъ и отъ Струи·,· 1, на Лома, бъrже 

крач11мъ nр1,зч, в,1сочин11т-J;. Скоро сме въ Протопо1111нщ1. Г11едам ь 

11а западъ и що да видя. Пурпурниrt, не, а 1<ато раз1·опс11О злаrо, 

л,'-'11 1 на заходещето сл ыще освtтлпватъ феерично ц·~ла uepнra 

зжб~рн, 1<ато сrаровр J;мсю1 замъц11 1 а по,п, т1;хъ с1·у 111еrю ед110 

хубаво село, едно истинско ор1юво гнtздо. Внжда се м1101·0 близу, 

та в 1,прtки тов;1, •1е вече се здрачи, аз·ь 11астотп, та~1 h да стипiе,11,1 
гам·ь да спнм·ь. Старъ протопо11•tан11нъ ш1 1<аза, 11с 11зl!. м11оrо 
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за часъ ще стигнемъ и другарьтъ ми се съrласн. l{акъвъ часъ, 
Боже мо/.11 Изморени, не, капнали отъ умора, вамtрихме такъвъ 
подслонъ и приемъ в ь една кръqма, ка"ъвто не 0•1аквахме-: кревати 

доста чисти, храна · едва ли не разкошна и единъ сюрnрнэъ м'hстно 
бъло ви1ще, по-вкусно отъ прочутото Евксиноrрадс1<0. Филоксерата, 
1-оято 11об1;доносно е настжшта отъ Сърбия и е изrор·l;ла лека

полека всички J10Зf1, не е посмtла да настжпи въ тия пtсъчливы, 
червенн r<ато кръвь, висою, м-tста. 

Сл·ьнцето вече бt озарило надвtсенитt надъ сама1·а Боров~ща 
чудновати разновидни скалч, ко1по снощи тъl! ме прълъстиха, 

ко1·3.'J·о, хубаво отпочиналъ, 11злtзохъ отб1111зу да имъ се пошосу
вамъ. На източната страна е u1и11еста шrраыида съ борче на върха 11 , 
а зацъ 11ен захваща непрt~<,1,.снатъ эидъ отъ 1<анари, една отъ друга 
l'IО-живопис1н1 , 1<оито п·ьлнят ь ц1щата мtстность, наречена Орле. 
Макаръ 1<оt1rJ1◊мереrътъ, с ь 1<0/:lто природата е изградила тия 
ЦИIUIОПСl(И IIОСТf!ОЙКИ, да tte эадържа много BJ1ai·a, прtз·1, nyt<Нaти

Hlll"\; виждашъ дребни дръвчета · и разнообразни бито,. Ще ти се да 
се 1юкатеришъ н да с~• от1<,'hснешъ нt1<оя, ала сn t.тъ ти се завива, 
като помиСJшшъ само, че, едвам ь закр·tmенъ, висш11·1, надъ пропасть'fа. 

И ос1·ав11шъ та11 естесrвена 1<р·l;пост1, въ пълно влад~l;ние на орд11-гв, 

не се р·\;1LJавашъ да смутишъ с1юкойствието имъ. П) криву11еста 

п,'-тею1 11ав11изашъ се. 110-навжтр·I; въ царст1:1отu 11а червения пtсъч-

11икъ. Тукъ ве11е той дъдбоко е прояденъ отъ зжба на вр·l;мето и 

е прщотилъ ~1аm<и долиt11,и, обрас.iiи сь гора ю1и съ висока трtва. 
М1111уоашъ 11 пр-l;зъ обширни 11011нн1ш, прtоб·ьрнати отъ трудо
тобнвия 11ланинецъ, който си е построилъ и жилище ту1<ъ, на 

хубави 1шr.11. Помисяяшъ си, че си се sар·l;ялъ нtйдt изъ »държа

в~1тt• uъ Ма11ата софийска 11J1анина, ала уединенит·I; н·l;~1и сфинксове 

те по1·11ежда·, .. ь о·rдадеч ':! и ти 1,азватъ, че си гостъ на едни•1кото 110 
рода с11 к;),·р1е въ оте11еството ни. Спiдъ двучасово лжкатушене 

озовавашъ .:е 11р1;дъ една аркада оrь 1·игантски с1<али и зърваш~. 

кацналото между тtхъ б·l;до здание - 1<J1ас1юто учи1111ще в·ь Бi;ло
градчикъ. E·rc> 1юстю·ната ц-J.;;1ьта на П,'1'.туването ни , ето ни срtдъ 

онн в 1..лшебенъ с1<а11истъ миръ, t<ойто още чака вдъхновения сн 

опнсва,n,. Чувствуващъ се слабъ да дамъ ~1а1<аръ II б11tдо описание 

на глед1{ата, която се отвори прtдъ замаяния м11 1101·дедъ, ще оставя 

да 1·оворн1"ь ,,ужденuи пжтувачи, посtтнли отечеството ш1 още 

тогава, ко1 ·.зто то изнемогваше 1юдъ игото иа агарянина. , С-ь Б·tшо
rрад ч111Шшт·I; с1<а11и не могатъ се сравю1 шпо ороходътъ Олиулъ 
вь Прова11:ъ, нито 11роходътъ Панкорбъ въ Испания, 1-111то най
д11в1шя1·ъ ~1 живописе~1ъ 1<,,,т ь от·ь А11питt н Пиринеит·I; - 1,нше 

Б11~нки . А l<анинъ nъ съчииеt1ието си ,Дунавс1<а Бът·арин и 
Ба11ка 11ъ·гь" ето 1<акви в ьзторжени думи им 1, посветнва: • l{огато 
•юв·!;къ доб.11ижава това море отъ гигантсt<и скали, душата му не

UОJ!!ю е ,юразена н вцt11енена отъ мощното в~1е•1етление, 1<ое1·0 

из 1 1и ·1·1-1и. Д011у червеюн·\; скалисти плае,тоне изгJ1ежда_тъ като дървета 

въ н·lжоя си гю·а11тсю1 аден, а горi;, високо до 200 метра, стърчатъ 
разноu11дни фа1-1таст11,111и образи, сtкашъ кжщи иа разnаленъ градъ, 
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въ безпорядъкъ струпани кули, палати, обелиски, кораб11, човtц11 

и животни. l{ато гледа чов-tкъ тая д11nна в·ьтnебна панорама, 

дохожда му на ум·ь арабс1<ата приказка за произхождението на 

вкаменения г~адъ l{иренаика въ Триполи•. Каква бездна оrь мот11ви 

з1 кисцата на живописеца, за крилатото огнено перо на поета 

криятъ въ себе с~• тия велика11и, с,, 1<оито особно щедро ни 

е надарила природата I Но и най-хубавото о□иса11ие, и 11ай-в·l;рната 

фото1·рафия, ако щете, не могат,, ви да 11стинско 11рtдстаялен11е за 

това 1<аме11ито дефиле: ·rt ще бждат·ь мъртв11, тt нtма да обгър

натъ изц·l;ло rрамадностьта и каnризност1,та на формит1;, '/"В 11tма 

да говорятъ направо на душата. Трtбва да се разходите самъ, 11оне 

отъ градеца до чешмата .Субашинъ«, за да r1рtживtете неrюср-tд

ствено онова въдие1111е, ония чувства, които само 11риродата възбужда 

въ душата ни. И азъ виждам·ь деня, ко1·ато всtки 11юuите.111, 1ia 

хубавото ще счете за дълrъ да доl!де да се поклони на това .наn

дивно творение на всемо1·mщия •. 
Над·,, града 0·1, ед11а 1·рамада скали е Латинскоrо кале, въ 

което се в·ьзлиза по стръмна каменна стълба. На друrад·I; такъвъ 

nаМСПIИl(Ъ 113 ми11а1юто С-н се зачувалъ не11О1(;;_тнатъ, 110 тукъ 11t1<оя 

вандалска р,'-ка е започнала равру11ште.11ното д·l,11(1 : t1·l,1<0111<0 кам·ы,а 

от·ь оградата еж съборени в·ь nро11астъта, за да послужатъ, нав·tрно, 

за 11аl!-rrрозаични цtли. Изгледътъ отъ таr1 ес1ествена кptnoc·rt, е 

мио1·0 хубав1,. Погледътъ ти б11уждае 11аf.t-наnр1щ-ь в-ь ц·l;ло море 

отъ скали, коя от·1, коя съ 110-•1удновата форма: тукъ се спре на 

бюста на н-tкоя римска ит1 елинска красав1111а, там·ь се втренчи въ 

профила на нtкоt! сrрогъ властелннъ, с-вка111ъ ш1б111одава1ц·1, 11ъ11 1 1и

:.ната, 1<оито насrжнnагь из·ь полето 1<-ьмъ крt110стьта. 1 locJt1; се 

спре на гърбатия В1ьне1(Ъ, въ ч1111то 11ол11 сл- хубавнтt, 1ющаяе1ш 

отъ фи1101<серата 11озя - 11а1!-~111ого въ м·l;crнoci hTa Башов1ща, за 

;:1а се отпра1т на1юl\он·1, nъ бм1з1<ата равнина, дt,то осамотена 

стърч11 Вр·ьшка-чука. 
Бълоrрадч~щъ, 11окраf1 скалит-t, се ropдi;e н с-ь хубавата си 

во11а, 1<оято иаобнлно тече о·гь че111мата Субашrтъ, нt1<011ко минути 

:~а11ечъ огь града. Стар11 бtлоград•1ичани ни разказваха съ особно 

въ:1хнщенне, че Видннскиятъ паща пращал ь нощно врtме да му 

нocll'l-ь въ бурета отъ :rан nбащъ су", наИ. хубава вода въ tt·мата 

околность. Водата, наистина, е вкусна, доста студена, ада на 

тур,~ста, кой го е ималъ случай вече да r111e отъ неt-.-тарната вода на 

на111ит-l; 1111аш1нн, не тя ще достави наlt-голtма наслада. Г11ав1101·0 

богатство на тон, сега усамотенъ rрадецъ, 1<оето ще 11рнв11ича наши 

н чужди туристи, особно тогава, ко1 ато n,'-туването ще се улес1ш, 

(," н ще си остана,-ь див111lтi; скали. 
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Развитие и разпространение на туристското дtло 

въ Франция. 

Думата ~туристъ", макаръ и да означава .човtк,,, 1<ой1·0 rы,

тува изъ чужди страни за раз11лtчение, ~ днесъ в ь Францю,, ка1<то 11 

въ други 1<у11турнн страни, се употрtбява оъ много по-широ1<1> смн

съпъ. До сега 8·ь Франц11я сrрзнствуването и пжтувзнето е наИ

г.11авниятъ спорrь и забавление не сачо за аристокраrrията ~• замож

ната буржуазия, но и за широкитt народни мае•• • ор1·ан11зиранн въ 

Clt1b Alpin Fraщ:ais, Touring Club de France и разнюt м l;стни с11н-

1t11кати . От·ь една статия върху орrаннзаrLията на френскнтt турист11 

и Э11пинисти, г1 е 1~атана наnослtд·ы<ъ в·ь Revue de Paris, подt1ас11ме 

11а бълrарскитt четttи част,,та, опюсяща се до разв,пието на ту

р11стското д1;по въ Франция. 

Първата съ потю<а и д-вйствието си важ11а организация 1-1;1 

француското пжтувално и 11ланинарско дtло бt Club alpin fraщ:ais 

(Француско аллиАско дружество). Основано nрtз·ь 1874 r. в ь Па

рю1<·ь, за сега дружеството брои · повече отъ 6,000 члена в·ь разнитt 

деnартаменп1, раздtлени на 50 секции - п ьрвата секция е париж

ката, а посл1;дната - 1 Uаыонийс1<ата, основана прtзъ 1902 година . 

Фрацус1<ото алпийско дружество съ ттроу•1ването Алпитt за планин

щ1т·I; има висша саслуга, защото 1·;1авната маса Француски Ал1111 11 

Савоя доскоро бtха толко1iа малко познати, щото първнтt френсю, 

туристн при посtщението на тия френски земи, за разбиране пр11 

пж,-уванРТО, считаха за необходимо nо11зуоането отъ френско-италиян

скня рtчнн~<ъ. Оrъ тогава до сега е станал ь ,·опi;мъ прtвратъ : 

0 1·ечеството е лриrотве110 за nосt:.ц~ние на м'tстни и чужди nжту

вачи II I<атерливци, върховетt на францускитt аппи с,.,_ сжщо т,,й 

nоб1;дени о·гь гегата, както 11лан11нитt въ много дру,·и куJ1Турн~1 страни. 

Освtнъ за Aлnиri и Пирине/,lrl; дружеството се грижи и за другитt 

френски ш,аннни, като Вогезитt, ОверtrЬ, Юра, Хавенитt и пр. Подобно 

на германо-австрийското дружесто то урежда хижи по плащшитъ, спо

мага отварянето 1:остинниц11 по важни кръстоnжтища и друr11 мtстности,
 

строи nжтища, поставя nжтеnоказател.и, грижи се за хотели и тари

ф1п·I; по жедtзници, параходи и 11р. Наnослtдъкъ то е взело на око 

nJ1анинарското възпнтан11е на м.1адежьта, за която цtль урежда уче-

1111шки nжтувания II планински възкачвания, прtдприети отъ групи 

ученици nодъ водачеl.твото на особни, опитни водачи. 

Макаръ дtНностьта и заслугитt на френския алnи/.lски клубъ да Crn 

бил11 толкова rолtми, все пакъ той не е моr ьлъ да остане едничката ор


ганизация fta френскитt туристи-алrшйЦи, ограничен·ь само въ близката 
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ut11ь на една т·\;с.на область отъ туристската дtАность, и без·1, завист~, 
скоро видtдо себе си появяването и развитието на мощната орrанизацин 

на френсю:по туристско дъ1ю - Touriпg СlнЬ Fraщais (френско ту

ристско д-Fю). Двътъ дружесrва, с1,оро слъдъ сформироването на гю
СJ1iщното, прtдприеха щастлива и достойна за подражание дtлба 
областитъ на д·М!ностьта си. Щомъ туристското дружество почна 

строежа на пжтища, полагане на пжтепоказатели и np. къмъ височи
нит·I;, л·\;то не1·овия по-старъ събрагь се бt отдавна настанилъ , и 

дв·l;тt по взаимно съгласие раздtлиха полето на дtйностьта си по 

начин·ь, щото едното дружество взема ПJшниннтt 01ъ мtстата , дt.то 

има нужда отъ гега и кука, каrато другото взема по-лекитt партн11 , 

достжпни за обикновения п·tшеходеuъ. 

Най-напрtдъ френско ·rуристс1<0 дружество се е понвило бла
годарение 1щ н'tкои, които исю111и да се ползуватъ с1, на,11алею1 

ut.ни по хотели и др., обаче не много сл·\щъ осtюваването си то 

почнано да пр·!;слtдва висши и идеатш цtли. За забtдtзване е, че 

основав?нето му има нзв·l;стна връзка съ полипrката; възможно е 

да го t1·l;мawe и11и пъ1<ъ по-сетн·I; да се основt.111е, ако Сенскиятъ пре
фекп, въ 1890 год. не бt rтрtдпрне11ъ една своеобразна мtрка. Прt
фе1пътъ ръшилъ парюккото градско общинскоу правленне да се осво
боди отъ всич1<и • креатюри на 11мпер1111та , и т. е. ла пр·l,чист11 ч11но1:1-

ниuитi;, назначени прtди 4. септемвриt\ 1870 1·. Та11 м·l;рка 1<а•11·1 за 
прiщседате111, на бюро·го въ парижкия градски домъ ВаШt, дотоп1ва 
"kanz:\er" на ци1wистско туристс_кш1 1wубъ. l{ато ве;1оошед1,1С'1··1, той 

основа Touriпg Club Fraщ:ais, дtто неуморимиятъ му духъ на~1tри 
широко по11е за дъltностh. Сл1щната година канцлера Вallit бt 1·1рt.д
седатепь на френското туристско дружество, 1<оето м·!;сто достоНно 

заема и до ш1есъ. 

Послъдствията отъ основаното д·J;ло бtха бърз11 и гол ·l;ми. 1 lрtзъ 
яr1уарий !. 891 г. френс1<ото туристс1<0 дружество броеше 557 1111et1a, 
въ края на 1894 rод. - по•rrи 6500, въ 1896 гол . 25,000, а днесъ 
•шс1юто имъ е повече отъ 100,000 души. Дружес-rвения бюдже·гь 

за 1906 1·од. показва 942,000 франка разход h и 1,032,933·80 фр. 
приходъ ; приходъ от-ь единъ милион·ь фран1<а е 11осп11·нJ1тъ оше 
прtзъ бюджетната 1904- 1905 година. 

Една оrь rлавнитt ut11и на френското туристс1<0 дружество е 

грижата му къмъ велосипедното дi;ло,; почти ;1зк11ючително П,'-ТУ· 

ванията му ставатъ с·ь велоснпедъ. 11 Развитието на туристе.кота 11 въ 
особености велосипедното д·l;ло" , съгласно дружествения ycranъ, е 

неговата най-главна задача. Прtди всичко нему се дътки намалява

нето митш1111китt багажни форма;1ностн и данъ1<ът ,, върху велосипе
дитt, постави.ха пжтепоказатели и направиха толкова u,°hтища 11зъ 
страната. За членове·;!; си дружеството издава добр·I; редактрано 
списание, карти, годишници и np., уреди вилосипедш1 подслони 

при голъмитt гостинниuи и пр. Напослi;дъкь въ списанието се про
карва извtстна национаJlliстична тенденц1-1я - описва само Францю1, 
изключва онова за другит·I; страни, като прн това не изпуска из ь 

прtдъ видъ Елэасъ и Лотарингия. 
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И1,1ай1щ 11рtдъ вндъ дв·l;т·I; дружест11а на главната ор1·а11изация, 

консументи на френската 11,,,тупална индустрия, пр1;дставнте,1итt на 

nосл·l;дната еж взели инициативата за образуването на многобройни 

туристски синдикати . Първитt оrь т·l;х·1, еж Греtюб·ы1с1<ия и Дофин

скня, основа1111 прi;зъ 1889 r., цtпьта на които е да поощряватъ 

n,v;.туването 1<Ъмъ хубавата, nиторес1ща дивота на забtлtжителни
 френсю1 

мtст,юсти. Такива синд1шати днесъ се броятъ до сто. Безъ съмнt
ние, 

тия синщ1кати иrраят·ь rолtма 11 заслужена ро,1я въ разв11тието 11а фре11-

ското гурr1стско дtло ; тt привличат·,, •1уж.1.1еtщитt не само посрtдсво~,ъ 

рекламата, 110 11 съ 1юст1,1гане приятности II улеснения въ с,щцествувн

нето на човtка. Като колко rолt.ма е дМ!ност1,та на тия дружества, 

може да се види or,, обстоятелствово, че само миt1алата година Гре

нобъ11скиятъ синдикатъ е раздал·~, 265,000 бро111ури , Екския за подобна 

цt.rrь е прiшнидtлъ 100,СОО фр. ; Гренобълскиятъ разнолага с1, го.111-

шен·,, бюджетъ от,, 65,000 фр. С;1tдствията отъ ,ая тр·l;скава дtИность 

еж слtднитt: м~111аJ1ата год11на чнслото 11а пжтннц11т·I; въ гре 1юбъл

ск11тt гари оть 980,000 се е nок'!~чило ш1 1,300,000 души, въ An11ecy 

- отъ 121,000 на J 92,000, въ Ct1ambery - от-ь 350,000 иа 450,UOO, 

н1, Aix-les-Bains - оть 22 1,000 на З 19,000 ду111и. Въ ттрод·ьлже1iие 

на тр11 rод111ш в·ь .111юн·ь е констатирано увеличенне на n,v;.т111щ11тt 

с·ь 322,000 луш1,t , въ Clermontt-Ferrand за сжщото вр·l;ме - съ 

297,000 ду11111, или всичко за 111ест1, френски 1·рада уведиче1111е съ 

пове•1е отъ 1,100,000 nжтницн 1 
Като имаме пр·l;д'ь себе си примtра на френсю1тt туристи , ние 

прtпоржчваме за подража1ше създаденото отъ 6рап11·а фран1tузи 11 

же.r1аем h въ р.:оро врtме да ниднмъ увеличено чнслот.> на nжт1ш

цитt. ,ю нашит·!; желtзнини 11 многСI 1·ости и3ъ пълнитt с·1, np-L; r1e-

1..,11 Балкански, Р1тсю1 11 Родоnсюt "";тове. 

• Der Tourist~ Тъµново . 
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Извлъчение отъ отчетитt на кпоноветt на Б т д 
за 1905 година *), 

Търновсни илонъ "Трапезица". 

Изтеклата 1905 г. бtше 11лодонос11а за търновския туристски 

1(.qо11ъ, година, 11р1;зъ която се започнаха и nродъю1сава·гт, съ успtхъ 

н·l; 1<0Л1<0 туристСJ<и r1рtдnриятия благодарение съзнателностьта 11 енер
rнчностьта на членоветt на дружеството, моралната и материална 

rюдкрtnа 11а· търновс.кото общест1ю и търновсюrт ~ официални вJLасти. 
Т 1,р1юnс1сит·!; туристи трtбва д:а с1юхожда'\--ь 1·1 ,юзнаватъ еднакво 

Трапез1ща, Чумерна, Дунава, так..~ и Юмру1,чаnъ, Тузлу1<а и д.обруд
жата - ВСИЧIСИ С,), 1с;;;тове въ Бъ11rарю1, които ОЧЗl(Ватъ търщ)ВСl(ИЯ 

туристъ да 1·и опише 11 да покаже т-J;хната 11р1,11ест1,, на 8ЪН

шн1п·I; ГОСНI. 
Дружеството се с управлявало отъ пето11ленно 11асто11телстно, 

~•~1ен110: nptдceдaтe.rtJ, Г. l(озаровъ, подпр·l;nседате.~1,, Н. Просенич-
1<овъ, се1<ретар1, Ст. А.танасовъ, 1сасиеръ 11. Ангелор·ь и съ8·l;п1ю,1, 
Ив. С. Вителовъ. Прtзъ 1·оината настояте11ст110 е имало 19 зас·вда

ния и 1·0111<ова засtданин е имала "тtuсипга по приrотвяяе , Пжтево
дитеm, tш rp. Търново." Водила се е доста оживена 11р·l,ш1с1<а - 36 
номt:ра входящи и 76 изходящи. 

Прtзъ миналата отчетна година t<лонътъ е 11ма:1ъ 57 чnена, 
а се1·а111ната още 23 нови, 1Зсичко 80, 0·1•ъ 1<оито е1ншъ има м·l,сто
жителслю с. Бtла-чер1сва. Съ с!(ръбь въ душата си трtба да съоб
щимъ, че едюп, о·гь наtш~тt нови другари-туристи, Минчевъ, лtс

ннчеИ , неодавна се помина. 

Дружеството начело с·ь настоятелството си прtзъ и:пе1<1шта 
rод11на е прояви110 nохва11иа дtйност1„ в·ь разви направ11енип, именно: 

1. За да се эаинтересуватъ и запознаятъ гражданит·!, съ хубавит·I; 
01<олности на Търново, nрtзъ година еж 11рое1сrирани 12 11злета, 
от ь 1<0.rro 6 се състояха, а останалитt 1•1 е можеха поради лошо 

вр·l;ме, Слiщнитt излети се съст1яха все въ близ!(ата гьрновс1<а окол

нuсп .. : а) на 2. май 1905 r. излетъ до Зиналата стtна, К,I,зъ-Х11-
сарt,, Силифоръ и обратно; присжтствуваха 50 души, отъ конто 
12 дами; б) на 18. май с. г. изле-гь до Зелен1<а, Прtображенскн11 
мънастирь и обратно; 11рисжтствуваха 24 души сь 6 даыи, вр1шето 
клонtше на дЪЖJlЪ; в) на 5. и 6. 101:1~1/;t по случай V туристски сборъ 
въ Варна 1Ззеха участие 29 души, ыежду които 7 туристи ; ·а) ва 12. 
юний задруженъ излетъ съ Горно-Орtховскитt туристи до мънастиря 

*) Виж. Ы год. V t'ip. 7, 8 11 9. 
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·Св. Тройца; д) на 2. 01<rомвриltизлет·ь до разкопЮ1тt на старото римско 

градище Ниюоnъ и оттамъ за Борушенското земедtлческо учишнце; 
до Горно-орtхрвската гара отпжтуваха 29 души, а поради дошо 
врtме 11родъткиха пжтя само 12; е) на 23. ноемврий излетъ до Хи
саря, Трапезица и Асtновата махала i прие,n.тствуваха 22 души, между 
кои•1·0 и дама; направени еж дв·I; снимки на излетницит·в. Не 8. фев
руарий 1906 1·. за разrлежда1:1е арбананшитt стари11н се устрои зименъ 
излетъ до с. Арбанаси и обратно, 1<ато присжтствуваха 45 души, 
между които 12 даыи. 

2. По искането на дружеството настоятелството оъ засtданието 
си 01„ь 1/Yl прото1<0J1ъ № 6 отъ с. r. за поощрение излетитt р·l;ши да 

даде н·вкакъвъ подаръкъ на всtки турист·ь, който направи всички 

.нздет11 прtзъ годината безъ два. От ь водената ни статистика само 

двама се удостоиха съ подаръка: прtдседатеш, и секретаря на дру

жеството; настоятелството имъ е поржчаJю по една туристска раница. 

З . За да 11ри1·отви забаВJ1ение на туриститt и гражданит-1; 11 
да поонtри задtснването окодносты·а на Търново, дружеството пръзъ 
деJ<емврий м. r. даде въ са11она на читалище1·0 ~Надежда" тра

динионн1111 си бадъ, който, макаръ и да б·в съ бeзr1J1a·ret1ъ котимюнъ, 

11ма блtс1<а1З·ь успt.хъ - приходъ 320 J!. бруто и се записаха 23 
11ов11 туристн. Прtзъ врtме на бада лолучиха се поздравления rпъ 

11р·вдседатеJ1я на центратюто настоятелство въ София и отъ прtд
седател11 на търновската дружба • Трапезица•, С,'\\.ЩО въ София. Ту
ристскин химнъ се свири за пръв·ь nжть отъ военен·ь орt<естърь 

4. l{доны·ъ ни прt.зъ тази година устрои първата безш1атна 

спапнн нъ България, па даже 11 flЗ Балканския полуостровъ. Спал
нята има за utль да приучи учиJ1ищната ви м11адежь къмъ ПJ\,ТУ· 

нане, като за топа дава безnлатенъ сюдсJюнъ и добъръ надзоръ. 

Уредена е под·ь ржководството на клоновия прtдседатет,, юtто еж 

дадени отъ него и дружеството срtдства и е отворена съ разрt-

111ението на Мю1истерството на Народната 11росв·l;та въ основното 

учиш1ще 11ри ц·ьрквата св. Богородица. Състои се отъ 5 желtзни 
1<ревати съ нужнитt сдамеыи11.и, дюшеци, одъала, чершаqт, възг11.ав

ницн, пешкири, ученишки nотрtби и др. - всичко ново и чисто. 

Макаръ 11 късно да съобщихме за уреждането й, все 11акъ достатъч
но 61; посtтена ·съ ученици отъ Сливенската гимназия, Свишовс1<ата 
J.1 др. учидища. За С,'-ществуването на спа11,нята сжщевр1;менно е съоб

щено на чешския туристски 1а1убъ въ Пра1·а, който въ списаниеrо 
сн .<.,;asopis Ceskych turistt1," бр. 3 отъ т. г., между описанието на 
ученишки спаднJ.1 въ славянскит·I, страни с-нобщава съ възхищенне и 

за устроената нрtзъ 1905 г. въ нашиs1 rрадъ. 

5. На дружественото засtдание отъ 16. май 1905 г. избра се 
петочленна комисия въ съставъ : r. Козаровъ, Н. Просеиичковъ, 
Д. Багриловъ, Н. Мар1<0въ и Д. Стеревъ, които да разм11сдят·ь 
и приготвятъ .ГL'Ктеводитет, • на rp. Търново и околностьта му. 
J{о~шсията е издtt!ствувала за сжщата цtль 1000 л. помощь отъ 
Търновската окржжна постоsrна ком~1си11, отпуснати въ засtданието 
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i1 отъ 24. IX с. г.; t,'\\ЩО обtщана е помощ,, оrъ Министерството на 

Народната nросвtта, с11i;д1, като nрtгледа материала за n"'теводителя. 

6. Дружеството е nрtдnриело залtсsrване Хисар11 11 направя11с 

11,"те1<и 1<ъм·ь него. Досе1·а е направена 11 ;,пе1<ата отъ Баждарл'ы<а 

.!О желtзнии мос-гь за Тралезица и новата спирка 11 п;,,тека oкOJIO 

цi;л11я Хисарh. Прtзъ годината с"' изкопани 800 дупки за дръвчета, 
;1 посадени само 200 - лапи, брtстове 11 'lернщщ, като за прtзъ 11,1у-
1ната есен ,, Бору1.11с1<ото земедtлс1<0 училище отпуска 500 •1ер1шч1ш. 

7. Прtэъ тази ,·одина дружеството съум·l; да увеличи имуще

стната си, на11римtръ: ученншка с11ал11я съ 5 кревата и приналлеж

н оститk им·ь, на стойность 200 л., сбирка оrь фотографии на псlt

зажи изъ търновската околность, по нtколко български, н'tмсю-1 

руски, 'lешски 11 френс1<t1 съчине11ия за дружествената б11бт1отс1<0 ; 
с;,,що се по11у•1ават-ь 11 списанията: Бърлгарсюt турнстъ, Der Tourist, 
Liasopis ёaskych turish'i и Родина. 

8. За да рекпаынраме прнрод11итt хубости на окр,"га с11. пр11-

гот1тме заедно съ Горно-Орtховскн11 клонъ ш1сафъ за излагане фото-

1·рафски сн1нщи огь хубав11 гледки 11зъ окрж1·а. Планътъ ва щкафа 11 
часп. оп, с1тмкитt CJt, готови; ще се постав11 на Г.-Орtховската гара. 

9. Дружеството има 'lесп,та да в11д11 стихотворна·, а сб11рка • Ита-
11н1111сю1 рози • отъ уч1пеля М. Ханджиевъ 1<ато изда1111е на клона. 

Възхищава се то и отъ пост,'-пката на н·l,кол1<0 ду111и търно11сю1 

младежи, любители на театра, които прtдставиха въ чнтат-1щн1111 са

лон·ь пиесата • l<летницитi; • за въ nonэ:i на дружеството. 
1 О. Прtдседате.r1ьтъ tta дружество ни е издtАсrвувалъ 11рi;дъ 

чешскитt турист11, щото българската турнстс1,а ор,·анизация да б,'-де 

записана за д·l;Иствнтеленъ •1лен·ь на 'lешс1O1я клубъ. 

11. За въ б;,щеще клонътъ оъзнаы'tрвя: а) да увел1Р1и дег.чата 

въ ученншката спалня, G) да организира ю11ошю1 'lет11, в) да раз

пр·lщtлн •1леноветt с11 на чети: украсителна, :1алtсватсл11а, за ус1т

ванс гостуването, забавнтелна, з·а пазене стари11итt въ Тър1юво и др., 

,·) отъ 11риход1-1тt на 11,'\\теводителя да 1<уnи мtсто за чер1н1'1ева н ово11t

на градина и да подtме идеята за направа зда11ие за тур11с1 сю1 

клуб ь, което да дава 1юдслонъ на членоветt на м'tстното туристско и 

археологично дружество и д) настоятсJJството да нзnаде двt бро

шури въ прtводъ отъ 'lешски, 1<оито трет11рат·1, въ11роса за nоспж

дане ,·орски и овощни дръв'lета. 

Прtз·ь 1·одината r1риход·ь: '1J1еновина оть 80 ч11ена - 480 л., 
заnнснина оть 1 О нови членз - 20 л., от-ь годишн11я туристсю, 

балъ - 100 л., помощь on, Търновската окр. постоя на комисия за 
,П,"·1·еводитет,• - 1000 л., друп1 постжr111ен11я - 200 11. и 1 1зл11-

шък1, оп. мина11ата rод1111а - 450 11.; в с и '1 к о 11 р Ах о д ъ - 2250 
дева. Разходъ: приносъ за централната каса - 135 л., фонд,, за 

туристски к11убъ - 1200 л., за Пжтеводитель, книг,1 и сnисзн11я , 

neA1<11 за с-1,дане, таблици и ~<анцеларски 11отрtби - 770 л. ; на

.шце въ касата - 145 л. В с и ч к о разход ·ь - 2250 11. 
Пtдседатель: Г. Козарово. 

Секретарь : Л. Ф11л1товъ. 
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Отстж.пки по жел1;зницит1; 
при излети. - до сега при пж
туването на излети по Бъл. Държ. 
Же.11tзни1tи на туриститt се ттра

вtше 50¼ отстжпка само на гру
пи отъ 20 души и повече. Въ 
,ювия Правилн111ео :1а безплатно 

и со на.малени 1,1ы-1.и Jl,"i,myвaнe 1w 
д&ржавн.итtь :нсел,ьзющи тт1 въ
просъ е уреденъ 110 слiшн11я на 

чинъ (ч11. 39): Чети отъ туристи, 
r1жтующи на групи най-маm<о от·ь 

1 О души, се по.1зувап, по усмо

трението на Дирекцията с·ь 50¼ 
flамаление . Прtвозването на nрtд

ме1итt и багажитt на тия 1·руш1 

се по11зуватъ съ 250/о наыаление 
отъ оr1р·l;д·ме1пrгk utни. 

Зименъ изпетъ.-На 11. fhев
руарий Софийскиятъ клон·1, ·.А. 
Ко11стантиновъ" от·ь БТД има зи
,1енъ из11етъ до мънастиря Св. Ки
рнлъ и Методи на Jlюлинъ-nлани

flЗ. Излетътъ е билъ добрt посi;. 

тенъ и из11·l;зъ.1ъ .:получл~шъ. 

Нови клонови настоятелства. 
-Са.11окооскиятъ 1,лоно .Рuлс1еи 

туристъ" отъ БТ Д 1-,а 11. януа-

pиl'I е ималъ общо събраниt::, въ. 

1<оето е избралъ ново настоятел

ство в·,, съставъ: прtдседатеш, -
д-ръ И. Пеневъ, подпрiщседатет, 

-д-ръ С. Христовъ, се1<ретарь -
r. Иончевъ и 1<ас.иеръ - Паве11ъ 
l{окошчевъ. 

Брациговсuият& J(донъ п Родопи" 
отъ БТ Д на 6. февруариl'I е ималъ 

общо събрание, въ което е из

бра11·ь слtдното flастонтелство : 
r1рtдседа·гель-Груьо Юр. Павловъ, 
подпрtдседатет, - Геор. К. Гюле
метоп·ь. секретар1,-Геор. Юр. l<ъ
невъ, касиеръ-Иеремия И. Иере
миевъ и съвt·гници-Тод. Ба1п,р
джиев·ь и Дим. Гачевъ. 

Получени суми. - Въ l lен
·1•ралното настояте11ство fla БТ Д по
стжлиха слъдни,1; с.уми : огh Само-
1<овскиягь 1<11онъ "Рилс1<и туристъ " 
отъ БТД - 81 ;1в., приносъ н за
пнсн1-rна за 1906 г. О•гъ Брациrов

ския·гь клонъ n РодОПJI. отъ БТД 
-33·80 лв., приносъ и зап11снина 

за 1906 год. Отъ абоflамент ь на 
БТ .въ Русин ....,,._5·34 лв. 

11{ 1~ l1 Ж 1J l11J и. 
Изъ Рилскит-t; самотни. Пжт

ни б,ьл1ь.?JС1еu на Petronc, съ 40 и11ю
стра ш1и. Lltнa 2 л., София 1906 г. 
Съ основаването туристски дру

жества въ България явиха се и 
по-опр·l;дtлеяи опити съ отдt.лни 

статии или брошурки отъ ревност

flИ туристи за съ;rдаване литера

тура въ тази област~,. Съчинение
то на Petrone е само отчасти и 

с11учайно туристс1<0, писано е не съ 

туристска цi;111,. Въ него авторътъ 
е изложилъ нtкои свои в11еча ,·ле

ния, добити отъ 1'1рироднитt. хубо

сти на юго-западна България по 
пжтя: Софин-Радомир·ь-мън. св. 
Иванъ Рилски и око11ностьта му. 

Авторътъ описва тръгването си 

отъ Софиl'lската гара, и по щ1тя 
не забравя да хвърли отдадеч1, по-
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rледъ към·ь rолtмото Софиl!ско по- Описва само отчасти 11 не въ 

ле, близt<ото село Горна-Баня и от- система близката плtнителна окол

лалечващи11се Софийскибароме,ьръ ность на мънастиря . Задружната 

-Витоша. Не оставатъ отъ 1югле- 1 му екскурзия до ~,111поза1нния Uа

дитt му мината " Перню<ъ" и за- рев·1,-връхъ заслужава внимание, 

немарената въ крайния юrо-западъ защото по-подробно опнсва мtстата, 

радомирска мелtзопжтна станция. нрtэъ кждtто еж миновали; спо

По П,'-ТЯ за rp. Дуnни11а наИ-го- 1 менв
а стр1,мнитt n,-ктеки, "дtдо 

11tмо 1щечат11ение му направили И11ьовата пещеря •, • l<растава JI,'-· 

1<раtt11жтния сnиренъ хотел~, и фall- ка•, .добро поле•, нtщо за са

rонджията, а не с110менва нищо за мия връхъ, гледката 01--ь него 11 

по дале•1нитt 11рнродни хубости на дру1·ия склон,, на сжщия вр·ьхъ, 

дtсно и на 11tво - близката за отд·lпо слtзли обратно :ia ~гъна-

01<ото величествена Рила, м l{o- спsря. Сжщо описва пакъ задруж

нявската 11ланина, юж1-1ю1 склонъ на 1шя си нзлетъ до Рнбннтt езера 

Витоша и др. земни гънки, в~1ди н обратно, св·ьрззно с·ь повече 

се, не еж му дошун на помощs, прикточения, било с·ь животннгt, 

нуж1нt·1•·1, науч1-10-rео1·рафс1<и позна- които носt.ли дрехитt 1·1 хранивото 
IIИ!I. Все пакъ J<азаното е отъ 1·0- IIMЪ, б~iЛО ОТ-h закъсняването 11МЪ 

лtмо значен11е за туриста, 1<0Ито на връщане. При тtэи излети не 

ще 11::~учн поне нtкои незrоди 11ри изпуска да сrюме1-1е б11изкиrl; вър-

1,рэflщ, тннтt спирки. хове, рtки и 11энtстни мtст1юсти, 

Като минава nрtзъ се11ищата: посо,шани от·t. нt,1<ои друrари-во

Лупн1ща, f{очер111юво и Рила, за- дачи , 1<оито по-често с11оходвали 

доволяuа се да онише само нерв- рилскитt самотни. Не избi;гашr 

iк,то си състояние, прtдизвикано от,, погледитt. •~мъ н·ьрховетt.: 

от·ь •ювtшка нехэйность на слуг11 Бричборъ, Ай-Г11дикъ, Мусала, Е-

110 хотели, rостинници II улици. 11енинъ-връхъ1 Су-Чалъ, l{анарата, 

Пакъ 11е му правs1гь впе11атления f{ьоравица, Джендема, Мра~юръг1,, 

11рироднитt пр·местни картини на I По1юва-шаnка, I<обилrrно-бранище 
пжп1и1·i; окраf.!нини до мънастиря 11 др. заедно съ н-!;кои рtки, които 
и на~ р·l;щната l{очериновска и Вла- лж1<ату11 1атъ 11ри попит·!; имъ. 

хинска бът-аро-турска 1·рани1tа. Сжщо описва впечатленията си 

В·ь мъ11астир11 описва бtrло по- отъ прииждането на мънаснsрскитt 

строВкитt, 11зказва впечатленията гости за 15. авrустъ - Усп. Лр. 

си отъ слабитt всt;кидне11ни звуци Богородица, м-ы1астирс1<ата трапе

на дървеното кл·l;пало за "ве11ерня •, зариs1 и n пцметаэта" мъ11астирс1<а 

които, 11авtрно, напоьшять тайн- 1<ж1га, въ която се nод11исватъ 110-
ственитt рtчи на пророцитt. Раз- сtтител~rтt, като нtкон даже от

казва за утринната · Божествена бtлtзватъ, ка1<ви мисли и чувства 

служба, за чудотворната икона и rи обладаватъ при напущане Св. 

~ю111~1тi; на Св. Ивана, които се обнтелъ. 

пазят-ь още въ главната черква. Вь това съчинение покраtl опи

Изказва впечатленията си от·ь мъ- санитt впечатления 11ма и отдt,лни 

настирската библиоте1<а, разговора разсмждения и сравнения, изка

си съ игумена и нt:<ои друпs ка- занrr в·ь сатирична форма. Постоя

луrери въ мънастиря и околннтt но мtнява полето на разс.жждение 

му постници. - ту за едно, ту за друrо cavo 
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и само да изкаже това, от·ь което ражаеми 11рикmочения. Има фа1па

му е ма.чно. Нtк,,;дt прtувелича- етични и а/lеrорични сравнения -

ва фаl(т11тt и;ш с1<роява нови , напр.: "r1рогиили дървета , •1ийтп раВl(М. 

• ... ние се сдобшо,е съ билетъ са1ш ч11енове дежатъ огодt11и no 

и излtзохме отъ нея (бидетната трtвата, толкова ветерани ... " 

зала), 11олузадуше111 1 отъ прахъ и Извtст11а не11с1юст1, при оr1и

оп, воня на чесънъ, мнслtхме, че саннето се докарва 11 оть това, че 

бъхме 11ptcl(oчиm1 ед110 ист11нско при повечето илюстрации не е от

пр·!;межл11е". Четеца се 1111тересува б·!;л·l;эано 1<а 1<во означават·~,. 

or1, нменап на с~лишата въ нt- Много честит-!; едностра11l1ив11 

коt! 1<,'li.rь на ед11а ,:трана 11 отъ nартиэа11с1<и разс,-кждсния, не на 

11ронэхода на т·tзи имена , но flC и мtстото си, разбира се, бър1<З1"1, 

оп, срав11е11ията на нtко11 нео11р·I;- на нtкон 11на•1е хубаво 011исан1t 

дt11е11и звукове tгь т-l;хъ съ нар- природни картин11 . Сатири,1ность 

тиенъ 11 безпартиет, министъръ - бм1ка1 но нi,Ид·I; забър1<аиа , при

• Ду111111uа 11/IИ Дубн1ща ? Ето въп- страстна нпи пъкъ нзлнш11а 11 не 

рос-1,тъ. Една буква е само , която може да подtИствува възп~патет-ю. 

със·rа1J11ява прtдме·г1, 11а спора, 110 Има уШ1i;1<ателенъ ст11пъ, 110 не 

какъ тя 11змtняuа съвършено ети- m111cвa·1·h тавтологията 11 11ров11н

мо1юг11чес1<ин смнс·ы1ъ 11а название- циа11измнт·!;, ви1tи се, 1ювече свой

то I Тя е 1<ато ед1111ъ безпартиенъ ствени на 1щсатсля, от1<0J11<Ото нзе

мнннстъръ, вмъ1щатъ нъ едиt1ъ мани отъ м·l;стощ111аването за усил-

11артиеt1ъ 1<абине1·1, •. Лрtувеличава ва11е смис·1,ла. Би бнJТЬ 110-прнятенъ 

.:1111ата на 1Ltкои атмосферни влия- разказначъ, ако да н-Ьмаше т.1з11 

ння, създава фантастични душевни смtсица отъ сат11ричн11 нзраз11 11 

състоиння и прtдава 11 ичн11 11ри- оnисанне, н а1<0 1шnсва1 1 1е и наr1-

кточения ; сравнеt111ята нtкждt ста- 1 слабата тенде1щlfозность ; .:е1·а съ 

вать не с-1, обик11ове1111тt н 11оз11а - право бнхме казали, че мисли, как-

1'11 111311ен1111 въ жннота, flO съ нъоб- 1 вото жепае, н го1юри, ю11<вото м11ст1. 

Австрийското жел1.зоnжтно 

министерство поощрява :rури

стиката. Въ желtзоnа.тното М-во, 

подъ прtдседатепството на се1<

uионю1я шефъ Рводъ, напослtдъкъ 

е станало събрание отъ делегати 

на туристскитt дружества отъ цtпа 

Австрия. Съобщено е на събранието, 

че годишната помощь на туристски

тt дружесrва за ц-t;ла Австрия отъ 

40,000 кр. се повишава на 131,000 
крони. При това за смtТl<а на М-вото 

ще се издадатъ турнстскн водачи 

(Fiihrer) на разнитt эемскн езиuи. 

с. д. С•К/1. 

При затварянето на с-ьбраtiието е 

избранъ коинтетъ съ задача, да из

работи устаавъ на единъ всеобщъ 

АвстрнАски туристски съюзъ. 

l{олко далеко стоииъ ние отъ 

това, що се върши на Западъ ! -

дод1;то тамъ държавата се прити

ча съ бюджета сн на помошь на 

турнстиката, у насъ не само че ние 

с·ь нашнтt скромни срtдства се 

сrрtмииъ да приготвимъ хижи, па.. 

теки, пж.теводитепн, да научваме оте

чеството си, но и даденото ни npt · 
ди три години скромно намаление 
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·по бълrарскитt държавни желtз- камари, търговски клубове и вtст• 
·ници no неизвtстни 11ричинн биде никари. Споредъ съобщението на 
отнето I Разни страни, р;~зни умове ~Коlл. Volkszeituпg" обществото но
- види се, бълrарскитi; туристи си име: ,,The Americaп League• съ 
трtбва да търпятъ дотогава, доко- мото: ,,Вижъ Европа при желание, 
rато разбератъ идеята имъ, сжщ- t:o прtди всичко вижъ Ам1:рика •. 
ностъта. . . . 1<. Отъ редъ години Американскитt 

туристи оставятъ въ Европа годиш• 
Военно изкачване на Мон- но повече отъ 200 милиона долара, . 

блан-v. Сполучливото изкачване, 

нато, ~ извършено отъ една рота 

ООЙtlИЦИ иа 22. попкъ _ отъ фран
•цус1<итt алrrиf!ци. Ротата, състояща 
се отъ двама капитани, 5 поручи
ка . 6 подпоручика, 6 одtльоню1 
началника, 37 войника и двама пt-
1<арн, въ понеntлникъ, 8. авrустъ 
н . ст., въ 5 часа t·лtдъ п11адне се 

отправила на пжть за Монблаиъ. 
Отъ селото Noпches на AiguШe 
Gofiter и подъ водачеството на ал
nннисrа Charlet тръrнал·и и при 
на i-1 -добро врtме съ сполука мина

л:в прtзъ graлds Mulets, Avelaпche 
du М.idi , глетчера Tacconay, Petites 
Moпtees, Trois Plateaus, Мir de la 
Сбtе, 1<ато въ nонедtлникъ въ l час.а 

слtдъ п11адне сmп1али Янсеновс:1та 

обсерватория, отдtто слt~ъ малко 
uр·lщсто11ване, въ пълно зnраве, ща

стливо се вър1-1алн обратно въ гар-

и съ горното се желае една часть 

почти единственното досега поз- отъ сумата да остане въ Америка. 

низо11а rи. 

Дружеството се ползува съ ro11tмa 

протекция, обаче въ успtха му мо

жемъ се усъмни, защото и до днесъ 

боrа:гитi; и състоятелни американни 

считат-ь за до б ъ р ъ т о н ъ да 110-

същаватъ Европа. 

Като става това нъ Амеµика, 
1<а1<во ли да кажемъ за нашитt 
бълrарановци, 1<0иrо беэъ да 0110• 
знаятъ наш11тi; раАскf1 к,-,;.тове изъ 

отечеството ни, често пжти без
цtлно се скитатъ нзъ странство, 

само защото България не е Европа ! 
Работнишкит1. колонии на 

фирмата Фридрихъ llpynъ въ 
Есенъ на Руръ.-Ако 11несъ име
то на града Есенъ се знае отъ цt
лия свtтъ, за това има да се бла -
1·одари ИЗl(Лtочително на rрамадннтt 
размtри на стоманенит'k фабрики, 
принадлежащи на фирмата Фри
дрихъ l{руп·ь. Само въ Есенската 

Една американска туристска фабрика за сега с,\\ на работа око
лиrа. - Въ Salt Lake City (Utah) ло 25000 души. Гол"tма часть отъ 
се е 1."Ъстояло м•rо1·0110сtтено съ- работницитt жнвt11тъ въ та1,а на 

брание отъ ннтересуещн се, ц1;111,та речени 1"k работнишки колони11 (Аr
на които е била J.a се освове дру- beiterkolonieп) . 
жество, което съ пропаганда да за- Фирмата Крут, нр1пежава иъ и 

стави мноrобро~:!ннтt америкавсr<и 01<ono Есенъ 1<олониит1; : Кrопеп
туристи да обърнатъ повече вни- berg, Schederhof, Alfredsbof, Wеs
ма11не 11а Американскитt забt;rtжи- 1 teпd, Friedricl1sl10f, Bauml1of и Nоrd
телности и природни красоти. Съ- hof, както и инвалидната колоню1 

бранието е било пос·l;тено отъ пр·l;д- - Altenhof. Общото число на 110-
ставители на 15 щата, 3 територии, строеннтt отъ фирмата жилища до

такива отъ Канада, републиката стига числото 5000. Изобщо тръ
Ме1<сико, застmпници на ыноrо же- сенето жилиша е много rолtмо 11 

лtзопжтни компании, търговски при даването квартири се пр·l;дпо-
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-читатъ лица, които еж оrъ дълго I rлиRското търговско пбщество, ко

врtме заннти при фирмата. ето още въ началото се е поста-

За работнишкиrl; жилиu1а еж вило крайно неприятелски срtшу 

установени особнн наеми н к,кщенъ смtлото прtдnриитне на 1·е~1налння 

редъ, по конто се рн.ководи всtки французинъ Лесе11съ. On, ,10,000 
наематель. Жилищ11нтt контрольори акции, по 500 фр. номинална стоR
бдятъ :ia сш~зването на прав11л- ность, нито едва не е записана въ 

нициr\;. Обаче и::тъжnането на 1<вар- Англия. Главната 11окупка се е нз

тира1пит·I; става слtдъ повторни върши11а въ Франция, дtто еж се 

1 1рост жnки на орави11ннцитt. куn111,и 207, 21 1 парчета . Въ oc-
Haeм11rt; срtдно за година см : тaнanitтt страни сн. купени : Тур
За едно барач,ю ж1шише с-ь 2 ция-96, 717 акции, Исnаш,я - 4046, 

стаи (безь t<нлеръ)- 60-80 мар. Холандия-26 1 5, Тунисъ- 1714, 
За ж11nitщe съ 2 стан (съ килеръ) Пнемонтъ - 1 ::153, Швеl-lцария -
- 90-100 ыар. За жилище съ 460, Белгия-324, Тоскана-176, 

3 ст. - 120-200 мар. За жилище Неаполъ - 971 
Рнмъ- 54, 1 lрусня 

съ 4ст. - 170-250 мар. За жи- -15, Дания - 7 н Португалия

лише с ь 5 ст. - 200 - :i20 мар. За 5 :шшш. 

жилище съ 6 ст. - 250-400 мар. , Това е 61-1110 u ь 1858 1 ·од. Ка_к

за чиновническо жилшuе с-ь 7 11 то се в11жда, имало е още ми( го не

повече сган - 700-800 мар. 11ро11а11ен11 акц1н1. НаА-сетнt. поло-

Гiаемътъ прt.з1, всtки 14 дена жеш1еrо се е с11ас.~1ло съ 11окупка

се одържа прtnварнтелно отъ за- та отъ страна на Егн11етс1<ня х~n111п,, 

пла rа-~а lia работннцнтt, ко1·ато на Судrа11ъ Исман,1ъ, 1<ойто е аюажн

чнно11ни11нri; 11 вдоs,щитt - слt.дъ ралъ вснчю1 непродадедн11 акu11н 

нстичане на тоя срокъ. Въ всички на сумз ЫО,000,000 фр., с-ь което 

1,олон1ш се наю1ра,ь многобро11н11 11рокоnаването 1 1а канала е било 

11ро.санницн о,.., 1·011tмитt кру11ов• оси1·урено . Че прl;дпрнятнето е ус

с1а1 консумни магазини, отъ 1<01по пtвало и успtва, свнд'kтС11ствува 

фабрнчниятъ персоналъ купува вснч- наn-добрt 1<урса на акц11111 ·!; му. 

1ю дot'ipo н ефтнно. Най-голtмата Не см lпаме ли 111,рвата 1·од1н~а слtдъ 

крувомска 1<олоння е Кроненбергь. 1 отвар1111ето на 1<ана11а, ка 1<То н съ-

1'. К. здаденото 11оложение сл1;n·1, Френ-

Изъ историята на Суезкия c1,o-r !руската sonнa, когато цtната 
каналъ. Интересно е да се прос- на аю1нята спадчала до 163 фран
л1;д-и 11арас rването 11а това високо ка, акц11итt еж се възка•1ва11н по

ку11тур110 11 търговско 11р !;дприятне, стоя но 11 то така, че отъ 500 фр. 
каквото е въ сжщность Суезкия първоня•rално еж сrиrнали до 4625 
кана.ть. Всtко начало е мжчно, за- фр. 11а парче Естестве•и е, че та

това тука, както н нрн дру1·н 11рtд- кова еко1ю~1ическо развитие трtб-

11рият1111, напр. Панамския 1<ана11ъ, ва11n съ завнс1-ь да се поrдсдне отъ 

ако 11рtд11рнятието поради м11оrо Анrл11я, която с·ь врtме е съзнала 

трудносrн не се е 11рtусrанови110, направената си въ на•rалото rр1,шка. 

то поне струва скн.110 на ини11нато- Щастнеrо it с скоро проиграло. Съ 

рн1·1; с, ,. При почван~о на Суезкня анrажнрване на ср·!;дсrвата с~• Сул

канад ь ср·!;щналн С,'- 1·одtмн 11р-t;ч1ш танъ Исмаилъ се е намнра11·1, често 

- 1шпс11ало е наn-11еобход11мото въ 11арична нужда, за което е 611,~ъ 

- nap11; и то благодарение 11а ан• nр-J;нуден-ь да продаде ак11н11т!; сн 
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прtзъ 1875 ,·од. Английското пра, 

вителство бързо използува случая : 
направи у Ротшилда ваемъ отъ 4 
милиона лири стерлинги и купи отъ 

Исмаила 116602 акции по курсъ 
568 фр. Сдtлката бtше чудесна : 
аtната на тия а,щии днесъ струва 

□овече отъ 32 мил. л1tри стерл . , а 

печаJ1бата , която направи Англия, е 
повече отъ 13 мил. лири стерл. , или 

три nжти повече, отколкото е аа

платила на врt.мето си., 

За развитието на канала може 

да се сжди оть числото на пара-

ходюt, плуващи пр·взъ него всiка 
година ; тонажа имъ и събиранитt 
отъ тtхъ таr<си ето що показватъ 

прtзъ разнитt години : 

Ч11 u..,о 11" 
rvд, uщ,o..x:O.,\IJТtlt 1110 lt l\,)h- t, l l „1 '1T '' tl 6 111. Фр. 

1870 486 436,609 5,23•1,(JOU 
1875 l'i94 2,009,984 26,4.ЗU,791 
1880 2026 3,057,422 36,492,620 
1885 3624 6,335,753 60,l 57,260 
1890 33Ь9 б,1>90,094 65,427,'230 
1895 ::1434 8,448,383 75,934,358 
1900 3441 9,731,152 87Р8,481 
1904 4237 13,401,835 115,ti)8,479 

Изъ (Jasopis tu r!sh0
1. __ ...,. ....... ~--
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