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възпитание. 
( Продължение отъ бр. 4). 

Такива или тtмъ подобни еж болшенството отъ извtстнитt. 
кандидати на планинскитt нещастни случки, които служатъ за ср~мъ 
на туристиката · и развалятъ хубавото и име. Могли бихме да приве
демъ още цtлъ редъ разни типове туристи. Всtкой отъ насъ ги 
знае добрt, знае и подобни примtри. 

, Пжтуванията ни служатъ да се образоваме. Туристи~ата буди 
въ обществото желание къмъ природата и учи, че само въ приро

дата трtбва да търсимъ възраждане. Всtкой знае, какво наслаж
дение е да дишашъ свtжиятъ горски въздухъ, какъвъ силенъ 

лtкъ е планинската природа противъ умората и скуката на всtки

дневния животъ, какъ забравяме тамъ всички дневни страсти. За
това необходимо е най-напрtдъ да се научимъ да пжтуваме. 

Кой какъ тр1,бва да ходи, или ' въобще за походитi; е напи

салъ отъ туристска гледна точка кратко, но отлично ~азсжжде-
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'ние Jan Bradac. Нtма да бжде злt, ако едно интересно мtсто отъ 
това разсжждение още веднажъ uитираме: ,, Въ обявленията V z h u r u 
1n а с е s t у, издавани често отъ К. С. Т., въ които съ особна rриж
ливость се обръща вниманието на всичко, съ което всtки туристъ 

трtбва да бжде снабденъ на пж ть, описва нtщо доста важно, на кое

·то искамъ да обърна внимание Желае ли нtкой младъ туристъ ·да 
,nжтува и иска ли да ходи той добрt и на по-дълъrъ пжть, по

·трtбно е прtди всичко прtдварително упражнение въ ходене. Този, 
,който е прияте;1ь на туристиката и желае това приятелство да при

веде въ изпълнение, трtбва na се старае извънъ своето занятие да 

·извършва всtкидневно, при каквото и да било врtме , отъ на4алото 

-3 - 4 -· 5 км., а по-послt - по 6 - 8 - 1 О км. пжть (cpt• 
дно - нtкога повече, или по-малко). Достигне ли той до по

.добри успtхи, толкова · по-добрt, защото ще може да прtдприе-
ма по-дълги пжтувания; но достатъчно еж 1 О км. п., за да може 

човtкъ въ удобенъ моментъ да прtдприеме пжть и да извърши по

ходи съ 25 - 30 км. п. дневно и ще пжтува тъй лесно, както кога 
се вози. 3а добрия туристъ ходенето при добро врtме е мноrо ':::-по
nриятно, отколкото яздата или nж.туеането съ трена. Той пжтува 

-безъ умора и не само че не се' уморява, но колкото по-далеко 

-отива, толкова повече му се разширяватъ гърдитt. Като че свtта е 

неговъ! Нему се покланя цtлата природа, картинитt се мtняватъ 
по редъ и всичко го добрt настроява". 

Като вземемъ прtдъ видъ, ч~ тия думи ги е написалъ по
•старъ отъ 70 години пtшеходецъ, туристската дtйность на ко

гото заслужава признание, ний сме длъжни да му повtрваме. Трt
бва да прибавимъ още, какъ трtбва да ходимъ. Това е собствено 
_цtлото възпитание и училище. Подо5енъ примtръ можемъ да ви

_димъ у добритt водители и пtшеходцитt. 

Съ тоя цитатъ се опровергаватъ сл1щнитt уговорки на ста
·ритt хора: Това не е вече за менъ, азъ съмъ старъ, за да започна 

тепърва да се катеря по планинитt; дру1·и се иiSвиняватъ, че имъ 

-·се виело свtтъ, трети - съ сърдuебиенето си, четвърти пъкъ н 
могли да ди~атъ, друrъ пъкъ не искалъ да се изпотява и т. н. Въ 

•-сжщность това еж голи извинения, или по-добрt казано, -прикри

· ва~е на спокойствието. Който се бои за здравето . си, нека да го 

прtгледа лtкаря и да види, дали · ще може да прtдприеме нtщо 
,подобно въ полза на здравето си. Всtко начало е тежко. Даже 
nризнати пtшеходци въ началото на сезона виждатъ, че прtзъ зи

.:мата еж навикнали на удобства, по-надебелtли, така че при първия 

изпитъ сърдцето имъ не стои мирно, но слtд ъ нtколко опита виж• 

.датъ, че пакъ еж си привикнали и то доста лесно. 

Не трtбва само ние да се възпитаваме, а на първо мtсто 
трtбва да помнимъ, че има нужда да се възпитава и младежьта. 
'Трtбва да се rрижимъ за възпит,1нието на младежыа, та, когато тя 

отрастне, да увеличава редоветt ни и да разпространява съ усър

дие нашитt принципи. По такъвъ нач1- нъ ще помогнемъ не само на 
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себе си, но и на благонадеждната младежь, защото туристи ката има 
rолtма възпитателна и образователна сила. 

Бъ _ училищата се обръща сериозно внимание на тоя новъ на
чинъ на възпитание. Студентството трtбва qсновно да познава оте
чеството си; а паричнитt спънки, · които човtкъ срtща при изпъл

нение на подобно желание, се доста намаляватъ съ уреждането на 
студентски спални, които пакъ само студентството може да оцtни. 

Спомнямъ си съ рад0ст1., и никога не ща да забравя единъ другъ 
видъ туристско възпитание, което у насъ, въ Чехия, е неизвtстно, 

именно първитt ми горски походи съ дружина отъ избрани, юначни, 
рtшителни, всестранно изпитани и мж.дри туристи, членовет'h на 
Алпийския Баварски клубъ въ Мюнхенъ. Съ тtхъ да пж.тува чо
вtкъ е истинско · наслаждение. И не бtха пж.тувания леки, особно 
за начинающия. llpyrapитt ни бtха за образецъ и примtръ; успtха тt 
насъ младит'h 11рtди всичко да ни научатъ да бж.демъ послушни. 

Свободно пж.туваха тия другари и умtеха мждро да усмиряватъ 
младежката ни буйность и да ни научатъ да си пазимъ силитt. Ни

какви надбtгвания не вършехме подъ страхъ на наказание, че ще 
бждемъ изключени отъ дружината. При тру днитt изкачвания на кру

титt скални урви, тамъ, дtто човtкъ охотно би си отnочиналъ, трtб
ваше безъ друго да се подчиняваме на заповtдитt, да се придър

жаме о извtстенъ планъ и разпрtдtление _ на нрtмето при кратки, 
но чести почивки. По-сетнtшнитt самостоятелни и тежки изпити, из

вършвани по тtхната метода, ставаха винаги леки, безъ умора и съ 

най-rолtмо за всички ни задоволство. При изпититt имахме въз

можность да се нау'чимъ, какъ трtбва да ходимъ, за да не врt
дим ь на здравето си. Наnротивъ, виждахме; какъ се обръща вни
манието на - пруги, нешколувани туристски дружини, какъ не трtбва 

да ходимъ. Всичко това домородцитt --- планинци, съ които се срt

щахме, инстинктивно наблюдаваха; тt респектираха нашия вървежъ 

(походъ), но се смtеха на послtднитt. 

Изъ „Casopls turistu ". 
Прtвелъ: Г. Молловъ. 



Учениwки пжтувания. 

3ащо тр'hбва да пжтуваме. 

Прtлtститt на разни български крайнини еж достойно оцtнени 
отъ знаменити ервопейски пжтувачи. Тtхъ възпtва съ най-възторжени 
звукове и нашиятъ народенъ поетъ Ив. Вазовъ. Но колко малко познава 

· бълrаринътъ хубоститt на природата около себе си! Колко ма.~:~ ко 
сме направили ние, за да можемъ сами да познаваме тия чисти из

вори на душевна наслада, па слtдъ това да ги направимъ достжпни 
и обични и за всички чада на България. · 

Право казва Вазовъ, че нашето отечество е р J й, но ние !ie го \' 
оцtняваме лрилично : 

,,Ахъ ний живtйме въ тебе катъ сжщи чужденци, 
И дивний видъ твой ни 11е стрtска, не привлича 1 
Роrачътъ въ планинитt по-много те обича, 
По-харно те познаватъ крилатитt пtвци; 

А ний не видимъ нищо, намъ нищо ни не трtбва, 
Доволно е, че давашъ покривката и хлtба 

И ние въ тебе, майко, ще умрtмъ чужденци ! . , .. . .. ~ 

Срамно е да не обича човtкъ своето отечество, - земята, която 
го храни и отглежда, природата, която му дава утtха и наслада. Нека 

се запознаемъ съ всичко хубаво въ българската природа, нека раэ
творимъ всички нейни к.жтове за нашата любuвь и наслада и нека 
отблъснемъ отъ себе си укора, че въ нашето отечество живtемъ като 
чужденци I Необходимо е да обърнемъ нашитt погледи къмъ отече
ствената природа и да се грижимъ да се установи между насъ и нея 

тtсна и вtрна дружfiа . Като дружимъ съ природата, ние ще под
държаме , бодростьта на тtлото и духа си, . ще крtпимъ и своето 
здраве и ще _ вкусваме най-благородни удоволствия. Сега малцина 
еж ония, които умtятъ да се наслаждаватъ и да цtнятъ природнитt 
красоти и чудеса, коит,о ни заобикалятъ. 

flжтуването помага за нашето физическо развитие . То ни за
доволява отъ физически и 'умственъ автоматиэмъ, защото всtки день 

може да ни поставя се въ нови условия, които ще будятъ енергията 
ни. Природата дава веселость и здраве ; тя е най-великия лtкарь -
закалява здравето и продължава живота. Пражкиятъ професоръ 
по медицината Д-р ъ Ход о у н ски е казалъ : ,, Колкото повече 
ходимъ по планинитt., толкова ходимъ по-леко и сме по-здрави ; 
лtность и покой еж измислица на дявола". 

Природата е неизчерпаемо съкровище на знания . Отъ дружбата 
ни съ нея обогатяваме познанията си и ю1й-добрt се подготвяме за 
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борба пакъ съ нея. Познанието на природата ни освобождава отъ 
суевtрия и . прtдразсждъци. : Въ такъвъ случай ние не ще да имаме 
страхъ прtдъ нtкои невинни жи~отни и растения и безврtдни при
родни явления; нашиятъ мироrледъ ще стане по-широкъ_ и ще бждемъ 
по-скромни, по-търпеливи и смирени. 

Дружбата съ природата облагородява сърдцето, подпомага раз
витието на .висши човtшки добродtтели. Тя поддържа религиозното 
чувство, защото има случаи, дtто се възбужда чувство на удивление 
и блаrоговtние. · Дружбата съ природата на нашето отечество още 
повече ни привръзва къмъ послtдното, възбужда у насъ единодушие 

и състрадание ; а като обичаме своята другарка природа, ние ревниво 
ще я пазимъ отъ всtко чуждо посtrане. · 

Освtнъ това, съ доброто разположение къмъ природата човtкъ 
възпитава въ себе си благородна страсть съ най-чисти, безкористни 
наслади и в ьздиrа душата ~и до величие. Човtкъ всрtдъ природата 
се успокоява, намира душевни наслади, чувствува се съвършено сво

боденъ и е вънъ отъ всtкакви обществени задължения. Тамъ той 
забравя житейскитi; грижи и безпокойствия. 

Прочее пжтувайте, дружете съ природата младо поколtние, 3З 
да се развиете физически, умствено и нравствено, за да обикнете 
отечеството си, слtдъ като оцtните хубостит1; и богатствата му ! 

.Кжд'k да пжтува:ме. 

У всички по· напрiщнали народи гражданитъ посветяватъ 
особено внимание и грижи на своята природа . Тъ издирятъ въ 
нея мtстата , дъто може човiжъ да се · спръ за m)чивка, или 
отдъто за човtшкия погледъ наоколо се скриватъ любопитни 
гледки или чаровни кржгозори въ далечината, дъто простото 
любопитство или науката биха намърили обилно . възбуждение. 
За да бждатъ тия мъста по пристжпни за любители и по - при
годни за охоленъ животъ, rражданитъ правятъ къмъ тъхъ 
пжтиша, въздигатъ хижи и ги снабдяватъ съ разни при
годи. При такива именно природни хубости любителитъ по
често отиватъ, за да имъ се любувагъ и да поживъятъ срiщи 
тъхъ. Нека обърнемъ и ние своето внимание и грижи къмъ 
българската природа! Колкото е тя хубава, нека я разхубавимъ 
още- повече, нека я направимъ питомна, та да ни привлича тя 

~ъ своитъ простори; да привлича не само насъ, но и чуждия 
с~ътъ. Чакъ тогава ще мож_емъ съ гордость да кажемъ1 че 
наистина сме -обичали , нашето отечество. . 

Дъто И да спрtмъ погледа СИ ВЪ нашата родина, КЖД'ВТО
. 11 да насочимъ 1\рака си за угодна разходка, всъкждъ щЕ: за
. бълъжимъ или райски хубави долини, или щ1анини гигантски 
съ рtки игриви, съ „ живописни картини и плънителни гледки. 
Ще видимъ отъ нtкои · височини величествения изгръвъ и за
лtзъ на слънцето, свtтли · поточета, които се измъкватъ подъ 

I 
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тайнствени скали, рiжи, които съ шум~ си пълнятъ долове и 
усои, лазурни езера, в'hчно , раздвижени, в'hчно шумяще без• 
грижно море, ще чуемъ гърмежа на п'h,нести водопади и пр. и 
пр. Отъ планинскит'h върхове Иl43 контраси, които не се пода
ватъ .на никакво описание. Въздухътъ въ· планинит'h е райски 
чистъ и животворенъ; той осв'hжава гърдит'h и опр'hснява жи
вота. Организмит'h тамъ се отличаватъ по изразителностьта на 
формит'h си, по разкоша на боит'h си, , по упоя на миризмит'h 
си. Въ планинит'h е сцената на атмосфернит'h влъшби, цар
ството на облаци и мъгли. Нtкж.д'h се виждатъ голи безъ 
пр'hлесть бърда, но и т'h заключаватъ въ себе си разкошна 
идилия. Другад'h пъкъ ще нам'hримъ изобилие отъ роматични 
картини въ д'hвствени балкански гори, скрити въ мрачни кли
сури и непристж.пни долини. 

И равнинит'h еж надарени съ величавость и хубость. Йма 
равнини, накичени съ всички природни омаи. Ще срtщнемъ по 
т'hхъ пъстри морави, покрити съ росна тр'hва, з~бл'hст'hла съ 
милионит'h си елмази на слънцето. 

Съ живописни кж.тове България не е б'hдна, особно въ 
западната планинска област.ь и въ Тракийската облзсть съ 
нейната естествена заграда отъ Балкана, Черното море, Родо
пит'h и Рила. Знае се, че отъ ср'hщитв съ хубостит'h и раз
коша на природата извиратъ наслади, затова ние трtбва да 
пр'hнебр'hгнемъ всички мж.чнотии и страстно да се привържемъ 
къмъ природата. 

С. Д. С-~и. 

Какъ да пжтува:ме. -1-) 

Приготвяне за пжть.-Приготвяния;rа ва пжть с..к равлични, спо
редъ това - искаме ли да постиrнемъ душевно или тtлесно усъвъt'шеп

ствуване. Душевното приготвяне се постига съ прtдварителното че
тене на квиrи и пжтеводители**) ва страната, по която ще пжтуваме; 
ва тая цtль nотрtбно е да се спабдиме съ добри наржчни книжки. 
Отъ това не слtдва, че трtбва да се натоварваме съ специялпи, по 
нtкоrа доста тежки книги : Дl)Статъчни с.ж само кратки иввадки отъ 
това, що ни интересува . Прtдварително прtrлеждане картата, като 
опрtдtлям:е плана на пжтуването си споредъ обикновеното човtшко 
ход•ене. Ввемаме съ себе си rео1•рафичпата картз. па мtстностьта - тя 

*) При написването на тая статия · ползувалъ съмъ се отчасти и оть 
доста разпространената въ Чехия брошура • W zhuru na Cesty• на Ладиспава 
м~ • .. 

**) П.ж.теводителната литература за страната ни е въ зародиша си. За 
сега има издадени пж.теводители (guide, Fiihrer) за r. r . . В,-Търново, София и 
Орtхово съ околията· му; българската туристска задруга е взела инциативата 
да издаде такива и може да се надtваме, че въ скоро врtме всички наши гра
дове и паланки ще се снабдятъ съ п.ж.теводиtели. · добри· ;" и хубавй описания 
на нtкои к.ж.тове въ отечеството ни се срtшатъ въ съчиненията на . Ив. Ва
зовъ, Ап. Константиновъ и въ списанието • Български туристъ •. 
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е готова винаги ва услуrа и е вtренъ съвtтникъ, особено :картата па 
руския rенераленъ щабъ съ мащабъ 1 : 126.000. *) , 

3нае се, че бървото ходене не води :къ:мъ добро: скоро се у:моря
ва:ме, важедняваме и вниманието ни прiютава да е насочено към:ъ при
роднитt красоти. Врtмето ва ивминаване 1 кли. въ начал()ТО на пж -
тувавето е 15 минути, слtдъ :коеl'о може постепенно да се съкратява 
до 12 минути ва клм. Споредъ това на часъ трtбва да се ивм:ина
ватъ вай-малко 4 :кл:м и най-много 5. На девь трtбва да се вви
матъ 20 - 30 :клм., но :може и новече; това, обаче, вависи отъ вр1:
•ето, съ което равполаrаме да ивм:инемъ единъ прtдначерт_анъ пя.ть ~ 
При такова равномtрно пж.туване ще ни остане доста врtме да рав
rлеждам:е, да се любуваме на природнитt хубости и ва почивка. Ви
наги се павете отъ умора! 

При пжтуването трtбва да _посветявам:е доста - врtме на впечат
ленията . си отъ при1юдвитt Rрасоти, ватова не бива да :и.в-:минава:ме 
:много пжть, но да се стремимъ да равrлеждаме и прочувствуваме ви
дtното. Който бърво Iинава отъ :мtсто на :м'Всто, въ сжщность той 
гони сам:ъ себе си. Въ това именно се състои ивкуството, да се при
rотв.нм:е ва п.жть, наречено трениране (trainage), т. е. при свободно 
ходене далеко да отиде:мъ и :много да видимъ. 

По балканскитt мtста трtбва да ходимъ полека, ва да не се 
ивпотяваме; още повече, като внаемъ, че отъ хладнитt вtтрове, що 
духатъ по върховетt, можемъ лесно да настинемъ. 3а дн б.ждемъ по
вече ивневада ни отъ хубоститt па една планинска гледка, добрt е 
да се равrлежда тя тогава, когато достиrнем:ъ на върха на пла ни• 

вата . При ходенето прtпорж.читедно е да <;е павимъ отъ простуда -
, да увиваме тtлото cJ съ мушама, или пъкъ най-малко - да вди
гаме яката на дрехата си. Тtлото ни винаги трtбва да б.жде топло, 
особно при посtщението на хлади , пещери. · 

При всtко п~туване трtбва да си съставяме бюджетъ -· да 
ввемам:е толкова пари, колкото еж нуждни ва п.жтуването Голtма е 
равли:ката между пжтуването съ желtвняца и пtшком:ъ. Ходенето пt
ши t;e прtпоржчва особно ва начинаюшитt туристи, които трtбва ,, а 
ивучаватъ страната постепенно, като вахванатъ съ най-бливката окол-

, вость. Бевъ съмнtние, пжтуването пtши е по-снжпо· и съ него се губи 
пов че врtме о ·гколкото при пжтуването съ желtвпица. Да ввемемъ при-
11tръ: отъ Тъ р~ово ва Русе пtша се отива ва 4 дева, ва връщане 
еж.що толкова; · ако останемъ и въ Русе 4 дена, ще прtкараме въ рав· 
ходка всичко 12 дева която съ желtввиnата бихме иввършили само 
ва 4-5 дена- печелимъ врtме цtла седмица. С.жщо и равхоilътъ 
ва отиване до Русе и връщане съ желtвницат·t е по-халъкъ - рав
нос1шт':k ··ва 8 дена п.ж.тува-не пtша с.ж по-г()лt-:ми, ОТК(}Л:Ко-то билета 
ва желtвниц<:1.та и равноски са:мо ва единъ день пжтуване; въ такъвъ 

случай по-неудобно е това, че пжтникътъ не може да равгледа и да 
ивучи · добрt пропжтувания край.- Колкото ученикътъ е по-малъкъ, тол-

*) Маршрутната карта · на България, само княжеството, се състои отъ 
40 оrдtпни пи.~а, цtна 0.50 п. едина; намиратъ се за прощ1нь въ _ картографи• 
ческия институтъ --- София. · 

t' 
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нова е по-ефтино и неговото пж.туване; а особно пънъ тогава, ногато 
той е ваедно съ равнитt си по въврасть другари. Отъ опитъ се внае,· 
че при сегашното положение на живота ученикътъ, макя.ръ и голtмъ 
да б.жде той, м·оже да прtкара съ 1.50 л. срtдно па день по пжть 
и не трtбва да харчи повече отъ 2 лева най · много на день. Каввамъ 
не трrь6ва, ващото 1.50 - 2.00 л. еж достатъчни ва пуждитt му, но 
ако той ясна да . има на равположение фа:и:тонъ, слуги, скжпо ядене и 
riиене; - равбира се, равходката му ще костува повече. Съ 15 - 20 
лева (цаже и по-малко) учеuикътъ или студеI{тътъ може спокойно да прt• 
кара десетдневенъ пж.·rь по Балкана, Рила, Родопитt, Ср1щна-rора и пр. 

Дрехи и раница. - Първото правило ва пжтуването е: не 
взимай съ се6е си нищо ' непотрrь6но. Когато ще ввеме.мъ съ себе си 
раница, дрехи и пр., трtбва да се постараем.ъ да ги намалимъ по 

въвможность въ на:й-малъкъ обемъ . . Най-напр1щъ нуждно е да прt
гледаме, какви долни дрехи трtбва да се ввема·rъ. Отъ тtхъ до~та 
uрактични с.ж лекитt вълнени дрехи - Егеровитt. За едноседмично 
пжтуване потрtбни еж двt риви - една облtчена и друга ва прt 
обличане, долни гащи, два чиф·rа чорапи, нtколко кърпи ва носъ, спо
р'едъ употрtблението, и ~ърпа ва лице; а яка ва рива, ржкавели и др. по
добни вещи <.JЖ съвсtмъ ивлишни. 3а униване на ивброениt вещи невамt
ниn~а е мушамата; въ не.я се сrъватъ по-плътно и моrатъ да се носятъ на 

Rаишки. Горната дреха - вимна дебела или лtтна лека (пардесю) е 
по-удобна съ повече джебове и винаги се пр1щпочита да бжде ·rя 
вълнена и непромокаема (отъ Лоденъ). Лека шапка и добри обуша 
(меки и да не съ тtсни) допълнятъ пжтнишкото облtкло Пъкъ отъ 
друга страна не трtбва да се вабравя и народната пословица: ,,На 
пжть дрешка не е тежка 11 • 

3а пжть можемъ да ввемемъ и други по ~ второс·rепени нtща, 
напримtръ, сапунъ ва миене: гребенъ, ва шиене-игла, черни ,и бtли 
конци, нtколко нопчета, с.ждъ ;за пиене вода - проста стъклена чашd, 
или пъкъ метална. 3а да ивполвуваме по-добрt пжтуването, трtбви 
да ваемемъ 'и · слtднитt помагала: компасъ, телескопъ, часовникъ; фо~ 
·rографически апаратъ или само блокъ ва рисуване, моливъ и бtлtж- , 
никъ, въ който да отбtлtвваме всичко, :което сме видtли и ивучили' 
прtвъ врtме на пжтуването си. По никакъвъ начинъ не бива да но
симъ скжriоцtнни вещи съ себе си, особно ивъ планинскитt проходи 
и ивъ населенитt съ не д'отамъ културно ·население мtста, като дели _. 
Ормана, Тувлука и пр Добра подпорка при ход~нето и павитель •)ТЪ 
дъжда е 'чадърътъ ; висо~шятъ .бастовъ и гегата еж годни · ва висо · 
китt планини, като Рила, :Витоша., часть отъ родопитt и Балвана, но· 
аа □о-вивкитt достатъченъ е обикновениятъ _ бастонъ, снабденъ отдолу 
съ желtвенъ шипъ. · 

Здраве. - Ако при пжтуването спавваме всичнитt хигиенични 
усл'овия, ще бждемъ . винаги вдрави. Прtди всичко, когато сме силно 
ивпотени, трtбва да се павимъ отъ въвдушно течение и простудяв·ане. 
Трtбва да я11емъ, да пие.мъ и да спимъ умtрено. Бевпо.Jiевно е да се но
слтъ особни лtкарства ва всички въвможви ~лучаи отъ ваболяваJ!ИЯ, До
статъчно · ще бжде; ако има само нtкоJшо доверови праха, които се упо-

- it 
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трtбяватъ противъ кашлица, парче салицилова маст.ь ва намавване 
протрито (трие се съ ме:къ платненъ парцалъ), лимонена киселина 
(на върна) и вахарь , -които могатъ да подобряватъ в-куса на водата и . 
да я правятъ освtжително питие , парче шоколада; което ва иввtстно 
врtме, въ случай на нужда, може да у галожи глада на пжтника и пр. 
А пъ-къ ва ядене винаги трtбва да имаме нtщо - парче хлtбъ, 
пе-ксиметъ или друго нtщо. Който е оставалъ r ладенъ подъ чужди 
покривъ, той внае, каква блаrодать е таков а парче хлtбъ ! 

Друrитt негодности отстраняваме еъ съвсtмъ прости срtдства. 
Напримtръ, пришка на кракътъ си, причинен ·а отъ лоши обувRИ, от
страняваме, . като я прободемъ съ чиста и гла , ивцtдимъ водата и и 
сетнt я ивмиемъ съ ракия . Маволъ на ходилото си цtримъ тъй: пай
напрtдъ равменваме мавола съ вода и послt съ чистъ ножъ внима
телно го иврtжемъ . Отслабнали и подбити -крака при дълга почивка 
се миятъ съ студена вода или по въвможность съ оцетъ и ракия. 

Кръвь отъ рана се спира съ чистъ памукъ, като се постави той на 
самата рана и тамъ стои около 5 :минути . Когато ни боли глава, на
лагаме на челото си кърпа , намокрена въ студена вода. Кой·rо пъкъ 
е чувствителенъ Rъмъ въвдушното течение и вtтъра , той трtбва да 
си приготви паму!ti ва ватулване ушитt . Трtбва да пиемъ вода само 
отъ чисти иввори, и то толкова, :колкото е нуждно да угасимъ жаж

дата си . У потрtбението на спиртни напитки . особно нъ голtм:о - коли
чество , съвършено се вабранява. Може да се ядатъ само врtли и не
равва лени плодове. 

Гостинница. -- Съ нареждане rостинницитt у насъ е станалъ 
. доста утtшителенъ обратъ: като не се ивпълватъ всички желания па 
богатия туристъ, доста моrатъ да се вадоволятъ исканията на бъл
rарскиятъ ученикъ и студентъ. 3а сега навсtкждt въ България има 
въ кръчмитt легла ва спане и пtщо ва ядене -- нtкждt даже доста 
добрt еж наредени, -когато прtди 30 години такива липсваха. Оби
кновенитt провинциални rостин пици еж умtрени по цtнитt. За легло 
ученицитt въ България обикновено плащатъ 20- 30 ст. (на нощь), 
а вадоволява ли се човtкъ съ спане на вемята ( слама покрита съ 
чаршавъ или хасърче), и ра входитt му ще бждатъ по~ малки. 3а по
ощрение на ученишки пжтувания въ странсто - Германия и Австрия 
уреждатъ се ученически спални ва спане и ядене при намалени цtни. 

Такава спалня ва бевплатпо спане на ученици и студенти въ Бълга
рия има уредена отъ Търновсвия 1шонъ „ Трапевица" на .Б Т Д въ 
rp. '3 . -Търново. Тя се състои отъ 30 легла. Управлява се отъ осо
бенъ надвиратель учитель и прtвъ лtтната ваканция е отворена ва 
всички български ученици и студенти. 

Въобще всtки трtбва да помни, че на пжть не бива да се търси 
ви1tаrи топло ядене . Трtбва да яд~ме силна месна храна поне веднажъ 
па день , а ос1•аналото ядене може да бжде: яйчна храна, сирене, 
суджукъ, салами, сланина и др. Добро правило ва rостинницата е : 
,,много да не поржчваме " - многото поржчване васкжпява продуRтитt. 
Отъ опитъ вная , какъ съ учтивото отнасяне съ rостинничаря мноrо 

• ученици прtкарватъ ефтино пжтуването си . Въ голtмитt rрацов~ 

! 
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много по-добрt е да се нощува въ отстраненитt стаички на горния 
етажъ на добъръ хотель, нежели въ лоши хотели и rостинници, ма~ 
каръ и въ най-хубавитt стаи. 

Пж.туване съ жел'hзници и по вода. - Пж.туваме ли съ 
желtвница или по вода (Дунава и Черно-море), ако е въ България, 
нуждно е да се снабдимъ съ книжката*) ,.Равиисание ва вървежа на 
по-важнитt влакове въ България и странство, ва параходитt по Ду
нава и на Българското параходно дру~ество по Черно-море и пжт 
нишкитt тарифи IIO желtвницитt". Тя се продава по всички ж. п . 
станции и параходни агенции по 40 ст. Въ нея е покаванъ реда на 
станциитt, часа ва ваминаването и пристигането на всtки тренъ или 
параходъ; тя съдържа още цtлъ редъ полевни бtлtжки (гдt ще се 
прtмtстваме, вакусва.ме, ядемъ и пр.) . При липса на такава _книжка 
достатъчно е да поrледнемъ въ расписанията, повtсени въ перонитt 
и въ ресторантитt на всtка желtвопжтпа и телеграфопощенска стан
ция. Когато отъ една станция или скеля ивливатъ нtколко линии, 
трtбва да бждемъ внимателни, ва да не влtвемъ въ влакъ или иара
ходъ, който не пж.тува по нашето направление; въ такъвъ случай най
добрt е да вапитаме ва трева или парахода, съ който ще пжтуваме. 

Съ билетъ въ рж.ка можемъ на всtка ж. п. станция да прt
късваме пжтувапето си въ срока отъ 24 часа. Обаче билетътъ трtбва 
да бжде вавtренъ отъ началника на стапцията1 който ва това още 
при сливането пи ще направи бtлtжка па билета . 

Не се прtпорж.чва да се Еачваме · въ трепа въ послtдпия мо
ментъ и въобще нъспо да пристигаме на станцията. Трtбва да бж
демъ първи въ вагона, ва да си ивберемъ наЙ•Д(')брото иtсто при про
вореца, та при пжтуването да имаме хубава гледка. ,,Добрt е пие да 
чакаме трепа, отколкото той насъ да чака 11

, 

При иввtстпи тържества можемъ да ивполвуваме увеселетелнитt 
тренове, Е?ИТО еж съ намалени цtни. Полвата о·rъ такива влакове е 
малко съмнителна, ващото вагонитt еж винаги прtпълнени и се · пж

тува при голt:ми неудобства. 
Пж.туването по Дунава е приятно пролtть1, а пай-вече лtтt . 

Есепнитt мъгли причиняватъ ва:къснепие на па раходитt. Пжтуването 
по Черцо-море е винаги приятно ва човtкъ, който не страда отъ 
морска болесть, обаче прtдпочтително е това прtвъ лtтото; слtдъ 
равводенс~виетJ (м. м, априлъ и окто:мврий) буритt еж пай-чес·rи. 

Общество. - Голtма е полвата, когато пtколно ученика се 
ваrласятъ да пж.туватъ съ едпаква цtль. Отъ опитъ се впае, че 
пай-доброто общество е тричленното. Двама IIО-лесно се недоr>авумt -

- ватъ ; ако еж трима, един:ътъ по -лесно се подчинява на рtшението 
на болшинството, съставено отъ двамата. Самъ да се nжтува не' е 
весело; ивключепие правятъ саможивцитt, които еж щастливи, щомъ 
сами по воля и равположепие тръгватъ къмъ цtльта си. Голtмо об 
щество бевъ неприятности не бива ; пжтувапе на :мновипа се прtпо-

*) Напослtдъкъ е издаденъ : ~ Пжтеводител~ по ж~лtзницитt и парцо
дитt за 1908 rод. ц 
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ржчва само въ случаи, когато съ водачеството се наеме повнатъ турис1''ь; 

учитель или въобще всiши, който се държи въ обществото като водачъ. 
Въ всtки случай трtбва да се помни, че на пжть само съ при

лични обноски можемъ да спечелимъ името и честьта на благовъз
питани хора. Това особно трtбва да се пази прtдъ селското и граж• 
данското простолюдие, което и безъ това е изгубило вtра и уважение 
въ нашата ужъ интелигентна младежь. Желателно е българскиятъ 
ученикъ и студентъ да докаже съ обноскитt си, че още младъ е го• 
товъ за ролята си на образованъ човt:къ • 

• Който познава отечеството си, той 
само може истински да го обича•. 

Редъ при пжтуването. - Практичнилтъ човtкъ винаги 
почва отъ близкото и върви къмъ далечното, отъ своето · къмъ . чуж• 
дuто. Българсвилт'J, ученикъ и студентъ, :като има прtдъ видъ , при
мtра на учителитt си туристи, при п~тувавето си трtбва да почне 
отъ оrнищото на дtдитt си и само при възможность да посtти онова 
на чуждитt народи. 

Хубава е быгарската земя! Отъ Черно море до Рилскитt бал
кани всждt блtщатъ перли отъ дивни природни красоти ! Отъ памти
нtка тия отечествени крайове еж привличали чуждитt народи и видни 
пжтешественици. Нека припомнимъ: А:мибуе, Каницъ, rенералъ Иох
мусъ, Молт1щ хаджи Калфа, Иречекъ, Вазовъ, Алеко и пр. Кой може 
да остане ·равнодушевъ прtдъ Бtлоrрадчийсвитt свали, Витошкитt, Рил
скитt и Балканскитt върхове, черноморскитt брtгове, Розовата до
лина, отъ прtлеститt на Търново, Сливенъ и др. ! Всtки български 
ученикъ. нека· въ разговора си пр1щпочита да се хвали съ прtброде
нитt планински върхове на отечеството си, отколкото съ прочетенитt„ но 
нер~збрани добрt автори. Пжтувавето пtmкомъ е най-добрата гимнасти
ка, която не само укрtпява тtлото, но развtдрява духа, увеличава 
практичното ни повнанство въ живота и насилва характера и волята ни. 

Оповнае ли ученикътъ земята си, добрt е той да споходи всички 
веми, дtто се слуша българската рtчь, особно българскитt веми, не
Qснободени до дiiесъ. Македония съ планинскитt и ча ровнитt си 
езера и рtки е единъ отъ най-богатитt и красиви к.жтове на Бал
канския полуостровъ. И ако васега тя е мж чно достжпна, при по-сгодни 
врtмепа тя трtбва да стане мtсто ва срtщи на българскитt туристи. 

Слtдъ оповпаване отечеството си учащата младежь, особво µо
въвмжжалитt, могатъ да споходятъ съсtднитt наши славянски страни. 
Когато пъкъ срtдствата и:м:ъ повволяватъ, добрt е да споходятъ тt 
далечнитt европейски и бливкитt азиатски и африкански краища. 

· Обаче при пжтуването си не бива да вабравятъ най-главното: на• 
всtкждt да ивучаватъ живота на чужденеца, но въ страната СИ ' 
трtбва да носятъ само най-доброто отъ видtното и чутото. Животътъ 
ще ги научи, че навсtкждt е добро) но въ отечеството имъ е най
добро ! 

Прим'l>ръ за пжтуване. - 3а да посочимъ, какъвъ бtлtж
никъ трtбва да водятъ ученицитt, когато еж на пж.ть,- колко ефтиво 
и приятно е и каК%ВЪ дълъrъ пжть ittoжe да се вgеме съ малко пари, 

ще опишемъ ивлета си, извършенъ прtвъ лtтната ваканция на 1889 
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rод. инъ розовата долина. Пжтувахме шесть ученика отъ V и VI кла
сове на Сливненската държавна мжжка rимнавия съ маршрутъ: Сли
венъ - с. Бинкосъ - :Кананлъкъ - върха Бувлуджа - Стара-За
гора - Нова-Загора и обратно . 

Ронова долина (1889 r.) 

Инлетъ на 6 ученика. Ц1шь: Бунлуджа. Бюджетъ 12 лева. (Про
вивиитt· се носятъ отъ едно муле). 

1. день ( 12 юлий). - Сливенъ, прtвъ лов.ята, с. Касъмово (Те
кето ), с. Гаврайлово, далечъ отъ Сливенскитt минерални бани и р. Тун-
джа, с. Бипк_осъ съ - спане (20 вм.). . 

2. день. - Между Срtдна-rора и Балкана - чудесна гледка, 
отдtсно пжть къ:мъ Сливенска Швейцария, - селата Чамъ-дере, 
Саржяръ и пр_. Край с. Алобасъ, с. Оривари, не далечъ отъ Кортен.
скитt бани, Твърдица, Хайнъ-боанъ до с . Николаево . Прtвъ нощьта 
силенъ дъждъ съ гръмотевица. 

3. день. - Прtвъ рововитt ниви, с, Лаханлий, покрай с. Я:й
канлий (Джбово), до с. Мъrлишъ (rолtмо историqеско село). Ранrле
дахме rюлапханитt (25 км.). 

4. день. - Отъ Мъrлишъ по шосето Стара-Загора - Каван
лъкъ ва Ка.ванлъкъ (13 км.). 

5 и 6. день. - Каванлъкъ. Равгледахме Държавното Педаrоги • 
ческо училище, дtвичес:кия женски монастирь, rюлапханитt, Кайнар
джа и пр. Градъ богато надаренъ отъ природата Cli растителность 
(рови, кестени) и води . · 

7. день. - Прtвъ с. Хасътъ, покрай с. Скиречево ва с. Шипка 
Равrледвапе основитt на строящия се тоrива руски монастирь. Ин
Еачване на върха Св. Никола, рангледване паметницитt на освободи
телната война и до вечерьта връщане въ Каваплъкъ (34 км.). 

8. депь . - Слtдъ пладне съ rолtма дружина младежи прtвъ 
с. Я:нина - ивЕачване до върха Бувлуджа (гроба на войводата Хаджи 
Димитъръ). Прtнъ iющьта при огньове (врtмето много студено) -
Народна веселба (18 км . ). 

~- день. - Молебепъ, рtчи, угощение, слtдъ обtдъ връщане 
прtвъ с. Я:нина, Ст.-3аrорското шосе, р. Тунджа, ЧанакчийсЕитt 
бани - КЛ\пане , прtнъ Срtдна-rора, с. Дервентъ и ~тиrнахме късно надъ 
Ст.-Заrора . Спане до Бешъ-бунаръ. Уморителенъ нощенъ пжть . (40 км.). · 

10. девь. - Спохождане града, рангледване вабtлtжителноститt 
му : Дtвическата rимнания, мtстата на боеветt мt:Jжду опълчевсвитt 
дружини и турцитt (1878 год). 

· 11. день. - Отъ Ст.-Заrора по шосет Ст.-3аrора -- Нова .. 
3агора - Сливенъ. Уморителенъ пжть - равно поле, право шосе 
бенъ с'lшка. Минахме покрай селата Хрищене, Кара-бунаръ и слtдъ 
обtдъ стигнахме Нова-Загора. Слtдъ нахранване минахме града и 
покра:ц селата Кортенъ, ЕниЕанлий, прtвъ Срtдна-rора, Мехремъ 
бей чифливъ, Джиново,1 Rъсно вечерь . стигнахме Сливенскитt мине-
рални бани (57 нм. ). · , 
0

, • 12. день , (23 юлий). - OЕжпахме се и прtспахме. На утринь
та прtвъ моста на Тунджа, покрай с. Чаирлий по шосето стигнахме 
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обратно въ Сливенъ, прiщоволни О'rъ своята дълrа и приятна рав
ходка·. (12 км ). 

Наминахме 241 км. ва 12 дни, или на день срtдно 20 км:. Пла· 
тихме · много малко ва спане - повечез·о нощи спахме на полето :или 

бевплатно, · яденето бt много ефтиво - всичко равход~ ва 12 д11и. 
12 дева. 

г. к. 

Безплатна ученишка спалня въ гр. 8.-Търново. 
За да се насърдчава школската младежь къмъ пж.туване и за 

да се възбужда въ нея любовь къмъ родната й земя, нtмскитt, 
чешкитt и френскитt туристи отъ нtколко години насамъ, се над
прtварятъ да създадатъ при всtко свое дружество безплатни учени- · 
шки спални. У спtхътъ отъ това е грамаденъ. Отъ воденитt при 
спалнитt статист.ики за посtщенията се вижда, че прtнощуванията 
само за 2 - 3 години еж се увеличили на десеть и повече пж.f1-:t, 
затова и много отъ тия спални еж се удостоили съ материална по- · 
мощь отъ държавата и мtстнитt общини. 

Търновското туристско дружество, ржководимо отъ жела
нието .и.а създаде отъ школската младежь пъргави и прtданни ту

ристи, които да свикнатъ съ пж.туването, да бждатъ здрави и съз

нателни синове на отечеството си, прtзъ 1906 rод. съ срtдства на 
д-вото и такива, подарени отъ прtдседателя му r-нъ Г. Козаровъ, 
основа първата безплатна ученишка спалня въ България. Засега . спал
нята се помtщава въ една отъ хиrиеничнитt ю1асни стаи на градско

то основно училище при църквата · св. Богородица. Спалнята състои 
отъ 20 легла, помtстени на креват11 и нарове. Всtко легло има 
слtднитt принадлежности: сламеникъ, възглавница, одеало и чаршафъ. 
Въ спалнята, освtнъ леглата, има още омивалникъ, писалищна маса 
съ принадлежноститt й, четки за дрехи и обувки и пр. Зacerfl 
търновската спалня се отваря само два мtсеца - прtзъ годината -
прtзъ лtтната ваканция и за ржководитель се назначава единъ отъ 

мtстнитt учители. Всtки ученикъ-пжтникъ, който иска да се пол
зува отъ спалнята, трtбва да прtдстави на рж.ководителя своята сту"! 

дентска или ученишка легитимация и nрtд~арително да е съобщилъ 
съ пощенска I карта деня на пристигането си. Сжщиятъ трtбва да 
се подчинява и на домашния редъ, изложенъ по- долу. Досега спал
нята е редовно посtщавана. Миналата година е посtтена отъ студен
ти отъ българския университетъ и отъ ученици отъ rимназиитt и 

класнитt училища на rрадоветt: Русе, Свищовъ, Сливенъ, Ст.-Заго
ра, Севлиево, Плtвенъ, Ескиджумая и пр. 

Дружеството се грижи да издtйствува при нtкоя от:ь . по-близ
китt rостинници извtстно нама11ение на храната за посtтителитt на 
спалнята. Това, разбира се, зцачителцо ще улесн11 пж.туванетQ н~ 
щкощката 1\fЛадежh. 
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Домашенъ редъ на ученишката спалня, уред·ена ·и ржково
дена отъ Търновското туристско друж. "Трапезица". 

1. Прtаъ лtтнитt мtсеци юлий и авrустъ спалнята е на раз
положение на всtки ученикъ или студентъ, шомъ като той удосто• 

вtри самоличностьта си съ редовно удостовtрение, издадено отъ 

респективното учебно заведение. 
2. Посtтительтъ, слtдъ като пристигне, е дълженъ да се за

пише въ книгата, опрtдtлена за записване имената на всички- посt

тители-rости. 

3. Всtки посtтитель е дълженъ да се подчинява на -раапорtж
данията на спалния надзиратель и да се съобразява съ изискванията 

на установения ред ъ. 
4. Изисква се отъ всtки посtтитель прtаъ врtме на прtби

ванието си въ спалнята да се отнася къмъ надзирателя вtжливо · и 

учтиво за всичко и да не проявява нtщо, което е противно на тра
дицията, нравитt и осичаитt въ тоя край. 

5. Строго се забранява пушенето на -тютюнъ и пиенето спирт
ни питиета въ спалнята. 

6. За да се nрtдпази спалнята отъ пожаръ, изисква се отъ 

всtки посtтитель дs бж.де внимателенъ при употрtбението на пали

клечки (кибритъ). 
7. Слtдъ 9 часа вечерьта въ спалнята се пази абсолютна ти

шина; който отъ посtтителитt се завърне по-късно, той трtбва да 
влtзе незабtлtзано, за да не нарушава спокойствието на другаритt си. 

8. Поврtди, извършени отъ посtтителитt, се nлащатъ веднага 

отъ nослtднитt. 
9. На всtки п0сtтите11ь се позволява най-много три прtнощу

вания. Въ извънредни случаи надзирательтъ може да позволи още 

двt прtнощувания. 
· 10. Чистенето и пазенето спалнята, както и доставянето на 

прtсна вода _ за пиене или миене се върши отъ слуга за смtтка на 

дружеството. 

11. Храна съ намалена цtна се получава въ гостинница ". 
. . . . . . ", за която цtль надзирательтъ издава формални билети. 

· 12. Прtпорж.чва се на посtтителитt, прtди да легнатъ, да си 
прtдадатъ цtннитt вещи на спалния надзиратель. 

13. Чистенето на обуща и дрехи се върши на мtсто, посоче

но отъ надзирателя. 

14. Въ спалнята се намира книга, въ която посtтительтъ може 
да пише своитt мелания, впечатления и други бtлtжки . 

. 15. Посtтителитt могатъ свободно да се ползуватъ отъ кни

rитt за четене и рж.ководене, поставени на масата въ спалнята. 

В.-Търново. Отъ Настоятелството. 
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Извпъчение отъ устава на Българското 
Туристско Дружество.*> · 

Ц-tль и ср-tдства. · 
Чл. 2. Utльта на дружеството е: 
а) да насърдчава въ България планинарството , J:f туризма; 
б) да разширява и да разпространява познанието на българ"' 

скитt планини и други бtл-tжитости отъ българската природа; 

в) да покровит~лствува и поддържа природнитt и исторически 
бtлtжитости въ страната ; 

г) да създава за членоветt си и за младежьта условия за 

удобни и ефтини из11ети. 

Чл. 3. За постигане на цtльта дружеството ще 'си служи съ 
слtднитt срtдства: 

а) урежда задружни излети (екскурзии), срtщи и сборове; 
С') б) устроява специални влакове ( съ намалени цtни) къмъ бt• 

лtжити мtста ; 
в) издава пж. теводители за излети въ разнитt мtстности ; 
r) издава свое списание „Български туристъ"; 
д) подготвя и прtпорж.чва водачи и услужва съ разни вtсти 

за пж.тувания ; 
е) прави, поправя и бtлtжи пж.тища, пж.теки и бърви (прtходи 

· прtзъ води) къмъ българскитt планини, пещери и понори; 
ж) построява и поддържа хижи въ планинитt; 

з) урежда ученишки подала (спални) за ефтино и контролно 
пж. туване на училищната младежь ; 

и) урежда сказки съ планинарско • пжтничарско и планинарско• 

научно· съдържание; 

к) издава, подпомага и насърдчава книжовни и художествени 

работи по планинарството, като основава и сбирки отъ книги и прtд• 

мети изъ еж.щата область и урежда изложби·. • 

Клон о в е. 

Чл. 6. Клонъ може да се основе въ всtки градъ или . село, 
щомъ се събератъ 10 души туристи. Клонътъ трае до тогава, до 

като не се нам.али тоя брой на членоветt. 
Чл. 7. Клонътъ съ повече отъ 30 члена основава чети : залtс

вателно-украсите.JJна, за пазене старинитt (археологична), за покро
вителствуване природнитt паметници и др. 

Член о в е. 

Чл. 34. Дружеството има 4 вида членове: редовни, блаrодt

телни, почетни и юноши-туристи. 

Чл. 35. Редовнитt плащатъ при записването си два лева за• 

писенъ влогъ. Тоя влоrъ се плаща~ и при всtко ново записване на 

*) Утвърденъ отъ Министерството на Народната Просв'hта съ запов.tдь 
№ 1405 ОТЪ 28. · МЗЙ 1907 Г, 

r 
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членъ, който е напусналъ клона не по причина на мtняване мзсто

жителството с1{ цди отбиване военната 'служба. 

Чл. 36. · Редовнитt членове внасятъ всtки мtсецъ по 50 ст. 
или плащаtъ цtлия си rодишенъ вiюсъ изведнажъ. 

Чл. 37. Блаrодtтеденъ членъ се именува всtки, който подари 
на нtкой клонъ или на централното настоятелство едноврtменно 

100 лева или направи нtкой цtненъ подаръкъ. 
Чл~ .38~- За почетни членове се проrласяватъ лица,· които еж 

заслужили на туристиката или на дружеството (съотвtтно клона). 

Чл. 39. Юноши-турисiпи биватъ ученицитt отъ всички учи
лища въ - България. Tt внасятъ по 20 ст. мtсечно, които пари се 
употрtбяватъ за нуждитt на юнашкитt излети. 

Чл. 43. Почетни членове на задругата приема сборътъ по прtд
ложение на централното настоятелство. Блаrодtтелнитt членове приема 
настоятелството на клона. 

Чл. 52. Всtки членъ има право да участвува въ всички срtд
ства за постигане цtльта на дружеството (чл. 3) . 

Чл.- 53. Редовнитt, блаrодtтелнитt и почетнитt членове иматъ 
право да прiщлаrатъ, разискватъ, rJ1асуватъ и да избиратъ въ общитt 
събрания на клона си и въ сбороветt на цtлото дружество. Изби
раеми моrатъ да бждатъ само редовнитt членове. 

Юношиtt-туристи нtматъ право да rласуватъ, да избиратъ и 
да бждатъ избираеми. 

-Ученишки спални и излетни каси. 
Чл. 66. За да · улесни своитt чJ1енове-юноши и изобщо всички 

българс~.:и ученици въ пжтуването имъ изъ отечеството ни, дружест

вото постепенно _ урежда въ разнитt си клонове ученишки падала (спални) . 
.. Чл-. 6'7, Въ ученишкитt спални/ срtщу една много маJiка плата, 

всtки пжтуещъ ученик~, или група отъ такива намиратъ легло съ 

постелка, потрtби за измиване, изчистване на дрехи и обувки, карти 

и пжтеводители за излети въ областьта на клона, 

Чл. 68 . Отварянето и издържането на спалнит-в става отъ кло
новетt възъ основа на единъ правилникъ, изработенъ отъ друже-✓ 

ството и утвърденъ отъ сбора. 

· Чл. 69. Въ свързка съ падалата клонътъ влиза въ споразумt
ние съ rостинничаритt и други подобни за издtйствуване отстжпки 

за пжтуещитt ученици. 

, Чл. -70. · За улесняване членоветt и rоститt да прtдприематъ 
по-rолtми ваканционни излети при всtки клонъ може да се основе 
излетна спестовна каса. 

Чл. 71. Участницитt въ изпетната каса се задължаватъ въ про
дължение на годината да внасятъ всtки . мtсецъ по една извtстна 
сума, та въ края на годината си събиратъ единъ малъкъ капиталъ, 

съ който да прtдприематъ по-rолtмъ излетъ въ или извънъ отече-
СТВОТО. · , '· 

За управлението 

пра!3ИЛНИI\Ъ. 

1 

на излетната каса всtки клонъ си израб9тщJ 
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А. Лonolir,. 

Една разходка до r еОедженскитъ могили. 

Tt бtха една малка група варненски туристи. 
Димитровденската утрина бtше вече цъфнала подъ засмtния 

ликъ на зората, когато тия жизнерадостни сжщества, жедни за сво

бодеl{ъ . въздухъ, се качваха по стръмнинитt на Гебеджен·скитt могили. 
Тамъ тt извършваха обреда на своята първа екскурзия. 
Тамъ на върха на могилата тия засмtни лица приемаха при• 

вtта на този день, привtтствията Еа есенното слънце. 
(, 

Отъ тия върхове тt дойдоха да кажатъ на заспивающата при-
рода „лека _ ношьl" · 

Тукъ, на това мtсто, необитавано отъ никого, нtмаще нищо, 
което да наумява красотата на градинскитt алеи, хуба'витt кж.тчета 
на живописната природа, кадифената покривка на нtкоя разкошна 

полянка. 

Гебедженскитt могили еж едно заглжхнало парче земя, постлано 

съ пtсъкъ. Оголtли склонове, отъ които отдавна еж отлетtли април
скитt аромати. Сланата не бtше намtрила тукъ какыо да покоси. Вt
търътъ не намираше дръвче, което да полюлtе. Птичката не нами
раше клонче, на което да свие своето гнtздо. Нtмаше листа, които 

да шушнатъ подъ нtжното галене на ефира. Цвtтята, шумакътъ, буй

ната трtва, които нtкога еж намирали убtжище по тия върхове, 

бtха отст жпили своето мtсто на скалитt и на ситнитt пtсъчливи 

зрънца. 

Този бtденъ кжтъ, тъй безпощадно угнетяванъ отъ стихиитt, 
дишаше меланхолия, уединение, r,тсжтствия на обитатели. Бtше без
мълвенъ като риба, пустъ като гробъ. Природа·rа бtше лишила тая 
своя рожба отъ хубавата си прtмtна, бtше тя отдавна положила 
върху неговитt пtсъчливн гребени печата на забравата. 

Но.... обJitченитt въ тия дрипи Гебедженски могили еж запа
зили навtки едничката своя прtлесть. 

Tt еж високи! 
0-тъ тtхнитt висоти поrледътъ сладостно лети ' къмъ неизмt

римитt пространства на вселенната . Картинитt, гледани отъ това 
мtсто, еж величествени, примамливи, чародtйни. За влюбения въ 
природата туристъ нtма по-хубава идилия. Доставете му тая велика 

наслада и вие ще имате неговата усмивка. 

Отъ тая наслада бtха честити да вкусятъ и малцината вар

ненски туристи. 
Tt бtха излtзли за единъ день отъ срtдата на суетния градски 

животъ, за да влtзатъ въ лоното на природнитt покои. Въ тоя 
часъ тt живtеха въ други миръ - въ мира на душевната отрада. 

Качвайки се по стръмнинитt, тt бtха забравили своитt копнежи 
. зэ охолность, за прогресъ, бtха забравили своит в грижи, своитt 

,j 



тж.rи. 'tt не мислtха за житейскитt бури, за суетнитt ламтения на 
свtта. За тtхъ не сж.ществуваще друга гледка, освtнъ дивнитt очер• 
тания на великолtпната околность. Tt не познаваха друrъ видъ на
слада, освtнъ насладата на сутришнитt аромати. Tt не познаваха 
друrъ образъ, освtнъ образа на слънцето. 

Душата на туриста бtше прtлетtла високо надъ химеритt, 
надъ блtноветt „ 

Tt мислtха, какъ по-изобилно да вкусятъ отъ чаровната ху• 
бос1ь на деня, какъ по-дълбоко да изпитатъ онова, което е най-не
винно и най-свето въ тоя часъ, И ето ги захласнати въ вихара на 

полскитt развлtчения. Tt се надбtгваха, тt хвърляха камъчета въ 
долищата, скриваха се единъ отъ други между канаритt, пtеха смtе
ха се, ликуваха... Така тt бtха повърнали за малко вр·вме дtтин• 
скитt си години. Думитt имъ дишаха простота, чистосърдечие и не ~ 

винность. Благоуханието. на душата се сливаше съ упоителната ми
ризма на ефира. Посрtдъ този малъкъ хоръ отъ приятни гласове нt
маше нужда отъ чуруликането на птичкитt. 

Като ги гледате, прtдставлявате си, че на тня върхове тt еж. 
по-близу до лазурнитt пространства, отколкото до хората на земята. 
А тt биха ви казали, че слънцето не е свtтtло други пж.ть тъй жи
вотворно, както днесь,. че дъхътъ на ефиря не е билъ друrъ пж.ть 
тъй упоителенъ, както днесь, че хармонията въ природата като да е 

била нарочно нагласена да отговори съ сж.щитt ноти на хармонията, 
която царуваше всрtдъ възторга на тия веселяци, пълни съ свtт
лина и радость. 

* * * 
Прtзъ всичкото врtме тt не седнаха. Гледашъ ги въ единъ 

моментъ, събрани наецно, да бесtдуватъ върху нtкоя легенда или 
се смtятъ на плода на нtкоя своя фантазия. Въ другъ моментъ -
пръснати по билото на могилата. Една пъргава · блондинка, чието 
лице е осждено да си остане за винаги розово и засмtно, бtше стж.• 
пила на върха на една скала, 6бразъ на пиедесталъ, за да изобрази 
монумента на Жана д' аркъ. Единъ самотникъ, дошелъ отъ далеченъ 
край на Бrлгария, бtше навелъ поrледъ надъ една останала безъ 
покривъ мушица, размишляваше върху нейната злочеста сждба. Единъ 
напенъ туристъ, по лицето на кого го се четtше неудовлетворената 

жажда за безконечни пжтешествия, чийто гърди еж готови да изпус• 
натъ по едн ·J въздишка при · всtко свирване на трена или когато се 
покажатъ мачтитt на нtко.А .::-тплувалъ параходъ, бtше открилъ в.ъ 
далечината нtкаква красива гледка и крещtше: .,,елате 1 ... тичайте! .. " 
И захващаше той да показва на събралата . се дружинка, дt тамъ 
нtйдt въ хоризонта стър~атъ въ видъ на силуети1 надъ мъглявата 
повърхность на морския брtгъ кубетата на варненската църква. По
казваше имъ, дt се е раэлtла тамъ надъ оня хълмъ пушачнат а глава ' 
на идящия тренъ. Занимателната гледка бtше съблазнила всички и тt 
започваха да се надпрtварватъ, кой по-хубави картини ще открие иэъ 
околната природа. 
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- Вижте, започна другъ, какъ отъ отражението на околнитt малки 
лtсове е напъстрено съ разнообразни сtнки Гебедженското езеро, 
какъ тихия вtтрецъ е нак.ждрилъ спокойниrt му води. Вижте тамъ, 
на отсрtщния брtгъ, какъ едно стадо диви патици си е rrозволило 
да нарушава съ плуването си тихия му сънъ. Въ тоя моментъ се 

чуе гърмежа на пушка, послtдванъ отъ силенъ кучешки лай. И ето 
слtдъ малко въ нtкое слабозалtсено кжтче на гората се покажатъ 
ф"гуритt на ловцитt. 

А ето тамъ · на каменния пжть, подкачи отново напетиятъ 
туристъ, виждате ли почернtлитt сводове на желtзния мостъ? · 

- Ахъ, какъ страшно е прtгърбенъ .. . обади се съ своя звън
. ливъ гласъ русокосата туристка и започна да си прtдставлява ужа

сния моментъ на неговото рухване. 

- Прtгърбенъ е, защото носи тежестьта на вtковетъ~ заклю-
чава самотникътъ. 

- Я оставете стария мостъ, а погледнете тамъ! ... 
Всички погледи 1.:е отправятъ къмъ новата -посока. 
Между една двойна редица отъ върби, чиито листа бtха вече 

окапали, се виждаха колосалнитt градежи на новия мое. ъ. Тая гледка ,, . 
бtше станала една отъ най • задоволителнитt, най-очорователнитt. Тя 
роди едно възп~аменяване на духоветt. Въ нея като че се отразяваха 
перспекти на еино славно бждtще. Новиитъ мосtъ ! Върху неговитt 
новн сводове като че бtше изобразенъ блtсъка на нtкакви далечни 
идеа1ш. Неrовиятъ rрадежъ като че бt порастналъ въ формата на една 
велика сграда. Като че той се приготовляваше не да носи на пле- , 
шитt си минутната тежесть на минуващиятъ тренъ, а да бжде 
фара на културата и свободата . Като че това бt моста, прtзъ който 
трtбваше да минатъ грепущитt поколtния, носящи съкрущителната 
сила на новия животъ. 

Единъ отъ другаритt, нарече•1ъ моряка, поради неговата интим
ность съ морскитt вълни, не снемаше погледа си отъ величествената 
фигура на новия мостъ. Той си спомни за неговитt строители, тия мили 
чеда на мизерията, винаги унизени , винаги забравени. Въ неговото 
въображение възкръсnа картината на тtхната участь - спомени отъ 
брtмето на тежкия трудъ, ш ибани съ камшика на обществената не
правда. Затупкаха болезнено младежки гърди, закипt тоя несъкру
шииъ борчески духъ. И съ възторга на обществения борецъ моря
кътъ зареди словата на поета: 

Tt работятъ отдолу съ сърдца безстрашни жешки 
И тренътъ шомъ изтрtска по•бръаъ илъ по-тежки, 

Разгрома шомъ настане и старий мостъ ехтяшъ 
Се сгромоляса миrомъ въ безднитt поройни, 
Ще светне силуетd великолtпни стройни 
На новий мостъ блtстящъ. 

Слънцето надничаше къмъ пладне. 
Пtейки пtсеныа на уrнетенитt, туриститt бtха вече .поели 

п~тя за селото. 
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Ася. 

ПРоЗЪ НОЩЬТА. 

Невнятний миръ въздишаше в'гората 

Въ полъхътъ на нtжниятъ вtтрецъ, 

Шептtше той -между ли_стата 

И пълнtµ~е съ блtнъ душата 

На менъ омаяний пtвецъ. 

Надъ менъ трептtха в' пламъ звtздитt, 

И бу дi,ха в' душата ми мечти ; 
Съ трепеtъ ми изпълваха гърдитt 
И сладки сълзи въ очитt 
Избликваха отъ тtхнитt лн.чи. 

Щурецъ тамъ нtкждt. в' трtвата 

Възпtваше другарката' си с' страсть 

И всичко мило, що таи в ' душата, 

Възнасяше съ химни в' небесата 

Чрtзъ своя сладъкъ, влю~енъ rласъ. 

И сладъкъ дъхъ изпущаха цвtтята : 
С'аромъ изпълваха прохладния въздухъ; 

Витайше тамъ на космосътъ душата , 

Проникваше НсЭ. менъ в' нtдрата 

.и даваше 1)Рилt на моя духъ. 

Литна душата ми тогава, 

Опоена в' мистически захласъ, 

И плувна тя - унесена в' забрава, 

Въ самий миръ на вtчната проява 1 
Що търсtше безъ спиръ до този часъ . 

Пловдив-ь, 1908 г. 
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П. Анастасовr,. 

Драгапевц~ ,,nаша-оунаръ·' 
(Въ паметь на Алека). 

Бtше 11 май, праздникътъ на културата, на просвtтата, на 
трамотата. Велика дата е, наистина, за българина ! 

И като че за ирония трtбваше rоя тържественъ день да се 
помрачи отъ едно печално убийство, да се свърже той съ една не-' 

чална годишнина отъ смъртьта на милия Алека ! 
Жестока ирония 1 11 rод. вече какъ едно нtжнолюбяше сърдце 

е прtстанало да тупти и да се вълнува ; 11 rод. отъ какъ млъкнаха 
устата, шо усмивки ctexa и бодри чувства и смtли на.аежди будtха. 

_ Ние скжпимъ паиетьта на Алека; а какъ по-приятно, по-utле: 
съобразно можемъ да чествуваме тая память, ако не да послtдваме 
примtра на този, който I повече отъ всички ни обичаше българската 
природа. 

* 
* * 

Къмъ 6½ ч . сутриньта излетницитt, на брой 8 души, потеглихме 
за Драгалевския монастирь. Това бtхме все хора: които се виждахме 

,за пръвъ пжть, обаче това обстоятелство не ни попрtчи да се опо
знаемъ оше по пжтя и да се сприятелимъ. 

Двама отъ другаритt като че се обезкуражиха. Tt еж ' пр1;д• 
полагали да има напливъ отъ госте, както това става при тради•

ционния излt:тъ до Черни-връхъ • . Апа за мене частно това не бt 
нито изненада, нито обезсърдчение, защото Rная азъ случаи, кждtто 
на поканата на Софийското туристско дружество за излетъ изъ най

прtлестнитt кжтове на страната ни еж. се отзовавали едва 15 - 20 
души. 

Не е ли печа.лно, напр., отъ 90,000 души въ София само 15 · 
да се яватъ на , единъ обявенъ миналата година , излетъ до Поrа-

,· новския монастиръ и "Жрелото", еж.щото това Жрело, за което Алеко 
казва: ,,Идва ми да хвана всичкитt българи за яката, да ги дока
рамъ на това мtсто и да имъ извикамъ: гледайте, бе диванета! гле
дайте природа, гледайте хубости 1" 

По пжтя за монастиря настигахме компании, които като насъ 
имаха :Ja крайна цtль Паша-бунаръ, извtстенъ съ дебелитt си нао
коло сtнки, съ прохладата, съ ледената си водица. 

Други пъкъ насъ настиrваха. Зашпаннтt отъ насъ, на частна 
ли · инициатива се дължи разходката ииъ 'въ тоя кжть или еж се 

отзовали на поканата на Туристското дружество, . отговориха ни тъй : 
„ Видtхме при Касъровата книжарница обява за излетъ, па рtшихме 
да тръrнемъ ". · ' 

- Аии зашо не чакахте насъ, та всички дружно да потеrлимъ? 
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Защо ли. ! защото у васъ, туриститt, има ·дисцип;1Jина, по
рядъкъ, подчинение. А ние искаме поне въ гората да се почувству
ваме свобопни, отъ нищо не стtснени. Д tйствително, похвални стрем„ 
ления къмъ свобода и неза~исимость у съизлетницитt ни, само, че 
тt не еж разбрали сж.щностьта на туристската дисциплина. Отгово
рихме имъ, че никой не мисли да посtга на свободата имъ и че тt 
ще бж.датъ независими въ царството на природата. 

Между туриститt захвана да вtе духъ на искрен )сть и на ве
tелость. Така стигнахме въ монастиря, дtто направихме малко по
чивка на едно чардаче въ двора. Тамъ напраздно чакахме да се 
яватъ при насъ манастирски хора и да ни поздравятъ· съ „добрt. · 
дошли 11

• Тоя пж.ть като че игуменъ, маrеръ и слуги бtха потънали 
въ земята. , 

Бtше часа 10, когато стигнахме на „Паша-бунаръ". Отъ тоя· 
часъ до 7 вечерыа прtкарахме въ веселие, пtсни и шеги. Въ cpt„ 
дата ни имаше и дами. Пtснитt съ различни тонове оrлущаваха 
околностьта, а шеrитt нtмаха мъра. Особено се отличаваше съ 
остроумие бай Кольо. 

Останалит:t членове на компанията еж.що допринесоха, кой 
повече, кой по-малко, по нtшо за обшото веселие. 

Неусtтно прtкзрахме деня между · природнитt хубости. Надве
черъ бодри и пъргави потеглихме обратно за София. 

Хр. Статевъ 

Настроен и я. 

, Оше миrъ - и ние сме вече на върха. Очитt на всички бtха 
устремени нагорt. Съ послtдни сили ние крачехме горпи, оръсени 
съ аромата на кристалння планински въздухъ. 

Това изглеждаше послtденъ шурмъ на цобtдители, които 
cлt.riъ многократни жестоки сражения поемаха „вtнеца• на побtдата! 

Най-поел-в ние сме „ ropt". 
Този „кичестъ вър.хъ 11 , който прtди два часа само изглеж

даше като пустиненъ миражъ, е вече пр1:;дъ насъ. 

Уви! кцква грандиозна висота, какъ близко се чувстваме сега 

IСЪМЪ твореца На нtшата 1 . 
Душата неволно се свива и благоговtе срtдъ тази необятна 

-- -а·т-мосфера, напоенц съ дъха на Бога! 
Азъ изrлеждамъ изминатия пж.ть и въ менъ неволно заговаря, 

желанието : нагорt. . . още нaropt ! .. 

Прtдъ менъ е величественъ просторъ I Далече нtкж.дt се очер
таватъ силуетитt на ·· други върхове, забутани като самовипи въ 
мъглявия фондъ на вълшебния пейэажъ. · 
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Чувствата вилнtеха като дtтски копнежъ, а мисъльта, загонена . 
като вихъръ, бр6дtше изъ въпроси, тайната загадка на които се 

.чувствуваше по околнитt висини на този връхъ. 

Още по-далечъ - на изтокъ се очертаваше свtтлия ликъ на,, 
морето. Послtцньото изглеждаше спокойно, несмущавано отъ ни- 
каква буря. А какъ бихъ желалъ сега да съмъ тамъ - близу при 
него ! Да чуя адския му шумъ, да випя разбtснtлия му видъ 1 

Буря, стихии, катастрофи, борба - ето спасителния елексиръ 
на моята душа. А колко хубаво е всичко туй ! Гледашъ огромни, 
като планини, вълни се подематъ отъ дъното на морето, издигатъ се

величествено и съ оглушителенъ трtсъкъ се разбиватъ въ rранит
нитt скали. . . И при този хаотиченъ бtс-,, да зърнешъ по плtщитt 
на тия великани нtкоя ладия, въ която блtщука животъ, рискуванъ 
на всtки моментъ да угасне навtки. О, това е магическо ... 
вълшебно! 

Животътъ въ своитt хилядни проявления е страшенъ, не
узнаваем ь ! Току що си налучкалъ истинската житейска пж. тека, 
изведнажъ щастието, което се е мtркало на нtколко крачки отпрtдt,_ 

изчезва и ти отново се намtришъ въ мракъ, непрогледенъ Мракъ ;: 
очаквашъ новъ свtтликъ, новъ животъ ... и дълго чакашъ, а · то 

шастието, е изгонено далечъ и никога не ще се мtрне на твоя 

пж.ть. Тогава душата запустtва I Никакъвъ жизнерапостенъ лжчъ не 
може да я сгрtе. 

Най - послt блtпъ, измж.ченъ ~ изправишъ се прtпъ гроба .. 
Поrлепнешъ изминатия си пж.ть, и - нищо! 

Всичко е заличено -- ни слtда отъ твоето сж.ществуване. 

Слtдъ часъ ние тръгнахме надолt. Какъ страпно е сега въ„ 
душата! . 

· Отъ грандиозна висота - къмъ пропасть ! 
Защо не се живtе на върха? 
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Министерство на Туристи
ката въ Нова-Зеландия*) -
Книжката New Zealandin а Nutshell 
{Jiова-Зеландия въ орtхова че
рупка), приготвена за чужденци, 

що желаятъ да nж.туватъ въ тоя 

близъкъ на Южния полюсъ ос
тровъ, ни дава подробни · инте

:ресни свtдtния за .послtдния. Тази 

книжка е издание на Министерст-
0вото на Туристиката въ Нова-Зе
ландия, което си е турило за utль, 

сравнително тежка, да привлича 

·чужденци да nосtщаватъ острова. 

.Министерството сж.ществува отъ 

nеть години и се управлява отъ 

Sir J. G. Ward съ . сонмъ чинов
,ници, на брой осемь - шефъ на 
администрацията, инспекторъ, ка

•сиерь, журналисти, двама стенографа 

•И лtкарь. 

Главнитt издания на М-вото еж. 
\рекламит-t, за които годишно се 

харчатъ до 20,000 франка. Вслtд
·ствие добритt реклами, посtще

•·нията на острова прtзъ nослtд

нитt години еж. били доста го

.лtми. Прtзъ 1904 год. всичкитt 

-посtтитt:ли-туристи на острова еж. 

-5753, отъ които 2725 еж. отъ Ав-
стралия, 1800 - отъ Англия, 417 
- отъ Съед. Щати. Прtзъ 1906 
-година числата еж. порасли не-

имовtрно. Отъ всичкитt 7142 ту
,риста 2376 еж. огJ, Австралия, 3500 
~ отъ Англия, 652 - отъ Съед. 
:щати. Министерството прtсмtта, 
че всtки туристъ минимално харчи 

*) Нова Зеландия е островъ отъ 
110.750 кв. кл. или 6/ 7 отъ величината 

·на Англия, която е неговата метропо
лия Той има Юб,431 жители, а бюд
•жетъ - 175 мил. фр., отъ които за учи
лища харчи 170,000, за жел'hзници -
25 мил. фр , за шосета - ~ мил. фр., 
.а за телеrрафитt - 2 мил . фр. 

1250 фр., за което прtзъ 1904 r. 
еж. изхарчени 6,600,000 фр., а 
прtзъ 1906 год . - 9,000,000 фр., 
т. е. съ 2,400,000 фр. повече. 

Безъ съмнtние, членоветt отъ 

Министерството на Туристиката еж. 
хора дtятелни и прtдприемчиви. 

Особно за отбtлtзване е, че ·се 
издържатъ цtли полкове фотогра• 

фи, к.оито приготвятъ снимки отъ 

най-хуб.авитi; пейзажи . Тtзи фото
графии се поднасятъ на общество

то въ отдtлни екземпляри, напе

чатани въ специялни илюстровани 

журнали. За сега въ столицата на 

острова, гр. Велингтонъ, се нами

ратъ въ обращение 12,220 фото
графии, отъ продажбата на които 

М-вото е · получило 4625 фр. 
Главно за прtпорж.чване е това, 

дtто М-вото полага особни грижи 
за запазване хубавитi; пейзажи; 

повече пази то отъ самоунищо

жение разкошнитi; тропически лъ- • 
сове. Прtзъ 1904 гол. е пжтувала 
изъ острова спеииална новозеланд

ска комисия, която слi;дъ завръ
щането си е искала отъ парламента 

охрана на красивитt . ландшафти 
на виднитi; по сценичната си кра
сота дtвствени лtсове. Вслtдствие 

на това парламентътъ съ законъ 

отъ 31 мартъ 1906 год. е взелъ 
подъ охрана 2750 хектара най
красиви островски мi;ста. 

Министерството на Туристиката 
въ Нова-Зелнндия съумi;ва да при

влича и спортмени . За тая цtль 
то е купило отъ Съединенитt 
Щати 100,000 пъстърви. Вънъ отъ 
това, эа да може да се обърне 

вниманието на евр. държави, ми

нистерството е изпратило въ глав

нитt европейски музеи рtдки ек

земпляри отъ тропическата фауна • 



• 

- 25 

Министерството на Туристиката украсителни дружества - Heimats. 
е уредило нtколко минерални бани, Mutz и Denkmals Mutz, и да има 
като напр. сtрнитt бани въ Ро- прtдназначение да пази природни

торнъ, които . въ кжсо врtме еж тt красоти, естественитt и изкуст
показали голtмъ успtхъ. Не малко вени паметници, ней и се налага 
грижа е положена по запазването въ обязаность да насърдчавн мо

на новозеландската флора и фауна. рално и материялно българската 
Нова-Зеландия за туристит-в е обt- туристска организация - цtльта 
тована земя. Какво ще кажемъ ние на която е да проучи отечеството 
за нашата млада държава, -която си и съ ~равенитt и удобства и 

по население е 4 пжти по-rолtма улеснения за лесно спохаждане ху • 
, отъ Нова-Зеландия, а по хубость бавитt отечествени кжтове да на-
и удобства я надминава, особно прави послtднитt достжпни и за 

пъкъ за нашето М-во на Турис- чужди туристи , а заедно съ това 

тиката - Дирекцията на жtлез- да спомогне за економичното по
ницитt? Туристското дtJIO у насъ добрtние на мtстното население. 
има цtли обши съ тия на · Дирек- При тъJiкуването на думата „ ту
цията на желtзницитt, обаче по- ристъ" между другото се разбира 

слtднята и до днесъ не е показала и това, че туристътъ - се ползува "" 
интересъ къмъ това зараждающе се съ привилегии при пж.туване по 

съ голtма !IЛ ЖКа дtло. Навсtкж.дt желtзниuитt, затова въ бждеще 
въ културнитt страни желtзницигt Дирекцията на желtзницитt, ко

насърдчаватъ туристскитt д-ва съ гато ще прави отстжпки за пж.ту

парични помощи и съ привилегии ване (рано или късно това ше 

за туриститt при пж.туването. Ми- стане), трtбва да се пази отъ из 

налата година м-вото на желtзни • кушението да прави сж.щитt от

цитt въ Австрия отпустна една стжr1ки и на корпорации, що нt
крупна сума парична помощь на матъ нищо общо съ туристиката) 

австрийската туристска . организа- и съ това да възбужда 1преци 

ция, като се и нагърби на свои отъ страна на население-т. От
срtдства да издаде пж.теводите- стж.пки и помощи се правятъ на 
литt на всички по-забtлtжителни изпитани туристи срtщу дtла въ 
а_встрийски мtстности Слtдъ оку- интересъ на мtстното желtзо

пирането на Босна то подобри пжтно и шосейно дtло. Ако рж 
шосейното дtло въ тая страна, ководяшитt крж.rове въ Дирек

сгради хотели, рекламира банитt и цияга на Българскиrt Държав

пр.; и днесъ въ Босна не е оста- ни Желtзници се вслушатъ по
нало слtда отъ бившето екано- добрt въ справедливитt м9лби на 

_ мично състояние и старото разбой- бълг. тури-:ти, да се отпускатъ по
ничество. Прtди 30 години тамо мощи за издаване пж.теводители на 
пжтищата бtха непроходими, а градове и мtстности, ние сме убt

днесъ спокойно се разхожда нtм- де,ни, че тая ку~турна орrаниза-

. ския и английския туристъ. Наша- ция ще се засили въ наА-скоро 

та Дирекция на желtзницитt, ако врtме и слtдъ това ще бж.датъ 
не си създаде туристски отдtJ1ъ , свидtтели на дtла, съ каквито 

. който да обеме всичко, що обе- моrатъ да се похвалятъ само за
матъ толкова разпространенитt въ nаднитt културни страни.' Нека се 

странство турисrски и алпийски помни, че отъ всичкитt балкански 
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·държави само България има ту- новници въ Финанс. министерство, 
ристска организация! Петко Петковъ пом.-счет. въ мин. 

Търново, -1908 r. J. :К. на просв., Стефанъ Тодоровъ, св , 
Синоцъ, Исак'ь Карабиберовъ, тър

Новозаписани членове въ rовецъ, м. Десимировъ, чиновникъ 
.Долнобанския КJIОНЪ "Ибъръ". въ канц. на Нар. Събрание, Тотьо 
Вълчо Добревъ, мирови сждия, Ни- Икономовъ, Сава Станковъ, Нев
кола Златаревъ, писарь, Георги Я- шимакъ, Д-ръ Ив. Каросеровъ, Ив. 
невъ, учитель, Никола Петринъ, ши- Павловъ, Ив. Трантtевъ, А. Басма

· вачъ, Димитъръ Янакиевъ, секретарь джиевъ _ чиновници въ гл. дирекц. 
на мир. сждия, Георги Стоиqковъ, \ на желtэн., д. Хайдуковъ чинов

· секр.-бирникъ, Мария М. Н. Вла- никъ, Борисъ Тилчаровъ чин. БЗБ., 
дикннъ и Елисавета Т. Ненова, учи- Павловъ и г-жа Павлова, пом.-счет. 

· телки. м 3 с и въ Т ., т. в. Куневъ, кондукт. 

Новозаписани членове въ Софийската община, дим и т ъ р ъ 
Софийския клонъ "Апеко Кон- Вълнаровъ, эапас. генералъ, старъ 

· стантиновъ". Димитъръ Поповъ, членъ и Хр. Киприяновъ) чин. ста
Иванъ Армяновъ, Панайотъ Боrдевъ, тистиката . - Всичкитt еж. прtдста
Г. Н. Шейтановъ, Г r1 ньо Таневъ, вени отъ туриститt Ат. Джанановъ, 
Хр. Статовъ, Методи Димовъ, М. Хр. Рачевъ и М. Лъсковъ ( споредъ 

,Райновъ , Петъръ Атанасовъ - чн - чл. 42 отъ дружествения уставъ). 

Колоездачно надб'hrване 
,между Виена и Берлинъ. - За 
· пръвъ пжть колоездачно надбtгва
не ме»<nу двtтt столици е станало 

на 1 z~ юний 1893 r . Разстоянието 
между тtхъ е 583 км. и е изми
нато тогава съ най-rолtма скорость 

за 31 часъ и 2 секунди. Сжшото 
налбtгване стана и тая година на 
14. юний, · като тоя пжть е изминатъ 

-само за 28 часа и 42 минути. 
Подвоцнит'h кабели въ св'h

та. - Цtлата дължина на подвод
·нитt кабели въ свtта е 450,000 
клм. Най•дълъгъ е кабелътъ, който 
съединява Япония съ L:tверна Аме

·рика (Ток·иу Хуаша - Маннла-

Хоно11улу - С.-Франциско). 

Двигателната сила на Ниа
·rа рския водопадъ въ Съверна 
Америка. Изqислено е, че двига
телната сила отъ падането на но

. дата на Ниагарсц:ия водопадъ е при-

близително 3¼ мил. парни конски 
сили. За добиване такава сила съ 
огънь rютрtбни еж 50 мил. тона 
каменни ·вжглиша. 

Долно-Бански клонъ "Ибръ" 
отъ Б. Т. Д. Съ въвеждането на 
конституц·юнния режимъ въ Тур• 
ция, Долно-Банския клонъ „Ибръ• 
е устроилъ излетъ до Македония 

прtзъ Демиръ-капия эа Мехомия. 
Въ излета еж взели участие 23 

души туристи. 

Въ единъ отъ иднитt броеве на 
Б. Т. ще дадемъ описание ·на този 

толкова интересенъ излет~, при

готвено отъ главатаря на екскур

зията r. А. Цвtтковъ. 
Хвала на Долно-Банския клонъ 

,, Ибръ" на комуто се пада висо• 

ката честь, който пръвъ отъ всички 

клонове на туристовската органи

зация устрои излетъ въ конститу

uионна Турция . 
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до кпоноветь на БТ д. 

VШ редовенъ сборъ на 6 Т Д, като взе прtдъ видъ, че 
(вноскитt на клоноветt въ централната каса на дружеството не 

могатъ да покриватъ всичкитt разноски по издаването на дружест

веното списание, рtши: за напрrьд'Ь списанието .,, Б. 1~" да се 
.изпраща на · всrьrш дружествен'Ь член'Ь срrьщу един'Ь лев'Ь абона

.мент'Ь, а не даром'Ь, както е би,zо досега. 

Като се съобшава това на клоновитt настоятелства, поканватъ 

-се да събератъ въ най-скоро врtме абонамента на списанието за 
сегашната година и да побързатъ да изпратятъ събраната сума· въ 
централната каса. 

Съ това ше се осигури редовното излизане на списанието, което 

,е тъй необходимо за разпространяване туристовската идея и да се 

.държатъ въ свръзка дружественитt клонове. 

Оm'Ь Централното Настоятелство. 

Извъстие. 
Туристиката изобщо има възпитателно зн:-~чение за народа 

1и е дост.ж.пна за utлата маса. Тя допринася много за култур
ното развитие на тоя народъ и значително може да подкрtпи на

роднитt му идеали. Голtма часть отъ нашитt другари-туристи на
пълно разбиратъ това значение на туристиката и желаятъ на първо 

врtме да · се открие въ органа на туриLтската задруга отдtлъ за па

триотическото възпитание на нашата младежr,. Редакцията, като 

има rrptдъ видъ това желание на туриститt, рtши за въ б.ж.даще да 
приема статии съ подобно съдържание 

Въ случая ще бждатъ доста заинтересувани туриститt-офиuери, 
,на които миналата година Военното Министерство разрtши да се 
.записватъ за члено&е на туристическото дружество. 

Оm'Ь редакцията. 

t 
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ТТА\ФЕ»ОДИФЕЛЬ 
па гр. Велико-Търново 11 околностьта м.у, . съ 3(} 
художествено изработени образи и ·една· карта 

па Велико-Търповскiш окvжгъ. · 
Издание на Велико-Търновското туристско дружество "Трапезица" •. 

Ц'ВНА 3 ЛЕВА. -------- В.-Търново, 1907 r~ 

Марш-ь „s-ьnrи1Pe1кn my1Pnem'Ь", 
хоръ за 4 гласа. 

Поезия отъ К. Христовъ, . музика отъ Ив • . Константиновъ. 
Издава Българ~кото Туристско Дружество. - Цtна t ' левъ. , 

$vpи·cmcцu маршъ 
(ntсень-походнища). 

Поезия отъ Б . Цоне_въ, музика отъ Ив. Константиновъ. 

Издава Българското Туристско Дружество ( отпечатъкъ отъ сп. 

»Български Туристъ " , rод. VII, бр. 2). Цtна 10 ст. - · софия. 

Продължава се подписката аа година VII (1908) 
НА 

въnrH1P~IKtt tY1PU~tЪ 
Списание за туризъмъ и природоописание . 

Органъ на Българското Туристско Дружество. 

Редакторъ : С. д. Скрински. 

Излиза м-все чно ( освtнъ юлий и августъ). _Струва за не-• 
членове годишно 2 лева, въ странство 2.50 фр. ' · 

Записването або~ати става въ София въ при_дворната_~ни-
жарница Кас.жровъ и редакцията на сп. ,,Родина", а въ прg: 
винцията - въ клоновет-в на БТД. и при телеграфа-пощен-· 
скит-в станции. 

Приематъ се за посл-вдната страница на списанието обяв-
ления отъ хотелджии, rостинничари, продавачи на туристскиt 

вещи и т. п. при най-износни ц-вни. · 

Печатница на П. М. Б.жзайтов:ь - София. 
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