
• 

ОРГf1НЪ Ht1 
ВЪЛГ/1РСКО10 
1УРUаUЧёСКО 
дРУЖЕ.СfВО· 

tE JООПIПЕ ВUШАПЕ. - OER BUШARl1[HE TOURI1J. 
СПИСАНИЕ ЗА ТУРИЗЪМЪ И ПРИРОДО~О · .; !.' f 'jj ~~ Редакторъ: С. Д. СКРИНСКИ. ~~ /'" - ~0 \ Излиза иtсечно (осв1шъ ЮЛliЯ 11 aorycrъ). Струва за нечпсн В r Uf..}\F.~ ! .; Въ странство 2·50 франка. ...,~ Л,. ~-Л.. / Вс11чко се изпраша : София, ,Бъпrарско Тур11стско дpK~f9R.i=l\1' \i 

Год. VIII. София, ноемвриR 1909 r. БроА9. 

Д Т. Страшимиров-.... 

Впечатления въ народния театъuь. 
(~Бориславъ• отъ Ив. Вазовъ). 

Оня день, четвъртъкъ, храбрия Борислав·ь играха трвнаАсети пжть ; азъ отидохъ да го видя и ув-kря1:1амъ ви, че и на тридесетото му пр-kдставление театърътъ ще бжде пакъ весепъ и rrьленъ като оная вечерь. Ликуваше партерътъ, тътнtше тъмното подножие, вълнуваха се nолукр.жговнтt павиuи ropt, че и небето- ей тамъ на тавана, дtто опрtпи на жепtзни прtчки, внсятъ кжправокоси момчетия, готови гачепи да nолетам, съ глава надолу, - и тt ликуваха. Всичкиятъ свtть блъскаше отчаяно ржцt, щуиtше, ржкоплtскаше -тържествуваше. 

И ще тържествува и тридесетия пж.ть, н азъ зная зашо, и ще вн го кажа. Само трайте и вървете мълкомъ съ мене. 
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добрип дами отъ високото общество, като отиват
ъ па театъръ, зе

матъ шекерени бомбончета въ парфюмирани кутиЯ
ки, за да nодслаждатъ 

яэнчето си иэмежцу другата забава. Та на n.кть за храма на музитt н 

аэъ муwнахъ въ джеба си два rолtми шекера,
 - собствено единъ, 

а друr11ятъ ми доRде послt на помощь. НаИ-сетнt, петь дълrи-прt

дълrи дtЯствии, се трtбва съ що-rодt да си подслаждашъ духов• 

нитt язици 1 • • • 

Да ви кажа азъ за тия моя шекерчета - вие ги знаете, знае ги 

цtлъ свtтъ. Бtхме соnоланщ1 на школото, 
дtдо Вазовъ ни научи да 

обичаме „ вашата България• и това шекерче н
и 110дслажда сито и до 

днеска. А nocлt вече дtдото се cкenua съ хлапетн
итt, закрtска сър

дито - . епохата кърмачка" го душеше .• Русия, каже дtдо, сво

бода ни даде, ама милость не тури въ сърд
цата ни ". И това шекерче 

ние nакъ лапахме на врtмето. 

И азъ сtдtхъ сега, ot1a11 вечерь, потъналъ въ вишнавото меко 

кресло на партера, и се nодслаждахъ до сита отъ осемь часа до 

дванейсеть. - ,.Бълrарийка• ropt, ,.БълrариЯка• долу ... Послt 

вече изпъкна милостьта на царь Асtня, и азъ се събудихъ отъ съ

нища. Уви J }Кивотътъ е жестокъ - нашиятъ жнвотъ - и азъ отъ 

жестокость бtхъ забравилъ стария вторъ шекер
ъ: ,.милость, жестоки 

хора J• Да, сърдцата на старнтt еж класично прости, и азъ искамъ 

да ви начертая и миловливитt крила на 
дtдото. 

Бориславъ люби таАно царската дъщеря - моли ви се, не само 

я люби, но nодлъrалъ глупавото момиче да
 го цалува по тъмни J<O• 

ридори и даже нзъ шубрацит1; на градината го е nодмамилъ да го 

влачи иасамъ-нататъкъ и кх.дt не още 
го влачи като нtкоя кухарка, 

- а nocл-t устроява и хаЯдуwкн да го грабне, че и к
ато го х.ва

натъ, та на nанаrонъ още и. ножъ тегли на бащата на момичето, на 

Ас-tни, моля ви се, на своя царь, на великия Асtн
ь, и nакъ великия 

Асtнь трбt.ва да 1·0 прости н ето че го прощава. Да, това се вика 

милость. И тоя Ас-tнь влад l;e тритt морета : Адриатическо, Бtло и 

Черно, и затова е веJ1и1<ъ, защото е ии11остивъ. А ние - но коА 

не знае за насъ : едНо иере сме доnрtлн, н то не е сигурно, та 

и ние, "епохата кърмачка~, нали сче жестоки-жестоки . . . , за ту А 

не прокопсахме. Видите, милостьrа ни липсва. Ахъ милосrь, ж
естоки 

хора ! 

И nocлt, знаете, мнлостьта е обичь и стариrt еж обичливи 

сърдца. Че и дt.дото си е acJL11i. обичливо, па и тия ра6оти нали еж 

старич.ки, та и ние rн обичаме. Uби•1аме, шумимъ, веселиме се -

това си е. Старото е мило на д-tuата. Сички сукахме на „ Иванко • 

н тъо сме nорастнали. А тукъ не е боляринътъ Иванк
о, ами боля

ринътъ Бориславъ, nръвъ юнакъ на царството,
 като Иванка, nази

тель и сnаситеJJь на царя, какъ да не го обичаме ! И Асt.нь си е 

nакъ Асtнь. Че и rръкъ дори има (безъ грък
ъ д-t може, дtволъ да 

ro земе, инакъ бихме aacnaJ1и сичкн). Тамъ б·hше Исакъ, а тука е 

Киръ Тодоръ, и Исакъ имаше дъщеря и Тодо
ръ нма дъщеря, и таwъ 

ходихме на монастнрь н тукъ сме пакъ между кепиЯкнтt, и тамъ 
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·пtехме пtснн и удряхме саблитt, правtхме ужасни сражения, ржко
nлtскахме, и тукъ ntемъ и удряме на rтровала и весепиие се. 

Да, тия еж стари работи и ние ги обичаме и ще ги обичаме. 
То си е весело. Че май сега сме и nо-добрt отъ прtди. Тогава 
Исакъ (дяволъ да го земеl) побfщи, но сега оня гръкъ, оня Киръ 
Тодоръ, като го хванаха, че като го вързаха, рждtтt назадъ, и като 
ro изтърсиха като оковано добнче на сцената, че да видишъ сиtхове, 
да видишъ българско тържество. НаА-послt сега сме по-сипни, май• 
ката разплакваме на гърка, косъмъ не даваме да падне отъ главата 
нtкому •. . 

Ахъ, весели еж тия работи I Азъ сtдtхъ на една стжпка отъ 
дtдото, и когато всичкиятъ свi.rь се смtеше, - смtеше се и тоА 
самнчъкъ, творецътъ, отъ сё сърдце . . • И така си е - весело е, 
кога се весеnяrь дtцата. Дори н азъ се сиtехъ 

Едно, дяволъ да го земе, не мога да забравя. Сърдцата на 
·всички тия нешастни играчи на сцената бtха с:е подиrна11и до гър
лото имъ, всички викаха, крtскаха, ревtха, колкото имъ rласъ държи, 
rачели ги душеше н1;кой, и само единъ прtrлъщаше - това бt гър
кътъ. Ето дt била раз11иката, рекохъ си, има пойни птици на свtта 
и жилката нмъ е бъ11гарска, А пустия му дяволъ rъркъ мълчи. И 
бояднсапъ си лицето жълто-зелено, жлъчка rа·~ели е и гачели е 
-бълrарннъ, та мрази гърцнтt толкова .•• 

Всичко бtще тукъ любвеобилно, сърдцевато и българско и въл• 
нуваше по български душата. 

НаА-ннтересенъ бtше се пакъ Бориспевъ. Той най-много крt
щtше, най-много тичаше и се щураше всtкн.дt rачели наА-мноrо бt 
-въахитенъ отъ сичко и наА-побtдоносно нацалува ре;lОИЪ хубавия 
.-:вътъ. Правото да си кажа, въ това момче жнвtе бtсътъ на женитt 
и съ него, вtрвамъ, ние заминахме и турцитt. Мопасанъ се провик
ваше въ края на едннъ отъ разказитt си: .Oui nous aimons les fem
mes, nou sautres, fraщaisJ• Но да дойде да се поучи отъ българския 
Бориспавъ - е-хе-хе I Моля ти се, Бориспавъ, като му отнематъ Та
мара, веднага, гачел·н го кръстили, става гръкъ (rръкъ, мисли си, elt 
Мопасанъ 1), а щоиъ зърне Тамара, пакъ става бълrаринъ - само за 
Тамара, че и Асtнь го прощава, и ето че го прави и свой зеть. Азъ 
се обърнахъ внезапно да видя публиката - рскохъ, се нtкоЯ: баре 
ще се ококори. н~що С111tеше се свtтътъ и ржкоплtскаше. О, Мо• 
пасанъ, ела ми на 110мошь ! • . . 

А propos. Тия цалувки на Борислава. Боже моЯ:, какъ uалува 
,ой царската дъщеря, какъ иляца сладко 1 Трtбва да се е чуло чакъ 
fla пжтя. Какъ умtятъ тия хора да nр1;дставляватъ себе си - чиста 
работа самоковска 1 Че пъкъ има ли и нtщо по-сладко отъ цалув• 
ката, де кажи, душо българска, има ли I Да, и аэъ съмъ убtденъ, 
че само дъщернтt на бъпгарскитt царе еж умi;епи да се цалуватъ 
тъR сладко, че и да ги слуша цtлиятъ свtтъ отдалеко . . . Ахъ и 
наnраэдно дtдо Вазовъ плаче, че нtмали ми.~ость нашнтt сърдuа. 
Милозливи еж, дtдо, милозливи еж за цалувки нашитt с.жрдца 1 ••• 

София, 20. Х 1909 г. 

• 
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В. С-ышлиевъ. 

Върху цtль та и срьдствата на Софийския илонъ 
,,,леко Константиновъ." · 

Въпросътъ, съ която исJСамъ да занииная моитt, другари отъ Со

фийския клонъ, а така сжщо и друrsритt. отъ цtлата туристка организа

ция, е твърдt важенъ . l<лонъ,ъ • Алеко Констант11нс въ• поро ше от

праэднува своя десетrодишенъ юбиле!t отъ основаването си, но ако ние, 

като негови членове, се рtшииъ да си дадемъ сиtтка за това, какво 

сме нзвършиJJи въ тоя толкова 1IЪJ1ъгь nериодъ за прt.усr1tването 

частно на нашия клонъ и обшо на цtлата задруга, бихме останали 

силно разочаровани. Дt!tствително, почти всички спортни дружества 

у насъ сега за сега прtкарватъ единъ твърдt анемнченъ животъ н 

отъ своя дълбокъ петарrнченъ сънь само отъ врtие на врtме се 

събуждатъ, за да прояватъ нэв·l;стна дt~tность, която по-скоро бихме 

нарекли дtRность отъ нtмаА-uдt, отколкото проявление на съзна -

теnность за прtсл1;дване на по-рано пр1;дначертана цtль. Това, без• 

спорно, е тъf.1. Kof.1 е внновннкътъ за всичко това? Турнстскнтt, кло

нове, както н вснчкн други спортни дружества, нtматъ характера 

на едно полнти•1еско сдружение, та силния наnрt,дъкъ или неуспt

хнтt. си да обясняватъ съ разлнчннтt, политико- економичнн условия, 

въ които еж поставени да внрtятъ. А слабото •·лн по-силно прояв

леине на жнвотъ въ тtхъ е въ свръзка съ слабия нлн по-силенъ ин

тересъ, който ржководнтелното дt,ло има къмъ бързото постигане 

цtлитt на задругата. Често пжти жнвотътъ на нtкоя клонъ ~тъ ту

рнстското дружество е напълно въ завнснмость оть неговия rтрtдсе

датель и, ако нtкоrа се повдигне въnросъ за отrоворность относи

телно дtАностьта на клона, трtбва да държимъ отrоворенъ саиня 

него, в не клоновитt членове, които еж въ правото си да ни 

отговарятъ, че си. избрали настоятелство, което тр,ьбьа да проявява 

инициатива, да поддържа живота на клона, да упражнява nозволенитt. 

срtдства за постигане цt11ьта му, въобwе то да 01-ршн всичко онова, 

което би го издигнало въ очитt на избнрателнтt си и съ което би 

оправдало почетното си иtсто, което заема. И наистина, ако работата 

се състоеше само да се свикватъ членоветt. на клона на годишно 

събрание, въ което да се каже, колко членове има сега, колко еж 

се записали прtзъ годината, копко еж се отn11сали, колко пари ек. 

събрани и други технически работи, тогава нt.иаше защо да се из

бира настоятелство отъ иtкоm<о души, а за тая работа би биJТЪ до

статъченъ само единъ човtкъ. Като знаеиъ пъкъ, че прtдседательтъ 

и друrитt. настоятели приеиатъ длъжноститt, си тържествено орtдъ 

събранието, тогава още по-силно трtбва да падне обвинението върху 

тtхъ за беадt~tностьта на клона nрtзъ годината, оше по-силно трtбва 

да бждатъ уорtкнати, задtто сж излъгали сво11тt нэбнратепи, конто 
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,паватъ гласа си ужъ за хора прtдаденн на дtпото.1 За прнмtръ мо
жемъ да посочим,, заrлъхналитt вече клонове въ гfпtвенъ, Орtхово, 
Берковица, Варна и др. t Jодобно нtщо лошитt езици приписватъ и 
на клоноветt въ Кавакли, Горна-Орtховица, Провадия и Враца, но 
това не ъiora да повtрвамъ. 

Сжщо и въ нашия, Софиlkкия, клонъ слабото проявле
ние на животъ се дължи на слабни интересъ на осмочленното му 
настоятелство за постигане клоновитt цi;ли. Изглежда, че мнозина 
отъ тtхъ еж занемарили т·ьржествено приетитt. си почетни длъж
ности. Смисълътъ на едно такова многочленно управително тtло е 
повече отъ ясенъ. Не съмъ съглвсенъ съ мнtнието на нtкоА дру
гари, които свързватъ нередовностьта на членоветt въ клона съ не
говата обща бездtАность. Къмь постоянно нередовнитt членове нtиа 
що да се церемоннмъ. КоАто се е запнсалъ членъ въ турнстското 
дружество, трtбва да бж.дъ редовенъ турист·ь Намь не ни трtб
ватъ членове, конто само за лице еж такива) които тургатъ дружест
вената значка само да отндатъ до родното сн м1;сто съ намалена 
такса no желtзннцитt. 

Въ чл. 4 отъ нашия уставъ се говори за ц1;льта на клона. Тя 
е сл1;дната : • .П.а насърдчава между чпеноветt си обичь къмъ при• 
ролата н туризма и да разширява научнитt имъ, етнографически, 
географически, битови и др. познания•. Ц1;ль, дtАствително, доста 
обширна, за която еж nрtдвидени и маса срtдства. Оrъ тtхъ ще cno• 
мена само слtднитt: .Уреждане задружни излети, забавления н срtщн, 
сказки съ nодходяще научно съдържание, надаване пк.теводнтели, 
уреждане читалня н доставяне турнстска литература, построяване н 
nоддържа1Jе хчжи и др. • До тукъ всичко е хубаво, писаното сн 
остава само на ющга, а за неговото практическо приложение из
глеw да, че твърдt малцина се грижатъ. Азъ съмъ младъ туристъ и, 
като сыn, участвувалъ въ 1tесетината и.элети, nрtдприети отъ клона, 
едно нtщо силно впечатление ин е правило - едничка цtль на тия 
изпети е биnа просто прtмннаване на извtстнн иtстности ; ннкакъвъ 
ннтересъ не се проявяваше къмъ странични нtкои работи, конто въ 
сжщность много повече би трtбваnо да ни ннтересуватъ като ту
ристи.) Наnримtръ, на единъ излетъ до с. Искрец·ь половината отъ 
друrаритt не щ !;ха да навлtзатъ въ една пещера, понеже, сnорtдъ 
думнтt имъ, .нtмало какво да се види въ нея•. На друrъ нзnетъ 
надъ Брацигово едннъ горски стражарь ни съобщи, че малко въ 
дtсно имало два пласта каменни в.жглнщз, които не били изучваии 
()ТЪ никого, и ни nptдnarawe да отндемъ да ги разгледаме. О rъ 80 
души излетници само пеrима се отбихме. Сжщо и nочнвкнтt си не 
сме използували тъА, както трtбва. Никога не е имало хора, които да 
rж. бнли натоварени прtдвариrелно да нзучатъ поминъка, нсторическнтt 
паметници, носията, обичаит1, и пр. на извtстенъ край и да бждатъ въ 
състояние да запознаятъ останалитt ексурзнянти съ това~ Въ врtме 

• на пжтуването събитие е бивало да се разтвори пжтеводна карта, 
~ и самото четене на нея е :бивало terra incognita за мнозина отъ 
насъ. Често п&ти сме дохождали до много смtwин резултати при 

/ 
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търсене мtстоnоложението на нtкои върхове - търсиме върхове отъ 

Витоша, а сочимъ Стара-планина. Такива еж. нашитt излети. 
Когато си доИдемъ у дома, ние никога не се вамислюваме за 

нtкаква работа, която би ни подrотв11ла за новнтt излети. Кждt еж 
научнитt ни съ подходяще съдържание сказки, за конто пo-ropt става 
дума? Моме би, ще ни се възрази, че клонътъ не разполага съ хора, 

които би се нагърбили съ тая благородна заnача. Да nо;южимъ, че 
това е вtрно. Но погледнете, какво правятъ ва nросвtта на своитt 
членове други просвtтителии н благотворителни дружества у насъ 1 
Tt сжщо така нtматъ свои хора, които да се наrърбатъ съ тая ра
бота, ала все накъ устрояватъ четения, на които канятъ подготвени 

си,1и, които даватъ 1JНова, що членоветt имъ не моrатъ да да

датъ. Мисля, че ако нашияrъ клонъ земе инциативата да устрои 

подходящи за насъ четения, посtщаването на които, разбира се, да 
бжде задължително за всички членове, като покани нtкои rео
rрафи1tи отъ университета ИЛIИ гимназиални учите11и, nослtдннт-1; 
нtма да ни откажатъ услуrитt си. Няе трtбва си.що да посtщаваме 
и курсове, въ които да се нау~имъ да снимаме съ приблизителна 
точность извtстна мtстность и да се научимъ да се ориентирваме n.o 
дадена rеоrрафична карта. СофиИскиятъ и nругитt туристски кло
нове трtбва обязателно да се заrрижатъ още лр·l;зъ т~зи зима да 
издадатъ подходящи пжтеводни карти, nоне за по-красивитt кжтове 
па hашето отечество. достатъчно е да направнмъ тия кар1и задъл

жителни за всички членове на организацията ни и тt ще оокриятъ 
разноскитt си. 

Софи/kкият·ь клонъ има условия да основе читалня, въ която 

да се получаватъ спортни и лриродооnнсателни съчинения, списания 

и в1;стниuи. Ползата отъ това е очевидна. - Освtнъ д1;то ше 
се опознаемъ по-отблизо и ше рази1;няваме мисли върху онова, 
което нн интересува, но чрtзъ сnортна1а и nрнродооnисателна 

литература ще им 1ме въэможность да се заnознаемъ и съ спортния 

жнвотъ у насъ и странство. Дi;Ис1вително, ние не можемъ да из

държаме собственъ клубъ, защото срtдствата, съ които разполагаме 

сега, не еж твърnt rолtии, но за това пакъ нищо не nрtчи на ня

шето настоятелство да влi;ве въ сnоразумtнне съ настоятелствата 

на тукашнит1; колоездачи, юнаuи и ловджии относително въпроса за 

наемане н:~ обща читалня Ако тази идея може да се усжществи, 

ползата за всички спортисти е повече отъ очевидна . 

Опитьтъ да се построи хижа на Черния-връхъ е начинание 
повече отъ бдаrородно, ала и то, както и много други начинания, 

замръзна още въ зародиша си. Положени прt.ди толкова rодию1 само 

основитt u, Боrъ знае, кога напълно тя ще се привърши. Много 
справедливо бtха уnрtцитt, които се хвърлиха на Софийския клонъ 
на IX. сборъ въ rp. Брациrово, по отношение на тая хижа. При 
все това сборяннт1; nакъ изказаха надеждата, че за идущия сборъ, 
който ще стане въ София, хижdта ще б.жде готова. Сега не остава 
нищо друго, освtнъ уnравницит1; на Софийския клонъ да положатъ 
всички старания, за да подrотвятъ работата дотамъ, щото напролt.ть 
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да се почне строенето на хижата. При търсенето срiщства за това 
трtбва да се обърнемъ ва помощь къмъ общитата и държавата. Това 
не е унизително - на много мtста тъА става. И ако ние идущата 
година не нзnълнимъ желанието на сборянитt, вtрваАте, че разочо

рованието ще бжде много rолtмо и слtдъ това едва ли нtкоrа 

нtкoll клонъ ще се рtши да събира срtдства за строене хижа. 
Азъ твърдt бtrло разrледахъ само нtкон срtдства, които ние 

ужъ прилаrаъtе за постигане на благородната utль - близкото и ин
ти111но обшение съ природата, а други пъкъ оrь тtхъ и съвсtмъ не 

аа'lекнахъ. Но ясно е отъ всичко това, че ние сме се отк1юнидн отъ 

правия и прtдначертанъ отъ по-рано nжть, на.влtзлн сме въ една 

затънтена nж.тека~ която въ ннкоА случай н-tма да ни изведе близко 
до нашата цtль. Длъжность е на всtкн отъ насъ да се замисли се
риозно върху това и да допринесе, каквото може, за прtуспtване 

на дtлото, на което доброволно се е отдалъ. Ннй-много въ случая 
нматъ думата нашитt ржководителн. 

Накрай искамъ да кажа нtколко -думи върху разширение цtльта 
на клона. Въnросътъ трtбва да се повдигне отсега, та ' къмъ фев• 
руарий на общото събрание тоА да е назрtлъ и възnриетъ отъ чле

новетt на клона На nръвъ погледъ би било смtшно да се говори 
за разширение цtльта на клона, когато за всички ни е ясно, че и 

тая цtнь, която засега е поставена, далечъ не е постю·ната. Ми
съльта ми е тамъ, че съ това разширение ние по необходииость ще 

впtземъ въ стълкновение съ основната цtль на клона и по необхо

днмость ще се мжчим~.. да я реализираме. Думата ми е за пр1;д• 

приемането научни екскурзии въ странство. Върху това, каква 
би иоrла да бж.де една таква екскурзия н по какъвъ начинъ тя може 
да се реализира, ще разм'hна мис11и съ читатепнтi; на „ Български 
туристъ • въ друrа статия. 

София, З юлиll 1909 r. 



~отчети па клоиовет~ на 6JD )а ШО1 r. *> 

В.-Търновски клонъ „Трапезица''. 
Никога настоятелството на клона ни не се е тъА често мtнило 

1<акто nрtзъ отчетната 1907 /908 rод. Въ съставъ повечето чинов• 
пици, часть отъ които бtха nрtмtстени прtзъ годината, настоятел
ството постепенно се намалява и накраtl дружеството остана почти 

•безъ настоятелство. 

Въ общото годишно събрание на 15.IV 1907 г. еж избрани 
слtднитt лица Ra членове на настоятелството на к11она: прtдседатель 
- Лнмитъръ Антоновъ, адвокатъ, подпрtдседатель - Александъръ 
Гинчевъ, учитель, секретарь - Леонъ Фнлиповъ, кондукторъ, ка
сиеръ - димитъръ Щърковъ, банковъ чнновникъ, домакинъ - Киро 
Воденичаровъ, учнтель, и съвtтници - Георги Козаровъ, архитектъ, 
М.Ихалъ Ив. Заяковъ, адвпкатъ, и Недtлко Марковъ, окр.жженъ учи
лищенъ инспекторъ. 

Прtзъ годината подпрtдседательтъ, секретарьтъ, доиакинътъ 
и единъ съвtтникъ бtха nрtмtстени на работа въ други гра
дове, та тtх-ниrt длъжности останаха свободни. Затова на 21. 
октомврий 1907 r . се свика изнънредно общо събрание за попъл
ване състава на настоятелството и се избраха слtднитt лица: под

прtдседатель - Иванъ Вителовъ, кннжарь, секретарь - Петъръ 
Ц. Абаджиевъ, инженеръ, домакинъ - Леонъ Фнлиnовъ, кондук
торъ, и съвtтникъ - Василъ Василевъ, подnрtдседатель на Тънов
ския окр. сждъ. По-късно прtдседательтъ бtше назначенъ ва Русен
ски окр. уnравитель, домакинътъ бtwe командированъ въ София, а 

секретарьтъ, поради силни занятия, прояви слаба заинтересованость 

къмъ работитt си въ дружеството, по която прич.,на длъжностьта 
му доброволно се изпълнява отъ туриста Рафаелъ Поповъ, аптекарь. 

Макаръ клонътъ ни да nptтъpnt такива чувствителни промtни 
въ състава на своето настояте11ство, но тоя, блаrодаренне на силната 

заинтересованость на прtдседателя му Дииитъръ Антоновъ и нtкои 

други членове отъ настоятелството, съвсtмъ не е останалъ на

задъ отъ друrитt си събратя и дt~ностьта му е била доста интен

зивна, плодотворна и далечъ надм.инава нtкои отъ миналитt години. 

Прtзъ VI. си година на животъ клонътъ ни има 82 члена мжже 
и 10 членки дами - всичко 92 редовни членове и членки и единъ 
благодtтеленъ членъ. По разни причини прtзъ годината напуснаха 
7 члена и една членка, та числото на редовннтt членове и ЧJJенки 
въ края на годината остана 84 и единъ блаrодtтеленъ членъ -
всичко 85 души. 

Ще прибавя, че въ началото на 1908 rод. се приеха за редовни 
членове още 4 дами и 5 мж.жа, така щоrо до този моментъ броятъ 

*) Продължение оrъ бр. 4, ro11.. Vll. 

,; 
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на членоветt ни е 13 дами - турист ки и 84 туристи, а всичко 
94 души. 

Прtзъ отчетната голяна клонътъ ни има 2 общи и 16 на
стоятелствени събрания. 

Въ общитt събрания се измtни и допълни уставътъ на клона, 
за да се съгласува съ оня на Централното управление на Б Т Д. 

Измtненията и допълненията еж слtднитt: разшири се цtльта съоб
разно мtстнитt условия и нужди, като се поставиха подточки за 

залtсяване и украсяване, запазване и съхраняване старинитt; прие 
се да ииа ч.1енове благо11tтепни1 за каквито да се nровъзrласяватъ 

отъ общото годишно събрание всички онtзн лица, които nодарятъ 
на клона не по-малко отъ 100 л., и членове юноши - туристи, 

записвани отъ учащитt се младежи; увеличи се състава на настоя

те.'lството съ още единъ контрольоръ II двама съвtтници, така щото 

сега настоятелството се състои отъ 9 члена; нама11и се членския вноt·ъ 
на дамитt - туристки на 3 лева годишно. Освtнъ това въ едно 
общо събрание се прие за блаrодtтеленъ членъ търновския гражда
нинъ Петъръ Терtевъ, ко1'1то nрtзъ 1906 r . е подарипъ на клона 
100 лева. 

Въ настоятелствеиитt събрания еж. се разглеждали въпроси, които 
се отнасятъ за напечатването n.жтеводителя на rp, В.-Търново и окоп
носьта му, за излети, -за по-добро нареждане безnлатнитt ученишки 

спални, за прокарване uж.тища, други въпроси, които цtлятъ npty
cлtвaнero на туризма, въпроси отъ запtсвателно-украситепенъ ха
рактеръ, стопанствени и np. 

Макаръ за нареждането и напечатване n.жтеводителя да се 
срtщаха най,rопtми трудности и nр1:inятствия, особено въ срtдствата, 
той пакъ окончателно се свърши и издаде благодарение трудоветt 
и усърдието на r. r. Heдn,лl«J Мар1'овъ, Георги Козаровъ, Ди

митъръ Антоновъ и Леонъ Фuли1~о·въ. Отпечатани еж 4000 екзем
пляра и днесъ клонътъ ни съ гордость ro поднася на б tп.rарското 
общество. То!! съдържа 94 страници съ 31S изящно изработени кар
тини - главно гледки огъ околноститt на гр. 8.-Търново. l,,lмa оnи

сателенъ и исторически отдt.пь мноrо боrатъ благодарение вълшеб

ната окопность и историческото минало на Търново. Поради тt

зи му dрtвъзходства голtма часть отъ него е вече анrажи
ранъ оrь разни учрtжцения и лица. Сж.що така отъ него еж. 
раздадени по единъ екземr1ляръ на всички членове на к~она, на 

видни пица, които еж съдtllствувапм за и,щаването му, на всички 
клонове на Б. Т. Д , а на Еленския кпонъ • Чу мерна" се подариха 
100 екземпляра на стоllность 300 лева - братска nомощь за под• 
помагане издигането на хижа на върха Чумерна, плана на която из

работи туриста архитектъ г-нъ Г. К,озэровъ. 

Заедно съ това кпонътъ нн състави и от11ечати въ 500 екаеи
пп.яра карта на Търновския окржrъ, която тъА еж.що добрt се раа
продава съ цtна оО ст. екземпляра. 

Прtзъ отчетната година се направиха 9 общи излета: 
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1. До Чолаковата-махала - тунела при с. Дебелецъ по ново-
строящата се желtзопж.тна линия Търново - Трtвна - Борущица; 

2. До иtстностьта „Силифоръ• на изтокъ отъ града; 
3. До Прiюбраженския монастирь и uещеритt; 

4. До Петроnавловския монастирь - Лtсковецъ - Горна-Орt• 
ховица; 

5. До „ Трошана" - Присовския монастирь; 
6. До монастиря св. Троица и с. Арбанаси; 
7. До развалинитt на старата римска крtnость NicopoHs 

ad lstrum при с. Ннкюпъ и нисшето държавно землед. училище 
,,Борушъ•; 

8. до Варна и Евксиноrрадъ съ участието на Търнов. музи• 
кално дружество • Струна" и 

9. До най-високия връхъ на Еленския балканъ Чу~ерна съ 
участието на rорноорtховскнrв и е/Jенскитt туристи. 

Въ всиlfкитt излети еж взели участие 481 души туристи и 
госте -м.жже и жени, или cptдlio на излетъ по 54 души. Тия чле
нове nтъ клона, които еж взели жино участие въ всичкитt излети, 

еж. получили като премия туристски дрехи _и обуща. Почти всичк0 
излети бtха сполуч.лнви no число на излетнипитt, а по своята жи

вость, веселость, ·игри и разнообразность тt оставиха по нtщо неиз
личимо въ душата на всtки налетникъ. Това особено може да се 
каже за излета до върха Чумерна, анегдотитt за който и доднесь 

се разnравятъ. 

Въ излетитt винаги земаше участие фотографа-туристъ J{. 
Воденичаровъ. 

Постжпили еж прtзъ отчетната година 76 пиема, а еж и~пра · 
тени 166; това свид1нелствува1 че инициативата повечето е била на 
стра.ната на клона ни. 

Клонът:ь ни е членъ на Turing club Fraщ:ais и Club Ceskych. 
Turistu. 

По незавнсящи отъ клона nри'lини - епедемична болесть и 
др. традиционниятъ туристеки балъ nрtзъ зимата не ен даде, 

но пъкъ на излета въ гr. Варна съ участието на търновекото дру

жество „Струна• и безплатнитБ трапезарии въ този rрадъ се даде 

градинско увеселение, прихода отъ което се раздtли между тритt 
участву1ощи дружества. 

Прtзъ годината еж получени 500 лева отъ министерството на 
народната просвtта и 1(}0 лева отъ търновската градска община, 
като помощь за напечатване nж.теводтеля. 

За зглt,ванетс, и украсяването клонътъ ни не е иогълъ да 

направи нtщо по-крупн0 прtзъ VI. си година на своя животъ. На
правени еж. само nостжпки за прокарване nжтя Търново - с. Сер
гьовецъ, коRто да минава по дtсння клонъ на • Дервента", покраА 
монастнря св. Троица, както и за прокарване на туристската пжтека 

отъ • Баждарлъкъ" до първия желъзенъ мостъ. 

Въ клоновата библиотека nрыъ годината еж. получавани слtд
ннтt списания: .Родина", .Бълrарски туристъ", есперанското спи• 
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са ние на търновската група - • Lumo •, • Der T11rist", • Casopis Ces-
kych Turisti1 • и „ Turlng club Fraщais". Тя притежава и разни бъл
гарски и иностранни книги съ спортно съд,ържание. 

Клонътъ ни притежава: 

а) иобели, фотоrрс1фически сниыки, по1<азалци, топъ за игра, 

турнстски роrъ и др. на обща стойность за лв. 

б) 33 клишета отъ картинитt на пжтеводитепя за " 
в) ученншка спалня съ 20 легла на стойность . п 

685·50· 
1000·-
241·30 

r) 3429 екземпляра • Пжтеводитель на гр. в .. Търново и 
околноститt му•, цtна 3 лв., на обща стоАность • 10,287·-

д) библиuтека на стойность • 115·40 

Всичко лв. 12,329·20.. 

Поставени с.ж фотографически табла съ изгледи отъ града и 

околностьта му на горноорtховската гара съ участ1tето на rорно

орt.ховския клонъ и на търновската гара, подарена отъ търновеца 

Ив. Ферманджиевъ. 
Поставени еж ш11.тепоказателни табли на търновската гара и 

по шосетата: Търново-Др!;ново-Габрово, Търново-Елена и Тър
ново- Севлиево-Ловечъ. 

Прtзъ отчетната година безплатната ни ученишка спалня, 
брояща 20 легла, които еж отворени само прtзъ ваканционнмт!;. 

мtсеци юлиА и авrустъ по причина, че се помtщаватъ въ едно отъ 

основнитt упилиша въ града, което само тогава е свободно, е по
сtтена отъ 58 ученици-туристи, които еж прtнощувалн по 1-3 и 
повече дни. Посtтитедитt учениuи еж отъ Старозагоре1<ата nроrим
нээия - 19 души, Русенската- гимназия - 22 души, Варненската 
гимназия - 8, Ескиджумайската проrи мназия - 1, Свищовската тър
говска гимназия - 1, Плtвенската гимназия - 4 и Сливенската тнм
назня - 5. Всичко това ни убtждава въ nолезнос·rьта на този ин

стнтутъ, особено, ак0 той намtри подражатели и въ други кжтове 

на отечес;вото ни. Безплатната ученншка спалня има 5 желtзни 
кре11ати съ всичкитt имъ принадлежности и миндеръ (нарове) за 15 
легла 11акъ съ всичкитt имъ принадлежности. Освtнъ това въ нея· 
има нужнитt 11ампн, qama и стъvло за вода, четки, моливи, мивки, 

правипникъ, ю1иги за четене и др. 

На свършване считаме sa мораленъ дълrъ да изкажемъ бла

годарностьта си къмъ лмuата и учрtжденнята, които по единъ или, 

друтъ начинъ еж указвали помощьта си на клона, безъ коя1O, 
може би, дt!tностьта му нtмаше да бжде тъй разнообразна, както 
се прtдставн на събранието. Блаrодаримъ отъ страна на настоятел
ството на клона • Трапезица• на r-на Министра на народната npo• 
свtта, на военното министерство, на министерството на търrовията, 

и земпедtлието, на светия Синодъ, на Неrов0 Високопрtосвешен
ство търновския Митропо11и1ъ, на търновския градски общински, 
кметъ, на r-иа Петъръ Терtевъ и на всички д.руги лица, и уqрtж

дения, конто с.ж указали каквато и да била помощь на клона ни-
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!Благодаримъ еж.що и на вснчки туристи и членове отъ настоятел
ството, особно на г. r. Дниитъръ Антоновъ, Леонъ Филиповъ, Ра
фаелъ Поnовъ и Киро Воден:tчаровъ, конто не жалиха трудъ и 
врtие и положиха толкова старания за ycn-txa на туристнката въ 
търновския край. 

Касата се н&uира ъь сл1щвото положение: 

Остатъкъ отъ 1906 r. 
Членски вноски за 1907 г. 
Оrь заnиснина и значки. 

Оть печатане реклами въ 
.Пж.теводнтеля•. 

Отъ продажба карти на 
окржrа • 

Отъ продажба на • Пж.те
водитель • . 

Помощи отъ и-ството на 
народното просвtщение. 

On. уаеселителиия влакъ 
до Варна 

Лихви отъ спест. каса 
Наличность въ касата 
За уравнение, Нt'доииъкъ. 

::Е?а.э:ход"Ъ 
лв. ст. 

71 ·38 За напечатване • Пж.тево-
273·50 дителя•. 

8·- Възнаrражд. на делегати 
за сбора въ rp. Враца 

321 •52 За прислуга въ к11она 
За канцеларски 

143 ._ Разноски по увесе11ителния 
влакъ до Варна . • 

Разн. по издръж. сnалнит-t. 
229·- Абонаиентъ за списания . 

Разходи по бала 
700 ·- За насърдчение туристи

1441'89 
0·35 

154·10 
699·79 

ката (премия въ обуща) 

Дългове: 

Къмъ r-нъ r. Ко:1аровъ. 
,. ,. Хр. Терtевъ • 
,. ,. Ст. Фъртуновъ 

лв. tr. 

1334·75 

60·-
64·10 
24·76 

1661 ·01 
12·50 
11 ·25 
13·-

40·-

500-
197·16 
124·-

Всичко 4042·53 Всичко . 4042·53 
Касата остава да дължи всичко 699 л. и 79 ст. 
Клоновото издание „ ПжтеводнтеАь на В.-Търново и околностьта 

му• е издаденъ, както се спомена и по-рано, въ 4000 екземпляра, 
·отъ които 508 еж дадени на p-:,riи търговци за рампродаване, пода
рени еж на Елинския клонъ "Чуиерна• - 100, на Централното уп
равление въ София - 20, на разни редакции - 17, на министри и 
други по-видни хора - 15, на членоветt на клона ни - 90, дадени 
еж. като ховораръ - 20, продадени - 80, лнnсвать - 229; вснчкQ 
раздадени и продадени - 1079, а оставатъ налнчность въ склада 
- 2921 екземпляра. 

Г. Козаровъ, 
за прtдседатель. 

Г. Петко01,, 
за секретарь. 

Елински клонъ ,,Чумврна". 
Клонътъ има редовни членове всичко 16. Освtнъ частичиитt 

-иэпетн прi;эъ летния сезонъ се състояха и 4 общи. Едниъ отъ т-t.хъ 
<е направи до Капиновската пещера, друrъ - до върха Чумерна и 
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два - въ околностьта на rрада. H-t излетитt присжтствуваха по· 
40- 45 душн дами и мжже. 

Прtзъ годината се събраха 230 п. оrъ прtдставления, дадени 
специално за □01.:трояване хижа на близкия връхъ Чумерна. t<лонътъ 

се е силно заrрнжилъ и употрtбява всички усилия за nострояване
хнжата още rrptэъ ндещето лtто. 

Прtдседатель : Ив. Хвърлевъ. 

5-Ь е т ff. 
Изъ живота на Еленския 

клонъ „Чумерна•. - Цептрал• 
uото пастоптелс'l'ВО па БТД. fJав
рtшава 11а Елепск11я клоuъ „q_y• 
:мерна• да ввесе въ Цевтразшата 
каса пр1щадепитt отъ б11вmин си 
касие-ръ 32·50 лева срtшу клопо
витt СМ'ВТКИ ва 1907 и 1908 ГОД, 
С"'щеврtменво се умолнна кдово
вото настоятелство да паrrрат.и въ 

Цеп-трал.пото СILисъкъ по члеповет1; 
па клона п да рааnаде па сжшитi~ 

вснчкитt вадържаяn досе1·а броеве 
отъ дружествепото сп.исаnие. 

Ромжнски гости въ Рахово. 
- На J 8. май с. г., 8 -часа оу
триш,та, еж ористпгналп въ Рахnво 

uъ специалепъ пвроходъ отъ Бе
_кетъ (Ромжпия) ро111жвски гости на 
чeJio ~;ъ Бекетския градски общип
ски Юtетъ r-въ Михале Ди111олеско. 
На rrрпстаппщето еж. посрilщвати 
оп мuожество р:.tховски rрожцапи, 

отъ раховското духовеоство и отъ 

оп·ыrчевското дружество 1·ш11ъ. Гп
ститt посtтиJIВ рп111ж.uския овмет
викъ като положили ва него 8 в1шцп, 
а бъл-гn рското ;~r;уховепство отслу
жило uавахида ва nадвалвтt ро

ж.ж.пп въ врt111е на nовободителnата 
воiiпа. Сжщия девь, въ 5 часа спдъ 
обtдъ, гоститt отпжтували въ стр11-
вата си съ добрп вDечатлеиия отъ 
блilскавия и JIЮбевевъ приемъ на 
дувавскитt си със1Jдв. 

rазтур.енъ ЮIОНЪ, - Имаш~ 
благоприятна почва да се основе 
туристски клонъ въ rp. Берковица~ 
основа се той съ хубавото сн име 

„Коwь111 , заживt, сдоби се даже и 
съ недвижими имоти н обi;щаваше 

да бжде едннъ отъ дtятелннтt ни 
KIIOHOBe, НО ВСИ'fКО това бt за, 

кратко врtме. Явиха се между· 
членоветt му раздори и несъгла
си~, конто наА-послt го н уни
щожиха. 

Къмъ края на м. юний с. r. бi;. 
ха останали само 7 редовни члена, 
които изпратиха въ Централното 

Настоятелство слtдното сн pt • 
шенне: 

1. Да се разтури Берковскня
клонъ • Комъ • отъ БТД. , понеже 
редовни членове оставатъ само 7: 
души, а споредъ дружествения ус

тавъ, за да сжществува клонъ, 

трtбва да има най-малко 10 чле

на редовни. 

~- Избира се комисия въ със
тавъ : Т. Каменовъ, Д. Анrеловъ,. 
Ст. Коновъ и Ив. ПанаАотовъ,. 
която да приеме и прtдаде на, 

Централното Настоятелство на БТД. 
въ София всички ,1нвентарни вещи) 
архивата и паритt, съ които раз

полага клона. 

3. Контра расrrнската, която че
тиричленната комисия ще получи 

оть Централното- Настоятелство за. 
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•всичко прtдадено, да се прtдаде градско общинско управление за 
•на Берковското градско общинско пазене. 
·уцравление за съхраняването и до Сл1;дватъ nодnиситt: М. Ион-
възобновяване клона. чевъ (nрtдседатель), И. Бутаковъ 

(подпр1щседатель), И. Томовъ, Т. 
4. Дружествената борова гора Каменовъ, Д. Анrеловъ, П. Чан

да се прtдаде на Берковското ковъ и Ст. Коновъ (членове). 

Блаrотворителенъ комитетъ 
- Нъ с. Михалци, Търнотско, е 
основан·ь комитетъ за въздигане 

nаметнюсъ на заrиналитt отъ Ci'I\· 

щото село възстаници прtзъ 1876 
r. 11·ь дрtновския монастирь. Ко
интеrьrь има за цtль да събира 

помощи, да дава пр-sдставлення, ве

·черинки н да изнаинрв други срtд

ства, каквито тоR намtрн за доб

рt, за по-скорошното реализи
ране идеята за увtковечаване nа

метыа на заrиналнтt отъ това. се
ло uъзстаницн. 

llохвална инициатива на 
,сръбскит't студенти. - Бtл
rрадскитt студенти еж. взели ини

,циатива за свикване прtзъ мtсецъ 

марrь 191 О rод. южнославянски 
конrресъ въ сръбската стот-ща. 

Руска плавателна изложба. 
- Руското "общество 11араходство 
и торговли м устрои въ началото на 

м. декември/:! плава1елна изложба 

въ нашит-t; черноморски пристани

ща Варна и Бургазъ. Цtльта на 
руското дружество е д;1 запознае 

- близкия нзток·ь съ наА-важнитt про• 
изведения на руската nромишле

ность, която сега се развива бър

.же и търси да си открие нови па

зари. 

Екскурзия на южнословян
скит"t юнаци.-Южнославянскит1i 

,юнашки орrаннзации прtднамtрятъ 

да nрi;дприематъ орtзъ идещата 

пролtть една дълга екскурзия изъ 
южнославяискитt зем11 . Ексw:урзиян

титt ще тръrнаrъ запружио оrь 

Абаuия съ слtдиия маршрутъ: Люб
ляна - Заrребъ - Бtлтр.цдъ -
Ниwъ - София - Пл1iвенъ -
В. • Търново. Вснчкит1; спортни дру
жества въ България съ въз1орrъ 

посрtщаие тая идея и ще се поr
рижимъ добр-t; да поср1iщнемъ сво• 

ит1; събрап1. 

Приготовления за славян
ския сборъ въ софия. - Въ 
началото на м. декември/:!. с. r. на

стоятелството на тукашното сла• 

вянско дружество свика събран!!е 

оrъ прiщставнтелн на всички кул

ч,•рни дружества въ София, на сто
личното кметство и университета 

за разискване въпроса за участие

то на България в·ь славянския сборъ, 
който ще стане въ София прtзъ 
ы. юннИ 19 1 О r., н за избиране 
разпоредителенъ комитетъ за тая 

ц-t;лъ. Събранието е рtшило да се 
избере единъ разпоредителенъ ко• 

митетъ отъ делегаrи на всички кул

турнп дружества въ софия, които 

заедно съ настоятелството на Сла
вянското дружество да обмисли и 

пр1iдстави програмата си и да на

прави нуждното за участието на 

България въ сбора, еж.що и за по
срtщане и изпращане гоститt. 

• 



Въ миналия брой на списаннто по поrрtшка на печатницата 
повторно еж отпечатани вtстигt: .Клоново настоятелство", .Бало
нътъ на Ципелннъ", .ИстQрическн надписъ" и „Старини въ Балчикъ"

- Послiщниятъ броR на .Български туристь• ще се изnаде по
днръ нtкой день и слtдъ това ще почне новата годишнина (IX-l910r.) 

Отъ редакцията. 

КНИ Г ИТr>: 

1. ,,До Силистра и назадъ" 
Чирпанъ, 1903 r. Ц. 1 л. 

(Вж . ., Бъпг. туристъ", rод. ПI, стр. 32 63). 

·2. ,,Великденсви иsлетъ до Видинъ" 
Видинъ, 1905 r. Ц. 30 ст. 

(Вж . .,Бълr. туристь", rод. IV, стр. 29.) 

3. ,,До Рилсния монастирь" 
Пловдивъ, 1906 r. Ц. 60 ст. 

(Вж. ~Бълr. туристъ", rод. V, стр. 90). 

,се вамирать за проданъ у автора имъ - Н. Костовъ, 
учитель въ Пловдивската държавна мж.жка гимназия. 

- - - - »,-... ('-Ь----

Туристическа библиотека 

t-1 , ,. кн. 4, 5, 6 - 1 ·20 лева. 
а пжть кн. 7, 8, 9 - 1·20 лева • 

. ,, Пжтуване изъ Стара-n,1ани-

-н11, Родопитt, Сакаръ, Странджа. Прtкрано помагало по отечествена 

география, за туристи н велоснлидистн. 

Десеть и повече книги по едннъ ле-въ. Изпращане само въ 

прtдп11ата или сь наложенъ платежъ. 

Бурrазъ, Д. Стеревъ. 

----"?<--Ф----



• 

открива [е поnоИ[ка 1а rоnнва IX. (1~10) иа 

~ълf А' [ки IJ'и[Iъ
. Списание за туризъмъ 
и природоописание .. 

4 
Орrанъ на Бълr, Ту-

, ристско Дружество. 

РЕДАКТОРЪ : С. Д. СКРИНСНИ. 

Отъ 1. януарий 1910 г. сп . • Български туристъ· влиза 
въ IX. година на своето сжществуване. Днесъ то е един• 

ственото спортно списание у насъ, въ което се описва българ

ската природа и срiщствата за добиране до нея. 

Въ IX. годишнина ще се застжпятъ отдtлитt: !. приро
доописание, Il. mypucmcuu с-портъ, /1!. nampuom1l•tllo вмпитание, 
!V. туристсиа хрон.ииа, V. отзиви, VI. вrьсти, VII, инижн.ина, 
VIII. разн.и, IX. туристсиа поща. 

Въ списването на „Български туристъ" прtзъ IX. му го
дина ще взематъ участие слtднитi; сътрудниuи: Г. Козаровъ, архи
тектъ, д-ръ П. Стояновъ, лtкарь, д-ръ А. Теодоровъ-Баланъ, про
фесоръ, капитанъ Добревъ, д•ръ Ст. Н. Чомаковъ, адвокатъ, Н. 
Бозовъ, Б. Анrеловъ, д-ръ А. Златаровъ, Н. Костовъ, д•ръ Х. Ива
новъ, д-ръ Хр. Пиперовъ, А. Гечевъ, Б. Образописовъ, Ф. Сплитекъ, 
Н. Додовъ, А. Д, Цвtтковъ, д-ръ М. Панчевъ, Н. Алексиевъ, К. 
Чорбановъ, Д. Стеревъ, учители, А. Д. Пановъ, Ст. Радучевъ, А. 
Джанановъ, 1-1 др. 

~Български туристъ• излиза всtки мtсецъ (освtнъ юлий 

и авrустъ). Годишна цtна за нечленове на дружеството въ 

България е 2 лева, а въ чужбина- 2·50 фр. Членоветt r0 по
лучаватъ срtщу единъ левъ. 

Записването абонати въ София става въ книжарницитt : 

Б. Касжровъ, Хр. Олчевъ и П Чипевъ, а въ провинцията -
въ кпоноветt на БъпгарскотоТуристско дружество и въ всички 

т.-пощенски станции. Който запише 4 и повече абонати, полу
чава 10¼ отстжпкг. 

Приемат1, се за пос.111.дниn дв1. страници на списаниет() 

обяви отъ хотелджии, rостинничари, продавачи на турист

ски вещи и др. при най.износни ц1.ни. 

Печатница на П. М. БмзаАmвъ - (:с,фия. 


