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J1риходъ отъ туриститъ 
въ Швейцария. 

Брой 10. 

Ако княжеС1'В0 Монако живtе изключително rъ noxonитt на азарт
НИl't игри, то сnраведливо ще е, ако кажемъ, че Швейцария живtе на 
смtтка на турнститt. Въ това отношение тя е е инственат11 страна на 
свtта. Въ нейното икономическо развн'l'не играе наА-rолtмата роля 
тъй наречената • туристска индустрия• . 

Пр1;ди половинъ вtкъ по цtла Швейцария е имало около 300 
хотели, въ които еж живtлн изключително чужденци. Tt еж могли да 
побератъ едновр-tиенно около 10 хн11яли души, като еж давали прt
храна на около nвt хиляди души прислуга. 

Въ течение на нtколко десетки години това положение на ра• 
ботитt въ ШвеАцарня се е изиtнило с:илно. Вь 1880 rод. числото 
на хотелитt е nостигнзло до почетното число 1000, въ които еж 

могли да намtрятъ nодслонъ около 60,000 души. А прtзъ настоя• 
щата година хотелитt въ ШвеАцария се наброяватъ повече отъ 2000 
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и въ тtхъ мо1·атъ да иамtрятъ мtсто 130,000 пжтешественици. l<а
nита11ътъ, в11оженъ въ тi;зн nрt~rnриятия, въ311иза на 800 милиона лева. 

За nрис11уа на тур11ститt хоте11итi; издържатъ цtпа армия отъ 

4000 души - лакеи, портиери, водачи и пр. 
Интересна е малката статистика на nжтешествеющитt, разпрt

дt11ени по народности . Мислило се е, па се мисли даже и cera, че 
анrличанит1; еж вай-страстнитt любители на спорта и че тt еж дава

ли най-голi;мото число отъ искатели на приключения по суш11 н мо
ре. Но тtзи врtмена отдавна минаха. Днесъ nрtдnриемчивиятъ нt
мец·ь далеко е оставилъ эадъ себе си англичанина. Така наnрнмtръ, 
отъ свtдtннята на туристи'Гt иэъ ШвеRцарня се вижLrа, че нtмцитt 
съставятъ 30 °/0 отъ всичкнтt nжтешественици, анг11ичаннтt - 15 °/о, 
французи - 12 '/0, а италианци и руси - 5 °!о· Изобщо н-t;копко 
.11есетки хиляди чужденци, пропжтующи Швейцария, оставятъ въ тая 
страна грамадна сума отъ десетки милиона лева , 

У насъ, въ България, не по-малко живописни мtстности има, 

които тоже биха nривлtкли къмъ себе си турис·rн отъ раJннтt краи
ща на свi;та. Рила, Родоnитt, Стара-планина въ нищо не биха от
стж nили на хубавата Швейдария. Но, за съжаление, у насъ лиnсватъ 
удобства, съобщения и заинтересованость. 

Нека най-първо се nогр:ижимъ часъ по-скоро да наnравимъ 

достжnна, ако не за чужденцитt, поне за самитt насъ - на ш.tт 

Швейцария, \ 

ИЗ1> "Природа и людим. 

Изпетъ на търновскить спортни дружества 
до rp. Елена. 

По инициативата на колоездачното дружество въ Търново 
тритt спортни д-ва въ града - колоездачно, турнстско н юнашко 

nосtтиха rp. Елена на 2. и 3. май т. r., когато става елинския ко
лоеэдаченъ сборъ. 

На 1. май въ 5 ч. слtдъ пладне една летяща колона отъ бо
дри туристи и юнаци подъ водачеството на r-на Леонъ Фн11нловъ 
напусна Търново съ rаЯда и nрtзъ селата М.-чифликъ и Церова
кория стигна въ 11 ч nрtзъ нощьта въ Капиновския монастирь св. 

Никола. Стигахме и напущахме селата съ гръмъ и пtсни. По пжтя 
майската природа и nривечерниятъ хпадъ ни караха да се чувствуваме 

съ криnt. 

Коr11то се измъкнахме отъ монастирската кория и се явихме 
отвъдъ рtката на рида, блесна nр1;дъ насъ съ всичкитt си осв1;
тени прозорци масивната каменна зграда на монастирия като нtкоВ 
приказенъ рицарски замъкъ, едно гърмогласно .ура" разстр1;се нощ

н11та тъ1,1нина, заглуши рtчното корито н отъ хъnмъ на хъnмъ се 
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nрtдаде въ далечината и заглъхна подъ тихото зв1;здно небе. Участ
ницитt никога нtма да забравям, вълшебната картина, когато прt
иинавахме рtката съ запрtтнати крака, съ лампенн стъкла и свtщи, 
при всеобщи в·ьзк11ицан11я и викове. 

Приближиме монастиря и нахълт.ахме nрtзъ широката врата, про
nжцихме меланхоличната тишина н no старинннтt джбови стълби, 
водени отъ nослушннцнтt, влtзохме въ една пространна зала, освt
тена съ полнлtА, въ която отецъ Дананлъ, rостолюбнвиятъ иrуменъ 
на монастнря, бtше се разпорецилъ да нн се сложи трапеза . 

Насtдахме и въ мип, опустошихме всичко сложено. Поднесе
ното монастнрсlСО вино падна като балсамъ на рана. При ецна nодо
бающа з.а мtстото тишина набързо се разnрtдtлихме по стан и чар
даци и слtдъ малко се прtдадохме въ обятията на морфея nодъ 
влиянието на горската прохлада. Какъ хубаво се спи с11tдъ толкова 
пжть н множество вnечатлння 1 

Рано е. Зора се сипва. Високо въ утренното небе се нзднrатъ 
горнститt балкански върхове. Пtсеньта на рtката, плавна н тжжна, се 
разнася наоколо. Една чудна nолусвtтлнна се разлива въ двора и 
градината на монастнря. Набързо станахме, закусихме на крака и си 
взехме сбогомъ съ отецъ Данаила, комуто поблагодарихме за ука
заното ни гостоприемство. Шумно и бодр() напуснахме монашеския 
0битель, вкуnомъ подемайки туристския марwъ: 

• Балкани вдигайте си вий, 
Ний идемъ ви на гости 
Съ крипата на вашит1. орли ... " 

Тръгнахме въ 5 ч. сутриньта по чудното дефнле за Елена. 
Не мога да nр1щамъ оиаАното настроение, що бtwe ни обхванало 
въ продължение на това утрtнно nжтуване. Ако искате да го из
питате, идете и nропжтувайте една сутринь прtзъ този величественъ 
nролоиъ, но неnрtмtино сутринь рано, nрtдъ изrрtвъ слънце. 

Боже моf:1. колко малко познаваме rизпавата маАка-nрнрода, осо
бено npi;31, май, и какъ старателно се крнемъ отъ нея! .. . Какъ 
много ни е нзвратнпъ rрадСJ(ИЯ задуwливъ животъ н какъ ни е свидно 
да се отдtпимъ отъ неговото влияние поне з.а малко! . 

Азъ окайвамъ всич1Си онtви, конто можеха, но не доАдоха съ 
насъ. 

Неэабtлtзано изминахме пролома и, зашеметени ОТ'Ь всичко 
.видено, отд'l;пихме се отъ рtката, чиято ntсень почна да се изгубва. 

Още въ дефилето настигнаха ни първитt колоездачи, тръгнали 
въ 4 ч. отъ Търново. Въ с. Яковци nъ1<ъ, близо до Елена, настиr• 
на ни колоездачното д·ВО съ знамето на чело, съ nрtдседатепя ся Ал. 
Жековъ и съ цtлня си дружественъ щабъ. Тукъ ни срtщна едно от
дtление отъ еленrкитt колоездачи, които съобщиха, че еленчани от
давна ни чакатъ. 

Спtдъ малко ход·ь, строени въ редици - първо туристи , посп1; 
юнаци н колоездачи, - всички пtwкомъ, съrледахие rрадъ Елена, 
сrушенъ въ nолитt на балкана. Но насрtща ни екна музика н едно 

1 
г' 
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привtтствено „ура • се разнесе. Това ек. еленскитt юнаци, юнакини 
и ко11оез11ачи, които въ шnалеръ ю1 чакаха на 3 кил. вънъ отъ града. 

Стигнахме. Музиката свири .Шуми марица .. . •, има „ура" 
и хвърляне на шапки ... Въ rI ьле нъ nоредъкъ, строени, изслу
шахме r1p hвtrcrвeнaтa р·hчь на r-на Грънчаровъ, nрtдседатель на 
еленскитt юflаци. Ал. Же1<овъ отговори отъ наша страна. Слtдъ 
това се образува шествие дълго, каквото не еж виждали друrъ nжть 
въ Елена, и въ 10 ч. влtзохме въ града. Гръмна ntсень и оrлу • 
шително „ура• се разнесе изъ трада . . . По прозорци, балкони и 
врати еленчани nоздрав11яватъ обзети отъ ентусиазъмъ. Слtдъ 

кратко .::nиране прtдъ клуба на юнацит-t отидохме въ строй на 

гроба на Ив. Хвърлевъ, убития на 5, Ш т. r. директоръ на мtст

ната nроrимвазия.Каза се кратка надгробна рtчь отъ rьрнQвския 

туристъ Д. Стояновъ, коАто положи венецъ отъ името на търнов
скитt д-ва върху вtчното ж~тнще на човtка, коАто бtше сърд• 

цето на еленската интелнrеfщия и душата на корпоративния дру• 

жествен·ь живuтъ въ Е11ена, бившъ nрtдседатель на туриститt тукъ, 
на читалището, на юнацитt и пр. Направи се снимка и се разо• 

тидохие за обtд·ь. Въ ч ч с11tдъ пладне всички д-ва въ строА за

ыинаха за мtстото на еленския сборъ. Тукъ се дадоха игри отъ 
ел~нскнтъ юнаци и юнакини и отъ търновскитt колоездачи. 

Вечерыа въ честь на търновци се даде балъ въ читалището, 
гиздава, съвсtмъ нова сграда. Слtдъ nолуношь се раздtлихме съ 

възклицания и „ no виждане - утрt •, 
На другия день отъ 10-12 ч. вънъ отъ града всички копоез• 

дачи имаха състезание. Множество гражданки и граждани бt.ха дош• 

ли да се любуватъ на колоездачната сила и rъвкавость.При небн

валъ редъ и дисциплина, подъ командата на търновския колоезда• 

ченъ r11ават11ръ, Петъръ ообевъ, се изпълни надбtrването и се 
провъзrасиха побtдителит-t съ вдигане на ржцt. Сетнi; отидохме 
на обtдъ и въ 2 ч. слtдъ пладне се събрахме въ бирария • Чу
чура•, дtто братътъ на загиналия п~:tждеврtменно Ив. Хвърлевъ 
поднесе 110 чаша бира за • оогь да прости~. Крайно оnечалениятъ 
братъ развълнуванъ държа блаrдаrителна рtчь къмъ търновци. 

Врtме бt да вървимъ, 41 килои, nжть ни чака. Дадоха се снrна

литt, наредихме се и по.дъ rръм.:>витото ~ Тих ь бtпъ Дунавъ се 
вълнува, весело шуми ... • тр·ьrнахме, изпроводени до края на града. 

Връщането се изnъ11ни сmоредъ програмата - r1рtзъ селата 
Миндя, Мерданя и Драrижево. 

По пжтя, при първото ханче, 5 кил. оrсамъ Елена, слtдъ като 
се мнозиина окжпаха въ стоплената балканска рtка, взехме си сбо

rомъ отъ r-на Грънчаровъ и Малиновъ, както и отъ мнозина прия

тели, дошли чакъ до тукъ, и се от11равихме 3а Търново. На1шпt 
колоездачи нзлtзоха наnрtдъ и отлетtха. Километъръ слtдъ кило
метъръ побtждавахме пространството н се приближавахме къмъ 

ц1;льта. Отъ изтокъ се спущаше вечерната дрезгавина, rоритt и 

храстето очертаваха своитt сил.уетн и заnадъ угасваше съвсtмъ, а 

ние вървнмъ ли, вървниъ подъ ясното звtзд110 небе, което като 
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че отразяваше наmитt виl(ове и ntсин. Така юиаш~си уморени стиr

нахие въ 12 ч. nосрtдъ нощь въ Търново и се пръснахме изъ 

стръмнитt улици на заспалия rрадъ. 

Въ излета участвуваха около 60 души. Изминаха се 80 кило

метра аа 20 часа заедно съ nочивкнтt. 
ТъА се св1-рши този спавенъ изпетъ. За дълrъ считаме да 

благодаимъ тукъ отъ душа и сърдце на епенчани за радушния имъ 

nрнемъ и за rолtмото имъ внимание къмъ насъ, nрtдметъ на което 

бtхме два дни. 
Очакваме ви друrарн да доАдитt въ Търново. 

J о s. 

отчети на клововет1i на fiIП Ja 1~~1 r.*) 

Софийски клонъ ,,!леко Константиповъ'1• 

Въ края на 1906 год. клонътъ имаше 64 члена. Прtзъ 1907 

год. се отказаха 25, а се sanиcaxa нови 21, така шото въ края на 

1907 rод. о~:танаха само 60. 
Изборъ на членове въ настоятелството ста1iа на 5. юннй 1908 

rод. въ общото годишно събрание на клона. Членоветt paзr1ptдt• 

пиха дл·ьжноститt си така : nрtдседатепь - Н. Бозовъ, nодnрtдсе

датель - Дrьян.ъ Дrьян.ово, секретарь, - Тодоръ Пtтроuъ, каснеръ 

- П. Раду•tевъ, домакинъ - Хр. Ра•tевъ, съвtтници - С.т. Н.ра

севъ, Г. Радевъ и К. /Лишеджиевъ, контролна комисиw - !< ру.мъ 
Проко,шевъ II Панайоть Г еор1иевъ. Настоятелството прtзъ птчет

ната година има 6 редовни събрания. 

Прtзъ годината се състояха спtднитt изпети : на 19 и 20 an, 

рипъ н.злетъ до • Траяновитt-врата" , .Еледжнкъ•, с. Вtтренъ и Бt

пьово заедно съ долнобанския клонъ .Ибъръ"", на 18, 19 и 20 

маА излетъ до .Власинското жрело", Поrановс1<ия монастирь, върха 

РуА, rp. Трънъ, Брtзникъ и с. Батановцн, на 8 юлнА еднолневенъ 

нзпетъ до .Зпатнитt мостове•, Витоша и обратно и nрtзъ септеивриn 

еднодневенъ изпетъ до върха Мурrашъ. Ос11tнъ това трима членове 

отъ клона взеха участие въ иногодневния излетъ въ Родопитt, устро

енъ отъ Брациrовс~сия клонъ. 

•) Продължение on, бр. 9. 
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Касата се намира въ сntдното положение: 
r:tриход--ъ 

ИЗJJишъ~rь оть 1906 rод, 
Чnенсu внос,, • . 
Недоборъ отъ 1 УОб rод. 
лихви оть спестовната каса • . . • • Оrь централната каса (вземани взаимнообразно). 

ле 2363•А5 
З4•·SО 
46·-
20·20 

128·20 

Всичко JIB, 1902·55 

Раэход--:ь 

Прнносъ въ центраnната каса 25 " / о оть чn. вносъ лв. 75-
26·-
4·95 

• 84·97 

• • • • оть записнина . Канцеnарскн и за експедиция на списанието . Възиаrражденне за с-ьб11р чл . вносъ (15'~) . Приносъ въ ценrр. каса отъ чпtнскн оносъ 25'1, и запнснина отъ 1900 r. . • . . • • 128·20 Изпишъкъ, за уравнение : 
Бившнятъ каснеръ М. С-амсаровъ дължи лв. 1319.~5} Въ спестовна юrюкка . . . , • 10:.!2·- 2633 43 Наnнчностъ въ касиера . . . • 23·18 Нес-ьбрани суми по кант отъ 1906 и 1907 r. , 211!·60 

Всичко пв. 2902·55 
За 1908 rод. е прнетъ сл1.дния бюджетъ: IIрихсд--:ь 

ИЗIIИШЪКЪ 01"Ь 1907 r. 
Ст Копедаровъ дължи на клона . 
Неаобuръ отъ 1907 г. . 
Чпе11с.кн вносъ отъ 80 души. 
3а1IНСНИН8 О1"Ь 20 души , 
Центраn каса дължи на клона 
Помоwь аа хижата на Витоша 

.118, 26!13·43 
87·-
84-50 

480·-
40-
S!l'ii5 

SOO·-

~---
Всичко пв. з884·Ы! 

Fаэход-::~:ь 

За хижата на Витоша . • 
Приносъ въ цен. каса 25'1, отъ чп. ви 

• • " • on, записаина 
За ученишкн спални 
Наемъ за канцелария 
За изпети . 
Канцеларски и непр111tвнденн 
Иъзнаrраsд. за съб11р. чn. вносъ 
Излиwъкъ, за уравненне . 

118. 2100·-
120·-
40·-

100·-
110·
ЬО·-
80-
80·-

1194·58 

Пр11дседаrеnь: В. Вовое-,,. 

Вс.нчко ле. 3884·51:1 
Секретар .. : П • .АнаС11LОСОВ'Ъ, 
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Gамоковски клонъ „Ри~а''. 
Въ началото на годината клонътъ имаше 52 члена, прt.зъ rо-

11нната се записаха 7, напуснаха 19 и къмъ края на годината ос

танаха само 40. 
доnълнителнитt членове въ настоятелството се избраха на 31. 

яиуарнА 1907 r. въ общото годишно събрание на клона. Членоветt на 
настоятелството си разпрtдtлнха длъжноститt така: nрtдседатель -
Д-ръ С. Христовъ, подпр1;дседатель - Хр. Бутиловъ, касиеръ -
П. Коиошковъ и секретарь - Г. Иончевъ. 

Прt:зъ годината се състояха 3 общи клонови събрания, а на
сто11телството има само 2 събрания. 

Прtзъ лtтния сезонъ се състояха всичко 5 ивлета - единъ 
до мtстностыа „Соколецъ" (сtмейно), другь до върха Мусала (ct• 
меЯно), третия до Седемтt езера и останалнтt два до Рнлскни мо
иастирь (пакъ сtмей110), отъ които единия, станалъ на 24. VШ, бtше 
свърэанъ съ доста голtми неприятности поради сип_на буря и ла
пав1ща. 

Прtзь отчетната година клонъть разви доста rолtма дtйность. 
Наuримtръ, разшири туристовската градина, залtси я съ дръвчета, 
нареди павилиона въ нея и др. 

Касата се намира въ сп1щното положение: 

Ч-rевск• BJI0CЪ О'l'Ъ 1907 и ие-
,:обори отъ 1905 и 1906 r • .nв. 168·-

Запвсшша & 
1,,_ 

Наевъ О·Т'Ь павилиона 50·-
Подаръ1tъ . 10·-
Л:uхви отъ спестовпаrа 1taca 1·15 
Ва:оичяость от1, •коалата r. 43·41 

Нсач~;о лв. 2156•~ 

Д-ръ Христов'6, 

прtдседателъ. 

Р .А.Э:Х:ОД"Ъ 

Припосъ въ nouтp. кnса 25¼ 
ОТ'Ь ЧJI, ВИОС'L за 1906 г. . 118. 57·80 

Впосъ оъ цептр. 1шса 311 12 
sвачвн • 24·-. 

Еаnделарс~• раввоскн 10·10 
Амоµтиэuцuя яа ааевя . 50·-
.i111хви ua saeJIII . 76·50 
Застµвховкu па 11авu~11опа . • 7·20 
O~Т8ВВТ'Ь ИIIJIИЧII0CTЬ , . 60·96 

Всич.в.о 118, 286·56 

Г, Иончев'61 
секретарь. 



Изпраща се Оезплатно VIII_ година на „Българскиtту
ристъ II за оиолиотекитn на слtднитt читаnища 

въ Българин: 
Ломска о,ео.,1,ия: чнт . • Събуждане", с. Гопннuи, ,Hayl(a", с. 

Крумово, , Постоянство•, гр. Лом1; Кулска околия: чнт •• Просаtта•, 
rp. Кула • Пробуда•, с. Голtманово; Бrьлогра 'l•щuща околия: чнт . 
• Развитие•, rp. Бtлоrрадчикъ, ,. На11р·lщъкъ", с. Стакевци; Берковска 
околия: чит. ,.Развитие• , rp. Бер:ковиuа, ,.Пробуда •, с. Чиnоровцн, 
.Хр. Ботевъ • , с. Вършеuъ; Хар,нанлийска око,1ия: чит. ,.Дружба • , 
гр. Харманлиlt, ,. Искра • , с. Шншманово, . Пробуда•, с. Черна-могила, 
.Просвtта •, с. Изворово; Бургазка о,ео,1-ия: чнт. ,Пробуда • , rp. Бур• 
газ 1,, ,. Отеuъ· Пз11сиR • , rp. Созопол ь, ,. Пробуда•, с. Кара-бунаръ, 
• Наnр-tщъкъ •, с. Каяли; Анхиалсма окодuя : чит. • Просвtта •, rp. АН• 
хнало, .Четецъ•, гр. М~ссиврия, . Св-tплина•, с. Гюловци ; Карно• 
батс,са 01еол1~я : чнт. ,. Надежда•, гр. Карнобатъ, • Наnрtдъкъ •, с. 
Фердинандово; Uливен.ска О1'олия:. чнт. ,.Зора•, rp. Слнвенъ, ,.flpo
бy да", с. КерменлиИ, • Самообразование• , с. Гавранлово, • Съгласие•, 
с. Мнхайлово ; Котелсu11 околая: чит. ,. Съгласие-напрtдъкъ • , гр. 
Коте,,ъ, .Изворъ•, с. Меп.венъ, ,.Единство• , с. Жеравна, .Зора•, с. 
Градецъ; Я..1tбодс1'а О1'ОдllЯ: чит. ,. Пробуда • , 1р. Ямболъ, ,.Разви
тие", с. Талашмат;А; tJa рненс1'а онол11я : чит. • Хр. БоТf в·ь • , с. Кут
лу-беR, .Учftтель• , с. Гю11·h•яласж, ,.Пробуда •, с. Кузлуджа, ,.Искра-, 
с. Константнново; Балчитка околия: чит. , Св. Кнрилъ н Ме
тоди•, гр. Бапчи"ъ, .3ора• с. Шабла, л-t;совъдско д-во, .Брtстъ•, 
r i:- . Каварна; Добршика околия: чит. • П росвtта •, с. Чамурли, 
• Градска библиотека• , rp. Допричъ; Провадийсма 01еол1,я: чнт .• Св1>т• 
лина • , с. Синдt11 ь, .Селска-пробуда • , с. Ново-село, .Наука•, с .. Ха 
сърджнкъ, залtсвателно 11-11О . 1 lропtть• , rp. Провадия; Б1ьлосла
тан.ска околия: чит . • Развитие•, rp. Бtла-Слатнна, • Пробуждане•, с. 
Чомаковци; Вра т•1анска омолия : чит. ,.Хр. Ботеаъ • , с. Романъ, 
.Пробуждане•, ~- Чиренъ; Ор,ьхо11с1'а o,coдUJi : чнт. ,.Надежда", гр, 
Орtхово, ,,Борба", с. Кнежа, .,Раз 1ттие' , с. О.::троно; Дупн.иtи,са 
о,солия: чит. ,Наuр-t;дъкъ", гр. Дупн~ща, .,Лоза", с. Бобошево, 
• Просвtт"З • , с. Бала ново, ,. Неофнтъ Р11лск11 •, с. Рипа , • Просвtта • , с. 
Горня-Баня, ,.Развитие, с. l<раинци; КюстендllдС1'а О1'Одия: чнт . 
.. Братство•, rp l<юстендипъ, .Съ1·11асие" , с. Тре\(пяно, • Прсвt.та •, 
с. Перивалъ, .Наука • , с. Ш11шковци, ,.Искра•, с. Горна- Лисина; 
Радо,4шрс1еа околия: чнт. • Алекс l<онстантнновъ•. с. С11рищникъ, 
. На11рtдъкъ" , rp. Радомнръ, ,.Съедине11ие" , с. Проваленнца, . Про
свtта • , с. Батвновци, ,.Просвtта •, с. Друr·анъ; Лловдивс1'а О1'олия: 
чит .• Хр. Ботевъ•, .Ив. Ев. Гешевъ•, .Ив. Вааовъ•, .Хр. Г. да• 
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новъ", .Изгрtвъ" и „Сава Раковскк• - гр. Пловдивъ, ,.Развитие• , 
с . Брtзово, ,.Общинска библиотека•, с. Перущица, ,.Саморазвитие«, 
с. Голtмо-Конаре, "Ал . Консrантиновъ•, с. Маркова, • Съзнание", 
с. Фердинандова, ,. В. Левски", с. Цалапица, • Възраждане", с. Лt
сичево, .Надежда•, с. Устина, .Просвtта ", с. Геренъ, "Изгрtвъ", с. 
Кърнаре, • Св. К11рилъ и Методнl:\ • , с. l<аJJъчлиА, ,. Съзнание", с. Брtс
товица, ученолюбиво д-во .Развитие•, с. Рахм;:~нлий, .Съгласие•, 
с. Кукленъ; Карловска о,еолия: чит. "В. Левски", гр. Карлово, 
,.Хр. Ботевъ•, гр. Калоферъ, .Отецъ Пансии,• с. Кара-топракъ, ,.Ис
кра", гр. Сопотъ, "Иванъ Вазовъ•, с. Хисаръ, .Пчела•, с . Аджаръ; 
Стани.Аtащ,еа 01>олпя: чит. ,. Родолюбие", гр. Станимака, ,. 1 Jросвt
та ", с. Широка-л,v..ка, .Пробуда•, с. Паnазли, ,.Саморазвитие", с. 
Кара-аrачъ, ,.Просвtта • с. ХвоRна; Пещерска о,еол11я: '!ИТ. ,.Съгласие•, 
с. Козарс~.о, "Четъвр rи ма А", с. Батакъ, "Искра", с. Чепино-Баня, 
• Родолюбие•, с. Ал,1кочово, "Развитие•, гр, Пещера, ,. Градско чи, 
талнще", rp. брациrово; llaнazюpca о,ео.11ия: чит .• Виделина,• rp. 
Панапори1не, .Здравец-.,, •, с. Понбрене; Т.-Пазар6:нсийс,еа о,еолия: 
ч11т .• Ви пелина•, гр. Т.-llазарджик·ь , ,.Селско читалище•, с. Вtт• 
ренъ, .Селско читалнще•,с. Голtмо-Б·l,лово, "Ycntxъ", rp. Т.-Па
эарджнк "• • Зора", с. Калуrерово; [[л,ъвенска околия: чит •• Съгласие", 
rp. Плъвенъ, .Царь освободитель•, с. Пордииъ, "Неофнтъ Рилски", 
с. Тръстеникъ, ,.О 1 ецъ Паиснй", с. Орtховица, .Просв1,та", с. Лев
ски; Луковишс,са о1'0лия; чнт ... Съзнание•, rp. Луковнтъ, »Про
буждане", с. Червенъ брtгъ, "Просвt.та •, гара Червенъ брi;гъ, • Хр. 
Ботевъ" , с. Тодорнчене; Ншсопо.11ска околия: чнт .• Развитие\ с. 
Въбелъ, • Напрtдъкъ ", rp. Никоnолъ; Ловеиша околия: чит . • Про
буждане", с. Лtтница, • Про5у да•, с. 1:>рtстuво, "Просвtта •, с. Ка
тунеuъ; Троянс,са О1'0ЛllЯ: чит .• Наука • , rp. Троянъ, читаJ1ня при 
Троянския санаториумъ; Тетевен.ска омо.лия: чит. . Развитие•, с. 
Вицраре, .Наука•, с. Абланица, ~ Съгл,1сне•, rp. Тетевенъ; Русенска 
омолия: чнт .• Св. Георги•, гр. Русе, .Селянино събуди се•, с. 

Червена-вода, ,.Надежда•, с. Ново-с~ло; Разzрадс,еа о,еолия: чит . 
• Наnрtдъкъ", rp. Разrрадъ, ,.Просн'lпа" , с. оорнсово, .напрi.дъкъ", 
с. дръновецъ, ,, Просвtта • , с. Ьатемберrъ; Бrьлен.ска о-колая: чит . 
• Пробуда•, с. Тетово, • Труllолюбне• , гр. 6-J;ла ; r ·илисrпренс,еа о,еолая: 
чит .• Просвtта•, с. l{очнна, ,,Пробуда• , с. Гарванъ; Орханийс,еа 
околия: чит •• Саиоразвитие•, с. Божаннца, .Пробуда•, rp. Орхание; 

lfирдопс,еа око.1111я: чнт • О rецъ Паисий", rp. Златица, ,. Неофнтъ Рил• 
ски", rp. Копривщица, • На nрi,дъкъ", rp. Пирдоr1ъ; С.а.моновс,еа 
о,еолия: чит. ,.Пр()буда•, с, Бtлица, .,Рила•, с. llо11на-ьаня, .Слънце", 
гр. Ихтнманъ," Проснtта • , с. Костенецъ, .Св. Седмочисленицн•, 
rp. Самоковъ, .Двi; искри•, с. Стамбопово, .Uapиua Елеонора•, с. 
Бtлчин·ь; Софийска о,еолия : чнт. ,.1 lросвi;та", с . Буково, • Свtт
лнна ", с. Владая, .Саморазвнтне", с. Новоселци, .Св. Кнрнлъ н Ме
тоди • , с. Перннкъ, . Съзнание", с. Сnивница, ,.Селска дружба", с. 
Горна-Баня, "Виделина", с. Казичене; Трънс,еа околия: ч.нт. ,.1 lросвt
щение•, rp. 1:>рtзник-ь, ,. Млад11на •, гр. Трънъ; Царибродска околия: 

чит . .,Селска пробуда", с. Сtнокосъ, .Градско читалище", rp. Ца-
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рнбродъ; Казанлъш1'а околия: чит .• Свi;тлнна•, с, Шипка, .Эаря•, 
с. Тулово, ,. Братство•, с. Габарево, .,Искра•, rp. Казанлъкъ ; Тър
новска околия: чит . • Изворъ•, с. Самоводене, .Росиuа•, с. Рtсенъ, 
.Эора•, с. Никюnъ, ,.Братство•, гр. Павликени, .,Наnрtдъкъ" , с. 
Килифарево, .Съединен11е•, с Михалци, .Просвtта•, с. Мусина; 
Севлиевс1'а О1'ОАоия: чнт .• Васнлъ Левски•, с. ДерелиА, .,Развитие•, 
гр, Севлиево ; Г орноорrьховс1'а околия: чит. • Наnрtдъкъ •, гр. Лtс
ковеuъ, .Братство•, с. Долна-Орtховиuа, ,.Наnрtдъкъ•, гр. Горна
Орtховиuа, .,Съедичение•, с. Драгоново, • Пробуда", с. Калтинеuъ, 
.Изворъ•, с. Арбанаси, ,.Ра3витне• , с. Стражица, .Развитие", с. Теи
ниско; чит .• Прсвtта•, гр. Нови-1/азарь; чит • .,Арх. Мнханлъ•, rp. 
Шуменъ; чит. ,.Развитие", rp. Прtславъ; ,.Градска библиотека•, 1·р. 
Османъ-Паэаръ; .,Самообразование", rp. Куртъ-бунаръ; ,,Грацско чита
лище", гр. Тутраканъ; чит .• Будилникъ•, гр. Борисовrрадъ; чит . 
• Развитие•, гр. Чирnанъ; чит. ,. Априловъ и Палауэовъ•, гр. Габрово; 
чит . .,Развитие", гр. Дрtиово; ,,Свtтлhна •, rp. Елена; чит. ,,Раз
витие•, гр. Казълъ-Аrачъ. 

Като изпращаме и броА., Х. отъ сегашната година на списанието 

на горi;казанитt читалища, надtваме се, че послtдниn ще по
бързатъ да се абониратъ за IX му година. Нека се има nрtдъ видъ, 
че тоя абонаменть ще послужи за подобрение материала и увели• 

чаване обема на сжшото списание. 

Умоляватъ се сжщитt чи1·алища да съобщатъ въ редакцията 
наврtие, оолучили ли еж. всичкитt броеве отъ VIII. година на списа
нието и желаятъ ли заиаnрtдъ да б.ждатъ абонати. 

Стереоскопни картини. Издатель Т. Анге,1овъ, София (.Ло
зенеuъ • № 70). Серия отъ 20 картини ц. 5 лева. 

Любителитt. на природата бродятъ no планини, полета и до

лини, за да се наслаждаватъ отъ природнитt хубости, да изучаватъ 

ист0ричнитt паметн„щи и пр., обаче тt нtматъ физическа въsиож

ность да споходятъ II видятъ всичко по земята, эат0ва иматъ 

нужда отъ поетични описания на извtстни мtстности, отъ географски 
карти и отъ картини, отъ които да замtнятъ онова, което не иоrатъ да 

видятъ очитt си иnи да чуятъ нtщо за него отъ другиго. 
Самата дtАствите,,ность може да ни се прtдстави ~ отчасти саио 

въ картнни, наnрвени за стере,оскоnа. Живитt гледки въ nослtднитt 
възбуждатъ истинска радость у насъ, която е много по-rолtма, кп

rато тt еж отъ нашата nрцрода. Напримtръ, ако гледаме въ сте
реоскопа гранднознитt гънки на величествената Рипа. нейнитt при-
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родни хубости. прtлестнитt картини на Ji'одопотt, нстеричнитt гра
дове В • Търново, Видинъ и nр. ,копко би се възхищавали 1 

У насъ nръвъ захвана да издава стереоскоnни картини оть бъл
пrарската природа r-нъ Т. Анrеловъ. Той е издалъ само една 

серия отъ 20 картини, а има на разположение повече отъ !00, kОИ• 
то ще бждатъ издавани постепенно. Картинитt му nрtдставятъ 
исторични 11аметннuн1 rеопоrични профнпи, географски репеф:~ и ху

бави rпедкн отъ разни кжтове на отечеството ни, на които всtки 
би се радвалъ. Tt даватъ яснu очертание на нtкои земни форми н 
подсtщатъ извtстни исторични събития. Въ всtка изпъква една rпавна 

идея. Ако има издадени редъ такива картини отъ всtк0 кж.тчс на 
нашето отечесво, ще можемъ да изучимъ поспtдното много по-песно, 

а съ това ще се засили и пюбовьта ни къмъ него, 

Издадеинтt стереоскоnни картини иматъ слtдното съдър
жание: 

1. Търново - .Балдуиновата 1'уда" . Съдържа въ центъра 
балдуиновата кyJJa въ nолитt на .Царевецъ•, долината на р. Янтра, 

турската махапа на града и арбанашкнтt височини. 

2. Търново - .Асrьновата махала•. Въ центъра е историч
ната махала съ църквитt и, отстра11и е • Царевецъ" и • Траnезиnа •, а 

. въ д1,ното - хубавото янтренско дефиле съ отвtсно измититt варо
вити с.кали. 

3, Търllово - желrьзния мостъ. Тукъ най-ясно се вижда те
расовидното раэпопожение на града, а още по-добрt - тt.сното и 

съ отвtсни брtrове корито на рtката, на чийто ржбове е прикрt
пенъ иостыъ. 

4. Търново - Прrьо6раженс1'ия монастирь. На лt.вия брi;гь 
на рi;ката е разnоложенъ монастиря. Въ далечината се вижла изrле

дътъ на рtка Янтра изъ планиското и устие, а въ дt.с.но - же

лtзнннтъ пжть. 

5. Рилският1, .монастирь - обща глед1'а. Utлото монастирско 
здание е nрнлtпено на планинския склонъ. Вижда се .Хрелевата ку
ла•, а въ лtво и въ дъното се бtл1;ятъ снtжнитt ри лек.и върхове. 

6. Рилс1'иятъ .Аюнастирь /ClJ.Мo дупни11шата аорта. Вж.трtш
ната архитектура съ колонадитt (български сrнлъ), гледани отъ двора. 

7. Ри.11с1'11яmъ J.юнастирь 1'1>М1> само1'ОВС1'аmа порта. Сж.щата 
архитектури е и къмъ самоковската порта. Въ дtсно се внжла ~ Хре
певата кула", а въ дъното на рилскитt. рътлини се издига осrрнятъ 
снtженъ Еленннъ-връхъ. 

8. Рилс1'иятъ .монастирь - вжтрrьшностьта на църквата. Гле
дка отъ вхолннтt врата къмъ олтаря. Тукъ се вижда всичкото 
българско художество, увtковt_чено в11,рху дърво. Въ дъното се виж
да ковчеrътъ съ иощитt на св. Ивана. 

9. Бtьлоградчи1'Ъ с1, 1'рrьпостьта. Малко, но хубаво rрадче1 
задъ което стърчатъ rолнтt червени 11tсъчницн1 формнтt и положе

нието на които еж послужили на човtка въ старо и по-ново врtме 
да свие неразбиваема крtпость. 
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1 О. Бrьлоzрадчишн;ото дефиле. Тукъ всички природни стихии 
- вода, въздухъ и оrънь се съюзили въ едно да направятъ такива чуд • 
ни форми, каквито само въ „националния паркъ• въ Америка се 
повтарятъ. 

1 l. Бrьлоград11ишн;и сн;али. Това е продължение на № 10. 
Само че тукъ в-tтърътъ е и1·ралъ доминируваща роль и е нзrладилъ 

чуднитt форми, стрt11натн въ небесата, каквито само въ приказкитt 
се срtща,·ъ, 

12. Видинъ - замъ,сътъ • Баба Вида•. Изеtстенъ е въ нашата 

история. 

13. ,,Вратцата• при гр. Вратца. Дефилето на рtката е про, 
чуто по тtсния прорtзъ, който служи като врата между „Сrори
rрадъ• и низината на сtверъ. 

14. Костенсн:ия водопадъ. Освtнъ хубавия водопадъ на ка

ртината се виждаrь часть отъ Родопитt и подкопаниятъ брtrъ на 
рtката. 

15. ,.Ритлитrь• при с. Люти-бродъ. Въ искър,кия проломъ 
,.Рит11итt• еж едннъ наlt-демостративенъ наrледъ за ерозията. 

Таиъ nо-твърдИ1 t ска11и с-rърчатъ като rраиаднн отвtснн стtнн 
надъ дълбоко ерозираннтt по-меки скали. 

16. Исн:ърс,еощо дефиле. Това е една широка rледка на про• 

чутото дефиле при с. Царева-л_ивада. Ясно личи, какъ рtката е про
цtnила Стара-r1лянина орtзъ ши.рината и. Тукъ се вижда и желtз
ниятъ пжтъ. 

17. Юмру,еъ-чалъ. Върхътъ се вижда отъ монастиря св. Панте
леАмонъ въ rp. Калоферъ. Планинската рtка си е пробила красиво 
леr110 между ридища и върхове. Прtдъ Юмрукъ-чалъ стърчи кону

са на ~ t>ъзовецъ •. 
18. f<'apa,ea•taнc,eo ( ЮрlfШ1'О) село. Всрtдъ планината, на м'tст• 

ностьта • Се11ски бикъ •, въ легото на р. Тунджа е разположено 

прмнт11вното село. Населението му, пръснато тукъ-тамъ, се ели• 

ва по цвtта на носията си съ разхвърленитt камъни. Това дава илю
зия за нашия нtкоrашенъ пастирски животъ. 

J 9. Bapka съ пристанището. Вищда се часть отъ града, а 

задъ него - оrраничениятъ на юrъ съ .Галата• заливъ, вълнолоиътъ; 

въ тихата частъ на залива разпръснато стоя11, кораби и параходи. 
20. Карлово - па,11етиин:ыпъ на Леосю~. Всрtдъ обширенъ пло

щапъ се издига скромниятъ паметннкъ на великия апостолъ, а по-на

вжтрt на картината се вижда часть отъ града, задъ когото заслонятъ 

кржrозора rолитt ребра на Gалкана, 
Прtпоржчваме rорнитt картини на всички туристи и любители 

на природата. По цtна - серия отъ 20 картини 5 лв. , платими при 
порж.чката - еж достжпни за всtкиrо. Издателътъ имъ прtпоржчва 
и стереоскопи съ а11юм11ниева камера по 3.50 лв. единия. Желателно 
е клоноветt на туристското дружество да си доставатъ по нtколко 
серни отъ тия картини. 

Пох.-валва е идеята на г-иа Анrеловъ. Тятрtбва да се nод-
кр'tпи отъ бълrарскитt. туристи. С. 
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TY))JieTe~11 flOЩ~. 

Статията .Хигиената на турнета•, печатана въ бр. 5 - 6, ще 

продължи въ nървнтt броеве на но11ата roдиtta н
а списанието, понеже 

останалата часть отъ ржкопнс.а се получи късно въ редакцията. 

* 
Умоляватъ се бившнтt членове на Сливенския клон

ъ да въJоб-

новатъ клона си и да съобщатъ на Централното настоятелство, въ 

кого именно еж оставени да се пазятъ вещитt 
и останалитt су~1и на 

изгасна11ия кпонъ, за да се нскатъ отъ сжщия п
о офицналенъ рео.ъ. 

* 
Статнитt .На Мусала • и .Изъ Македония• ще се отnечататъ 

въ брошурка отъ 1000 екэеиnляра, която ще б.жде издание на доп

нобанския кпонъ • Ибъръ •. 

r-ца Райиа Л Отаи'Чева 
и 

r. u'o Пет11р'о .Атаиасовr,~ 

касиеръ на СофнАския к11он1, w Апек-, l{онстантиновъ •, 

вrыtс~ани на 11. / Х / 909 z. 

гр. Габрово. rp. т .. J lазардЖНКn. 

До ипоноветt» на БТ д. 

о 

Централното настоятелство на БТд. на"•настоятепно •юли 

клоновитt настоятелства да изпратятъ въ непродължително врtие 

приноса си, ваrrиснината н абонамента на дружестве
ното списанне, за 

да се посрtщнатъ наврtие задЪJ1женнята по издаването на послtд

ното. Кпоновитt управи, като ииатъ прtпъ видъ, че .• редовното ~
 из

лизане на дружествения орrанъ н подобрение матер
иала му напълно 
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зависи отъ нзправностьта на кл:оноветt къмn централната каса, нtма 
да чакатъ второ напомняне. 

Желанието на Централното настоятелство е да бж11атъ стtrнатн 
ре11овеТ'k на турнстската органнзация, за да се върви съ здрави крачки 
напрtдъ и да се оправдае довt.рието, което иматъ къмъ нея бъпrар• 
ското общество и официалната власть. 

Умоляватъ се клонове,-!; да събирать абонати за IX. година 
на дружественото списание. Локали, хотели, rостиннищ1 и пр., 
посtщавани отъ туристи, трtбва обязателно да получава·rъ друже
ствения орrанъ, още повече, като абонаментътъ му е ма11ъкъ и ре
довното му из11нзане е гарантирано А тtзн отъ тtхъ, конто правятъ 
изнtстнн отстжпки на туристи изобщо, нека даватъ обявления за 
това въ ек.щото списание. 

Клоновитt касиери трtбва да уредятъ смtткитt си съ всички 
редовни членове в;. наА-скоро врtме и да съобщатъ веднага числото 
имъ въ Централното настоятелство, за да знае редакцията на списа
нието, колко течения да изпраща на всtки клонъ. Дружественнтt 
ч11енове, конто по една нпн друга причина напуснатъ дружеството 
прtзъ годината, nродъпжаватъ да получаватъ списанието, но nлащаrь 
цtпъ абонаментъ - 2 лева. 

Отъ централното настояте.11ство. 

- -~- - - -

Като се завършва VIII. година на .Български туристъ•, Цен
тралното настоятелство на българското туристско дружество се счита 
морално задължено да изкаже отъ името на цtпата организация ис
кренна блаrодарность на всичкн сътрупници на дружественото спн
сан11е, както н на всн·1ки лица н учрtждения, конто по единъ или 
друrъ начинъ под11омагатъ разr1ространяването на туризма у насъ. 

Статията • Впечатления въ народния театъръ •, бр. 9 на списа
нието, е nомtстена безъ знанието на редактора ни, понеже орtзъ 
това врtме тоl! бtше боленъ и нареждането на броя бt възложено 
другиму. Тя по съдържанието си не е за нашето списание. 

Отъ редакцията. 

ПОПРRВКR : 

Писано: 

усмихна (стр. 119, р. 5 отгорt 
и видите (стр. 119, р. 8 • 
пжть (стр. 12 1, р . 25 • 

Да се чете: 

надолу) - ус.wихва 
• ) и да видите 
• ) - кж.тъ. 
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Професоръ Георги Златарски. 

На 9. авгусrь с. г. се помина въ родния си rрадъ В.-Търново 

почетннятъ членъ на Софиlkкня клонъ .Алеко l<онстантнновъ~ Георги 

Златарски. 
Покоf:lннятъ е роденъ на 25. януариf:1 1854 гол. въ rp. 8.-Тър• 

ново. Първоначалното си образование е nолучнлъ тоR въ родния си 

градъ, спtдъ което билъ изпратенъ въ султанския лнцеR въ Царн

rрадъ, отдtто, безъ да свърши, заииналъ за Загребъ, дtто довършилъ 

срtдното сн образование въ 1876 год. Прtзъ сжщата година по

стжпилъ въ Заrребския уннверснтетъ да слtдва естественнтt науки, 

които свършилъ въ 1880 r. съ отличенъ ycntxъ. Слtдъ завръща

нето си въ България Г. Златарски е бнлъ назначенъ правнтелствеt1ъ 

rеолоrъ и минералоrъ въ финансовото министерство, сt:тнt е бивалъ 

началникъ на отдtлението по минитt и rеолоrнческнтt снимки и дн• 

ректоръ на rеолоrнческото бюро при министерството на търговията 

и зеиледtлнето. Прtзъ врtме на чиновничеството си тоR е бнлъ хо

норуванъ доцентъ по 1·ео11оп1я при бъ11rарския уt~иверситетъ, а на 16. 
апрнлъ 1897 r. бtше нязначенъ за редовеt1ъ nрофесоръ, която длъж• 

ность заемаше до nослtдния день на живота си. 

ПокоАниятъ професоръ бtше единъ отъ рtдкитt наши учени, 

комуто науката дължи много за научване геологията на Бъ11rария. 

То\;! е написалъ обширни трудове въ тая область на nрироднитt нау

ки. За заслугитt му свидtтелствуватъ не само цнтатитt отъ неrо 

витt трудове въ съчиненията на нtкои учени и наименованието на 

вкамене1юстн съ негово име отъ сжщитt, но още и прогласяването 

му зв членъ на слtднитt дружества : Сръбско учено д-во, 11иператор
ско-Кралевско rеолоrично дружество въ Виена, Императорско Мос

ковско природоизпитателно дружество, Френско 1·еолоrично дружество 

въ Парижъ и др. А въ Бълrариа тotl бt.ше членъ на много културни 

дружества. 

Поклонъ прtдъ смъртнитt останки на почетния членъ на Бъл

гарската турнстска задруга. 



Откпива [е nовпи[ка )а rовииа IX. (1~10) па 

~ъпf 1, [к~ IJ'и[Iъ 
Списание за туризъмъ 
и природоописани~ 

Органъ на Бълг. Ту• 
ристско Дружество. 

РЕДАКТОРЪ: С. Д. СКРИНСКИ. 

Отъ 1. явуарий t9l0 r. сп . • Български туристъ· влиза 
въ IX. година на своето сжществуваве. Двесъ то е един

ственото спортно списание у насъ, въ което се описва българ

ската природа и срlщствата за добиране до нея. 

Въ IX. годишнина ще се застжпятъ отдtлитt.: /. 11риро

доописан.ие, 11. туристски спор,т,, 111 11атр11оти1то вьзпитан.ие, 

IV. туристска хрон.ика, V. отзиви, VI. вrьсти, VII. 1,;ни:жн.ин.а, 

V/11. разн.и, IX. туристска поща. 

Въ списването на „Български туристъ" прtзъ IX. му го• 
дина ще вэематъ участие сл-\;днитt сътрудници: Г. l{озаровъ, архи
тектъ, д• ръ П. Стояновъ, лtкарь, д•ръ А. Теодоровъ-Баланъ, про

фесоръ, капитанъ Добревъ, д-ръ Ст Н. Чомаковъ, адвокатъ, Н. 
Боэовъ, Б. Ан1·еловъ, д-ръ А. Златаровъ, Н. Костовъ, д•ръ Х. Ива
новъ, д-ръ Хр. Пиnеровъ, А. Гечевъ, Б. Образописовъ, Ф. Сnлитекъ, 

• Н. Додовъ, А. Д, Uвtтковъ, д•ръ М. Панчевъ, Н. Апексиевъ, К. 
Чорбановъ, Д. Стеревъ, учнтепИI, А. Д. Пановъ, Ст. Радучевъ, А. 
Джанановъ и др. 

„Български туристъ w излиза всtки мtсецъ (освtнъ юлий 
и авrустъ). Годишна цtва за нечлевове на дружеството въ 
България е 2 лева, а въ чужбина- 2·50 фр. Членоветt го □о
лучаватъ срtщу единъ левъ. 

Записвавето абонати въ София става въ квижарницитt : 

Б. Касжровъ, Хр. Оmевъ и П Чиоевъ, а въ оровипцията -
въ кпоновеrв па Българското Туристско дружество и въ всички 
т.-пощенски станции. Който запише 4 и повече абонати, nony• 
чава 10¼ отстжпка. 

Приемат-ъ се за посл1щниrt дв-t; страници на списанието 

обяви оrь хотелджии, гостинничари, продавачи на турист

ски вещи и др. при най-износни u-tни. 

Печат11Ш1З на П. М. Бх.зайтnвъ - r,<,фия. 

• 


