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Нtма по протнвофизнологиченъ 11 rю,гnупавъ ходъ отъ тоя на 
нойницитt, когато ги каратъ да удрятъ съ краката си по земята -
да тупатъ ботушитt си и да броятъ ед:но, диt, три. Но сега, бла
годарение на японцит-t, се забtлtзва вече изоставяне на този руски 
маниеръ да се тупа по земята като въ хаванъ и ct: у~:вояватъ срtд• 
нитt японски крачки, конто еж по-бързи и по-еластнчнн. Ходенето 
трtбва д11 бжде свободно и да не се свнватъ безцtлно , и нз
моряватъ н така спожнитt мускули на краката ни. Кракътъ трtбва 

да стжnва на избрано гладко мtсто. Когато говоримъ за обушата, 
тогава ше виднмъ, кои са. хигиеничнитl; условия, зз да може да 

ходи 1,ракътъ свободно и правилно. Разбира се, и дума не може да 
става за TOl!a, когато обущата еж съ високи токове (а Ja Лудвнкъ XV), 
каквито носятъ много жени. За да се увi;рите, обърне1·е внн&iание 
на колебанията на нещастното женско краче, турено на такива коки11и. 
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Когато човtкъ се качва по планина, тоА трtбва да хо.ан още по

полека. Хэрловъ сиtта, че едиtrЬ добъръ пtшеходецъ или алпинистъ 

трtбва да се изкачва по планината на около 300-350 метра въ часъ. 

НвА-дnбритh алпинисти, синове на планинит-t, се изкачватъ на 600 м. 
въ часъ. Ходенето е осиоваrа на туризма. Човtкъ трt6ва да знае 

правилно да ходи, за да използува наА-разумно този фнзиолоrиченъ 

актъ. Споредъ мнtннето на нtкои лъкари, ние не sнаемъ да дишаме 

и, ако дишахме правилно, много болести бихме избt1·нали. Са.щото 

е и съ хода - не внаеиъ да ходнмъ оранилно и съ това затрудняваме 

задачата на туризма. Ето какви съвtти дава по това д-ръ Ф. Ttzcue*). -
Ходътъ е измtстване центъра на ,·ежестьта отзадъ напрi;дъ, когато хо

дниъ по равно, и отдолt нaropt и обратно, когато ходимъ по планина. 

Грtшката на всички пtшеходцн, когато се катеряrь по планини, е тая, 

че ripи качването сн нaropt тt напрtгатъ силно мишцнтt на краищни

цитt си, като когато се качат·ь по стъ11би и вслtдствие 11а това скоро се 

уморяваrь и запъхrяваrь. Когато се качваме по наклонено м"kсто, трtбва 

да навеждаме тtлото си напрtдъ, дtсния си кракъ да измtстяме сжщо 

наnрtдъ, като стж.палото му цtло да лtra на земята и кол·J;ното да 

образува а.rълъ по-rолtмъ или по-малъкъ сnоредъ наклона tia тtрена . 

Тtлото се навежда малко и надtсно така, че всичката му тежесть 

да J1ада върху дtсuия кракъ, а лtвиятъ да остане оптtrнатъ и от

задъ. Наведеното напрtдъ тtло, опрtно на дtсния крэкъ, привлича 

напрtдъ много пtсно, бtзъ усилие, лtвня кракъ. Въ този актъ наА

мноrо дtАствуваrь иишцнтt на гърба и кръста (контра филето). Лt

внятъ кракъ безъ усилие на мишuитt се нзмtстя наnрtдъ и се 110-

ставя прtдъ дtсния и налtво отъ него полусвнтъ, като стн.nалото 

ц1;ло се слага на терена ; сега тtлото се наклонява къмъ лtво и на

прt.аъ и всичката тежесть трtбва да легне върху лtвия кракъ ; така 
освободениять д1;се1rь кракъ лectto се поставя ttanptдъ и надtсно. По 

този иачннъ тtлото се движи по двt на11равления: задно-nрtдно и 

странично - отъ дtсно на лtво и отъ лtво на дtсно. При сли

зане отъ планина nроцесътъ е съвсtмъ другь. Тtлото ни трtбва да 

стон винаги отвtсно, за да не паднемъ наnрtдъ на лицето си ; мнш • 
цнтt на шията и на гръбнака ни трtбва да бждатъ свити, вдър• 

вени едииъ вндъ, краката ни трtбва да ся. малко разкрачени и свити 

въ колl;ната и да образуватъ единъ вндъ ромбъ; само така друса• 

нето на тtлото по възможность се намалява и тежестьта му се 

разхвърля равномtрно по ставнтt на ходилата, ко11tната и таза. 

Кракътъ трtбва да ст.жпва на цtлото ходило. Или накратко казано 

- краката се _разкрачватъ малко, като роибъ, колtната се свиватъ 

еж.що малко навънъ (настрани), а токоветt се обръщатъ навн.трt, та 

по този иачинъ тtлото се държи въ отвtсно положение и слиза като 

на пружини беэъ силно друсане. Рн.цtтt се пускатъ покра~ тtлото. 

Когато наклонътъ е много голtиъ - 50 -60¼ , nакъ се слиза съ 
отвtсно тtло, но обърнато вече настрана, единиятъ кра~tъ много свит ь, 

•) D-r Р h. Т I s s i 6 in Jeu et spor1s en Therapentique. Tome physio\heraple 
ЫЫitAheque Therapentique. Paris, 1909. 
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друrиятъ опънатъ пр1;дъ него, центърътъ на тежестьта пада назад'Ь 

и р.жцtтi; държал, тоягата силно и опиратъ острия u край въ земята 
задъ центърз на тежестьта на тtлото. Въ случая тоягата с.пужи 1<ато 
подпора н не позволява да падне тtлото напр·J;дъ къмъ лицето. При 
изкачване по височини уморявзтъ се ·мишuитl; на гърба и кръста, а 
при слизане отъ в11с0чин11 уморяватъ се мншцнтt на бутоветt и свнр• 
китt. При ходенне по равно уморяватъ се повече мншцнтl; на пл'k• 
щитt и рамената, откопкоrо ония на краката. 

Така првктикуванъ ходътъ е физиолоrиченъ ; тоR може да из• 
ползува разумно разнитt групи мускули и да rи кара съвмtстно и 
хармоничто да дtйствуватъ. Умората при такъвъ ходъ ще бжде най• 
малка. Така моrатъ na се използувагь нatl разумно 11сичкнгl; сили на 
разннтt части, съставляющн, тъй да кажа, автомобила на тtлото. 

Почивката. - Тя е нераздtлна другарка на хода. Колкото по-уиt• 
рено ходи турисnтъ, толкова почивктитt му ставатъ по-рtдки. Смtта 
се обаче, че е необходима една малка почивка слtдъ всtкн два часа 
ходене. Когато се спираме по пжтя да гледаме природнитt хубости, 
сJ11.що нравим ь почивка. Тtзи по, малки почивки наR-добрt ставатъ, 
като стон"'ъ прави на краката си н се опрtмъ о тоягата си - по• 
чивка по овчарски, както бихъ я нарекълъ. Всtки туристъ знае, какъ 
жнлитt на колtната му се схващагъ, когато седне уморенъ. Въ такъвъ 
случаи ставането е иноrо трудно, защото копtиата еж като вдървени. 

Дишането при хода. - Тур'с'стътъ тр·l;бва по възможность 
да диша прtзъ носа си и да избtrва дишането прtзъ устата. Ако 
тоА диша направо nрtзъ устата сн, вкарва въ бронхнитt и ()tпня 
дробъ прашенъ, влаженъ, студенъ или сухъ въздухь, и съ това се из

лагатъ бtлитt дробове н 1ърлото на сипна простуда. Носътъ именно 
за това е създаденъ - да служи като едннъ вндъ орtrрадие, въ което 
да се сш1ра1ъ всички прашинки и животинки (отъ космнтt на ноздритъ 
н rънкит1; на uипата му) и сетнt да се изхвърляrъ навънъ заедно съ 

сополитt. Носътъ съ гънкитt си служи донtйдt за стоплюване студе
вия възд9хъ и овлажняване сухия . Ето защо дишането трtбва да става 
само орtзъ носа. При ходенето всичко се приглася съ такта на хода -
кървообръщението и дишането вървятъ въ унисонъ съ него. Врtдно 
е да говоримъ много при nжтуеанеrо, понеже rоворътъ изиtня такта 
на дишането ни - захваща се снJJно дишане. До1рнятъ пtwe• 
ходецъ повечето м ьлчи. Ма anиrt и шеrиТ'k еж за почнвкнт'k. Ако 
искаwъ да rоворншъ, спри се малко, изкажи се и пакъ тръгни. Спо• 
редъ Харловъ, врtдно е и пушенето тютюнъ при п_к.туване, защото 

никотинът1-. трови сърдцето и прtчи на дишането. J 
И тъА ходътъ трtбва да б.жде умtренъ, систематиченъ, еласт~• r 

ченъ, съ нерtдки почивки, съ носово дишане, съ малко говорене ·k 
безъ пушене. 

Водачъ. - Въ Швейцария опасинтt екскурзии по високитt 
nпаннни, дtто има rледчери и пропасти, еж позволени само съ шко• 
луаани и опитани водачи. Тамъ има сtмеАства, конто отъ десетки 
години и отъ нtколко nоколtния даватъ опитни ·водачи, Не мога да 
забравя гробищата при Zermatt, дtто вндtхъ rробаве на водачи и 
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тур','.стн, загинали наедно при качването имъ на фаталния за мно1·0 
ту,е~сти Matterborn (4482 метра внсокъ). Водачитk (Guides, Fi.ilнer) се 
на.р~~атъ такива слt-дъ доказана ош1тность - издържали нзпнтъ и 

с,1tдъ като еж служили като носачи въ началото. Тtзн см!;лif, само
отв~р~ени хора еж спа :явали немалко хорица и еж загнивали нерtд1ю 
з?ецно съ водящия турнстъ. Въ аналитt на туризма има имена эапи 

СIJНН . съ златни букви. з~ възкачваvето на МоntЫапе (4800 м.) е эадъл• 
жиrелно да има единъ водачъ, на който се плащ9. около 200 и по• 
ве~ лева, и двама носачи, на които се плаща по 75-100 лева. На 
мо_я водачъ при възкачването ми на Grand Combln (4318 метра) ппа
тихъ 50 лева и храната и му дадохъ подаръкъ, У насъ, разбира се, 
за професионални водачи не може да се говори, макаръ че и~,а нt
кон, които могатъ да водятъ туриста no Витошз, Рипа и Родопнтt. 
НаА-често нtкой опитенъ другарь ни става водачъ, или пъкъ, когата 

се заrу5имъ въ планината, става ни слJчаенъ водачъ эа нtколко лева 
нtкоА no старъ овчарь или каракачанецъ. По васъ туристътъ повече 
трtбва да се надtва на себе си или на нtкоА nо-опитенъ друrарь
туристъ или ЛОВДЖИЯ, 

Турнстътъ се нуждае и отъ други водачи -:-- отъ писани вод-ачи, 
пжтеводители, каквито за западна Европа ги има много н то съ 
планове и карти. За нашата страна ииа само нtколко кратки ожте• 
водители - за в .. Тър1-1ово и околностьта му, за София, за Орtхово 
и сега се нарежда такъвъ за Варна и околиостьта А. Е!!иНъ видъ 
пжтеводители са. нtкои статии въ сп .• Български туристъ• и пжт

иит-t бtлtжки .На пмть•'J<•) отъ r„на Д. Стеревъ, който ни дава 
доста интересни свtд'hиня за нtкои хубави кжтове въ нашето оте·• 

честно. Ако всtки клонъ на Българското Турнстско Дружество из
даде поне кратъкъ пж.теводитель на своя райинъ, тогава ще имаме 

доста nжтеводители, съ конто може да си служи всtки турнем, -
бълrаринъ или чужденецъ. 

Турис'Г'ЬТЪ винаги обича да па.туна съ друrарь. Саможивъ ту• 
ристъ е рtдкость . • За да усtщате хубавото, трtбва да сте двама," 
казва поетъrь-философъ М. Guyau. Не само е по приятно на туриста, 
но самнятъ му интересъ а.нктува той да има JJpyrapь или другари при 

пжтуването. Пъкъ може и другарка или дре1·арки, защото и въ ту

ризма се усtща благородното влияние на жеиатв - въ такава срtда 
се ивбtrвап, nлоскитt шеги и нецензурнитt думи и дt.ла, Инте• 
ресътъ на турнета най-много го задължава да дири l'OA друrарь. 
В~ичко може да се случи при пж туването - да се прtпъне нtкоА да 
падне отъ високо, да се подхлъзне, да му припадне и пр. и, ако е 

тс,й безъ другарь, който може да му се притече на помощь въ кри• 

тиченъ момектъ, това може да му костува живота. Забtлtзано е, че 
въ Алпитt най-много нещасtия при 11екитt екскурзии се случватъ 

съ самоходцитt туристи. Ннкжд't на друго мtсто не с.е потвърдява 
така народния девнзъ - .съединението прави силата", както е това въ 

*) д. °'11ереdъ. - .На пн.1ь• (мисли, случки и впечатления • Туристска 
библиотека 1-i 1-9, цtна 3·70. Бурrазъ. 
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Sf<нзиерадостенъ, эдравъ и веселъ. Алnиниэъмъrь е еnннъ оrь наl!

полезнитt спортове стига с·ьрдцето н дробоветt да еж здрави, 

но уиtрено практнкуванъ тоА е лолеэенъ и за болни дробове и 

сърдца. Ходенето по полегати н все nо-внсоки тераси съставпява 

теренното лt.чение, което е най-мощното и най-доброто лtчение на 

бопестнтt на сърдцето. ____ (Слtдва). 

OtЧttU На KПOHORttt На SМД 
за 1908 година. 

В ... Търновски кnонъ II Трапезица и. 

(Оть 17. марrъ 1908 до 12. априпъ 1909 r.). 

На 12. апрнлъ 1909 r. клоиътъ има го.аншно събрание, па 

което присн.тствуваха 34 члена отъ 126. Съгласно чл. 25 отъ устава 

васtданнето се отложи за единъ часъ и вмtсто въ 81/ , часа, както 

бt обявено, откри се въ 91/ 1 оть прtдседателя на кп
ои11 r-иъ Г. Ко

заровъ. Членъ 23, отъ клоновия уставъ прtдпнсва редовннтt годишни 

събрания на клона да ставатъ въ началото на м. марть, обаче по 

иэвtстнн иеу добства не можа да се изпълни това nрi;дnнсание на 

устава. 

Идеята за туризъма изобщо въ rp. Търново и окопностыа 

wy значително се разпространи прtзъ отчетната година ; даже проби 

си nжть и въ по-далечни мtста. Това иаА•ясно се вижда отъ 
обстоя

телството, че прtзъ тая година числото на членовеrt почти е удв
оено. 

И вънъ отъ Търново по инициатива на клона еж основани други 

клонове, напримtръ, въ rp. flровадия е основанъ туристски клонъ 

• Ташъ-Хнсаръ", въ с. Кн1111фарево - .ХанН'ь-боазъ•, а въ rp. Га

брово се работи за основаване такъвъ клонъ. Това въ 
rontиa сте

пень се дл·ьжи на усилената агитация на търновскитt туристи и на 

IX. редовенъ туристски сборъ, който се състоя на 1. и 2. VI 1908 r. 

въ rp. Търново. 
Заслужава да се отбtлtжи, че кпонътъ се стабилнэнра и въ 

своята в.жтрtшна уредба. Сдоби се тоА съ дружествl!нъ 
локапъ, въ 

коАто еж. събрани всячкнтt му имоти; наредени еж и иу
ждиитt книги, 

въ които е заведено всичко, що притежав
а КJ\Онътъ. 

Д в и ж е и и е на ч п е н о в е т t. - Прtзъ отчетната година 

движението на клоновитt членовt е било особено силно - много еж 

напуснали, но още по-много еж запнсанн нови членове. Силно при

иждане се забtлtзва отъ срtдата на офицерството и ч
иновничеството, 

а пе-слабо е прииждането отъ търговското и нtкои други
 съсловия. 

Миналата година клонътъ е броелъ 9 туристски, 75 туристи и едннъ 

блаrодtтепенъ членъ - всич'ко 85 членове. Прtзъ отчетната 1908 r. 

еж записани нови членове 67 души - 8 даин и 59 м.жжа. Така щото 

общото число на членоветt се възкачи на 152, но отъ тtхъ nрtэъ 

еж.щата година еж се отказали 10 ижжа и 3 дами и еж проиtвили 

мtстожнтепството си 2 ижжа и една дама - всичко заличени отъ 
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списъка на чпеноветt 26 аушн ; оставатъ 126 р~довнн членове -
13 туристски и 113 туристи. 

С ъ б р а н и я. - Прtзъ годината е имало двt общи събрания 

на клоновнтt членовt н 24 настоятелственн Първото общо събрание 

се състоя на J 7. мартъ 190М r., а второто - ва 20. апрнлъ с.жщ, 

год. Въ настоятелственитt събрания CJII. взимани редъ рtшения, цt

пящн nptycntвaнeтo на туризма, nроnаrандирането иу между граж

данитt, както н за постигане цtлнтt на клона, начертани въ устава 

му. Така вапримtръ, уреждани с.& излети, полагани CJII. старания за 

основаване юношка чета, за вжтрtшната наредба на 1С11она, за общия 

сборъ, за пжтнща, за уреждане зааълже_вията на клона и пр. 

П р о па г а н да. - Клоиовото настоятелство орtзъ отчетната 

година извънредно много се е грижило за постигане дружественитt 

цtлн нзобщо н клоновитt частно, като е употрtбявапо слtцнитt 

срtдства: 

1. Четенъ е орtдъ rоспоаа деле1·атитt на VШ. редовенъ сборъ 

въ Търново отъ nрtдседателя на клона г-нъ Г. Козаровъ реферата 

.Какво трtбва да правимъ•, коАто вече е печатанъ въ cn . • Бы

гарски туристъ • . 
2. Издадена е брошурата .Ученишки nжтування", при~ 

тоже отъ прtдседателя на клона, r. Г. Козаровъ, и прtднавначен• 

да насърдчи и упжтн учащата се младежь къъrь пжтуване ивъ оте

чеството ни. 

3. Уреждана е въ бюфета на градската градина картинна ту

ристска излижба отъ фотографични снимки нзъ цtла България. 

Изложбата бtше открита отъ 15. до 22. VI. 1908 r. 
4. Обявявани еж 1 б излета до близки и далечни иtста. От·ь 

тtхъ се състояха само 12 - пролtтнн б, лtтнн 4 и есенни 2. 
Пролtтнн и з лети: а) на 18. февруариА 1908 r. до мtст

ностьта • Трошана•, на 5 кли. вънъ отъ града, взеха участие 19 из
летници ; б) на 25. марrь сжщ. гад. до • Чолакова- махала•, тунела и 

с. Дебелецъ, на 10 клм. въиъ отъ града, взеха участие 10 изпетннди; 
в) на 27. априпъ с. r. до мtстностьта . Снлифоръ• и с. Арбанаси, 

в11еха участие 1 О излетннцн ; r) на 1. юни А с. r. въ околностьта на 
rp. Търново - съ делеrатитt на VШ. сборъ, взеха участие 73 из
летници; д) на 2. юннА с. r. no развалннитt на стария римски rрадъ 
Nicopolis ad Istrum заедно съ депеrатитt на сбора, на 15 кпм. отъ 

града, взеха участие всичко 104 излетници, отъ които 28 турнстски 
и 76 туристи ; и е) на 3. юниА с. r. до Прtображенския иоиастир~. 

и пещеритt надъ него заедно съ частъ отъ депеrатитt на сбора, 

взеха участие 19 нзлетниди. 
Л t ти и и зл е т и : а) на 29. юлий с. r. - Петровде~ъ - до 

историчнитt иtста на rp. Плtвенъ съвиtстио съ Горнооwховскнтt 
туристи ; взеха участие 22 иэлетници отъ нашия клоНЪ" и 18 отъ 
Горноорtховския. Този нзлетъ между другото имаше ,,а цtль да 

поощри плtвенскитt туристи за възобновяване yracnanн• таиъ клонъ 

(рtшенне на VIII. туристскн сборъ), за която цtль се в;tзе въ прt-

. говори съ нtкои бивши членове на сж.щия кпонъ, но п)ради иtстни 
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условия тоА още ие е възобновенъ. б) На 13. августъ с. г. до 

.Асtновското дефиле• (2 клм. отъ 1·ара .Асtново•) съ увеселителенъ 

влакъ, устроенъ отъ желtзничарската задруга. Взеха участие 18 чле

нове туристи и много гости отъ Търново, Горна,Орtховица и Стра

жица. Съ влака отидоха на мtстото 473 души излетници, а заедно 

съ лошпитt отъ с. Асtново числото имъ възлизаше на около 800 
души. Излетътъ бt много оживенъ съ хора, ntснн и музика. в) На 

24. августъ с. г. до Петроnавловския монастирь, Лtсковеuъ и Горна
Орtховнца; взеха участие 20 излетници - членове и гости. г) Много

дневенъ нзлетъ съ иаршрутъ: гр. Търноро, с. Дебелецъ, с. Ганчо

вецъ, гр . Дрtново, дрtновския монастирь, с. Царева-ливада, Стра

теви..тt ханчета, гр. Габрово, Червенъ-Брtгъ, връхъ Св. Никола, 

с. Шипка, руския Шипченски монастирь, гр. l<азанп·ькъ и обратно 

прtзъ с. Янина, връхъ Бедекъ, с. Сепска-рtка, гр. Трtвна, с. Кили

фарево н с. Дебепец1,. Излетътъ трая отъ 18. до 2 1 . VIII. с. г , въ 
него взеха участие 4 души туристи и двама тtхнн гости. Дивната 

·природа, особено при Дрtновс1<ия монастнрь и балкана, фБбрикнтt 

в"ь ~f,p. Габрово и красивата розова долина дълбоко впечатление с& 

• ~,.с.i!равнли на нзлетннцнтt. Трудниятъ ш11.тъ не ги е nлашипъ, ri и 
се.га иечтаятъ за нови далечни изпети. 

,._..,.,.. 3 н м н и и злет и: а) На ~8. декемвриИ с. г. до rp. Г.-Орt. 

·ховица, участвуваха 12 излетници ; въпрtки лошото врtме нзпетътъ 
• бt единъ отъ наА-веселнтt. б) На 9. февруарнА 1909 г. до „Снння
внръ•, мtстность на заnадъ отъ Търново на около 10 кпи., участву
ваха 7 излетници, 

Въ тtзи дванадесеть излета еж взели у11астне всичко 330 нз
лtтници, отъ конто no-rontмo число еж туристи. Всичкнтt участници 

са. останали доволни отъ виденото, отъ веселото турнстско общесnо 

и отъ добитата душевна наслада. У всички желаttнето е едно - да 

се устрояваrь по-често излети. 

Останапнтt 4 излета не се състояха пор11дн лошо врtме. 

Еднниятъ бtше обявенъ на 22.11. 1908 г. до рнмскнтt кариери наnъ 
с. Хотннца, другиятъ - на 6., 7. н 8. IX. с. г. до .Ханнъ-боазъ" 

(Търново - с. Дебелецъ - с. Килнфарево - Кнлифарския иона

стирь - с. Вжглевци - Вонеща вода - с. ВоJ:!нежа - с. Дишко

литt - с. Мушаморковъ ханъ - Хаинъ•боазъ), отиване и 1:1ръщане 

90 клм., третнятатъ - на 9.XI с. г. (знменъ нздеn) до гр. Лtско

вецъ и Горна - Орtховица и четвъртиятъ - на 1.Ш 1909 г. д~ кап
,тажа на водитt за гр. Търново. 

5. :Уреждани еж на 1 9.Х 1908 и 15.111 1909 г. полски танцове 

надъ „Светата-гора~, срtщу Търново, но не се състояха поради 

лошо врtие. На 1. юннА 1908 г. вечерыа се нареди градинско уве
селение въ градската граnнна за разв11i;чен11е на сборяннтt. А на 5. 
декември/:t 1908 r. вечерьта клонътъ даде туристски балъ въ салона 
на чит. ,.Надежда"·. fjалътъ бtше съ разнообразна програма и тъJ:1 

веселъ и С)живенъ, че посtтителнтt му и до 6 чаt:а сутрнныа не 

искаха да Н'апуснатъ приятното турнстско общество. За отбtлtзване 

е н това, чt? за пръвъ n&тъ тукъ, а може би и въ цtла България, 
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на този традицноненъ балъ турнстнтt танцуваха съ красивата си 

туристовска носия. Ожщата вечерь се разигра н лотария, която имаше 

100 билета съ цtна 50 cr. едина; на 25 отъ тtхъ се даде .по е~+инъ 
ПJ!!.теводителъ на Търново и околностьта му. 

6. Дадени еж 5 лв. въ полза на бала на Самоковския клонъ 
.Рила~ н 5 л. помощь на всесвtтскня пж.тешественикъ Nenrl Musse 
отъ Парнжъ, който посi;тн старата българска стотща на 27.VШ 
1908 год. 

7. Клонътъ споредъ силитt и срtnствата си направи всичко 
възможно за приличното посрtщане на сборянитt оrь VШ. турнстски 
сборъ въ Търново. Той смtе ла се похвали, че .можа да направи 
отъ тоя сборъ събитие не само за турнстнтt, но такова и за цtлия 
градъ Търново. Сборътъ се състоя на 1. н 2. юний 1908 г. В1. 
него участвуваха около 50 делегати отъ всичкитt клонове на задру
гата ни. За делегатит!; и за търновскитt туристи н тtхнитt гости 
бt сложена трапеза въ градината на земедtлското училище въ F.о
рушъ, на която туриститt заедно съ свонтt гости бtха весели и съ 

необикновено въодушевление. 

8. /{1юнътъ направи демонстрация прtдъ r. r. делеrатитt на 
сбора съ своята уредена безплатна ученишка спалня. Вnечатленнто 
отъ спалнята б!:.ше отлично. Нtкои отъ посtтителитt и намtриха •Я 
даже по-уредена оrъ нtкои хотели въ града. Въ нея прtнощуваха 
и нtкопко души делегати. Спалнята прtзъ лtтиия сезонъ бtше 
отворена за всички екскурзнянтн-ученнци. 

9. ДtRствувано н уговорено е да се направи 'l'уристска па.тека 
отъ града за спирката п Трапезица v, която е вече трасирана отъ Тър. 
окр. инженеръ и ще се направи въ най. скоро врtме отъ воRницитt 
на пионерната дружина. 

IU. J lравих11 се r~остжпкн да се основе юнашка чета отъ уче

ници отъ Търновската държ. мн.жка гимназия, обаче управлението 

на гимназията безъ 11сtкакви причини не позволи на учеющнтt .си 

да постжпватъ въ четата. Така тази добра идея засега остана не
реализирана. 

11 . Лравятъ се опити да се нареди статистична служба за от• 
бt11tзване посtщенията въ rp. В.-Търново отъ въкшнн лица. Такава 
служба би могла съ успtхъ да се нареди, но вуждно е да се въз

ложи завеждането 11 on лице, свободно отъ други ангажименти. 
Резултатитt отъ тая наредба ще б.ждатъ добри. 

12. Съ цtль да се реклам11ра гр. В.-Търново и J!a се привлt
катъ къмъ него повече nос·kтитепн поставиха се въ вагокъ-ресторанъ 

по линиитt София - Варна и Софий - Бурrазъ по едннъ Пн.теводи
тель на rp В.-Търново и околностьта му. Съ ек.щата ц·kль съ от
пуснатата вече отъ В.-Търновския общински съвtтъ помощь отъ 
5UO 110. ще се приrотвят·ь ре1&ла,1tюL табли отъ фотографични изгледи 
на града и околкостыа му, придружени съ уnж.твателни бtлtжкн, 
конто табт1 ще се nоставатъ на слtднитt гари : София, Варна, Русе, 
Бургазъ, П11овдивъ, Бу1<урещъ, ьуда-Пещ1,1, Виена, Прага, fjtлrpaдъ, 
Одеса, Царнградъ, Одринъ, t.:олунъ и др. 



- 5~ -

13. Настоятелството подаде молба до Търновскня окр.жженъ 

съвtтъ, съ която искаше да се отnуснатъ на клона 1000 лв. за эа

лtсяване .Царевецъ• и эа поставяне надписни плочи на к~щитt на 

видни и заслужили българи, родомъ изъ окрыа. Окр,кжниятъ съвtтъ 

обаче отпустна малка сума за тая цtль. 

3 а л t с я в а не. - Отдавна между търновскитt туристи бtше 

си пробила nжть идеята эа залtсяване и украсяване еднu оnрtдtлено 

r.atcтo до града, което да стане турнстски nаркъ Настоятелството 

усвои таэн идея н поиска отъ В.-Търновския общински съвtтъ да 

се отстж.nи за горната ц'kль едно отъ слtдннтt около града мtста: 

„Боруна ' до желtзния мостъ, ,.Военното стрtлбище" нлн мtсrностьта 

между •Трапезица", ,.Гарrа-баиръ• , р. Янтра н лоэята на .Асt

нова махала. Общинскиятъ съв,ьпzъ обаче на,юьрu за н.аii-подходтца 

за щьльта на 1'Лона мп,стностьша „Цареве1,ъ• (Хисаръ) u съ про• 

токолъ № 60 отъ 2. !Х. 1908 г. _.,у я отстж.11ва за пожизнено 

и безвъзл,ездно ползуване. Това е една отъ наА-rолtиитt придо

бивки на тоя клонъ. При все че тази мtстность е стръмна, каме

ниста и безводна, но эалtсена и украсена, тя ще бж.де най-красивата 

въ цtлата околность. Прибавено при това нейното важно исторично 

значение и паметницитt й, тя ще привлича всi;ки бълrаринъ к·ьмъ 

себе си. Зал'kсяването и ще стане nодъ планъ, коАrо сега се работи. 

Още тази есень (1908 г.) се изкопаха тукъ 6190 дупки и се 

засi;ха толкова борчета. Изкопаха се и други 800 дупки, но нtиаше 

дръвчета за посtване. На11рави се ограда саио на нtкои on. 

проходитi;, за да се отбие свободното минаване нn доби1-ька, който 

поврtжда културата. Тази пролtть се почна почистването на „Ца

ревецъ ", като се издигна долната тераса дu основитt на изоставената 

гимназия и до тамъ, кждtто на 22.IX. 1908 r. се обяви българската 

независнмость. Това се извърши съ иtстнитt затвор~:ици, за усър

дието на които настоятелството ги изненада съ количе
та и червени 

яйца на Великденскит'Б праздници. 

Съ ходатайството на централното настоятелство на БТД Мини

стерството на Търговията и Земедtлието отпусна на клона ни 600 л,, 

която се употрtби само за аалtсяване. 

Оrъ друга страна пъкъ клоновото настоятелство, за да увеличи 

кредита за залtсяване, рtшн nриходътъ отъ rодишни11 балъ (на 5.XII 

1908 r. - 200 11.) да се отнесе къиъ този кредитъ. 

Ар хе о ,r о r и я. - Эа постигане архео11оrичt1ата цtль на клона 

настоятелството е направило твърдt малко 11рtзъ отчетната годи11а. 

ДtАностьта на клона ни засега се ограничава само съ про,,анrанди• 

ране идеята за запазнане стариннтt. Слабата му дtАность въ тази 

область се обяснява съ факта, че въ града ни сжшествува самостоя 

телно арх~олоrично дружество, което освtнъ съ иэвършенитt м
ина

лата година иаnкн разкопки на . Царевецъ• съ нишо друго не е 

оправдало с&ществуването си Желателно е то, като много слабо 

дружество, да се слtе съ нашето и да образува негова чета. Една 

отъ наА-важннтt задачи па такава задруга ще бжде да се направи 
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всичко възможно за основаване окржженъ археологиченъ музей, за 
която цtль подходящо е зданието на военния скла11ъ на .Uаревецъ• . 

Б е з л л а т н а та у ч е н и ш к а с п а л н я. - Спалнята се състои 
отъ 20 легла, наредени на кревати и нарове съ всичкитt имъ' при
надлежности. Стойностьта й е 241 л. Както всiка година, тъй к 
лрtэъ 1908 r. с11алнята е била отворена само орtзъ м. юлнlt и ав
rустъ единствено поради липса на отдtлно помtщенне. При все това 
прtзъ 190~ r. тя е била nосtтена отъ 29 души ученици - отъ Со
фийската, Старогагорската, Разградската и Сливенската гимназии, 0тъ 
Варненското търговско училище, отъ Силистренското nедаrоrическо 
училище и отъ Сливенското техническо училище, които еж nрtспали 

по 1-3 и повече нощи. 
Би б ли отека. - Клоновата библиотека притежава разни книги 

и списания съ туристско съдъджание на сrойность повече отъ 200 п. 
Прtэъ отчетната година 'lислото имъ е доста увеличено. Получа
вани еж списанията: . Български туристъ", "Родина", .Der Tшist", 
~Oasopis Cskych Turistu и, • Turing Club Fransais • и есперанското 
.Lumo". 

Прtзъ миналата 1907 r. клонътъ издаде П,кmе6одитель н.а 
zp. Търн.ово и околн.остьта Аеу. Останали еж въ налнчность отъ сжщата 
година само 2921 екэемляра, отъ които прtзъ отчетната година на кло 

нови член0ве еж подарени 37, продадени на разни лица и учрtждения 
и подарени - 202 ; остават:ъ въ 11аличность до 12.IV 1909 год. -
2882 екземпляра. Настоятелството направи всичко възможно за най
бързото разпродаване на П.жтеводнтеля. Така, п> намали цtната му 
отъ 3 на 2 лева за екзеыпляръ и увеличи отстжnката на книжаритt 
отъ 15 на 25¼, но все ,1акъ продажбата му върви бавно. Прtзъ 
отчетната 1·одИJ1а клон·ьтъ иsдад~ брошурата „Ученишкн n.жтувания• 
въ 5000 екземnшrра, която има за цtль да пропагандира между уча
щата се иладежъ идеята за пжтувания. Цtната й е 15 ст. - 10 ст. 
за кг.она и 5 ст. за nродавачитt. 

Нашнятъ клонъ притежава още шкафове, фотографични сниикн, 
табелн, поставени на Търновската и Горноорtховската гари, показалци 
и лр. - всичко на ·стоRносrь 726·50 лв. Той притежав11 и 33 кли

. шета отъ картинитt на Пхrеводителя на стойност.ь 1000 лева. 
Т·ьрновскиятъ клонъ е членъ на френското турнстско дружество 

Turing C\ub Eransais и на чешкото Club Ceskych Tшist11. 
Слtдъ всичко това пристжпн се къмъ изборъ на ново настоя• 

телство по таИно гласоподаване и се избраха слtднитt лица: nрtд
седатель - Г. Козаровъ, архитектъ, подпрtдседатель - ,сапиттп, 
Ив. Георгиевъ, касиеръ - Цан.ьо Гирzановъ . чиновникъ въ Б. Н. Б., 
секретарь - Гео~и Петковъ, ч11новникъ въ окр. сждъ, домакинъ -
Леонъ Фили.повъ, чиновни1<ъ въ окржжното инженерство, контро

льоръ - Дu.Аtuтъръ Христовъ и съвtтници - nopv•ta,cъ Гирджи-
1'овъ и г-цитt Мария Костова и Стефан.а Георгиева. 

Въ това общо годишно събрание взе се рtшенне да се уреждать 
прtзъ зимния сезонъ популярни сказки no туризма. 
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Избраха се по явно гласоподаване за ре/.iовни делегати на IX. 
туристскн сборъ въ rp. Браuнrово туристнтt А. Радославовъ и Леонъ 
Филнповъ. За резервни делегати се избраха туристнтt Иванъ Раwевъ 

и Иоанъ Евстатиевъ. 

По прtдложенне отъ нрtдседателя на клона рtши се да се 

поздрави телеrрафичес~сн отъ името на клона турнета д-ръ Хр. Пи

перовъ по случая встж.nването му въ бракъ. 

Провъзгласи се за nочетеRъ членъ на клона туриста Нtдtлко 

Марковъ заради трудоветt му по написване Пж.теводителя на rp. 

В.-Търново и околностьта му, изданнt! на клона, като се натовари 

една тричленна комисия да изработи адресъ за това. 

Събранието дадt! право на настоятелството да уrтраж11и всички 

законни срtдства къиъ лицата, които дължатъ на клона суми отъ 

продажба на Пк.тевоАИтеля. 

Съгласно чл. 24 оrь устава избраха се оо явно гласоподаване 

като контролна комисия лицата Ив. Коновъ и Димитъръ Христо11ъ, 

които д.а П::>trледатъ смtткитt на кес.иеритt отъ L907 и 1908 

години, както и положението на смtткитt отъ Пн.теводителя, понеже 

избраната миналата година контролна комисия не е изпълнила задо• 

волително възложената и мисия. 

Кпоновнтt членове се разпрtдtлиха на спtднитt чети: залrьс

вателно•у1'расителна съ старей r. Станко Панайотовъ, Търновски 

раЯоненъ горски инспекторъ, археолоz.uЧ,на съ cтapelt r. Ив. С. Ви

теловъ, Търновски градски общинскн кметъ, забавителна съ старей 

r-ua Стапяна Михаилова, mypucmc1'a съ старей r. Леонъ Филиповъ, 

н чета за vсилване zостуването въ града съ стареА r . Г. Коааровъ. 

Основа се и cmamucmu•tнo бюро за отбtлtзване посtщеннята 

въ ,·р. В.-Търново отъ вънкашни хора, съ завеждането на което се 

натовари туриста Димитъръ Щърковъ. 

Прtзъ отчетната година касата се намира въ слtдното по

ложение: 

ПРИ Х О д Ъ : 

Получено въ наличность отъ бившия касиеръ - 144·40 лв., 

прлучени отъ с.жщия по спестовна книжка - 9·70 лв. , отъ членски 

вноски - 456·50 лв., отъ запнсннна и значки - 108 лв. , отъ 

продажба на Пжтеводителя - 457 лв, отъ продажба карта на 

окржrа - 62·70 лз., помощи - 700 лв., отъ годишния ба;1ъ -

386·87 пв., отъ градинското увеселение - 169·60 лв., вноски за 

сбора - 240·60 лв. и отъ продажба зеленина на бала - 18 лв. 

Всичко приходъ лева . 2753·d7 

Р А 3 Х О д Ъ: 

Наличность въ касата на 12,IV. 1909 г. - 705·48 лв., канце

ларски - 136·25 лв. , за служитель 105 лв., за поди.ържане спал• 

нята - 9 лв., за списания и книги - 55·37 лв., за залtсяване 
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,,Царевецъ• - 225·49 лв., за погасяване дългове - 450 лв., за. 
писннна н 25% оrь членския вносъ за централната каса - 200·90 лв., 
за уре!l.ба на бала - 264· I l:I пв, разноски по сбора - 579·45 пв., 
за нареждане картинната изложба - 1 2·05 лв. и за поощрение на 
турнстнката - 10 20 лв. 

Всичко . разходъ лева . 2753 37 

Събранието гласува слtдния бюджетъ за 190.9 година: 

ПРИХОДЪ: 

Членски вносъ отъ 115 члена - 690 лв., членски вносъ отъ 
10 членки - 30 лв., запнснина от-ь 20 нови членове - 40 лв., при
ходъ отъ ба.1ъ - 100 лв., помощи оrъ градската община, окржжн. 
постоянна комисия и министерствата - 800 пв. , nомощь за залtся
ване отъ Министерството на Търговията и Земледtлието - 200 лв., 
неnрикосновенъ фондъ - 150 лв, отъ продажба на Пж.теводителя -
500 лв., отъ продажба на брошурата ~ Ученишки n.жтування - 100 лв. 

Всичко nрнходъ лева • 261 О 

Р А 3 ХОД Ъ: 

За централната каса 25¼ .:~тъ членскнтt вноски и записнина 
отъ 20 нови членове - 220 лв. , ·за насърдчение туристиката н за 
печатане картички - 150 лв., туристски стипендии за ученици -
50 лв., за п·t./:tки 11 залtсяване - 450 лв., за по11държане спалнята 
н увеличение лtrлата и - 80 лв, за поставяне знаци, карти и по• 
казалцн - 100 лв., за бинокълъ 11 барометъръ - 100 лв., канце
ларски - 80 лв. , възнаграждение на дl)ужествения слуга - 150 лв., 
за направа бесtдка въ околностыа на града - 300 лв., за разкошна 

подаързия на 5 Пж.теводителя - 60 лв , за погашение дълговетt 
къмъ г. Г. I<оэаровъ и Христо Тереевъ - 350 лв., за печатане ди
пломи - 100 лв , за неприкосновения фондъ - 200 11в., разноски 
по сказкитt - 50 лв., за двама делегати за IX. туристски сборъ въ 
rp. Брацигово - 60 лв., за уравнен.не - 11 О nв. -------,,--,. 

Всичко раэходъ лева . 261 О 

На свършване считаме за свой л.ългъ да нзкажемъ благодар
ностьта си къмъ слtднитt у•1реждення и лица, конто еж принасяли 

услуги на клона ни : 1) къмъ Министерството на Търговията и Земле
дtлието ва отпуснатнтt. 600 лв. за зал'hсвания; 2) къмъ В.-Търнов
ск11я градс1си общински съвtтъ за отпуснатата помощь отъ 500 лв.; 
3) хьмъ учрtднтелнтt на бала на 5. XII. 1908 год., особено къмъ 
1·. г. Б. Деневъ, Д-ръ Драгановъ н С. Моловъ, на услуrнтt на които 
се длъжи до~рия успt.хъ; 4) къиъ сподвижннцнтt на залtсяването, 
особено къмъ г, г. Търновскня лtсночеА г. С. Молловъ, Търновския 
горски инснекторъ г. С. Пана/:tотовъ, г. Др Драrановъ, Търновския 
окр. инженеръ r . . Т. Велчевъ, пионерната дружина въ града ни, 
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воглаве г. г. офицеритt 11, прокурора при окр. сжnъ r. Н. 
0

Ангеловъ, 

и др.; 5) к·ьмъ r-на В.-Търновския градски общ. кметъ г. И. С. Ви• 

теловъ за особеното му благосклонно внимание къмъ дt
Аностьта на 

дружеството ни и кы1ъ всички 1·-жи, г-цн
 н господа н учреждения, 

конто по какъвто и да е начинъ са. указали съдtllствне
то на клона ни. 

Г. Петковъ, Г. {( озаровъ, 
секретарь. _____ пр'l;nседатель. 

№ 56. До к.поновет'll на БТ Д. 

Господине Прп,дседателю, 

Въ този моментъ, когато природата е въ своя пъпенъ раз

цвi;тъ, когато nоrпедътъ на всtка стжnка се радв I на чудната иrра 

на цвtтоветt и фориктt на новия животъ, когато гь
рдитt съ сла

дость nоrпъщатъ свtжия възпухъ на 11ро11tтьта, въ този моментъ 

еж излишни всtкакви подкани къиъ нашитt туристи: 
всичко наоколо 

нмъ н всичко въ тtхъ rи вика посрtдъ природата. Ttз1t подбуди 

за турнстскн почннъ обаче колкото н дq се цtнни, в
се nакъ не мо

rатъ да замt~·тятъ нзцtпо съзнатепнит1; мотиви н
а туризма, защото 

ако вс'tка туристска ntllнocт1, почне да изхожда сам
n отъ тtхъ и 

да се спира само при тtхъ, тогава тя почти 6и изгубила своето ПО• 

високо културно значение н би се изродила въ една сам.) полезна 

и приятна забава, турнзмътъ би прtсrаналъ тогава да
 бАде и една 

.дtАность, която изхожда оrъ интереси на духа, оння и
нтереси, конто 

се криятъ въ прндобивкнтt чрtэъ непосрtдствено набл~одt'
ние 11а зна

ния иэъ обпастьта на естественитt науки, горграфията,
 етнографията, 

историята н др, 

А туризъмъть свръхъ цtната, която има като здравословна 
прак

тика н като дtАность, която ни доставя естетични наслади отъ хубо

стн11; на природата, има и една обективна вадача, която не е по

малка цп,нна отъ здравословннтt изгоди на тури
стското подвижнн

чество н лекитi; естетични впечатления, изнесени отъ изпети. 

Тази негова задача се състои в ь прндобнвкнтt на редъ н
аучни 

знаян1t-, които еж. толкова по-цi;нни, че еж основани върху лично 

наблюдение н нзучване. Ето тази цtль, noкpal! друrнтt двt, която 

никога не трtбва да се изпуща изnрtдъ видъ, защото тя е прtдн 

всичко, коя1·0 издига туризъма надъ равнището на всtкн слорrь и 

всi;ко хигиенично упражнение. За нея туриститt трtбва винаги да 

миспятъ и да се помжчатъ да си nриrотвяrь всички с
рtдства, чрi;зъ 

които ше могатъ дА я реализнратъ. 

Нtма съмнi;ние, че въ това отноше11ие особена цtна има1-ь 

пжтнитt бtлtжки на туристнтi;, въ коиrо съ 11раво може да се 

очаква, че отечествената история, етнография, rорrрафия и природа 

ще наиtряrь сеrисъ тоrисъ нtкой лриносъ цtненъ, а
ко не като на. 

учна придобивка, поне като nодсtщаие и като поводъ
 да се обърне 

внимание върху нtкoll фактъ отъ тази или онази область. Ет
о защо 

туриститi; не трtбва да скжnяn. врtме и трудъ да 
нзнасятъ поне 
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чрt11ъ органа си ~ Бълrирски туристъ" своитъ впечатления, така и 
наблю11енията си върху живота и природата. 

Въ рез.а на тtзи срiщства не малка цi;на иматъ и фотоrраф
скитt снимки на хубави, оригинални пейзажи, снимки отъ градове, 

старини, сцени нзъ живота и др. 

Една колекция отъ фотограф~ки снимки, събрани при раэ11Ич• 

нитt иЗ11ети на клона, ще ба.де твърд-!; цtнна колекция отъ_ доку

менти, въ които еж. фиксирани географски и топоrраф~ки изгледи, 

картини иэъ живота, исторични паметници и др. Естетична цtна на 
този родъ сбирки, както и особната имъ цtна за пропаганда на ту
ризма е повече отъ очевидна, Тi;зи снимки к11оноветt ще моrатъ да 

издаватъ като отдtлии карти съ еидове или като албуми и така ще 

нзпълнятъ цtльта на туристската ор1·анизация, оа и ще си създадатъ 

нови доходни параграфи. 

Една задача, реализирането на която засега може да се каже 
е още далечъ въ бждещето, но която може да се отбtлtжи, за да 

служи като прицtлна точка на стрем11е.ние, то е маркирането на п_ж. • 
rнщата къмъ бtлtжнти мtста, както и изработката на съотвtтнитt 
туристски карти. Централното настоятелство схваща много добр-k 
трудноститt на тази задача, но то мисJJн, че като я 11оставя, то само 

подсtща къмъ опити, кеито подrотвятъ за рtшението на самата задача. 

Отд-kлнитt оп11ти за 11зс11tдване на природата и живота чрtзъ 
наблюдения при излети, фатоrрафски снимки и фотоrрафскитt опити 
ще педrотвятъ почва за израб0тване на пж.теводите11и - отначало 

на отдtлни об11асти, а по.:лt н такива, конто ще обrръщатъ ut11a 
Бъпrария . Изработката на такива пжтевопители трl;бва да бж.де една 

отъ nослtдннт-k и наА високи задачи на всtкн туристскн к11онъ, за . 

щото чрtзъ него въ pжцtrt на хората се дава наА-здравото и не

обходимо срtдство за пжтуване и реа11нзуване на всt1<н турнстски 

почннъ. 

Нз кp.iR централното настоятелство моли клоновитt настоятел
ства да nобързатъ н нзnратятъ отчетигt си за изтекла-та година, за 
да може то отъ една страна да разполага съ нужцния материялъ за 

едннъ рефератъ върху положен11ето на организацията, какъвто се 

nрtдполага да се чете отъ името на нашата организация въ славян

ския сборъ, отъ друга страна да може своевр_,менно да приготви за 
Х. туристск.и сборъ задължителния за него отчетъ за положението и 
дtRносеьта на Б_ Т. Дружество. 

При този случаR центра11ното настоятелство не меже освtнъ 
съ съжа11ение да припомни положението отъ миналата година, когато, 

пvради нехайството отъ страна на ююновеrt, то · се наыtри въ не• 

възможность да rтрtдставн пъ11енъ такъвъ отчетъ на сбора въ Бра

цигово. Като припомня този непрtпор.111.чите11енъ за нашето дtло 
случай, то се надtва, че тази година 1·0R не ще се повтори. 

От?. централп~то -настоятелство. 
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РЕДАКТОРЪ: С. Д. СКРИНСКИ. 

Оrъ 1. януарай 1910 r . сп. ,.Български туристъ• влиза 

въ IX. година на своето сжществуване Днесъ то е един

ственото спортно списание у насъ, въ което се описва бълг
ар

ската природа и срвдствата за добиране до нея. 

" Български туристъ * излиза всtки мtсецъ (освi;нъ юлий 

и августъ). Годишна цtна за нечленове на дружеството въ 

България е 2 лева, а въ чужбина - 2·50 фр. Членоветв го по

лучаватъ срtщу единъ левъ. 

Записването абонати въ София става въ квижарнициn: 

Б. Кас.жровъ, Хр. Олчевъ и П Чнnевъ, а въ провинцията -

въ клоноветt на БъnгарскотоТуристско дружество и въ всички 

т.-пощенски станции. Който запише 4 и повече абонати, поnу· 

чава 10¼ отст,v..пка. 
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Пжтуване изъ Стара n,1ани-

н111 Poдonиrt, Сакаръ, Странджа. Прtкрасно помагало по отечестве
на 

география, за туристи и велосипедисти. 

Десеть и повече 1<ниrи по единъ л~въ. Изпращане само въ 

лрtдплата или с о наложеиъ платежъ. 

гр. Бурrазъ, Д. Стерев7,, 

Приематъ сеза пос~-tднит'h дв1; страници на списанието 

обяви оrь хотелджии, гостинничари, продавачи на турист

ски вещи и др. при най-износни цъни. 
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