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Робертъ Крюrеръ. 

~дкоходъ и епортъ. 

Прtди нtколко врtме германскнятъ вtстннкъ .Berllner Lokal

Ыatt• поиtсти въ колонитt си статията .Влиянието на слаnкото върху 

силитt на човtка" , въ която се прtдава слtnния разговоръ: 

• Въ една Берлинска слаакарница близо ло "Potsdamer Platz" 

оп, нtколко вptwe се вижда един" постоянеиъ гостъ, който въ кон

сомирането си на сладъкъ каltиакъ ие е билъ nосега оrь никого 

надминатъ. Това влtчение къмъ сладкото е въ прот11ворtчие съ вън

кашностьта на гостенина. То!! се ropate съ една чудесна rдускула

тура - един-ь юирученъ ударъ отъ него осrава вtчно незабравимъ 

отъ поrърntвшня. Когато чужденецътъ бtше очистилъ четвъртата 

порция каnмакъ и се rотвtше да си порж.ча .mohrenkopfe•*), попи-

•) ,MohrenkOpfe• еж СJ1аJ1Кн въ видъ на картофъ, пълнени съ креwъ и 

rJiазиран11 С'Ь шокопадъ. 
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тахъ ro, откждt иде. Отrоворътъ бtше nотрtс.ающъ. Този типъ не 

бtше аrентъ за сладки работи, а - борецъ, коАто, като таl(Ъвъ, всtка 

вечерь се подвизаваше въ цирка. Когато на главния борецъ отъ Гер

мания, Siegfried, разправихъ този епизодъ, тolt сериозно ми отговори, 

че не намира нищо чудно въ това; тоА саииятъ поддържа чужде

неца напълно. - .Вие съ това да не искате да кажете, че силнитt 

м.;кже трtбыа да се откажатъ отъ спиртнитt питиета и да се хра-

. нятъ като жени?• заnнтахъ азъ. Г-нъ Знrфридъ, бор11цътъ, ми отго

вори, че тоА съвсtмъ се отказалъ отъ алкохола. CnopeJ1ъ него, това 

е отъ rontмa важность за единъ бореuъ по ванаятъ. Единъ редовенъ 

жчвотъ съ спазване абсоп~отна диета поддържа nona на силнитt 

мжже и имъ принася успtхъ въ борбата нередовноститt много 

скоро отплащатъ съ отпад ька на снпитt. ТоА самимтъ не се сраму

ваше да признае, че откогато е борецъ 110 ванаятъ, не пие нито 

бира, нито вино ... Засрами се, Гамбринусъ I Главннятъ борецъ пие 

само илtко и пакъ илtко и сн уталожва жаждата съ лимонада отъ 

овошня. Германскнятъ борецъ nocnt почервенtпъ ми се призна, че 

тoll има силно впtчение къмъ сладкнтt. ястия, тъА да се каже, и че 

инстинктивно е тла.:канъ къиъ това удоволствие, uтъ което черпи 

сили•. 

Въ този разговоръ се зачеква единъ въпросъ, който nрtдстав

лява наf.t-голtмъ ннтересъ не само за rнмнастицитt, но и за хора 

по5'лонници на спорта ивобщо, По това има J1Bt противоположни 

мнtння: едно старо, разпространено - слабо и едно по-ново -

силно, което досега е ограничено още въ единъ сравнително и
алъкъ 

крж.гъ хора. Сnоредъ по-старото мнtние, млtкото, лимонадата и слад• 

китt еж само за .~.tшта и женитt ; за ма.же и такива, които искатъ 

да б.ждаr-ь мжже, това е недостоllно. КоАто има право на брада и 

мустаци, трtбва рано да прtзира всичко сладко ; тоА трtба, наnро

тнвъ, да пуши, да пие и да понася вначително IСОЛнчество ; инакъ 

тoll не е мжжъ. - Лимонада I по дявоnитt I колко женско I Единъ 

студентъ, който пие лимонада не е студенть I Споредъ новото мнt

иие обаче не сжществуватъ разумни причини, които да забраняватъ 

на мжжет1; удоволствието да консумиратъ сладки. Удово11с-rвнето, 

което чувствуваме, като ядемъ сладко, е естествено направление на 

вкуса. Че днесъ за днесъ има много м111.же, които не нскатъ да ядатъ 

сладки ястия н да пи.ят·ь сладки ш1тиета, се обяснява чисто и просто 

съ това, че тt (мжжетt) еж. от1<nониnи вкус.а си въ друго направле

ние чрtвъ пушене, пиене на ракия, бира и внно и много л~отивн 

ястия въ гостинницата. Откажете ли се отъ тt;зн работи, приро11ни11тъ 

вкусъ се повръща. Разумното консумиране на слад1Си, овощия н 

соконетt ииъ, на иntко и сладки ястия е полезно за тtnото, 

когато пъкъ пушенето и алкохолътъ еж врtднтелни, особено за 

любнтепя на спорта. Рапортьорътъ на Берnи11ския вtстникъ се 

застжпва за старото мнtние, 1·лавнияrь борецъ въ Германия, Erпst 

Siegfried, - ва новото. Koll отъ двама та има право? - За п'Ьрвия 

rоворятъ напрi;дналати му възрасть, а с.ж.щеврtменно и съгласието 

на болшинството ижжки читатет1. Отъ таиъ и неговия смtлъ rnacъ. -
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За главния борецъ обаче говори тънкото основателно и лрактичщ> 

проучване на въпроса, даже нtщо повече - той самнять е най• 
доброто доказателство за вtрностьта на поддържаното отъ него мвt
нне. То/:! не че не вtрва само, че алкохопътъ врtди, но той го знае. 

Борецътъ Ernst Siegfried дt/:lствително се е отказалъ отъ алко
хола по чисто спортни причини. Той пие въобще много малко; ипtкото 
е неговото на/:1-любнмо питие, освt11ъ това цtни малиновата и есте

ствената лимонада отъ лнмонъ. 

Това отговаря на едно правило ва живtюtе, което r-нъ Sfeg
fried прtпоржчва всtкиму, който се посвtщава на спорта. Между 
експерти днесъ не може да нма вече съмнtние, че спнртнитt питиета 
влияятъ злt върху нз1Jъnняващия спорта. Алкохсмътъ и тtлесната 
сnособность не rж сnоrодими - това е реsултата на всичкитt спортни 
упражнения и научнитt изслtдвания. Врtдата върви успоредно съ 
количеството - много, - врtди много, малко, - малко. Обаче никоя 
не трtбва па вtрва, че консумирането на съвсtмъ малко алкохолъ 
остава безъ влияние върху тtлоспожението ипи тiшесната сипа, или, 
ка1по се е приемало досега много nжти, че усилва и увеличава 

тtлесната сnособность. Всtко консумиране на апкохолъ дi;Аствува 
лошо. Ежедневната работа може да се напълнява отъ нtкоrо, безъ 
то/:! да усtти 11лиянието на малко а11кохолъ, тьА като много пж.ти 

липсва мащабъ за правилното оцtняване на свършеното. Друго е 
при спорта~ при надпрtварването, кждtто се иска на/:1-rопtмото уси
лие. Всl;ко опущение тука си отмъщава и се забtлtзва толкова по
рано и по-силно, колкото е по- rолtма конкуренцията въ състезаването. 

Ако всички еж на мнtние, че консумирането на малко алкохопъ нtма 
ниrсакво значение, тогава лошото му дtАствие нtма да явствува и да 

се забtпtзва с&що така, като че пи всички по сжщия начинъ биха 
се борили противъ вtт·ьра иn11 слънцето. Въздържа пи се обаче нt
ко/:1 отъ ал1<охопа, то то~! непрtменно ще има r011tиo nрtимущество 
пръдъ конкурентитt невъвдържатели. Прtвъзходството на аrлиllскитt 
и американскито сnорrисти, което изпъкваше толкова явно въ Атина 
и Лондонъ nри 011имnиАскитt игри, не се дължи само на по•дълrото 

упражнение в·ь рес11еК1'ивн11тt спортове въ тия земи, а сигурно въ 

rолtма часть и на по-строгото възд·ьржание отъ алкохола. Отъ само 
себе си се разбира, че еднt11, тtлесно прtвъзходенъ и nрилеженъ 

въ упражненията си r1rмнастикъ, плувачъ или борецъ, който пие вино 

и бира, винаги ще надвие на единъ тtлес1ю по-малко развитъ 11 не. 

упражненъ въздържатель. Но пр1:1 равни условия въздържательтъ всt
коrа ще надмине апкохолиста. Дотогава, докогато н,ькой съосп,.мъ 
11.е се от"аже отъ вино, бира ил1~ ра1'ия, той не е постиzналъ 
още ма"с11,1еума на своето противостояние. Това трtбва да разбе
ратъ и съзнаватъ добрt всички членове на нс1шитt гимнастически и 
спортни дружества, :юито сериозно се стремятъ .да напрtднатъ. 

Международното надмаршируване на 100 1<и11ометра на l .lX 
1907 r. по спучаА освещаването rолtмото игрище въ Кiel и марши
руването на 100 километра за шампионството въ Германия на 27.VI 
908 r. еж.що въ Kiel ни показва най-очебиюще, каква значителна 
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роля играе даже н наА-умtреното уоотрtбенне на 1·пкохопа. Тtзн 

двt гопtыи състезателни маршрути се отпичаватъ отъ други подобни 

състезания не само съ гоп'tмото чнспо конкуренти, н, н с ь това, че 

иннuнаторътъ е ycntnъ да събере всички прочу I н турнсн1 отъ цtпа 

Германия, бузъ да об·ьрне внимание на това , дз1111 еж покnонннци на 

бахуса или не, съ което се избtгваха спучаJ.lносп,тt, т. е да не 

можеха да се оспорватъ резуnтатнтt. Отъ 51 ~-онкуренти rtpи 

първото надмарw_нрувание ю,sаше само t 7 въздържате;1н и 34 ЭI\КО• 
хопнстн ; посntдннтt, разбира се. жнвtеха ре11ов,ю и отъ •1астн съ

всtиъ въздържателни нtколко седм1щи 1 ,рtди с·ь:те~аннето. Въ 

деня на самото състезание ннкоn отъ конкурентН1t не е консумн

ралъ апкохоnъ. Отъ въздържа1е11нтt само трима 11е можаха да 

стнrна1ъ на опрtдtnеното мtсто нито 18¼; отъ 1-1евъздържа

тепнтt трtбваше да се откажатъ по nжтя 13 душ11 1 J(оето се 

равнява на 38¼, - с11tдоватеп110 повече отъ двойно -- аJ1кохопът·ь 

ги е наnравиnъ nо-ыалко способни. Сж.1ш1ягъ ре~ултатъ се виждаше 

на другия краА при наИ-добр11тt конкурен, и. Между 7 ., t.х:ъ въз на, 

градени имаше 4 въздържатели, Зf1ачн ;: 11н.п1 толкова, отколкоrо, 

сраннително числото на конкур:::нтнтi;, можf ше да се очаква. 

Още по-ясно се вижда зн11ченнето 11:1 въэдържание1O при 

маршируването за шампнонството въ 1 908 rод. Отъ 83 конкуренти 
24 били въз11ържатепн, 59 не, т. е. не пос 1ояю1O 11n r1рннципъ въз• 
държатеJ1н. Ецна часть отъ l(Онкурентнтi; нtколко седмнцн прtд·ь 

състезанието не е ко11сумнрапа никакъ апкохоJТЪ. На самия день 

всички бракували алкохола. Касаеше се, слtдователно, за дtй.:твието 

на алкохола, консумиранъ прtдн 110-д1слго врt.мс:. В ьпрtкн това ре

зултатътъ rto цtлата линия е била една пъ11нз н 611-\;стяща побtда 

на протнвницитt на алl(охола. Отъ в1,здържате11итi; с~ыо двама се 

отказали , отъ другнтt - 30 души I I, ll, 111 ~, IV наrрад11 сн.. спече

лени отъ въздържатели. Htкom<o резултата съ,юсrавям тукъ за срав-

нение въ процентни цифри : · 

До nptдtna стигнаха • 
Въ първата половина на пристн-

Въздържаrел11: 

92¼ 
liевъзд-ьржатепи: 

490/0 

гающнтt бtха . 63¼ 17¼ 
Наградени rж. билн . '2Ь¼ ·, ¼ 

Цифрt1тt 1·оворвтъ толкова ясно, че н·tма нужnа да се добавя 

още нtщо. Основателно гледано на работата, ннкоR нt: се съмнява 

въ врtдителностьта на алкохола. Отъ тукъ 1юди началото си и пра• 

вилото за трениране да се откажешъ отъ алкохола 6 до 8 седмици 
прtди състезанието. - Тукъ трtбва да си задздемъ въпроса - защо 

не по-дълго врtме? - Защо не за винаги? Т1Jва доказва пакъ, че 

дtl!ствието на алкохола не е иаnоuажно, а е наnротивъ едно доста 

сериозно и дъ11rотра.Ано, което nоврtжда важни орrан11. - Заwо въ 

Англия и Америка се съблюдава много повече r1рtду11рtждението отъ 

алкох011а, отколкото у насъ? ,.Инакъ нtма да nрнвпtчемъ ч.~енове•, 

ми се отговори - Защо? - .Защото не искатъ да се дtлатъ отъ 

впадtющня всеобщъ обичай•. Ето кждt се крие ядкята. Навнкътъ аа. 
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пие_не принуждава всички. -- Ни1<0А нtма достатъчно сипа и куражъ 
да се възпротнвн. 

Тозн обичаА, да се пие винаги и всtкж.дt и не само нитиета, 

конто с.ж полезни, а апкохолъ въ каквато и да е форма - повта• 
рямъ, този обичаА трtбва да се прtмахне. За тази цtль спортнитt 
и въздържателнитt дружества трtбва да си nonaдarь ржка и да си 

помагатъ взаимно. И двi;тt биха 11звлtкли 1·011tма полза отъ това, 

эащото нtма по голtмо прtст.nnление эа спорта отъ незаинтересу

вамоспн,та, която се дължи na ходенето въ бирарията и кръчмата, 

СмtJю може да се каже това : колкото по-матсо алкохолъ, толкова 
повече сn~ртъ . Но и обратното е право: t<олкото ,1овече сnортъ, 

толкозъ r10- ъ~а11ко а111<охо;1ъ. И затова е толкова желателно взаимното 

подпомагане, И двtтt дружества гоняrь една и са.ща висока цtль. 

Въпросътъ за апкохода ~,е е въпросъ противъ пиянството и спортътъ 

не е само 1➔зобретение или nраздна работа - въ rпавитt на нtкои 
нбранниuн, напротивъ, при двtтt стремления се касае за нt'що по

високо и nо-важ~ю, а именно : за усИJ·уряването основнтt tia едно 
траАно напрtлване 11а нашия народъ - за въз~нпанието на едно 

здраво и с1тнn човt11естио. 

Соф1я. l .Vl 19 l О год. 

t Н. Бозовъ. 

Въ ~арста. 

Огnавна чезнtхъ да nосt.тя прославения IСарстъ, оная безвпдна 
просторна варовита страна въ Австрия, която е надупчена oтropt съ 
малки и го11tми хуннн, съ околчести долини, нam,t,pe1ia съ зж.батн, 
пове:чето голи варовити х1.лмове, а подземията 1i провалени отъ не
уморния сврtдепъ (течеща вода се зо11е) по наА-различни посоки. Да, 
спtдъ като бtхъ се скиталъ доста изъ нашенскитt подземни канари 
и пещери, въ нt1<ои отъ кои10 още личи маАсторъгь ииъ, ламтtхъ. 
да посtтя •1утовната Аделсбер~сна пещера (ПостоАнrка яыа), да се 
поразходя покраА подземната рtка при снети Канцнянъ, да хлътна 
въ дълбоката пещера на l<ронnриtщъ Рудопфа, недалеко отъ Триестъ, 
да nодиwамъ наА-послt 11ъзnуха, коАто дишатъ нашит-t- братя спо• 
венци, хървати и пр. И случай ми се удаде прtди двt години. 

Току що разпуснахме ученицитt за l{оледната ваканция, въ 
единъ день доnриготвихъ всичко, що е потрtбно за nн.туване изъ 

чужбина и се отзовахъ на столичната гара, за да ме отнесе конвен

нионалния влакъ к1,мъ желаната страна. Имахъ би11етъ направо за 
Фиуме (Рl;ка), ала отбихъ се въ Загребъ, nрtстолння rрадъ на Хър, 
ватско, за да се полюбувамъ на хубоститt му, да надзърна въ не• 

rовата култура, да поспушамъ сладкопоАннтt оперни пtвци, да се 
опозная най,пос11t горt-допу н съ бита на населението t.ty. Миспtхъ 
да стоя два дни, а останахъ петь. Нtколцина студенти, прокудени 



- 86 -

иn отечеството си поради nечалниn
 ония сцени, които бtха се ра• 

эиграпн слtдъ фамозната дата . 3. януари• - тържественото откри• 

ване на народния ни театъръ, и останали да nрtкаратъ коледната 

ваканция въ Загребъ, ме nосрtщнаха съ отворени обятия и ии съ• 

дt1tствув11ха да се запозная с-ь всичко, 
що ме интересуваше. 

Слtдъ като раэгледэхъ бtпtжитоститt 
на тая малка, ала ко

кетна славянска крtпость - не му е тукъ мtстото да опнсвамъ тия
 

за завиждане учрtждення - посtтихъ нtкон колеги, между конто 

и прнспосо~ительтъ на Габепсбергеровата систем·-1 стенография на 

хърватски езикъ, симпатичния старецъ Ф
раньо Магдичъ. 

По тия врtмена бtше се много сгорещила борбата на хърва

титt срtщу натрапения имъ банъ, баронъ Раухъ, н ииахъ възиож• 

ность да се любуваиъ до насита на гер
оН'rната ииъ борба, що во

дятъ тия притискани и тер
зани отъ маджарския шовинизъмъ н вар

варство наши братя. Рамо до рамо съ бtловласн държавни
ци бtха 

видни млади политищ1 и пламенната студентска мл
адежь. 

Какви чудесни овации, какви .вtрноподанич,скн• излияния 

видt и чу почтениятъ емнсарь на императора Францъ Йоснфъ 1 

Вtрвамъ, никакъ нtиа да ги забрави т
ой. 

Австроунrарскитt държаоннци, конто 
се възмущаватъ отъ ано

t.1алннrk и 11епра.вднтt, що по св-tта се вършатъ, и се борятъ (sic) 

sa възтьржествуване на правда и ваконность по вснчки кюwета
 на 

земното к&лбо, а о,:обено на Балкански
я попуостровъ, трtбваше да 

се вгледатъ по-внимателно въ ианнер11тi;
 на разнитt си прtдставнтели 

въ разнитt свои славянски кралства, вели
ки херцогства, маркграфства 

и да ги накаратъ по-скоро да
 се прnникнатъ поне от-ь хум

анни чув

ства къмъ уnравляванитt съврtиенни ро
би Добра поука биха изва

дили оттук·ь наwитt псевдпборцн съ оrраничен11ята на свободитt, 

конто, ужъ-де, нмъ правили и наА-свободолюбивнтt наши прави

телства. Tt н с,тъ Македония моrатъ да nочерnятъ сн11ни уроци, 

ала . . . български дебели глави . • . увиратъ пи ! 

Въэхитенъ отъ Заrребъ, отъ неговия въпшебенъ, особно по 

иtсечина, Горни rрадъ, вечерьта на втория день на Коледа nотеr
пихъ 

съ вечерния тренъ за Рtка. Притежатель
тъ на хотела .златно еrне•, 

на коАто ме бt прtпор.жчалъ добрнятъ ми учнтепь н се
га колега, 

r. Антонъ Безеншекъ, 11е улесни много за по-нататъшно nн.туване. 

Uсъмнахъ на бptra на Адриатнка. Още въ здрачъ висtхъ на 

прозореца на удобното второкласно купе и вnн
вахъ очи въ стръм

нинитt, допннкнт-k, у1Срасенн съ хубави хвоАнн дървета, за конто, 

вижда се, грижлива ржка бди. И страшенъ ядъ ми гризеше сърдце
то, 

че прtчетеннтt дни, съ които раз
попаrахъ, ме караха д:~ nлтуваиъ 

нощt и да се лиша отъ приятни r11
едки. 

ДъЖдъ б·I; nоръснлъ прtзъ нощьта упицитt. 

Поомилъ се нАдвt-натрн въ първия хотелъ, коАто се изпрtчи 

прi;дъ очитt ми, близо до кея, нзтич
ахъ въ пристанището, за да се 

хвърля въ първото параходче, кое
то да ме отнесе въ отсрtщната 

Абацни (Спатия). О гиздава любимка на природата! Колко пж.ти 

съмъ мечтапъ nu твоята гиздава Уска (Моите-Маджноре), по кри• 
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стално 6истрнтt води, които ииятъ краката ти ; колко nжти съмъ 

сънувалъ, че съмъ се отдвлъ на ласкитt на мялващитt ти легкк 

морски вълни I ЕА ме най-послt въ прtrръдкитt ти I Слtдъ малко 
гиздавото параходче ще ме изхвърли прtдъ прага ти. 

Слtдъ дъждовната нощь е ведро небе. Монте Маджиоре е на
хлуsилъ новъ бtлъ калпакъ. Морето тихо се вълнува, далечъ задъ 
тихия за;1ивъ талазитt лудешки се гонятъ, изпрtварватъ, nрtхвър

лятъ и заntневн отъ умора ли, о·rъ щастие ли, че цtлуватъ сухия. 

брtгъ, като че ли се хвърлятъ на отпочнвка въ скалиit иа кея. Вь 
далечината се вижда прнближаващъ гигантски търговски корабъ, 
коАrо иде, може би, отъ много далечъ, за да стовари плодове на 

човtwката индустрия и култура, а да отнесе изр2ботеното съ кър
вавъ nоть златно жито отъ роба словенинъ. 

На парохоnчето съм·ь. То се готви да тръгне. Послtднитt па
сажери еж. единъ rиздавъ унгарски кавалернстъ съ едрата си хуба• 

вел-ка дама и съ nptcraptлa, ала червенобузиста баба или майка. 
Познава се, че хубаво е живtла? l{oA пи прtлестенъ кжтъ е оби
тавала и чии ли жизнени ,окове на вкрtпостенн хървати или ромжнк 

еж. доставяли охолства на тия галени чада ? 
Още не оrледалъ както трtбва околностьта, корабчето cnpt на 

скелята. Съ бързи крачки се опжтихъ къмъ първата отворена вила. 
Оше не е сезона, та такава трtбваwе да потърся по-навжтрt. Из
реждатъ се коя отъ коя по-гиздава, по-натруфена съ палми, мирти, 

лаври и други се знмзеленн хрвстове и дървета. 

Сложихъ коститt си на мекото кресло въ верандата на едно 
кафе-ресторанъ и взехъ да се оrлежnамъ. По стtинтt изредни у1сра
wения, се отбор,. пейзажи отъ курорrи и между тtхъ на лично м'tсто 

портрета на Франьо Иозефа. Слtдъ кв.са почивка и хубава ~!lкуска 
(мл'tко съ каАыакъ и съ комnотъ отъ боровинки) н слtдъ ка1·0 се 

снабдихъ съ мал·1:къ nАтевоnитель за Истриянска Рнвиt.!ра, както зо• 
ватъ това райско кж.тче, по подражение на французката Ривиера 
(Ница, Маhтоиъ, Монте Карло н пр.) поrеrлихъ се между вИЛJ! по 
крайморската алея, за да ида до носа, врtзанъ въ залива, коf.%то 

крие въ тоnлитt си прtrрв.дки кокетката Опатия. Сл1;дъ nоловииъ 
часъ, застаналъ на самия краА, nолулежещъ върху варовититt скали, 

покрити съ nрнятноцвtтни дишан, rълтахъ съ очи красивата пано• 

рама, която се откриваше отпрtдt ми. Отлtво се взирамъ въ запу
шеничкия отъ сутрtшния nуwекъ Фиуие и въ зиналата эадъ него 

дърбока долинна, нзъ която р. Рtка бърза да се цtлуне съ Лдриа
тнка слtдъ уморително скитосване изъ мрачннтt подзеиия; отпрtдъ 

задъ залива се е проrеrналъ, колкото му боА държи, високъ лtсистъ 
брtrъ съ хубави вили и кули, а на дtсно - оrлс:далната повръх

н.ипа на блаrопелучно осъмнало море, о което се плъзгатъ слънче
витt JJЖЧII и образуватъ наА-мнлн изненади за окото. 

Колко врtме съмъ се иалежавалъ, не знаиъ, ала жестокиятъ 
тиранинъ-желудъкъ зе да заявява своитt права и азъ не малко се 
эачудихъ, когато намtр11хъ, че науморната стрtлка на часовника е 

застанала nрtдъ пладне. 
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Съ тжrа се отr1равямъ да търся храна, съ тжга, да , защото 

зная, че ми е сждено да остана тукъ само до утрото. Рtшнхъ да прt
нощувамъ ту1п, за да nослушамъ ун1мата пtсень на морскитt феи. 
Случайно се отбихъ въ една ферма, д-tто, заобикопенъ сь бузести 
д'kчурлига, съ очароваr~11ната стопан~-а и нейнияrь крайно любезенъ 
изrорникъ, се нахранихъ съ nptcнo млtко, вкусно сирене, извънредно 

добрt приrотвенъ бнвтекъ, - всичко това изобилно полtно съ истрн
аиско бtло винце Притурете слtдъ това около цtлчасова дрtмка 
на пухова 010манка , па ако ви държи, не ми завиждайте , Чудно 
1·остоприеменъ св1;тъ I С11·hдъ rолtми настоявания едвамъ се съгла

сиха да приематъ двt корони и то дадени на малкю-t оумnалчета 
като изnроводякъ! Благодаря за добрата сл51ка! Рtдки еж тt на заnадъ. 

Сл hнцето бt наклон11ло цtпа коnра11я 1,·1,мъ заходъ. Азъ при
пн'рахъ да възлtза на Уска, за д'I пог11едамъ no на широко. Стопа
нинътъ се съгласи да ми бжде друrарь и чичероне. И не сбърка -
наиtри ме за веселъ и шеговит~, българинъ и завиждаще на свобо
дата, кш1rо ни е направила такива. 

6 $ е т J,t. 

Нови клонове на БТД. - Въ rp. Т--Пазt1рджши, по ини
циативата на тамОШJ!ИЯ мирови сждия, Г· НЪ Аретов&, е основанъ новъ 
турнстски кnон·ь. Въ началото са.. се записали 40 ч11е1-1а, Прочее по
желаваме успt)(ъ на Т.-Пазарджишкнтt туристи. 

В-ь черноморския rp. Варна еж.що е основанъ клон ь отъ БТ Д. 
Той още въ началото на своя живuтъ се е зае11ъ да приготви nж.те

воднтеnь на Варна н окоnно~тьта u. Матерналътъ се готви отъ ту- · 
риститt: Д-ръ П. Ив, Стояновъ, Шкор11н11ъ и Б Райновъ. 

Реферати. - Бъ11rарсl(lн1тъ турнстъ г. Г. Козаровъ, nрtдсе
датель на В.-Търновс1<ня кnон ь • Траоезица", отъ нмпо на органи

зацията ни ще чете на Славянския сборъ въ София реферата • Ту
ристика и значението li за слаопнството•. 

А на Х. редовенъ туристовскн сборъ сжщо въ София (27., 28. 
и 29. юннй с r.) ще се чете реферата • Туристовс_ки помаrа11а н оро

виз11н • отъ Варненския туристъ г. Д ръ 11. Ив. Стояновъ, 1<0йто ще 
направи и деио~1страцня съ ед~1а наА-модерна туристовска палатка. 

Туристски издания. - Дупнишкиятъ клонъ .Рилски езера" 
е изда11ъ н'kколко цвtт11н пощенски карти съ фотографични снимки 
иэъ прtлестната Рила. Любителитi; на природата могат·ь да си до• 

ставятъ тия карти направо отъ клона. Радва ни прtдприятието н-а 

Дупнишкитt ни другари. 
Сжщо и Софийскиятъ кпонъ .Апеко Констант11новъ• е изпра

ти11ъ въ странство фотографични снимки из·ь Родоnнтt и други кра• 
сиви мtста за изработваftе матови карти, коиrо се очакватъ скоро да 

пристиrнатъ. 
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обща държавна служба, отъ която 25 напълно nроспужени rоднни 

като чиновRнкъ при Българската народна банка
. 

При този рtдъкъ и щас-:-лнвъ случай въ аналнтi
; на българс.кото 

чиновничество - колеrнтt н приятелнтt на r-на Икономова еж 

устроили въ негова честъ едннъ разкошенъ банкетъ въ локала на 

Софнl!скитt туристи .Малкото казино", кждtто nрtз·ь всн11кото 

врtме на веселието имъ е имало интн1tност
ь и задушевность. 

М Н О ГО Д НЕВЕН Ъ И 3 ЛЕ Т Ъ. - l:офиАскиятъ ю1онъ 

.Алено Константиновъ• отъ БТД урежда nрtзъ лt
тния сеыонъ много• 

дневенъ нзлетъ въ Рила съ слtцння маршрутъ : София-с
. Бнстрнца

с. Желtзница-с. Ковачевци (ношувка)-Сапаревскнтt бани (срt
ща съ 

Дупнншкитt туристи - нощувка)-Седемтt езера (нощувка и епннъ 

день почивка - срtща съ Самоковскитt туристи) - Елени вр,хъ

РилС1оСия монастнрь (нощувка и 2 дена почивка) - ИлиАна рtка

Рнбнитt езера (нощувка) - Демир,-капня (нощувка и един-ь день 

почивка) - Мусала (2934 м ) - Чамъ-кория (ношувка) - rp. Само• 

ковъ-с. Радунлъ-с. Долна-Баня-гара Костенецъ-Баня Софин. 

Тръгване на 18. юлий сутриньта. Излетътъ ще трае 13-15 

дена. Ще се вндятъ наА-nрtлестннтt мtста на Рил
а. 

Сборенъ пункъ на нзлетннцчтt отъ южна и сtве
рна България 

въ ст. София - локала на СофиАскитt туристи (.Малкото казино•
). 

Главатари: А. Джанановъ и Хр. Рачевъ - Софиl!ски туристи. 

Млапитt и неопитни туристи ще отnранятъ прtдваритеJ
1ннтt си за

питвания до rлаватарнтt. 

№ 72. До клововв'rlJ на БТ Д. 

Господине Прп,дседателю, 

Дирекцията на Б. Д. Ж. съ заповtдь .№ 1675/ 1910 r . разрtши 

75¼ намаление отъ сбикновенитt таке.и на туристнтt сборянн при 

nжтуването нмъ. 

Па.туването ще стане съ легитимни листове, конто
 централното 

настоятелство ще Вн нsnратн. Съ една н сжша
 легитимация могатъ 

да пжтуватъ двама и трима сборяни, обаче връщ
ането И/~:!Ъ става тоже 

наедно. 

Леrнтимациитt се лодпнсватъ отъ nрtдселателя и сек
ретаря на 

клона и се подпечатва1ъ съ клоно
вия nечатъ. 

Издаването на б11лети,t за отиване и връщане (половина бн

лt:ти, съ печатъ на гърба .отиване н връщане•) започва отъ 15 то1·0 

и трае до 30 с. м. Бнлетнтt нматъ валндность 20 дни отъ деня 

на издаването. Съ това нвмаленне се nолзуватъ саио членове и чл
енкн, 

но не и други. 

Ония, които не еж снабдени съ редовни билети и 
легитимации, 

nпащаrь сnоредъ случая таксата нли разликата на пъленъ билетъ. 
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Клоновитt настоятелства да съобщаватъ наврtме имената и отъ 
кои уqрtжцения еж сборянктt-туристи, които ще искатъ отпуска· 
чрtзъ централното настоятелство. 

Умот1ватъ се ония клонове, които не еж изпълнили исканото, 
отъ ц~нтралното настоятелство въ nослtдно врtме, да стерятъ това. 
веднага. 

ЗдравtАте другари ! 

От~ центрилното настояrпелство. 

Проrрама па [лавиu[кии [ооръ въ [оФии 
24-27 юний 1910 r. 

I. 
Прtдметнтt, конто ще се обсн.ждатъ: 

1. Ни 11 i; ш н о т о пол о ж е н и е 11 а ro r о-с л- а n я н с к и т i . 
държа в и. - Реферати ще бждатъ чеrени отъ пр-Jщставители
на rогославянскип народности. 

2. Култ у р н ат а в за и м н о с т ь : 
а) Свикване всеобщъ научеиъ коиrресъ по славистика; 
б) Участие на славянскигв учени nъ мlспш u общенародни 

слаnЯ'F!ски конгреси ; 
n) Взаимни отнощен:ия на слаs. академии н ~1аучн1,1 учр,J;ж

дения; 

r) Общею•1е между славянсю1rЬ ср·вдш1 и висши учшшща; 
д) Организация на книжната търгоnпя. - Съотношенията, 

на славянскип театри 11 художнически дружества; 
е) Издаване на период. сm1са1:1ие (журналъ) по литератур,

ната и научва д:вятелность на славянитs (като лондонскиятъ 
Атенеуыъ) 11 на общи журнали по отд-влНJJ отрасли на науката; 

ж) Славяиска Христо~~атия Антоло.rия ; 
з) Каталогъ на сJ1авm-1ски популярни нау•rаи книги за пуб-

личнитi; библиотеки ; · 
и) Адресна книга на сnавянски y qem1 и литературни уч-

р-kждения; . 
1() РазъrЪна на ш,щви политически журнали (с□11сания) И: 

вtстmщи славя1;1ски д·вятеmt и корпорации. 
л) Курсове по слав,rnското дiшо за славянски жур1+алисти, 

и студенn~ uри славянскип университети. 
3. о т ч е т ъ 3 а д ·в я т е л я о с т ь т а н а д р. у ж е с т в а т а. 

н. а с л а в я н. с к и т t ж у р н а л и с т и. 
4. П о икономическа взаи.мнос ть~ 
а) Славянска банка ; 
б) Славянска изложба ; 
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в) Иконо3шческu от11ошеш1я на запацшп·l; славят~ съ пз

точюrгk II южнnтk 
5. Основаване съюзъ на слаsя1-1скит1. туристически дру

жества. 

6. О р г а н и з а ц 11 н на р а б от ат а п о с л а в я н

е к а т а в а а II м 11 о с т ь.*) 

Разпрtдtление на занятията по дни . 

23 IOHJ JU, СР'ВДА. П р11ст11га11е на у,1астщщ1п·J; на сбора 

u на 1·остuт'/;. Поср·l';щане 11 настаняване. 

- НА 9 ЧАСА BEt.IEPЬTA. Ср·kща ua участ11uц11rh -на 

сбора 11 на r1руп1тТ; гости въ градсюrт-J; казпно 11 rран1111а, дi;то 

се }'Стройва rрад1111ско увеселснпе. Прпn·lпств11я отъ градския 

кметъ 11 k·шнпета 110 уреждането на сбора. Зало,шаоане между 

участ11rщ11 , гос ~tl 11 м·J;ст1111 гражна1п1. 

24 ЮНШJ, ЧЕТВЪРТЪJ(Ъ, 9 ЧАСА тn:,-вди ЛJIАДНЕ. 

Тържес•rвено откриване на СJ1аrншсю1н Сборъ оъ Народния т
еа

тър,, по е:1iщ1111я реnъ: 

Пр·lщоарптелно 1. Хорътъ на г. Т l11колаеоъ n·J;e хнмна : 

Св. Св. Кнр1шъ 11 Методиii ; Ei'1 С;юване 1 - Пр11о·!;тствената rгh

сень. - 2. Пр,шiтствпя. - 3. liаборъ на лостояюю бюро. 4. Д-ръ 

Крамаржъ, пр·l;11седателъ 11а Jlзrt. комитетъ на ТТражк11я сборъ, 

да11а отчстъ за рабо·пттi; пр·l;зъ вр·l;мето отъ 11ървш1 Праж1Ш 

сборъ до сега. . 
1 ЧАСА. Об·Jщъ за у<1асп1111.1,11т·h и госппJ; в,, ресторана 

на Вое111111я Клубъ. 

3 ЧАСА. Peфepani: 
а. llрофесоръ 1·. ~~а11а11лоnъ: рефератъ по 11Ко1юм11ческото 

положе1111е 11а Gълrарня. 

б. 1{. Стояноnичъ : ре1J1ератъ по 11коном!'[Чес1<ото nоложеннс 

1:1а Сърб11я. 
5. 'ЧАСА. ОтI<р11ва11е руската ю1ижош1а изложба. 

7 ЧАСА . .,Вечеря 1эъ Каз1111ото, цадена отъ Градск11я Съn·hтъ. 

25 IОВЛН, П[ПЪКЪ, 9 ЧАСА ПРЪДТI ПЛАДНЕ. Рефера111. 

а. С. Рануло1шчъ: рефера·гъ по културното nоложе1111е на 

Сърбt1я. 
б. Ц-ръ Златаронъ : рефератъ по търг. к.u1ар11 л търг. сво

ше1111я на Бъпrария съ с,1авянсю1гв зеш-1. 

3 ЧАСА. Занятия по сеющп п гру1111, rд·kro се четатъ ре

ферап1 но раз,111 ш1тератур1ю-ик0Fюм11ческ~1 въпроси. 

7 LfАСЛ . ..,Вечеря въ ресторана 11р11 .Воевю1я юrубъ. 

26 IOH:ИtI, СЖБОТА, 9 ЧАСА ПР"l>ДП ПЛАДНЕ. Засt

даю1е 11а се.1щ1111тh. - Реферапi. 

*) Тая програма е установена и пр11ета на съвtщанията на Слав. 

Изпълнителенъ l(омитетъ въ Петербур1·ъ отъ 28 януари!\ до 2 фев

руарий 191 О rод. 
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11 ЧАСА. 3асiщаш,1е ua юриститJ; коятресисти въ друже
ството ва бълrар. юриспr. 

1 "ЧАСА. 06-Jщъ на участ1-шцитв-rорисл1 у юрис-п1rв-бълтари. 
3 ЧАСА, Рааискваие н гласуване пр-вдложения и резолюции 

въ секц1шrв. 
7 ЧАСА . ...,Пикникъ въ Борисовата традина. 
27 ЮНИИ, НЕДъЛЯ, 9 ЧАСА ПР1ЩИ ПЛАДНЕ. Тър-

жествено откриване на 101-1ашкнтв rnтрп на сВсеславяяския соколски 
слеn•, кой:то ще трае до 29 юErnk 

11 ЧАСА. Чете1:1е резоmоц1,rит-l; на секц~~ит-J; и приемането 
имъ въ □,,mю с·tбранпе. Тържествено закриване на сбора. 

ОТЪ 3 ДО 7 ЧАСА. Пос-вщенне ааб·lшiжителносnпi ua 
София. 

7 ЧАСА Прощална гощавка nъ Сла11явска Бесiща. 

В t л ъ ж к а. За милитt наши славянски гости еж 
запазени особни м-J;ста въ народ1:1ия театъръ за всичкитt 
драматически прtдставления. Начало 8½ часа вечерь, 

1.r У Р И С Т С К А 11 () Щ А. 

Софиl:tскиятъ клонъ .Алеко l<онстантнновъw е доставилъ хубави 
копqета за туристовскз носия. Цtна 10 и 15 ст. ецно колче . 

. ;:. 

Прtзъ Х. туристовски сборъ въ София ше има туристовска 
изложба. Умоляватъ се всички клонове отъ БТД да изпратягь по 2 · 
екземпляра отъ свnит'k издания кш~rи и турнс:-овскн карти - за 
излагане. 

Туристски шапки продава Иванъ Николовъ, шапкаръ, София. 
Цtна 4·50 лв , съ перо. Поржчкит'k моrать да се nравятъ 1'1 чрtзъ 
централното настоятелство . 

... 
Шаекъ за туристска носия продава габровска I а дрехарница 

на Бр. Бакалови и Ножаровъ, Ссфия. За туристи цtна 9·50 лв. едина 
ме,ьръ. Врtменно удобревъ. 

!С· 

Локалътъ на туриститt отъ Софиllскня клонъ • Алеко Канстан
тниовъ • е бирарията .Ма11кото казино" . 

* 
Kollтo отъ r. г. туристнri; желае да реферира на Х. редовенъ 

туристски сборъ въ София по въпроси относителн'J пропагандата на 
туризма въ България, нека съобщи ·rова nрtдварително въ редак
ция.а на списанието. 
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Уиоляваrь се клоновнтt наст.>ятелства да не събираrь абона

ментъ за дружественото списание 
оrь ония свои членове, конто еж 

сътрудннцн на него. 

* 
По нtиане : иtсто иъ сегашния броА на списанието с

тат .• Се

деитt езера въ Дупнишка Рила планина• ос1'ава да се помtсти въ 

броА 7. 

Поправка. Вмtсто Rus на стр. ~О (бр. 2), редъ 13. отд. нa

ropt, да се чете - Виs. Вмtсто дуиитt : главатарыъ му г-нъ Иере

мия Иеремневъ 11а стр. 36 (бр. 3), редъ 1. отг. над. , да се чете -

турастътъ Груьо Павловъ. 

•1· Христо Gт. Лжанановъ. 
На 3. май т. r. слtдъ продължително 

боледуване се помина турнстътъ Христо 

Ст. Джанановъ. ToR е роденъ въ с. ra. 
барево (Казанлъшко), свършилъ е 11, курсъ 

11а Казанлъшкото държавно педагогическ
о 

училище и слi,дъ това постжпва чиновн
якъ 

в ь I Jловдивската митница. Младнятъ ту

ри стъ умр·I; на 23 годишна в1,зрасть. ТоА 

бtше единъ отъ с,снователитt-членове н
а 

П11овднвскня клонъ ~ Калояновъ връхъ • 

оrь БТД. 
Поклонъ нii праха ти, млади дpyrapio J 

____ о Б я 8 Ji. ___ _ 

Туристическа библиотека 

. ,,f-ia 
, , ки. 4, 5, 6 - 1·20 лева . 

П.Ж:. ТЬ ки. 7, 8, 9 - 1·20 лева. 
Пжтуване изъ Стара- п;~а11и-

н11, Родошпt, Сакаръ, Странджа. Прtкрасно помагало 110 отечествена 

i'ё'ё»-рафня, за, туристи н вепоснпедн·ст11. 

десеть и::Jпове•1е книги по едннъ лt:въ. Изпращане само въ 

прtдп11ата или Со наложсшъ плапжъ. 

гр. Бурrазъ. Д. Стеревъ, 
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Пжrев~11иrель :~с~~~ав:;и~~:т3б~::0:. :~;:: 
6отени образи и една карта па 

Велико-Т'1,рповския окр~г1,. 

Издание на Велико-Търновскоrо туристско дружество „Трапезица•, 

Г ЛАВЕНЪ СКЛАДЪ ВЪ ДРУЖЕСТВОТО. 

Намира се за проланъ в1, София у книжарницата на Т. Джамджиевь 
и въ Плi;венъ у книжарницата на Л. Данnуловъ 

Ц1.на 3 п., отст-жпя се за 2. rp. В.-Търново. 

ФаО1ика Ja пашни Д. Н. Куновъ, София, работи и 
доставя туристски тоти (ковани 

съ шиnъ) - съ гега и безъ гега. 

М. ОсЬ f r~rts. 
Magasins 'pour fournitures par Tourisme, Sports etc. 

4. Rие du Marche, Genev. Suisse, 

liall-crapa и 11рочута 

к&ща за rурнстски по• 

трtби, както и за потрtби 

за разн11 спортове: ски, 

шейна, патинажъ, домаш

на и са\Jбодна rимнастнка 

колояздене. Костюми за 

тур11ст11, алпинисти ft пр . 

Има клоt1ове въ други 5 
главн11 градове на Швеl!• 

цария. Каталози и обяс.не• 

ния .о.аромъ ори 

t1ьрно nоие1tеаие. 

С'оливность и работа 

гаранпrрана. 



Шапки )а= 
= IJIИ[JH_ 
Една шапка съ перо 

струва 

лева 4·50. 

Порж чкн се nравятъ 

и чрtзъ Централното 

настоятелство на Б. 

Т. Дружество. 

IJIИШКИ шивачь Н. Абаджиевъ, уп. Трапезица, Со
фия, шие по мi.рка турнстс

ки носии. 

Фотоr1аФин иоже ,сlки .. , •• ,б, .. °'' Дуп,ишки, ""°"' 
изъ Рила ппанива .Рилски

 езера - отъ БТД. Споразумение - nptд• 

на пощ. карти. седатепя на кпона. 

Умоляваrь [! г. г. насто.ятелитъ па списан
ито ни 

да побъ рэа тъ съ изпращ
ането спи· 

съцитt. на събраниn отъ т
вхъ абонати, а сумитf. да 

се иэпращатъ на адресъ: За
 кacut>pa на цен.тр11л.ното 

,н,астоя-тмство на Бмгарското Т
урист. Дружество, София. 

Печатниuа на П. М. 6.ж.заАrnВ"Ь
. - С<,фия. 

,. 


