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Хигиената на туриста. 
(Продължение отъ брой 4). 

11. Обл1шлото и припадл:ежноститt на туриста. 
Тая часть е наА•важната, наА-сжществената , за турнета. Хигие

ничнитt трtбвання наА м11ого се изразяватъ въ об11tклото му. Откло

ненията отъ хигиената на облtклото, ако н да не еж. толкова фатални 

в·ь обикновения животъ, въ туриз~а еж жизненъ въпросъ. Ето защо 
ttаА-сж.шествената часть въ студията ми ще бжае хигиената на об

лtклото*). Ще даыъ по редъ систематично описание на разннтt 
части на туристскаrа обиондировка ; и, эа да има по-голtма на

гледность, ще опиша тtзн части споредъ частитt на човtшкото тtло. 

Главата. - Това сtдалище на най-важния органъ на човtка, 
, мозъка, трtбва да ни занимае наА-напрtдъ. - За да запази човtкъ 

• ) Вж. ~Хигиената на облtк.nото• отъ Рудопфъ Вирховъ, София, 1904 r. 
Премия на cn . • Ме11иц11нска бесtда •. 
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главата си отъ клииатичнитi; влияния, покрива я съ разни npиcno• 

собления, наречени utanкu, забрадки и пр . Обаче първобитниятъ 

човtкъ е живtлъ гологлавъ . Така живtятъ сега и дивацитt. Назна

чението на шапката е да запазва главата, 
мозъка, отъ силната слън

чева топлина лtтt и зим't отъ студа. Както всtко облtкло, така и 

облtкпото на главата има за цtль да турне мещду него н главата 

ни единъ пластъ въздухъ, коllто да изолира главата отъ външнитt 

атмосферни влияния. Идеална покривка на ГJ1авата би бил
а тая, която 

е лека, отъ порозна материя, за да не прtчи на изпа
ренията на гла

вата н да позволява на кожата н косата да дншатъ, д
а се провtтря

ватъ лесно; тя би вентИ11ирала главата лесно. Такава иде
ална шапка, 

споредъ менъ, е само така наречената аюлийска щ
апка, колониялна 

кас"а (casque colonlal), която има своеобразна форма и е на11равена · 

отъ тапа или отъ кактусова тъкань, покрита или не с·ь nлатъ. На 

дъното си тя има вентилаторъ; около главата - между нея и шапката 

нма набразденъ, назжбенъ, каишъ, прtзъ която сжшо става венти-

Фв1·. 1 .!lска (~О rp.J п,1атвеоа Фвr. 2. 
mao11a за иъвце, сrъва се въ Щвпка аа авкаq. 

Ажебъ. ваnе шап1вто . 

Фвr. З. Турас-rска wоечв& 
шапка (uтъ .ао„евъ). 

лацня. Бордюритt и еж подплатени съ эепеникавъ ппаrъ, има к
аишка 

за подъ брадата и плаrь като nерденце за врата, за па го пази отъ 

слънце и да не кацватъ по него мухич1<и , Тtзи шапки се носятъ 

отъ всички европе!lци въ топлитt страни. Tt еж леки и въ всtко 

отношение хигиенични. За туристит-t нtма по-идеална л
i;тна шапка отъ 

колониялната каска . Но не вctкoll ще има смtлостьта да се изпага съ 

такава шапка на удивлението и насмtшкитt на публи
ката . У насъ за 

л1;тно вр-t;ме наА,добри еж сламенит1; или лапурени ша
пки съ широки 

бордюри н вентилатори нли пъкъ меки платнени шапк1t (вж. фигура 1), 

така нареченит!; италиянсJСа фар.ма, сжщо съ широки бордюри, но 

съ вентилатори, стр2 нични отвори, за п
а се изпарява потьта и да диша 

косата и кожата. Разбира се, цвtтътъ на шапката не трtб
ва .11а бжде 

тъменъ, за да не се nоливатъ много топли лжчи и .па не се сгрtва 

главата. Зеленикавиятъ или лепепиви11тъ цв1;тъ еж наА-уиtстнит1;, 

Цtлесъобраэно ё nptaъ врtме на голtмит1; rорtщини да се 
покрива 

главата съ кърпичка, намокрена въ вода, и отгорt да
 се слага шап-
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ката. Водата, като се изпарява, поглъща отъ околната топлина и съ 
това приятно разхладява главата. Тиролскитt вълнени шапки съ тtсни 

бордюри (вж. фигура 3), приети у насъ като туристска формена 
носия, споредъ менъ, еж нехигиенични и непрактични - стоплюватъ 

много главата, нtматъ вентилатори, тt.снитt имъ краища не правятъ 
сtнка и не запазватъ лицето отъ слънчевитt лжчи. За наmнтt глави, 
които еж по-голtми, ставатъ малко смtшни, а за нtмскнтt би под• 
хождали донt~дt. 

Анr;1иttскиятъ каскетъ, който сега е толкова на мода у насъ, 
че даже македонскитt възстаницн ro носятъ, би бю,ъ по-удобенъ 
при е.кскурзиитt, защото човtкъ може и да спи съ него и na ro 
турrа въ джеба си; но за да стане тоА хиrиениченъ, трtбва козир
ката му*) да бжде 2-3 nж.ти ПО· rолtма, отколкото е сега, и въ 
дъ11ото му да има по едно отверстие, за да се вентилира rJJaвaтa. 

Този каскетъ има двt уши и задна часть, конто моrатъ да се спу• 
щатъ 11ри силни вtтрове или студове; това го прави много удобенъ. 

Фиr, 4. Фп. 5, 
НорРешки беретъ пато па.11пакъ· Норвежки беретъ н.вдепа.тъ въ студъ. 

Понеже туристътъ не може да носи съ себе си чадъръ за слънце 
и дъждъ, затова шапката му трtбва да е направена отъ специаленъ 
непроnускаемъ nJJaтъ, от·ь тиролски JJОденъ (шаекъ отъ козя вълна, 
непропускаема) или отъ шведски вълненъ платъ (drap de Suede). 
Тия платове r:a. пропити съ химически соли, които ги правятъ ненз
мокряеин и неrтропускаеми за дъждъ безъ обаче да nрtчатъ на про
вtтряването. Шведскиятъ беретъ (вж. фкr. 4 и 5), напрзвенъ отъ 
широко плетена вълна съ страниqни крила, които моrатъ па се сrту

щатъ за запазване ушитt и врата отъ студа, е най-хигиеничния за 
зимно врtме, понеже про11tтряването 11а въздуха подъ него и отдtля

нето изпаренията на главата ставатъ лесно прi;зъ широката му тъканъ. 

При ивброенитt условия тoll би билъ идеалliияrь зименъ калпакъ на 
турнета. 

*) На 1внсщлата надъ очитt приwивка. 



- 100 -

НаА,нехигиеничflата зимна покривка на главата е наwиятъ на

uионапенъ коженъ калпакъ - овчи или отъ друга кожа. Кожениятъ 

калпакъ е тежъкъ и плътенъ. Главата въ него се сrорtщяаа много и 

се изпотява, а изпаренията не могаn. да се освобождаватъ. Вънwниятъ 

възnухь не може да пронf1Ква подъ такъвъ калпакъ, за да освtжи 

затворения възъухъ. Винаги съмъ се чудилъ на нашнтt селяни, какъ 

носятъ грамадни овчи калпаци 11ъ наА•голtмип лtтни rорtщнни. Да 

не бtwe навика и изобилната поть, която, като се изпарява, раз

хлажда малко главата, нашитt селяни би падали лtтно 11рtме жертви 

на слънчевия у~аръ. За да стане нашиятъ калпакъ отчасти хигиени

ченъ, трtбва отъ двtтt страни на дъноrо му да има по едно малко 

отверстие, по едннъ вентилъ, и да има, както ниатъ нtкои селсхи 

ка11паци, уши за покриване уwитt. 

ПокраА другнтt причини и та11 нехиrиеничt1ость 11а wani<aтa ни 

е причина за оrоляването, оплtwаването, на главнта ни. КоАто не 

желае главата му да б.жде гола, да има и трето копtно, нека си 

нентилира wапкитt! 

НаА-нехигиеничната шапка е фуражката на нашит-t войници, 

офицери 11 ученици отъ rнмназн11тt. Чудя се, защо 11tкарнтt на Т'l;зн 

корпорации не издиrнатъ гласа си протнвъ тtзи антихиrненични по

кривки на главата. Въ дъното си, особено кожено, фуражката нtиа 

никаква вентилация. Козирката 11 е черна и покри11а съ ла1съ. Тя uo• 
гл1-ща Сf1ЛНО слънчевитt лк.чн и съ товз crptвa главата; изпрtчва се 

пъкъ и прtдъ очитt и прtчи на правилното зрtнне . Съ фуражка тн

лътъ и вратътъ оставатъ непокрити и изложени на сл·ьнuето и студа. 

}l(енскитt. шапки, колкото и да еж ексцентрични, въ това от

ношение сравнително еж по-хигиенични, понеже са. забодени въ ко

сата и висятъ иад·ь главата, която подъ 1tхъ е свободна и добрt 

се вентилира. За женитt-туристки лtтt една сламена шаnка с,, шн • 

ро1<и бордюри, знмt едннъ nлатнемъ беретъ или кожено калпаче, 

коснтt прибрани подъ едннъ вуалъ, както носятъ сега автомобнлисr

киrl;, е наА-хигиеничната носия за главата. У тtхъ дългата коса 

образува цtла покривка аа главата, като 11одъ нея остава свободно 

пространство за лесно 11ровtтряване. Нtкои автор11 твърд11rъ, че 

на това именно се д1:лжи факта, че се срtщаrъ рtако у женнтt oro• 

лtни, плtшнвн, глаuн , както с това у мжжетt. 

Очнтъ. - НаА добръ е очитt да еж свободни. Очн11а ц111;тни, 

но не черни или сини, а едва пепеливи като димъ (verres fuines) се 

тургатъ само ·rогава, когато очнтt страдатъ лtтt отъ силната свtт

лина нлн знмt отъ бtлия блtсъкъ t1a cнtra. По Алr1нтt и тtхнитt 

ледници и вtчни cнtro11e очилата еж. иеобходнмн. Tt тр11бва да 

6.ждатъ цв \;тни съ телени мрtжи наоколо, 11ли така нареченитt у 

насъ „ камънарскн очила • , конто се купуват,, но 20 -30 ст. С;кщнтt 

еж удобнн н за колоездачитt, по11еже r1рtч11тъ на хвърчащнтt нао• 

ко110 мухичкн да влизатъ въ очИ11;, Автомобнлнститt, за да заnазятъ 

очнтt си отъ nрахъ и иухн, носятъ спецналнн очила (нж. фигура б). 
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Много неприятно е на туриста, 
когато попадне въ окото му нtкоя 

мухнчка нпн прашинка. Поспtдннтt 

прнчиняватъ остри болки н сълзе

н11е, което има за цkль да искара на

вънъ влtзлия nрtдметъ. Въ такъвъ 
случай туристътъ сам·ь прtдъ оrле-

Фигура б. 

Очила за туристи 11 11втомобиписrи. 

дало или другарьтъ му съ края на една чиста кърпа може да изваци 

чуждия прtдметъ изъ окото. Когато rтрашинката или камъчето се 
забие дълбоко въ окото, става нужда лtкарьтъ или по- опитниятъ 
туристъ да каrтне въ него р:~створъ отъ кокаинъ 2-3° / 

0 
въ воnа, а 

cJJtnъ като прtстанатъ болкитt, изважда се прtдмета изъ тъкъньта 
на окото съ ушит't на игла или съ сnециаленъ тжrтъ инструментъ. 

Пушекътъ и прахътъ еж врtдни за очнт't, затова. трtбва да се из
бtгват·r,. При пжтуването очитt трtбва да се ппискатъ често съ чиста 
слабо студена воnа. 

Ш.Ията. - Тя трtбва да е вннаrи свободна, гола. Шията както 
и ~иuето еж доста калени за ступа. Колосанитt яки еж врtдни 
- стиска,-ь шията и съ това прtчатъ на свободното кървообращение 

въ мозъка, па даже увеличаватъ давлението въ сжаоветt му; 

нtкои автори казватъ, 'fe по тtзи причини тt прtдразполаrатъ къмъ 
апоплексия (джмла). Туристътъ, разбира се , нtма 11а носи колосана 

яка; то А ше носи закопчана, спусната и съвсtмъ широка яка на 

ризата с11. Добрt е при силни rорtщини вратътъ да се по1<µива 
съ тънка 6-tла кърпа, за да бжде запазенъ отъ мухички и отъ nрахъ 

и ла се попива пот ьта, която шурти отъ косм11тt. 

Фм1'. 7. 
ТуристсRа ф.аане

.11ева риза. 

Грждниятъ кошъ (туловището). - Тая 
часть отъ човtшкото тtло се облича · съ риза 
или фланела или пъкъ двtтt зае,пно, спо

реnъ сезона. Най-практични с.ж рнзитt,фланелн, 

соортнн р11зи (вж. фиг. 7), т. е . риза отъ па

мукъ и вълна - nамукъ съ ржкави и низки яки 

отъ сжщата материя. Tt попиватъ поrьта н по
степенно я изпвряватъ, задържатъ единъ слои 

въздухъ между .кожата и тtхъ и съ това ззnър

жатъ часть отъ топлината на тtлото; сжщиятъ 

възпухъ се и вентиJ1ира. Тази е физиологич

ната роля на идеалната риза-фланела . Разбира 
се, за да б.жде това така, трtбва ризата-фланела 
да е тъкана отъ най-добъръ nамукъ или отъ 

най-мека и избрана вълна, тъканыа и да не 

е много гжста, за да става лесно вентили

рането. Най•добритt памучни ризи еж докторъ Ламановитt, 
които сл. трайни, рtдки н е11астични - идеални въ всtко отно

шение. А най-добритt вълнени рнзн, особно за зимно врtме, 
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еж. докторъ Йеrеровнтt*). За турнета ннкакъ не с:ж.. приспособими 
обикноееннтt бtли памучни ил~ ленени колосани ризи, яки и 

ржкави. Tt дълго врtме държатъ потьта, нзстудяватъ тtлото и го 

мокряrь, когато го вали дъждъ. Азъ самъ не нося никога бtл11 коло

сани ризи , освtнъ при официални случаи по длъжность, а нося ви-

11агн туристски ризи-фланели - лtтt отъ вълна и паму1<ъ, цstтни, 

зииt саио вълнени. Двt години вече лtтt нося ризи-фланели отъ 

ленъ и вълна, така нареченитt f I а п е 1 1 е s е с u r i t а s, отъ 

които съмъ иноrо цоволенъ. Тия ризи-фланели неотдавна еж въве

дени в·ь Франция**). Tt еж много леки, меки за кожата (не я драз

нятъ) , тра/:lин, не се свиваrь отъ прането, красини еж и хнrиеннчнн 

- вентилиратъ тtлото, поnнватъ и лесно изnаряватъ nотьта. Гпав

ната реформа на допното и горно облtкпо на д•ръ Ламана,:.;н,) се 

състои въ това, че то/:1, основа/:lкн се на физиологията и прнрод• 

ннтt изисквания на тtлото, прави дрехитt рtдко тъкани като rжста 

мрtжа, което позволява дишането на тtлото да става свободно и 

въздухътъ nакъ да се задържа като 11золацнонна обвивка, само че 

по -чистъ, nо-здравъ, безъ врtдиитt и::1парения на тtлото. Д ръ 

Хар1ювъ обича 11 nрtпоржчва Лаиановитt паыучнн 11 Йе1·еровитt 

вълнени долни дрехи, но той roptщo прtпоржчва и чисто копр11-

ненитt ризи. T·I; еж меки, много леки, заематъ оъ турнс·rс~;ата 

чанта незначително мtсто, зимt държатъ топло, ntтt - хладно, 

понеже коприната не е добъръ проводникъ нито на студа, 11ито на 

топлината. Азъ не еъмъ б11лъ толкова богаrь, за да провtря каза

ното отъ Харлова за копрнненитt ризи и даже гащ11, но вtрвамъ 

на неговата опитность. Сnоредъ менъ, разумно е да се но.:ятъ ле

нено-вълненитt ризи securitas ипи чисто въпненитt и памучнитt 

Ламановн. Трtбва да призная, въ честь на нашата народна носия и 

индустрия, че сжщитt качества като Ламановитt до1111и дрехи при

тежаватъ не толкова rжсто тъканнrt памучни домашни платове -
рtдко такани и отrоварятъ, сnоредъ менъ, на всичкитt физиоло

гични 11зисквания , само че еж малко острички на носене. l{оноnеннтt и 

лененнтt ризи CII'. практични за лtтно вр1;ме само въ това отношение, 

че държатъ хладъ, но пъкъ отъ друга страна тt стоятъ D.ЪЛ-ГО 

врtме мокри, не изпаряватъ добрt потьта и съ това еж непрактични; 

обаче за горни дрехи rи прtnоржчвамъ силно. 

Отъ скоро врtме хората захванаха охотно да носятъ така на

реченитt мрtжн, мрtженн памучни фланели - съ едра 11 рtдка 

мрtжа. Tt еж прtnоржченн отъ Ламана и се тъкатъ безъ възели. 

Мрtженитt ф11анепи вентипиратъ тtлото иноrо добр·I, и изпаряватъ 

*) .J.•ръ Jlама1юви и .а-ръ Йеrерови реформен11 долни дrехи се продавать 
въ Берлинъ: Reform Kauf und Versaпdhaнs Carl J:!raun, № б Kottbuser Uamm, 
Berlin, S 5!:1, дtто се нам11раrь 1ю1чю1 реформеш1 ~ртикупи за облtкло; 11 у f. 
Uriiпfeld, Leipzigerstrasse, Berliп - голtмъ маrазинъ само на цопн11 дрехи. 

*•) доставяrъ се оть фабриката Leщent F1eres, 26 Pue dts Petite-champs, 
Parls, 11л11 оrь Варна - Голдфелдъ и синъ, комисионери . прtдстав111ел11. 

•*"') Кжщата .Базарь Парушъ 11 С-ие• въ Варна дост3uя Ламанов11 долни 

ризи, rащ11, чора11и и фланели за мжже, Ж<.НИ н дtца. 



- 103 

добрt потъта, Tt се носятъ no-roлo и надъ тtхъ се обличатъ бt
лн ризи, като съ това се nрtмахватъ недостатъцнтt на пос11tднитt. 
Азъ нося лtтt саъю една ленено-вълнена или памучно-вълнена риза; 

зимt сжшо нося само една вълнена риза безъ всtкаквн други фла
нели или мрtжи и винаги съмъ билъ доволенъ. Една французка 
турнстска фабрика~·) е почнала да фабрикува долни дрехи отъ тънка 

книга, удобни особено за автомобилиститt. Азъ не съм ь носилъ 
никога ризи отъ книга (тънки като циrарева книга, като японска 

или като кннгата, отъ 1соято лравятъ изкуствени цвtтя, абажури и 
пр. ), но съмъ поставялъ знмt прtзъ rолtмитi. студове вtстннкъ 
подъ чорапнтt и нагрждннка си, за да ми ба.де по-топло. Чувглъ 
съмъ, 'le нtкои хора въ Сибиръ носt.ли ризи и чорапи отъ стари 
вtстниuн. Вс1щи може да направи оnитъ съ такава книга и да се 

убtди, че тя , като лошъ проводникъ за студа и топ1шната, се crptвa, 
задържа топлината на тt.лото, държ11 топло; но nъкъ отъ друга 

страна не е хигиенична, понеже не вентилира т1щото, не попива и 

не изnарярu nотьта. Когато туристътъ пжтува зимно врtме, добрt 
е да носи по голо тънки книжни чорапи и ризи, за да му бж.де 
roptщo, макаръ и да не е толкова хигиенично. 

При нtкoit спортове nодъ ризата се носятъ тъй наречеюпt. 
s,veater (юнашки) или колоездачни ризи (рубашки) - вълнени 
фланели, тъкани едро и иматъ отворъ само на шията. Колоезда
чнтt носятъ по голо мрtжа или риза и върху нея тая рубашка. 
Като колоездачъ азъ обличамъ рубашката си върху тънка памучна 

риза - фланела . Нtкон вмtсто рубашка носятъ фланелена жилетка, 

тъкана съ джебове. 

l<оремътъ и кръста. - - Българинътъ най-много пази отъ 
изтива ие кръста си. За таи часть на тtлото най-□рактиченъ и utле
съобразенъ прtзъ з11мата е вълнения nоясъ, коf.lто се и носи отъ 

народа ни. Съ него се задържа то□лината на кръста и прtд
пазва от ь просгуда. Тtзн, които страда1ъ отъ болки въ стоыаха и 
червата, наА -добрt моrаrъ да се прtдпазватъ отъ 11ростуда съ този 

националенъ поясъ , коtlто служи на нtкон и за шкафъ и джебъ на разни 
ор.ждин и потрtби. Лtт"k тotl би билъ на ыtстото си само при за
боляване на коремнитt органи. 

Коремътъ на мжжа се по1(рива и запазва съ долния кpatl на 
ризата, съ горнището на бtлнтt гащи и панталонитt, съ жипетка·та 
и горната дреха. Никакви ко11ани или пояси не трtбва да ru 
прtпасватъ. T o f.l не трt.бва нию1къ да е стtrна1ъ, защото това злt 
влияе на стомаха и черния дробъ и nрtчн на дишането и смилането. 

За да се избtrне пояса или колана, носят-ь се бретелн nрtзъ раме• 
ната, краищата на конто се закоnчаватъ на 11анта11онитt , и съ това 
всичката тежина 11а11а на рамената, а не на корема. Коремътъ не 
трtбва да бжде стtrанъ и отъ rащитt, Всtки може да си nрtд
ставн, какви измtнения ще причини колана, който cтtra корема, 

*) гahrique de Vёtem, 11 ts еп P~i:ier impermeaЫe , L:r; ЬЬе', 36 Rue ue 
Laпery, Paris. 
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ка·съ ще се врtзва тоА въ кореинвтt органи и какъ ще ги мжчи 

въ продължение на години. Копанътъ на ижжз върши ~:жшитt па• 

кости, както корсетътъ на жената. Сжщата форма на тапията се 

срtша у нашитt селяни, конто си стtгатъ rащнтt съ коже.нн или 

вълнени колани. Странното е това, че жената се стрtми да прилича н 

съперничи по талията си на оситt, nчелитt и мравкитt; би било 

DО•добрt да подражава тя на друrитt отлични качества на тня жн• 

вотнн, ко11то въ нtкон отношения ги правятъ по-съвършени от-ь 

насъ I Като знаемъ, че диафрагмата н часть отъ коремнитt ни мус

кули nомаrатъ на дишането, ние трtбва да дадеиъ пълна свобода 

на тtзи части - nанталоннтt да оставимъ широки и заедно съ бt• 

литt гащи да r 1c1 окачваме на бретелитt, патяжкитt, прокарани 

nрtзъ рамената. 

Тtзи, които страдатъ отъ кръстоболъ (лумб~rо) илн от-ъ 

болки въ бъбрецитt, съвtтвам ь да носят ь по голо рtдко тъкан·ь 

фпанелевъ nоясъ, сnециаленъ-вълненъ или nамученъ, но с11або 

стtrнатъ. 

Долнит1. крайщници. - Тия крайщници се nокриватъ у мж

жетt съ до11ни rаши и панталони. Нtкои французи никакъ не но• 

сятъ долни гащи, особно лtтно врtме, но това не е хигиенично, 

защото вълнени,\; панталони nоnиватъ nотьта и от.11tлянията на тt

пото, събнратъ праха н по тоя начинъ мърсятъ тtлото Долнитt 

гащи сн. необходими; тt трtбва да сн. направени отъ в·ьлнен·ь или 

вълно- памученъ платъ, така нареченото трико, 
както еж приготвени 

Йеrеровитt и Лэмановитt п11атоае, иш1 да еж отъ въм1а и 11енъ както 

флаиелнтt «securitas», или пъкъ само отъ n~мукъ и лен·t . Такива 

rаш.11 еж удобни за лtтно врtме. Tt еж добри н за зимата, 1ю за да 

бжл.е по-топло, oтropt нмъ трtбва ца има поне тънки ф,1ане11ени, 

памуччи или вълнени гащи. Формата имъ трtба да ба.де или кат
о трико, 

като фланеленитt, или да еж. кроени и долу да се връзватъ съ тес

мички. Добрt е и пененитt или памучннтt кроени гащи да нма
тъ долу 

ианшеткн вълнени или памучни, тъкани, за да 
не се връзватъ н да 

не стtrатъ ширитнтt краката. Какrо за рнзитt така ще щ1жа н за 

долннтt гащи, че реформата и хигиената прtпорл-чват,, тъканьта 

да е рi;дка, за 48 може да се вентилира тtлото. Гащнтt между 

краката трtбва да еж скроени широки, за да се не врtзва ржбътъ 

в·ь половитt органи II да 11иъ нрtчи нли п-ькъ да се търка о тtхъ 

н да ги nоврtдн. Въ това отношение, трtбва да се признае,
 нашнтt 

национа11t1и гащи или потурн, плитки шалвари, cs. много хи

гиенични. Tt не прtчатъ на хода, не притнскатъ nоловнтt органи, 

давать свобода и на краката, и на корема, и на половитt органи, 

но съ условие да не се стtrатъ съ връвь о пояса, а да се зак
опчаватъ 

широко н да се закачватъ ua бретелитt, nатяжкитt. Понеже се прtд

nочита горниrt гащи на туриста да бждатъ кжси, затова и долн
нтt 

такив.~ трtбва да еж кж.си до колtнt;тt; но ако еж тt кат
о трико, 

смtло моrатъ да си останатъ до rлезеннтt н допннцата имъ
 до ко

лtната ще се покрива съ чорапнтt, което е за прtпоря.чване, 
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защото лtтно врtме ще запазватъ краката отъ ожулването на му

хнтi; и дращенето на буреннrt и храстиrt, а зииt ще тоnлятъ nо

добрt прасетата имъ. Тtснн бtли гащи nрtчатъ на правилното 

5'ръвообращепие въ кръвоноснитt сждове, особно въ венитt на 

долннтt краl!щницн, въ които вени може да стане разширение -

болесть, наречена варици (varlces). Тесмнчкитt (нвнцнтt) на бtлитt 

1·ащи сжщо не трtбва да се cтtrarь много. 

Нtкои алпинисти по nримtра на тнролцитt носятъ като тtхъ 

тиро11ския националенъ костюмъ, който остави цtлитt колtнt и 

nр2сетата съвсtмъ голи. Човtкъ трtбва да се е закалнлъ като ти

ролцнrt, за да се носи така; но по насъ пр,1 всевъзможни мухи, 

комар,1, бълхи и прашни nжтнща това е невъзмОЖtfО или nъкъ е 

м11ого рискувано. И хнrиеиат11 не е nротивъ това, защото се зака

лява органнзъмътъ. Въобще сегаш1iата хигиена признава голотата и 

я култивира. Знае се, че сега нне, лtкарнтt, усntшно лtкуваме 

много болести, особно невоастенията, малокръвието и затлъстяването, 

съ слънчеви и въздушни бани, дtто човtкъ стои по н-tколко часа 

на слънце cii.мo съ шапка ~, безъ всtкаква друга покривка на тt

лото - съвсtмъ голъ. Даже и зимно врtме човtкъ съ слънчеви и 

въздушни бани, само нtколко минути, може да се закали, - тtлото 

му да диша и да работи свободно, ржждатс1, саждата, тъll да кажа, 

въ много органи да изгаря и да се стопява. Така че всички nоч1-1аха 

да признаватъ костюма на бьбз Ева и дt110 А11ама като за иtщо 

хипiеничио при особни условия. Това е цtла область 11а физиотера

пията, nрироао-лi.чението. Но и да е така, на туриста по нашитt 

планини и nжтища nакъ му трtбватъ хигиенични долни гащи. 

За да не бждатъ nритнскаliи nоловнт1; органи, гашит1; между 

крачолит·J; lie трtбва да б.ждатъ тtши. Ако самиm opraliи еж много 

висящи, добрt е да се носи сутенсоръ t специалliи торбички за по
ловитt органи). Това особно е наложително при язден~ конь и ве

лосипедъ. Харловъ nрtnоржчва делни копринени гащи, Tt били 

леки, въ 1·орtщи1iата почти не се усtщали, а въ студено врtме 

държели топло. По тоя въпросъ остава na вtрваие на този авторъ. 

Пъкъ комуто позволява кисията, lieкa си nоржча копринени гащ1i н 

ризи въ Вратца ! Кълчищниrt гащи, конто се носяrъ отъ нtкои 

ваши селяви, еж мн~rо тежки, но рtдко тъкаf1и еж доста 

:1нrиенични. Н-tкои селеliи оrь краА Дунавскит;t; села, какrо и ~ом,У,• 

нип иокини нос.яrь лtтt само единъ чнфтъ wнроки гащи, които 

еж горни и долни. Тия гащи еж съвсtмъ широки и зинали долу 

къмъ ст.жnалата; тt вентилираrь тi;лото побрt, но, споредъ менъ, по 

нашитt прашни п.жтнща двата крачола служатъ эа баджа на праха, 

по която послtднияrъ се възкачва къмъ тtлото и се лtnн по него. 

Такъвъ недосrатъкъ ииатъ и нашит1; дълги горни панталони и дъл

rитt женсЮI фусти. 

За дtца и жени много се употрtбяватъ сега така нареченит1; 

ризи-гащи (ризи тъкани заедно съ rащитt - отъ едно парче),, 

които се об11нчаrъ nрtзъ единъ отворъ на гърба. Ti; еж практични, 

понеже тежината на rащитt се прtдава на раменtтt и nрилеrатъ 
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добрt о тtлото. Иматъ отворъ за естественитt нужди на човtка. Не 

зная защо търговскитt кжщи, конто nравятъ реформени дрехи, не пра 

·вятъ такива rаши-риэи и за мжже. Щомъ такива rащи-риви еж толкова 

хигиенични, удобни и nрtпоржчани за жени и дtца, защо да не 

са. такива и за мжжетt? Види се, прtдразсждъкътъ и мжжкото 

1Срнво разбирано достоАнство си nокаэватъ рогата ! 

Краката. - Tt се обличатъ съ чорапи. За туриститt, спо

редъ всички компетентни автори, най-практични еж мекитt вълнени 

чорапи - кжси или дълги до колtното (вж. фнr. 8). Tt трtбва да 
еж нови и неуцаnани, нескжсани и поправени добрt, защото эаш11-

тото и уцаnаното мtсто се търка и разранява крака, прави мехур

чета. Паму11нитt чорапи ставатъ корави отъ потьта 1-1 праха и лесно 

се кжсатъ. И тtхъ Laman и лруrи реформатори ги тъкатъ съвсtмъ 

рtдки, J a да диша свободно кракътъ и да се 11зnарява лесно потьта . 

Има специални чорапи за крака, които се много nотятъ, така 

Фur. 8 . Ранно турвстскв чора1ш. 

нареченнтt Sch,veiss-socken (чорапи за пот-ь~'). Tt с.ж много меки, 

приятни, попиватъ добрt по1 ьта и не даватъ да се разранява крака. 

При кжси nанrалонн чораnитt трt,бва да бж.датъ дълr~t - да nо

криватъ колtната и вълнени Тиролцитi; носятъ чорапи, които по• 

криватъ само прасетатаJ а колtната и краката оставятъ голи. Когато 

вр·~мето е студено, при кжси панталони, турнстът-ь трtбва да покрива 

чорапитt 11а краката си съ така нареченитt гамащи, т. е. чорапи 

безъ ходила (вж. фиr. 9)
1 
както зимно врtме иосятъ дtцата и же

ннтt. Tt еж вълнени или памучни и се д1:ржать за стжпалото по

срtдствомъ едно каишче или ширитъ. □о практични ми се виждатъ 

така нареченитt mollet'eres или jamЬ!eres, които не еж. друго ос

вtнъ единъ бннтъ, една фаша отъ вълненъ платъ, шнрокъ 

8- 1 О сантиметра, дълъгь 2 метра и 1 О сантиметра до 3 метра, съ 

*) На11иратъ се за процанъ въ Orilnfeld и Berlin (у С. Braun). 
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койrо се увива крака отъ rлезенитt до ко11tното (вж. фиr. 9), надъ 
·чорапа, между обувката и п,знталона. Тtзи гетри тош1ятъ крака и 
го запазватъ отъ студъ и драскане оrъ драки и храсти. Платненнтt 
.гетри, 1Соито се носятъ отъ нtкои наши франтове (контета), еж. 
много кжси, което ги прави нецtлесъобразни; тh се еа1<опчаватъ от

•сrранн и покриватъ горницата на обувката (чеnнка). Коженитt 
rетри , които се носятъ отъ нtкон ловджии, и н,ькои яздачн на 

конь, сн. досrа удобRн - зэпазватъ добрt прасетата на краката. 

Горнищта на ботушитt играе еж.щата ро11ь. 
За да ни се топляrъ краката добрt зимно врtме, както ка

захъ по-рано, трtбва да rи обуваме въ вълнени чорапи; а добрt 
ше бжде, ако турнемь подъ тtхъ и книжни чорапи (даже отъ 

,вtстиицн ) . 
Ще кажа нtколко думи за партеюшпиь (кърnи за крака). Tt 

се носятъ повече оrъ войннцитt и нtкои селяни. Партенки отъ 

1J.tur. 9. Ге.мвшn - бвнтъ. Фа.r. 10. Турuстеаи чепu1съ 1IОj1,кОвt111ъ, 

'J)tдъкъ (пороэенъ) nлатъ и обути добрt с.ж nо,удобн11 и по-хиrие 
нн,чни отъ чорапитt. Въ много широки или много т-tсни обуща (че• 
пици) тt убиватъ (нараняватъ) крака с.жщо като чораттитt. Който е 
навикна11ъ съ тtхъ, нека ги носи. За кракъ нараненъ или съ ма

.золи партенкнтt еж много по-практични, понеже по-лесно и по-добрt 
запаэватъ прtвръзкитt на раничкитt. 

Най-важната часть отъ костюма на туриста, 11ешеходеца, еж 

обув"ит,ь (чепицнтt). Tt облнчатъ краката . Обувката трtбва да 
при11trа добрt на крака - да не cтtra, нито nъкъ да бж.де много 
широка, эа да не търка и разранява месото. И въ двата случая се 
образуватъ маэоnи, кои10 еж търнитt на пtшеходството. На"•добритt 
обувк-i на турнета еж тtви съ връзки (шнурове), ващото тt мо
rатъ да се стtrатъ и раэnущатъ сnоредъ условията (вж. фиr. 10). 
Когато туристътъ се качва по планннитt, разпуска малко връзкитt 
на обувкнтt си, а коrато слиза, стtга ги, за да не играе и да не 

,се изкълчва крака му. Връвкнтt трtбва да бж.датъ кожени, по въз-
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можность отъ делфинова кожа. Виtсто връзки l!a обувкнt си мо
жемъ да поставниъ эатворачки като на каучуковитt шошони, т. е . 
двt металични яэнчета, които се вкарватъ едно въ друго и еж на• 

эж.бени така, че човtкъ може да cтtra страничнитt части, уши, на 
обувката както иска. Това става бързо, беэъ много на.веждане, 
което за Щ)•дебелитt хора е rолtмо nрt.нмушество. Горнището на 
обувката не трtбва да ба.де много високо надъ rлезенитt (malleoli), 
кокал,;етата, на крака, sa да не убива месото на прасето. Ornp1;дt 
се nоставятъ само 4-5 голи копчета; съ повече се затруднява връзва
нето на връвкитi;. Самнтt обувки трtбва да ек.. направени отъ вол

ска кожа или отъ юфтъ. Тtлешката кожа не е непромокаема. Пръс
титt трtбва да стоятъ по-наэадъ отъ върха на обувката поне 2 
си. , за да не се нараняватъ при удряне крака о камъчетата. Прtд
nочита се върхътъ да бжде двоенъ, за да уг.тои на такъвъ ударъ и 

да не се кж.са и изтрива лесно. Формата на обувкитt трtбва да бжде 
тъ/:1 наречената „американска• (съ широки върхове, носове), эа да 
бждатъ пръститt свободни (вж. фиr. 10); такава е аслж и естеtт• 
вената форма на нормалния, неиэм.жчения, отъ моднитt остри, иг1ю• 
образни обувки. Подметкитt имъ трtбва да бждатъ дебели или двойни и 
да се иэдаватъ настрани 1-I ·5 см . Т·!; трtбва да еж зашити съ гор• 
нището, а не ковани съ гвоздеи. Токовет1; да бждатъ низки и ши
роки. Кожата oтropt на крака (на гърба му) да бжде беэъ шевъ 
и отъ едно парче, а задн11ятъ шевъ да б.жде покритъ, за да н~ 
убива петата . Горнището на тока да не бжде кораво, за да не 

убива месата. То трtбва да е раэчукано и добрt размекнато. 
Обувката отвжтрt трtбва да е nо11рита съ мека кожа, мешина. За 
да не влиза вода въ нея, поставя се отпрtдъ кожено яэиче, сгънато
отстрани и зашито за обувка1а. А връэкитt се връэватъ върху 

язичето. Ушит-!; на обувкитt трtбва да бждатъ от·ь якъ nлатъ или 

кожени и добрt. зашити. 

Прtпоржчва се, особено за ония, на които се по,ятъ краката, 

да носяrъ въ обувкнтt си подлож,си отъ мъхъ, тапа, луфа или ас
бе-:тови. Tt трtбва често да се вадятъ и сушаrг. Аэъ нося обувки 
съ външни подложки отъ тапа, поставени между подметкитt и гор
нището на обувки-гt. Тапата въ случая эапаэва крака отъ влага, 

когато се намокри ходилото, и ми се вижда доста utлесъобраана. 
Горко на тоrова, който тръгне на пжть съ нови сбуша ! Ту

рвстъ1·ъ прtди да тръгне на д1,лъгъ пжть трtбва да поноси о/:ув
китt си, да направи съ т1;хъ малки екскурзии, докато прилtrнатъ 
добрt на крdката му, иначе тоА ще бжде прннупенъ да ходи като 

по орtхи или по 1ърне, ще се иамжчва и ще стане мжченикъ на 

мазолитt, прtтриванията и разраняванията на краката. За да не 
проrrущатъ обувкитt влага, намазва се кожата имъ съ чиста 

маэь или съ сnеuиална мазь - морсова маэь (morsбl), Jauparine*). За 

•) Намира се за. проданъ у Och f reres, 4 Rue du Marche, Geneve, Suisse .. 
Тая rьроrвска кжща е наl!,стара1а и наl'l-nозната въ Швейuария съ турист
ск11 артикули. 
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.Jla не се плъзга туристътъ по 1<анарнтt и эа да б,кде ходътъ му 

rю-сиrуренъ, обувкитt му трtбва да еж подковани съ специални 

rвозо.еи - ос-три, издадени и наэжбени отъ разни страни (вж. фиr. 
10). Обувкиr\; на алпиниста (планиниста) не трtбва да внждатъ боя 
-(вакса). Tt се мажатъ два лжти въ седмицата съ специалната маэь 
- наА-добрt е, когато еж мокри. А когато се оставятъ да съхнатъ 
сл1;дъ нtкон екскурзия, трtбан да се наnълнятъ съ чорапи, парцали 

или съ сухо сtно. Добрt е туристътъ да има въ раницата си и едннъ 
чифтъ леки чепици, лекн пантофи или терлици эа обуване 11рtэъ 
врtме на 11очив1<а, изъ града и изъ равно шосе. За екскурзии по 
равн11 ска11и и nжтища nравятъ се леки платнени обувки съ табани 

оть къп•1ища или плетени вжжеrа. Така нареченнтt юнашки или rим• 
настични леки r111атнени обувки еж доста практични эа ходене нзъ 

града и прtзъ врtме на nо•11-1вка. 

Друrъ видъ обув!<и еж ботущит!Ь. Tt, се tюсятъ у насъ най-много 

·отъ воАннцнтt, носятъ ги на ловъ н за яздене конь, но еж доста не

практични, понеже убнватъ и стtrатъ прасетата и не позволяватъ 

свободно да се вентилира крака. Въ войската почнаха вече да за
мtнятъ рускитt ботуши съ високи чепици, наречени японски. 

Наmитt национални царвули еж практични само за извtстни 
мtста. Tt еж удобни за ходене по равни пжтища, понеже еж. леки, 

но ПО' nланиннтt и по остритt скаJJн ннкакъ не еж удобни, защото 

табанитt имъ еж. тънки и в·ьрховетt слаби, та не може да се эа• 
пази крака отъ набиване и наран11ване Ако СЕ nоставятъ на царву

пнтt двойни подметки (пен•1ета) и се наnравятъ върхотетt. имъ ши
роки н при това навущата за увиване крака се модернизиратъ малко, 

мис11я, тt ще станат·ь хигиенични турнстскн обувки. 

Пантофитrь, кжситt че11ици, съвсtмъ еж неудобни за туриста, 

~ащото крак·ьтъ играе въ тtхъ и лесно може да се изкълчи и на. 

рани по □ланннитt, а no равни лжтища тt се 11ъщ1яrъ съ □tсъкъ н 
камъчета, които силно дразнятъ и убнватъ крака. За малки изпети 
по долини и равнини би се употрtбявалн и nантофнтt, но трtбва 

да се прtnасватъ добрt, прtзъ глезенитt на крака, за да не вли
зат·ь в·ь тtхь пtсъкъ и камъчета и да не r.e кълчи лесно крака. 

Най-хнrнени•1нН1t въобще, но не и най-практнчннтt за туриста с,к 
»сандалннтt", т е. пантофи само съ подметки (пенчета) н реиъuи, 
безъ друга кожа, н nбути на босъ кракъ, каквито носятъ кaJJyrepитt 
1<аnуцини•:,•), или така нареченитt » кнаltповн сандалнн w. ХиrиеннчJJи 
еж н пантофи, отворени така, че кракътъ да се вентилира свободно, 
и опасани само съ едно ремъче прtзъ гърба на ходилото. Сжщо 

такива еж. по-внсокнтt пантофи, направени отгорt отъ рtдъкъ nпатъ 
или отъ тънк11 пnетени кожени ремъчета така, че да може кракътъ 

добрt да се вентилира. Обаче по баJ1канит1;, по скалнтъ н камъна
цнтt съ пантофи човtкъ би рнсхувалъ да си изкълчи краката или 
най-малкото да ги наранн. 

'") Калугерu оrъ ордена на св. Францнскъ. 
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За галоши и лума не може да става - не еж. обувки за ту

рнета. Изключение би се направило зимно врtие н то съ рискъ да 

се скж.сатъ на всtка крачка или да се изrубятъ въ лtnливвта каль. 

Да ходи турнсптъ 6осъ по равни шосета е мно1·0 рискувано, 

но не е нехигиенично. Ходенето така по планннитt е невъзможно. 

Htкora единъ лудъ човtкъ въ Фµанция обtщавалъ на тамошното 

военно министерство да му икономисва всtка година по нtколко 

милиона франка отъ бюджета, като махне чеnицитt на воАницитt и 

патентова своето нзобрtтенне - .да се табаносатъ краката на вой

ницнтt ..• !• Само тогава турнстътъ би ходилъ босъ навсtкждt 

безъ страхъ и безнаказано, но дотогава нека еж здрави че

nнцитt ни 1 
Доста практични еж ~уменитrь (1'ау•tу1'овиm!Ь) 1zодлож1.:и, 

конто се завннтуватъ въ токоветi; на обувкитt. Съ тtхъ ходътъ 

става nо-еластнченъ, nс-безшуиенъ, амортнратъ се сътрtсеннята, при -
чнненн on. удряне токоветt о nжтя, н кракътъ не се плъзга така 

лесно по канарнтt. Гуменнтt токове еж. практични н по планинн,t, 

но за таиъ оше го-практични еж. rаоздеитt. За всtкидневното хо

дене rуменитt подложки'') еж много удобни и хигиенични. 

Съюзътъ на славянскитt 

туристи. - Вrориятъ подготови
теленъ славянски сборъ въ Со

фия прtзъ юннй т. г. взе рtше

нне да се ос.жщстви проектирания 

славянски туристскн съюзъ. Резо

люцията за това бt прtдставена 

отъ чешкия деле1с1тъ д-ръ Вра-
111ис.11авъ Черни. Подготовнтелн11тl; 

работи за тоя с1:юзъ СА\. свърu1ени. 

Хижата на Витоша. - На
стоятелст11ото на Соф111tския клонъ 

• Алеко Константиновъ ~ е поиска

ло отъ Софийския окржженъ съ

вtтъ и отъ СофнАската rралска 

община СЪ мотивирани заявления 
rrомощь за изграждане хижата на 

Витоша. Надtваме се, че окрж.ж-

*) Ецннъ ч11фгь струваrь I л. 

(Слtдва). 

ннтt н общинскитt съвtтннцн ше

разбератъ значението на Витош

ката хижа, у1<расата на столицата, 

н ще у довлетворятъ справедnивото 

искане на столнчнh гt туристи. 

Тури стека хижа. - В . Тър

новскнятъ клонъ • Трапезица" въ 
едно отъ общитt си извънреднИ

васtдания прtзъ тоя мtсецъ е. 

разнсквалъ въпроса за построява

не турнстската хижа на .Хисаря•. 

Рtшено е съ rолtмо болшинство 

да се нзравходятъ ва постройка

та 11 около 40,000 лева. Избрана 
е н комисия, която ще се грижи 

за намиране източницитt. Хвала и 

честь на старо-столичаннтt ту

ристи 1 
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Н-tмски туристъ въ Бъпга- Рипа планина съ вtчнитt и снt
рия. - Баварецътъ (отъ Мюn- гове и околнитt български рав-
хенъ) д-ръ Адалберт1, Сегинъ, из- нини. Г-нъ Сеrинъ е членъ на 
вtстенъ туристъ, миналото лtто Франuузкия аппински клубъ, на 
посtти и България. ТоА бt ра- Нtмско - Австрийското планинско 
nушно прнетъ отъ столичннтt ту- nружество, на Крнмско-l{авказкня 
рнсти н развеnенъ въ окопнuстьта планински клубъ и на оълrарско• 
на София и по красивата Витоша, то туристско nружество - Софий
отдtто е видtлъ величествената ски 1шонъ .Алеко Константнновъ" 

Т У Р И С Т С К А П О Щ А. 

Пorptwнo е съобщено въ отчета за 1007 год. на В. · Търнов
с1Сия клонъ • Трапезица•, че с~ дадени на централното настоятелство 
на дружеството 20 екземплнра отъ • Пжтеводитель на В.-Търново и 
околностьта му", издзние на сжщия клонъ (вж .• Бълг. туристъ", 
год. VI'I, бр. 9, стр. 140). Въ библиотеката на настоятелството не 

е полученъ нито единъ екземпляръ отъ тоя пжтеводителъ. 

* 
Рекламата на швейцарската търговска кжща М. Och Freres ще 

се помtства въ · останалитt броеве на сегашната година на списа

нието. На сжщата кжща еж изпратени бр. 1-6. 

Отчетътъ нii централното настоятелс.то на БТД. за 1909 rод .. 
че1·енъ на Х туристскн сборъ въ София, ще се печати въ единъ. 
отъ близкитt броеве на списанието. 

До KJIOHOB8Tt на втд. 

Членоветt на дружеството отдавна вече еж получили бр. 6 на , 
дружествения орrанъ и знаятъ, че трtбва да внесатъ чрtзъ клоно 
вото си настоятелство въ централната каса 1 левъ абонаментъ за 
utnaтa му годишнина. А клоновитt настоятелства пъкъ еж эад1лжени 
да събератъ тоя абонаментъ вед11ага спtдъ излизането броА 1. н да, 
из11ратятъ сумнтt незабавно въ касата. Обаче еднит1; 11 пругитt за• 
бравиха своитt задължения къмъ централната каса, забравиха, че 
издаването на списанието става съ пари (а 1t ше ппатятъ само 10-
стот. за броА \) и че rпавниятъ източннкъ за това е абонамента. 



Централнс,то настоятелство, като има 11рtдъ видъ положението 

на каса'J'а си и задълженията, които има cnptмo кредиторитt по 

издаване дружествения ор1·анъ, най-настоятелно нека отъ клоноветt. 

да из11ратятъ веднага абонамента на списанието и приноса си къмъ 

централната каса. Конто клонове не изnълнятъ тия еж задъ11же

m1я къиъ каса и не се съобразяватъ съ исканията на чл. чл. 

бЗ и 64 отъ дружествения уставъ, ще се смtтатъ за неизправни и 

ще се nриложатъ за тtхъ чл. ч11. 87 и 88 отъ сжщия уставъ. 

Omz 1,ентралното настоятелство. 

ОБЯВИ----

п 11пвоnи1n nь ~;а~О!И~О:88~~~;:о:аьт;IIИЙЦИ;; м';.а~Зд:~ 
f l\ l:i l:iJJ ние на Българското Турнстско друже

ство. Цtна 1 левъ . На 1 О и повече екземпляра прави се 25 ¼ 
отстжпка. Намира се за продань у централното настоятелство на 

дружеството и у книжарнн,1итt въ София. 

ф~I~r'Афии 
на Мусала, Габровски.11 мопа-
стирь, Поrанавскин монастирь, 

Чамъ-кори.11 и Бачковски.я мо

вастврь па пощенски карти. 

Издава Софийския клонъ ~Алеко Константиновъ" оть 

БТД; 50 и повече карти - цtна 5 ст. едната. 

ФаО~нка 1а Оапуви Д. К. Куновъ, София, р1боти н 

доставя тvристс1т тоя~и (ковани 

съ шипъ) - съ гега и безъ гега. 

Печатшща un П i\l. Б.t1 ааiiтовъ - София. 


