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J1итието на туриста. 
(Продължение отъ брой 8-9). 

Каза~ъ, че наА-добра вода эа пиене е изворната. Добра е 
си.що и тая на планиискит1; рtкич~с.и, ако не мннаватъ краА utкое
сепо ипи колиба, кжntто хвърлятъ разни нечистотии, конто моrатъ да я заразятъ. Така, прtди нtколко години Пловдивъ бtwe зара• 
зенъ съ тифусъ, породи нtколкото случаи отъ сжщ та болесть въ сепа, краА конто тече рtката, която дава вода на града. Водата на, 
иtкои оrь тtвн рtкички съдържа растителни и животински гнили, вещества, които дразнятъ червата и причиняватъ разстроАство. Та• 
кава вода трtбва да се пие само съ лимоие11а соль или прtварена„ 
Кладенчевата вода, особено ако е близу до населено мtсто, не ви
наги е ;~обра эа пиене. Тя и водата на лединцчтt не е провtтрена~ 
не съдържа въэдуrъ, а с·ьдържа хумена и варовита сопь, които 11 
оравятъ тежка, твърда и риэстроАватъ стомаха. 
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Досега не е изнамtренъ практнченъ филтърь, съ коАто тури

-.стътъ да може лесно да филтрира и обезвредява вода за пиене. 

Единъ отъ наА-добритt споёобн за фиптр11ране вода е оня, 

коАто се употрtбs~ва въ вrичкитt краАдунавскн rрадоае: напива се 

въ водата малко стипца н поспt се разбива съ пръчка, за да се 

смtсн добрt. Вснчкнтt нечистотии въ водата за два -три часа по хи

иико-иехакиченъ начннъ се уrаяватъ и тя става бистра. Този 

способъ е на Букурещкия професоръ В. Бабешъ, бактереолоrъ. Има 

разни походни фнлтр11, но нито единъ отъ тtхъ не е практичекъ и 

усъвършенствуванъ. 

Изворната вода може да се пие направо - беn прtчистване, а 

рtчиата се пие съ малко лимонена киселина или съ лимонена кнсе

.лнна и малко Acidum tartaricum. Получава се нtщо като сеАдлнчъ . 

При кипенето се образува вжrnt!ливъ двуокисъ (СO
2), коАт :> до из

вi;стна степень обезврtдява водата•). Харловъ вниа,·и носн съ себе 

си на екскурзия едно стъкленn шнше.нце съ по 25 грама прахъ отъ 
лимонена и тартарова киселини. Отъ тtхъ насипва малко въ водата 

за пиене, която почва да щипе като лимонада. Това при6а11яне на 

в.жrлепивия двуокисъ е полезно, защото не само nрtчиства малко 

водата, но и дtАсrвува възбудително върху организма Знаемъ отъ 

физиологията, че тоА дразни центъра на дишането и на сърnцебие• 

нето, съ което кървообръщението става uо-живо, дишането - по-дъл

боко, а съ това тtлото се 06одря11а и възбужда, умората се иад • 
вива. Н"kма и"kwo по- полезно отъ такава rазозна вода, селтерска вода 

или с и фон ъ, както я казватъ по насъ. Тя разхлабва и възбужда 

и може да се намtри почти въ всички по-rолtми села. З I rолtми 

екскурзии, когато се зtма повече багажъ, може да се земе за тая 

цi;ль и едно сnеuиално ror,i;мo шнше, за да си прави чов"kкъ сsмъ 

содовата вода. Особено еж практични ония съ едни спецналии па• 

трончета за сжшата utль. 

Полезно питие за туриста е лимон а д ат а. Почти въ всички 

по-rолi;ми села у насъ има лнионада въ запушени mишета - както 

ги прнrотвятъ садо,лимонаденнтt фабрики . Тя съnържа много в.111.

rпелнвъ двуокисъ, ииа сладъкъ н nрияrенъ вкусъ и е разхладителна. 

В ь една моя усилена екскурзия съ велоснnедъ отъ Стара Загора no 
Мернчт;ри и обратно за едннъ день изп11хъ въ най-силната горе

щина 12 шишета лимонаnа и прtзъ всичкото врtме б"kхъ бодъръ 

и не усtщахъ даже глада . llo насъ тя се намира почти въ всички 

n >•rол"kми села. 
С п и р т н и n и т и е т а. Дали турнстътъ, освtнъ вода, не бива 

да nне и малко спиртн11 питиета, е въпросъ сnоренъ и сега. Н"kкои 

му отричатъ всtкаква полза отъ спиртиитt питиета, даже доказватъ, 

че му врtдятъ. Друrн nъкъ ги наи~раrь безвр"knни, даже малко ПО• 

лезни, ако се употрtбяватъ въ ум"kрено ко,1ичесrво. А вtрнктt по

к11ониици на Бакхуса ги пиятъ на лtво и на дtсно, дома н при пжту• 

*) Фирwата Heinrich Saluvaiger (\1/eir1strasse, Мнпсhеп) прав11 шуwещн 

боwбон11, конrо, ТJреии въ вода, правять 11н11онова иl!И wаnннова шуwеща 

лимонада. 
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ването сн. Азъ nоддържамъ, че спнртнитt питиета въ туризма еж nоаече врtдни нежели полезни. Сnорецъ Харлова, когато туристъть е много уморенъ, когото той е блнзу до цtлъта и му трtбва едно ма11ко усилие, тогава нtколко каr1ки n·ьрвокачественъ к о н я к ъ съ вода и· захарь би възбудилъ силитt му, би му nомоrналъ, обаче това е за кратко врtме - слt11ъ първия тласъкъ наст.жnва отладъкъ иа с.илнтk и сnадане топлината иа тtлото. Поради парализирането на ловръхностнитt кървоноснн сж.дове, които се разширяватъ, изстудява се бликналата нn повръхностьта на тtлото кръвь и топли• ната спада. Затова, даже зимt, сnиртнитt питиета си. врtдни. Харловъ е съrласенъ да пие туристътъ малко в и н о, топло или с:rудено, или бира само вечерь, спtдъ като се е nрибралъ на почивка въ хана. Виното, смtсено съ содова вода (шnрнцеръ), е по-приятно н по малко врtдно за оня, който е навикналъ да ro пие. 
Казахъ ве11е, доколко еж допустими спиртннтt напитки при nя.туването. Това ще възмути ония туристи, които оrраничаватъ своиrt екскурзии само до извtстни мtста съ желtзиицата, за да устрояrь нtкоА гуляй съ вода, чай, кафе и лимонада. Но има хора, които иматъ жажда за вино, за конякъ, за бира, а не и за вода, както остроумно забtлtзва Харловъ. Верnиктътъ му за тtхъ е строгъ: настрана вс.ички спиртни питиета прtзъ врtме на nн.туването . Вечерь, прtзъ врtие на почивката, малко вино не врtдн, особено топло и сладко при студено врtме. Не врtдяrь и нtколко капки коняк ь съ водата, когато тя не е изворна. Азъ напълно сnодtлямъ инtнието на Харлова. Tolt само единъ nжть при една екскурзия оnиталъ ш а ы n а н с к о то в и н о, но то му причинило главоболие и шумтене въ уш~,,тt. Изглежда, че шампанското, породи ззхарьта и вжrлеливня двуокисъ, които съдържа, е 110 възбудително и по-полезно, но, разбира се, не прtзъ врhме на ходенето. Спортистътъ прtзъ врtме на спорта, подъ всич1U1тt му видове, трtбаа да се въздържа отъ спиртнитt питиета . Всtки отъ оnнтъ знае, че тогава тtэи напитки • пр l;сичатъ кpallara •, както се казва по насъ. При rориитt условия (при това виното и конякътъ или ромътъ да еж отъ най-добро ка•1ество и умkрено nиенн) се позволявагъ спиртни питиета въ туризма. Но иnи тър=н по насъ чисто вино, неф1лшифнцирано: трtбва да ro днришъ съ Дногеновия фенеръ I Аэъ у дома не пия други питиета освtнъ вода и чаА, но въ екскурзиитt си nня лимонада, сrуденъ чай съ малко захарь и малко чнстъ ромъ илн кокя~, много рtдко вино съ сифонъ и то вечерь, слtд·ь nptyмopa. Н i;ма никога да забравя, какь слtдъ едно трудно възкачване на Theodul pass (3000 м.), срtдъ снtжни бури и студъ, вечерьта въ конrрабзнцистння ханъ на тази алпийска височина възкръснахъ почти, какъ усtтихъ, че кръвыа ми отмръзва и се стоnлюаа цtnoro тt110, спl;дъ като изпихъ 1/ 1 литьръ черно топло вино, сварено съ захарь, ка►1е11а и караифилъ. При такива условия и при излети на ви:оки п,1ан-t11и и л~цниц11 вино ro не е за изхвърляне. Хзрловъ, който отначзло е би11ъ сьвсkмъ в ьзцържатель, слtдъ дълги опити nрtпоржчва да се пие вино, но въ хомеопатични дози - ' / .. 
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-1 лнтъръ наА-добро вино за 4-5 души, за 16-18 часовъ_ труденъ 
изпетъ. Въ такива микроскопични дозн, като за причастие, разбира 
се, то не е врtдно. 

НаА-върлня непрнятель на туриста, сnоредъ ХарловJ, е б и р ат а. 
Лtтt тя дtАствува депремерующе и уснпляюще; отъ нея мисцитt 
се чувствуватъ като смазани, мозъl(ЪТЪ натежава, rпавата боли н 
енергията се губи, Това д"l;ftствува по-слабо на тtзи, които еж на

викнапи да я пиятъ. Толкозъ е врtдна 11рtсната и хубава бира ; 
а колко по-врtдна ще бжде оная по сепата въ бутилки, стара , ки
села, развапена даже ; отъ нея ще се развапи . стомаха неnрtменно. 
Бирата съ содо1:1а лимонапа става по.вкусна и по-малко врtдна, но 
прtзъ врtме на tкскурзttя и така · не е за nрtnор&чване. '!'оrава по
добрt ще бжде да сЕ: пие поне вино съ сода или содова лимонада, 

Значи бирата не трtбва да се уuотрtбява ннкакъ прtзъ врtме на 
о.жтуване. Който е навикнапъ съ ная и не може да се зад1,ржа, нека 

пие малко, но само ако е nptcнa и добра и то r1рtзъ врtие на ве• 

черната 11очивка, прtди лtrаието си. 
Полезни питиета за турнета еж: бозата, пиво1Сваса, кафето 

и чая. 

Бозата е вкусно и хранително питие. Тя се добива отъ 
просено брашно чрtзъ сваряване и шупване. Бозата съдържа вода 
- 68·4 части, бtлnцн - 3·5, тлъстини - 1, в.жrлеводн - 37, 
соли - 0 ·103, натри - О:033, мангани - О·О98, желtзо - 0·008, 
фосфоръ - 0·298, ctpa - О 009 н кремнн - 0'054. А кравеш
кото млtко съдържа вода - 87·42 части, бtлтъци - 3·41, т,1ъстнни 
3·65 и ва.rлеводи - 4·81*). Значи бозата съдържа 6 ПАПИ повече 
вжrпеводн, отколкото кравешкото млtко. Тя е много rю-поnезна и 
Щ)•хранителна отъ бирата и виното. НаА-дсэбра е прtсната боза. Тя 
може да се nJ1e беэъ страхъ, но не и иноrо, за да се не ра-зстроАна 
стомаха. Мнозина отъ насъ, лtкарнтt, я прtпоржчваме н на болни, 
защото храни н разхлажда, Нtкои ядатъ бозата като чорба и си 
дробятъ въ •·ея хлtбъ. 

П и в о к в а с ъ т ъ е руско питие, приготвено чрtзъ фермен

тация на ръженъ хпtбъ и на разни плодове. Tolt е доста вкусенъ 
и хранителенъ, но стон по-долt отъ бозата. Въ Русия ro приrот• 
вятъ добрt, ос~бено фруктовия. У насъ почнаха да nравятъ пиво
квасъ отпрtдн нtколко години и се продава сега само въ нtкои по
rолtии градове. 

/{ а ф е за пиене се приготвя оrь силено печено кафе. Кафе• 
ниятъ плодъ съдържа покраА многото етерично•аро~атични наспа 

и алкалоида нафеинъ (около 3¼), коАто ние, лt.~рнтt, даваме 
за укрt11ване сърдuето при разни болести. Това именно го прави 
цtнно аа туриста. Кафето е наА-вtрннятъ възбудитель на сърдеч• 
ната сила. То се сварява а la турка, както става и_ по нась, и то

гава е декоктъ, или се полива, само съ rореша вода като чая и е 

инфузия. Каф~то, пие.но съ захарь или беаъ 11ef!, е укрtпително пи-

•) Вж . • НашJта ежедневна храна• . 
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тие, което прtмахва умората, съживява уморенитt мисuн, възбужда 
мозъка, иервитt и сърдцето. То се носи лесно въ раница и навсt• 
кждt. може да се свари, даже н въ наR-днвнтt кжтоsе на балкана, за• 
това не трt.бва да липсва on. провизннтt на турнета. Кафе съ 11Лtко 
или чalt, употрtбено сутрннь, е още по-вкусно и по-полезно*). Сип• 
но укрt.nитепно питие е то, когато се 11не спtдъ обtда и закуската, 
Нервннтt хора ставатъ по-нервни отъ него, но на nжтъ тt. губятъ 
толкова нервна е11ерrия , че никога н"twa да ииъ врtди. 

Като сурроrаТ'Ь на кафето е смокнниото кафе, франк ъ 
кафе, което се смtсва съ обикновено. Варненскиятъ пtкарь Тео• 
доровъ nри1·отвя храносмно кафе ооиоваrа на което еж. смокн• 
нитt. Това ка'J)е съдържа наlt-попезии храносопни сопи. То е сиi;
сено съ обикновено кафе. Разхладително и тонично кафе е Ctnljдt• 
ното черно кафе (мазагранъ). То се вари rъ малко пнмонъ н му 
се туря бучка педъ. Пие се съвсtмъ студено. 

Ч а А се приготвя отъ пистата на китайското растение 11ай. 
Чайното дърво е дребно като чемшира. Уп,трt.бението на чая наl! 
мноrо е разпространено въ Китай, ceтlft на осrровъ ЦеАпонъ , въ 
Индия, въ Индо- Кнтаlt и пр , отдtто по сухо се прtН1ся въ Евро
пейска Русю, . Приготвянето на чая става по два способа : 1'1t• 
mailcJCu (полива се съ врtпа вода) и ан~Аuйски (ври въ вода 
дотогава, докато стане черъ r1 минатъ въ водата всичкнтt му ек-

- страктивни вещества). Въ Лондонъ съмъ nилъ чar.t така черъ и сн
пенъ, че бt много 'rорчнвъ н дотолкова стипчивъ (отъ таннна), че 
усгата ми се свиваха като отъ стипца. Чаятъ съдържа танинъ, ете
рично-ароматични масла и около 3¼ теоброминъ, алкалоидъ, коllто 
усилва сърдцето и нервитt като кафенна и причинява изобилна пи
кочь. Х1рловъ прtпоржчва да се приготвя чаА за п.111.ть така : турятъ 
се чаени листа въ студена вода, дtто киснятъ цtпа нощь, н сетнt 
получената чаена вода се напива вi. плоската. По тоя начинъ се по
пучава лекъ и nрнятенъ чаА, пишенъ съвсtмъ отъ rорчнвинитt на 
чая. При екскурзинтt ек азъ сыrъ практнкувалъ и другъ по-простъ 
иачинъ за приготвяне чalt : турятъ се въ устата е11на глътка вода, 
мапко чаени листа и захарь н се държатъ са1110 нtко11ко секунди, за 
да се получи чаА съ приятенъ вкусъ; или пъкъ просто се държатъ 
въ устат.а чаенитt писта, които се раэиекватъ въ плюиката, нзпу
щатъ нtкои вещества, и като се туря въ нея отъ врtие на врtме 
парче захарь, получава се една глътка своеобразенъ чalt. ЧаА на 
листа въ пакетчета или въ мапки тенекени кутии се носи лесно въ 
раница. Има чаА и на прахъ, пресуванъ въ форма на крж.rпи па
стипкн**). Една постилка такъвъ чай, раатворенъ въ чаша топла вода, 
дава nрtвъзходенъ чай зз пиене, Формата на nастипката, колкото 
в&трtшния кржrъ на една наша пеrь-стотинкова никелова монета, е 
много удобна за носене въ раница. Вь Русия 11родааать единъ видъ 

*J Вж . забtА, на стр. 143. 
*') 1акъвъ чаА продава търговската кжща Вorrughs & We!lcome, London. 

Ецна кутиАка съ 100 nастнпки - 65 ст. ; кутиАка съ 100 пастнпкн оrь чая 
.шt!lauge spt!ciaJ• -· 1.'20 пв. 
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прссуванъ чвА въ фооиа на кирпичи, нареченъ .кнрпичныА !!аА • . 
Отъ него се режатъ парчета и се разтварятъ въ врtла вода. Но 
чаятъ не е отъ най-добрия сортъ, Въ излетитt си по Алпитt винаги 
съмъ носtлъ въ металична плоска около 2 лит. снленъ чай, Пиехъ 
го студенъ съ малко коня~съ или ромъ и много захарь. Въ него на, 

иtрихъ източвикъ на нова енергия слtдъ снлна умора. Чаятъ дtА
ствува благотворно и вечерь, когато иска човtкъ да работи ум
ствена работа. Това вкусно питие, съэдатель на енергия, може да 
се приготви за нtкслко минути и въ наА-затънтената колиба, даже 
н на открито на спиртна туристс.ка лампичка. Споредъ менъ, чаятъ 

е облаrородителенъ и дружелюбенъ факторъ. Toll е полезно питие 
за туриста. 

Туристът·ь трtбва да знае не само да избира храната си, но 
и да раэпр1ъдп,,м врп,мето за хранене, почив,т и 11,хтуване споредъ 
иэис"ва1тлта на :шгиената ,i лоtмит,ъ сг нцжди. Така, сутринната 
закуска nропtть, лtтt и есень се прави около 5 часа. Закусва се 
чall или кафе съ хлtбъ или пъкъ шоколадено млtко съ бисквити, 
Може да се прибави и малко nptcнo масло и 1-2 яl!ца, ако има 
и ако nозволяватъ срtдствата, разбира се. Слtдъ това се nжтува до 
01<оло 10 часа прtди пладне, Наст.жnва rолtмата почивка, Прави се 
втора закуска съ леки яденета - яйца, иалко шумка, ошафъ (ком

nотъ или други подобни. Около 12-1 часа се прави ol'itдъ съ по• 
силна храна - супа съ оризъ, зеленчуци, парче иесо, компотъ, слад

киши или оилетъ и пр. Тая почивка ;рае до 4 часа слtдъ пладне 
въ голtми горещини, а въ хладно врtме се тръгва на пж.rь по,рано. 
Прtди тръгването се прави малка закуска - чаша кафе съ малко 
хлtбъ н11н бисквити. Около 6 часа се прави npyra малка захуска 
съ хлtбъ н парче сланина или друга подобна храна. Пжтуването 
nродмжава отъ 4 до 7 -8 часа вечерьта. Вечерята се прави не по
J<Ъсно отъ В часа. Тогава се ядатъ месни яденета и сладкиши. На
стжпва втората голtиа почивка. Прtвъ това врtие навнкналиятъ съ 
спиртни питиета туристъ мо>kе съ по-малъкъ рнскъ да пие малко 

чисто вино или бира. Лtrането трtбва да става най-късно въ 10 
часа вечерыа, .а ставането - въ 4 часа сутрнньта. И тъА, наА-под
ходящо врtие за rur.туване въ голtмн rорещн1:1н е отъ 5 до 10 часа 
прtди пладне и отъ 4 до 8 часа слtдъ пладне. Прtзъ деня се 11ра
вятъ 5-6 похапвания (закуски) HaR добрt е, разбира се, и яденето 
да става на открито, въ лоното на природата. Ако туриститt п.а

тувать на група и носятъ съ себе си туристска палатка, иоrатъ да 

нощуватъ подъ нея на открито, и съ това по-лесно ще нзбtгватъ 

иечиститt ханища и rостмнници, Само по тоя начинъ турис,ътъ би 
поживtлъ номадски животъ въ лоното на прtлестната природа и би 

.за.бравилъ . хорски думи, скърби и ядове•. - Съ това свършваиъ 
съвtтитt си за :храната и питието на туриста. 

(Слtдва), 
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Десетияrъ редовенъ сборъ на 5ТД. 
въ София. 

деветиятъ сборъ на туриститt въ историчния градецъ Брацигово бt избралъ иtсто за десетата срtща на бълrарскнтt туристи столицата на Българското царство - София, ииенитъ въ миналото н цвtтущъ сега rрадъ. Въ тоя нзборъ на иi;стото за срi;ща еж 
влияли отъ една с-трана мотиви, kоито се kри11тъ въ желанието на бълrарс.китt бродници да се сбератъ втори пж.ть при политt на Витоша - въ София, отъ друга страна мотиви, които се криятъ въ желанието на сжщитi; да поздравятъ съ десеподишнипата отъ сжществуването си първата туристски издънка - Софиl!ския kлонъ • Алеко Константиновъ • , и да взематъ уча~тие въ тържествата на 11. всеславянски и соколо-юнашки сбсрове въ София. 

Съгласно програмата на Централното Настоятелство, изработена съвиtстно съ настсятелството на клона .Алеко Константиновъ•, стичането на турнститt почна на 26. юннll вечерыа. Столичнитi. туристи посрtщнаха въ 9 ч. и 20 м. дpyrapиft си отъ Пловднвъ, Браuиrово, Т.-Пазарджикъ, Долна-Баня и Бtлово, а слtдъ 30 мин. вснчkнт1; дружно посрtщнаха ония отъ Търново и Враца. Гостнтi;-туристи бtха настанени вечерьта на квартири отъ Софнllскитt си другари. 
На 27. юннА сутриныа, въ 7~ 1 ч. , 11O-гоntмата часть отъ туриститt с~ събраха въ локала .Малкото казином и оттам·ь потеглиха за сборното мtсто - салона на 1. Софийска държавна мжжка гимназии. Тамъ бt наредена н туристската изложба на картини нзъ много прtлестни кжтове на милата ни родина. Изложени бtха 20 такива картини и на СофиАскня туристъ Траllчевъ, фотографъ при Министерството на Народната Просвtта. Подъ негово рн.ководство бtше наредена цtлата картинна изложба. 

3ас1щанве па Х. редовеН"ь сбор-ь па БТД. 
3асtданието на сбора се отвори въ ~ часа сутриныа въ украсения съ картини салонь отъ замtстникъ-nрtдседателя*) на БТД, r-иъ С. Д. Снрихсни. Но като се установи, че не nрисжтству11атъ повече отъ половината отъ вснчкн членове на задругата, засtданнето се отложн за едннъ часъ съгласно чл. 76 отъ дружествения уставъ. Точно въ 9 часа зsсtданието продължи. Лрtдседателыъ за случая 

каза слtдната nрн11 t.тсrвена рtчь : 

Драги туристи, - бродхищ1 български! 
Вне сте J1onert.nн оть Ри11а, Pon.onиrt., Балкана, дунава II Черно море Bn това софиllско равно по11е, 110 по11итt на Витоша, за да се виднте съ насъ, софиl!скитt туристи, а н11е, любезни J1pyrapи, вн прив11тсrауваwе съ добр♦ дошлu, nocptшawe Ви съ весепн сър1111а и съ ра11ость въ цуша1а си. Вие за нас,, сте нall-cкil\nитt гости и aaprnн това ще сме на Вашата yc11yra за всичко 11 навсtкжд1s; ние Васъ ще заведеwъ хей тамъ на нашата Вн1ош1, при Чер• 111111 връхъ, за 118 видите 11pocтopнu.rt наоколо полета и вашитt nлананн, за 
" 1 ПрЬсеn.ап.nьть на Uентрално10 Насто11теnство, Г•lfЬ Б. Ан.гепов1,, бtше замннаn1, ,а странство по свои частни работи. 
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Б t л о в о. Не малко съжаляваме, задtто не присж.тствуваие 
на сбора. Пожелаваме Ви успtхъ, като Ви привtтствуваме съ ту
ристското здравtьйте I Ивановъ, Илия Иловъ, Цвtтковъ, Г. Миаовъ. 
:fинковъ, Загорски, Ат. Цвtтковъ. · 

Г-1 л о в д и в ъ. Калоянци изпращатъ сърдеченъ привtтъ на 
сбора и пожелаватъ ползотворна дtАность. Здравtьйте I За настоя
'J'елството - Папааовъ. 

Бра ц и r о в о. Привtтъ сборяннтt. Пожелаваме ви ползо
творна дtАность. Здравtьйте ! За клона - Търпомановъ, Павловъ. 

Д о л н а,б а н я, Пожелаваме ползотворна д1;Аность на сбора . 

Духомъ ·сме съ васъ на Чернн-връхъ. Здравtьйте борци I Цеtтковъ, 
Симоновъ, Спасовъ, Фурнаджневъ, КвАтааовъ, Геров-ь, Луджовъ, 
Дебеляновъ, Яневъ, Даияновъ, Янко l<ръстевъ, Яначковъ. 

П л t в е н ъ. Моит1; поздрави на сборянитt. . Пожелавамъ иа 
сбора сговоръ за плодотворна дtАность . 

Прtдседатель на 1U1она : Генчевъ. 
Вра ц а: Пожелаваме ползотворна дtйность на сбора . Здра • 

-вtьйт~ дру~ари I Пав11нкяновъ, Пожаровъ, Таушановъ. 
Сборътъ прие поздравленията съ ржкоппtскания. 
На сбора прнск.т.:твуваха 101 делегати отъ 477 дружествени 

членове. А имено: отъ -В,•Т·ьрновския клонъ "Трапезица• - 16 
делегата (отъ 136 члена), отъ Пловдивския „Калояновъ връхъ• -
6 ,делегата (отъ 49 чл ), отъ Долнt банския .Ибъръ• - 2 дел. (отъ 
.20 чл.), отъ Врачанския „ Веслецъ" - 1 дел. (отъ 30 чл,), отъ 
Брациrовския „Родопи• - 2 дел. (отъ 20 чл.), отъ Дупнишния 
-.Рилски езера• - 1 дел. (отъ 21 чл.), отъ Бtловския „Юндолъ• -
.2 дел. (отъ 13 чл.), отъ Плtвенския клонъ - 1 дел. (оrь 30 чл.), 
,и отъ Софийския „Алеко Константнновъ" - 70 д.ел. (0тъ 158 чл.). 
Нtмаше делегати отъ Т.-Пазарджнlkкия клонъ .спавневи гори" (47 
-члена) и оть Саыоковския .Рила" (34 члена). 

Понеже имаше делегати отъ нtкон новоосновани клонове и 

трtбваше да имъ се даде uраво да гласуватъ въ аасtданнето, за
това прtдседательтъ nоможи на разнсквание третата точка отъ 

,програмата - приемане нови кленове въ дружеството. ТоА доложи, 
че е основанъ турстски клонъ въ Т.-Пазарджикъ съ име • Славиеви 
гори•, който брои 4 7 члена. У ставътъ му е утвърденъ отъ Цент. 
настоятелство. Молн да се приеме тоя кnонъ въ състава на друже

ството. ·Прtдложението се прие съ силни ржкоплtскания. Сетнt се 
доложи за новия клонъ въ с. Бtnово (rapa) съ име .Юндолъ• -брои 
J3 члена, и за съживtния въ иtторическня Плtвенъ, коllто брон 30 
члена. Уставътъ на .Юндолъ• е утвърденъ оrъ Центр. настоятел
ство. Сборът-ь пакъ съ ржкоплtскания прие да се вnншатъ въ съ

•става на дружtството и казаннтi; два клона. 

Първнятъ въпросъ, който прtдсrоеше да бжде разгледанъ, бt 
rrози за положението на дружеството, сnоредъ общия отчетъ. Прtдн 
-rова, обаче, прtдседателыъ прочете протокола на IX сборъ въ Бра• 
.цигово (28· и 29. юннlt 1909 r. - вж. БТ, бр. 2 - 3, rод. IX). 
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Протоколътъ *) се прие отъ сбора безъ нзмtнени. По неговото из
т,лнение бнде доложено слtдното : 

а) Uеитралното настоятелство, макаръ и съ rолtин усилия, 
можа да издtйствува отъ Министерството на общнтt сгради, nжт. и 
съобщ. да пжтуватъ туриститt съ 50¼ намаление по бълr. държ. 
желtзн., когото еж на група най-малко отъ 5 души (вж. окржжно 
№ 77 403 отъ 24. Х 1909 r. на Главната Дирекция на жеntзии
циrl;), То се е грижило да СР. ползуватъ отъ дадената вече приви
легия на туриститt само тия клонове, 1Сонто еж. се nо1Сазали из
правни къмъ централното настоятелство и които r.ж доказали чрtзъ 
своята дtйность, че живtятъ и дtАствуватъ за реалнзнране цtлнтt. 
на задругата. То е издало окржжио .№ 20/ 1910 r. до кпоноветt 
(вж. БТ, бр. 1, rод. IX), въ което дава наредби за ползуване отъ 
привилегията. Споредъ това окр.жжно, удостовtрtння за пж.туване 
се даватъ само на изправни клонове. 

б) Настоятелството опрtдtли датата на сбора да б.&де 28 и 
29. юннй по спtдннтt съображения : тогава ще стаиатъ всеславян• 
екип търмества въ София, конто ще прнвлtкатъ повече делегати за, 
сбора н засtданнето ще бжде по-тържествено. 

Слtnъ това прtnседательтъ прочете 

Отчета на БТД за 1909 rод. 

О б щ и я т ъ в ъ р в е ж ъ н а з а д р у r а т а . - Прtз-ъ 
отчетната година турнстското дtло у България направи накъ крачка 
напрtдъ, както съ засипването си, като организация, така н съ по
пулярнвнране идеята между по-широкото общестяо. 

Нашето общество вече навикна да слуша съ внимание, ка-
·квото н да било отъ живота на турнстската ни организация. То бди 
успt1нтt и и дава своето съntАствне още при първа покана. а не 
както бtше прtдн 1 О години, когото никой не обръщаше внимание 
на нейнитt искания. Вслtдствие на това внимание на обществото и 
на централната управа въ страната ни, ние бtхие честити да полу
чниъ прtзъ 1909 rод. 50¼ намаление отъ обикновената такса 
по бълr. държ. желtзннuн. Това е rontиa придобивка за нашата 
организация. 

U е н т р а 11 н о т о н а с т о я т е л с т в о. - Лрtзъ отчет
ната година дружеството е управлявано отъ настоятелството : Б. Ан
rеловъ, прtдседатепь, Н • Боэовъ, подпрtдседатель, С. Д, С~сринскн, 
редакrоръ, А. Джананозъ, секретарь, Ив. Сандовъ, домакннъ, Ст. 
Цачевъ, касиеръ, майоръ Нtиски и Ст. Ивановъ, съвtтннц11. Настоя
телството не само е гледало да запази дадената привилегия на бъп• 
rарскитt туристи при пжтуването ииъ П<> желtзннцнтt, но е настоя
вало повторно прtдъ резпектнвното министерство да се даде отст&п• 

~) Въ края се говори за 50¼ намапение п1> бъпr. дър:ак. wепtзннци 
ори nжтуеането на група ууунстн оrь 5 души. Това спа.аз в-. актива на АРУ· 

••еств. np1;n 1909 r. · 
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ката и на група отъ по-малко души. Послtдното исJСане на настоя- -
rелството не е удовлетворено. 

l<ато се говори за придобивка, съ радость трtбва да се съобщи , 
на сбора че uентр. настоятелство нв дружеството, съ съдtАствието , 
на Славянското благотворително дружество, по случа/:\ всеславянския 

. сборъ въ София, издаде „Пл.теsодителъ на ст. София и О1'ОЛ• 
ностьта ti •, об~е смtткитt по издаването му не еж. бала нснрани 

още, затова не може да се даде подробенъ отчетъ за него. Ако се 
. нареди продажбата му, ще има i,a централната каrа единъ извънре-
денъ доходъ. Това дtло на uентр. -настоят. е повече отъ похвално, 

Настоятелството прtзъ година е имало редовни засtдаяия всtкн 

вторннкъ на седмицата слtдъ 6½ 11аса вечерьта, Слtдъ смъртьта на 
подпрtдседатепя Н. Бозовъ, покани се да вл"3е въ настоятелството 
слtдния по гласове (съгласно чл. 23 отъ устава) - г-нъ М. Лъс
ковъ. Работата на настоятелството се е спъвала главно отъ нередов
ностьта на клоновитt настоятелства. Нtкои отъ послtднитt не изпъ.11-
няваха с.вонтt задължения къиъ централата никакъ; даже не еж. 

върш1:1ли и това, което не тър11н отлагане и е прtчи110 на обшия 
вървежъ на дрiж~твеннтt работи. Напрнмtръ, не еж пращали иа
врtме вноската си и абонамента за списанието, та работата, ва JСоято 
еж. опрtдtленн тия суии, споредъ дружествения бюджетъ, се е спи• . 

рала l(акто е случая съ дружествения орrанъ -.нзлtзоха нtколко , 

броя наведнажъ ТЪЮIО прtдъ сбора, защото т~гава се усtтиха по• 

вече отъ клоноветt да нзпратятъ пари въ централната каса. Освtнъ 

това, кпоновитt настоятелства не изпращатъ наврtме отчетитt си, 

та съ това поnрtчиха да се състави пъленъ общъ отчетъ на дру-
жеството. Тая година само два клона изпратиха нвврtме отчетитt 
си за 1909 rод, А останалитt все закъсвtха - един ги прtда• 
11оха ттрtзъ врtме на засtданнето на сбора, други - сп1;nъ сбора, 

трети - нtматъ намtрение да пншатъ отчети. Дано това изявление • 

на центр. настоятелство п0влияе на клоноветt да бждатъ прtзъ дру
гата година по-изправни н редовни. 

К л о н о в е т t. - Макаръ клоновитt отчети да се прtдста
внха късно и да еж непълни, пакъ може да се nрtдстави слtдиата 
"артина за лtАностьта на клоноветt отъ Българското турнстско . 
Дружество: 

Клоноветt нэобшо не еж. давали прtэъ годината редовно вtсти 

эа своята дtllность, даже и слtдъ сбора не вснчк.н еж nрtдставилн 

нсканнтt отъ устава отчети. Прtдставипи еж отчети к.лоноветt: 8.
Търновскня .Трапезица•, Дупнишкия .Рилски езера•, Софийския • 
еАлеко КоисJСантнновъ ", Долнобанския • Ибъръ •, Пповдивсl(ИЯ • Ка-. 
nоя.новъ връхъ• . Не еж. прtдставнпн отчети: Врачаиския клоиъ 
~Веслецъ•, Брациговсl(ИЯ .Родопи•, Саиоковския .Рипа•, ПроваднА
ския • Таш ь-хисаръ•, Еленския • Чумерка• и Горноорtховския, 

Дtllностьта на клоноветt се е ограничавала rпавно въ излети 

и то повече въ своя раАонъ. Така, В.-Търновскиятъ кповъ • Tpane• 
вица• е направи.лъ 6 излета, дуnнишкнять .Рилски езера• - 5, . 
Софнllскня·тъ, .Апеко Константнновъ• - 23, Допнобаискиять „Ибъръ• · 
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-- 4 многодневни и нtкопко еднодневни въ близката околность, Плов• 
дивския • Калояновъ връхъ • - 11. Нtкои отъ иаправеннтt изпети еж 
иноrодневни а други - еднодневни. Устроявани еж изпети эа срtща на 
турнстнтt отъ два или повече клона съ цtпь эа опознаване. Нtкои отъ 
клоновет1; еж. устроявали иэпетм до иэвtстно селище съ едничката 

· цtль да подиrнатъ наново духа на нtкolt прtстанапъ вече да дtй• 
•ствува кпонъ. Има клонове, конто еж. разширили дtltностьта си и 
въ друга обпасть. Напримtръ, В. -Търиовскнятъ и Самоковскиятъ 
залесяватъ отстжпеннтt. нмъ отъ мtстнитt общински :управ11ения мt
ста. Поспtnниятъ е наредилъ туристска градина и бюфетъ. Т ьр~ов• 
скнятъ, коАто прtдставя всtка го~ииа най-подробеиъ отчетъ, раз
вива дtйиость въ различни направления. ТоА не само зап'liсява пода
рения му „Хисаръ•, но и проектира да построи на него грамадна 

двуетажна хижа, въ която ще има сапонъ и помtщения за безплатната 
нмъ ученишка спалня, за канцелария и др. Отъ редъ години вече тоА 
има такава спалня, но я отваря сам'J прtзъ лtтото, когато еж свобод• 
ни училищнитt номtwения. Тамъ се устрояватъ балове отъ първа ве• 
пичина за града; устрояватъ се cptwн, лотарии и др. - все съ културно 

значение . А долнобанци се събиратъ на седtнки - споредъ мtстнитt 
условия. Софиянци пжкъ устрояватъ сtмt'йни срtщн"') . Прtзъ отчетната 
година не еж проявили никаква дtltность клоноветt : Еленския „ Чумер
ка •, Гориоорtховския и Провадийския „ Ташъ-хисаръ •, които трtбва 

· да се смtтатъ вече угаснали. Отъ Брацнrовския и Вра11анскня клонове 
имаше делегати. Проявявалъ е слаба ntЯностьта и Саиоковския „Рила •. 
Послtднитt три клона не само не еж. прtдставнли отчетитt си, но 
не еж. изпратили и ни1Сакви суми за uентралната каса отъ вноса си 

и отъ абонамента на списанието, макаръ и да нмъ е изnращаliо 

послtдното редовно. 

О rчетътъ на централното настоятелство за 1909 r. се одобри. 

Слtдъ това се прочете упражнението на бюджета за 1906 
•r., както тоА бtше провtренъ отъ контролната комисия : 

А. Л рих о д ъ. 

Приносъ 25¼ отъ 400 члена 
-Записнина отъ 100 нови члена 
tiедобори ,,тъ 1908 r . 

Прtдвидени: 

600. - лв. 

• 200. - • 
150. - ,. 

Абонаментъ отъ нечленове на друж. за сп. 

Постжп111111: 
295, - ЛВ, 

224. - • 
347. - • 

АБълг. туркс1ъ• . 20. - • 7. - • 
-Случайни постж.nле!JИЯ • • 100. - .. 272. 80 ,. 
Абонаментъ отъ 400 члена за cn • • Бъп. ту• 

400. - • 102. - • 

Вс«чко . .. 1470, - пв. 1248·80 nв. 

*) По-поцробнн свiiдеиия за цtllиостьта на -клоновег!; ще се вицят-ь въ 
:Отчеткn имо, които ще се печзтаrь въ б„изки'!'-11 броеве 
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Б. Разход ъ. 

Пр11двиденн: Постжпипи:: 

За 150 значки съ мнтнншки разноски. 

Печатане на сп .• Бълr. турнстъ • - 1 О броя. 

Наемъ за канuеларня на Центр. настоятелство. 

Книги и списания за дружествената библ. 

180. - ЛВ, 206. 20 IIВ, 
500. - • 500. - • 
120. - • • 

50. - • • 

Канцеларски и непрtдвиденн. 

За списване VШ година на .Б. 

За делегати на Х сборъ . 

150. - • 101. 65 • 
туристъ •. 300. - • 300. - ., 

60. - • • 

За уравнение - нзлишъкъ . 110. - • 139. 95 • 

Вс11чко .•. 1470. - лв. 124 7. 80 лв. 

Сборътъ одобри това упражнение на бюджета за 1909 гол. 

Прочете се и се прие бюджета за 191 О rод., както слtдва: 

А. Приходъ. 

Приносъ 25¼ отъ 450 члена 
Записннна отъ 100 нови члена . 
Недобори отъ 1909 r. . 
Абонаиентъ отъ нечленове на сп. • Б. туристъ •. 
Случа14нн nост.жnления . . . 
Абонаментъ отъ 450 11лена на сп. • Б. Турнстъ •. 

675. - лв. 

200. - • 
200 - • 

20. - • 
50. - ,. 

450. - ., 

Всичко . , . 1595. - nв. 

Б. Разход ъ. 

За 150 з11ачки съ IIСНТ.iИШКИ разноски . 
За печатане сп .• Бълr. турнстъ• - 10 броя 
За наемъ за канцелария на Центр. настоятелство . 
Книги и списания аа друж. библиотека • 
Канцеларски и неnрtдвндеия 

За списване IX. година на cn .• Б. туристъ•. 

За делегати на Xf. сборъ. • 
За уравнение - изпншъкъ • 

200. - лв. 

550. - • 
120. - ,. 

40. -. 
150. - ,. 
300. - • 
100. - • 
135. -. 

Всичко . .. 1595. - ,. 

Четвъртата точка отъ програмата на сбора бt реферата на 

Варненския турнстъ д-ръ П. Ив. t.,;тояновъ нв темата „ Туристовс,еи 
щ>маtала и провизии•. Г-uъ СтоS1новъ демонстрира съ вснчкнтt по

главни принадлежности · на турнета и необходнмнтt му провизии зз 

nжть. Неrовнтt обяснения на vаанитt прtдметн бtха много нвrnеанн 

и увлtкателни. ~сички делегати съ особенъ ннтересъ слtдtха всичко 

и прtглеждаха по~.азванитt имъ оrь референта rrрtдметн по мt

стата отъ рж.ка въ ржка. Bptиero минаваше неусt.тно. Бt.ше ста

нало вече 12i;1 qaca, а слушателитt все съ внимание слушаха обя

сненнята. Рефератътъ снършн съ продължителни рж.коппtсканна. 

Слtдъ това прtn.седательтъ, отъ името на сборянитt, благодари на 

r-на Стояновъ за нзвър .uената отъ него работа на сбора. Засtданнето, 
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се дигна въ 12 ч. и 45 м. Рtши се да се продължи то въ 3 часа 
слtдъ обtдъ. 

Слtдъ обlщъ nрtдстоеше да се разискватъ въпроси, nодиг-
- натн отъ делегатнтt на сбора. НаR-наnрtдъ запита Търновскиятъ де• 
легатъ г. Г. Козаровъ, какво е направено съ бивппtя каснеръ на 
Софиllския J<лонъ М Самсаровъ, I<ОАто още nptз~ 1905 гол. е эа
държалъ въ себе ся дружествени пари повече отъ 1300 п. отъ уве
селителния тренъ до Варна. Секретарыъ на клона, г. Десимировъ, 
отговори, че на Саисарова е съставенъ вкъ отъ финансовия инсnек
торъ за сума отъ 1369·65 л., възъ основа на коRто въ скоро врtме 
ще се заведе граждански искъ противъ него. 

Сжщняrь делегатъ прtдложи : Центра,1ното настоятелство 
да проучи прn,З'Ь годината положението на уzасналитп, ве•tе 1'ЛО • 
нове и да до1'ладва това на иdния сборъ, за да се заличаn, от·ь 
списъка на клоноветt и да се nостжnи cnptиo тtхъ съгласно чл. 
88, оть устава, 

Слtдъ кратко разисквание сборътъ удобри nрtдложеннето на 
г. l{озарова. 

Друго nрtдложение на сжщня делегатъ е слtдното: Да се 
даватъ дипломи отъ дружеството на ония туристи, мито дълго 
вpn,Ate еж били д1ьятелни членове на нп,кои клонъ и еж до11ри• 
несАи нrьщо въ областьта на mypucmul(Qma (чл. 44 отъ уст1ва). 
Г-нъ Козаровъ nодкрtnн прtдпожен11ето си съ сипни доводи. ToR 
изтъкна, какъ тоя диnломъ, даденъ отъ дружеството въ знакъ на 
благодарность за усръдната работа на туриста, ще насърдчи мнозина 
.па станаrь по-ревностни туристи. Нtкои делегати се изказаха nро
тивъ дэването дипломи, но сборът"• като има nptnъ вндъ nостано• 
влението на чл. 44. отъ дружествения устаеъ и значението на д11 11• 
лома за поощряване туристиката въ страната ни, удобрн nрtдложе
ннето тъR, както се даде отъ I(озарова. 

Подигна се въnросъ, какъ да се засили туризма у н;1съ и какви 
срtдства да се nрипагаrь за тая цtnь. Г-нъ Г. Козаровъ прtдложи 
да се уреди ревизорски институтъ въ нашето дружество, на коllто 
да се възложи пропагандирането на туризма въ Бъпгарня, особено 
въ т1t11 голtии селища, дtто нtма клонове, и да спомага за съживя• 
ването на угасналитt клонове. Пповд11вскиять тур11стъ г. С. Шишковъ 
nодкр+.nи това nрtдложение съ нови доводи. Изказаха се sa учрt• 
дяването на ревизорския институтъ и турнстнтt. : Т. Казасовъ (Плt.
венъ), Ив. Са ндовъ, Ив. Хр. Лаибовъ (София) и др. Други турнсти 
се изказаха nротнвъ ревнзорския институтъ. За да се усжществн 
nроектираиия инстнтутъ, автор ьrь на nрtдложението, г. l{озаровъ, 
nодарн за тая utль 100 л. Неговиятъ nримtръ Пl)слtдваха Софиlt
скитt туристи: Иванъ Сандовъ и Ив. Хр. Лаибовъ. П ьрвнятъ по
дари 50 п., а вторияrъ - 30 л. Даренията се приеха отъ сбора съ 
снпнн рж.коплtскання . Съ това разрtшаЕанеrо въпроса за ревнзор
ския инстнтутъ се улесни, Прtдс~датепьтъ отъ името на saapyraтa 
поблагодари на ларнтелнтt за дара ииъ, наnравенъ съ чисто благо• 
родна цtль. Слtдъ краткн разисквания сборътъ рtши: Централ-
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womo настоятелство н.а дружеството да употр,ьби noдapeНllmtъ, 
суми за пропа1андиране туристовс1'аmа идея uз'6 Бмгария, иато. 

,изпраща пратеници (апостоли) да nponaiaндupanl'l, идеята . тамr,, 
-д,ьто има иочва за основаване 1'лонове, и_ да сr,жиsяватr, угас• 

,наАиm,ь. 

За пропагандата на туристовската идея говори и туриста Ра
доспавовъ (Търново), който изтъ1Сtiа, че на rontмa часть отъ ннтепи

•rентната маса е странна тая хубава идея, затова трtбва да се по• 
пупярнзира тя съ показване туристски картини въ проекционенъ аnа

-ратъ, съ издаване Оl'Ъ кпоноветt туристоки карти н фотографни н др. 
,Пповдинскиятъ турнстъ С. Ш11шковъ nрtдпожи, съ еж.щата цtпь, 
да се моли Мнннстс-рството на Народната Просвtта .в.а пр'tпоржчи 

-съ окрн.жно нашето дружество на всички учители въ царството. 

Тури~:тътъ Алекси~въ (Враца) се изказа пр()тивъ това прtдпожение, 
понеже съ това нtмало нищо да се допринесе. Прtдпожението на 

~ШиШJСова се по11държа отъ турнститt : Жипковъ (Пnовдивъ), д -ръ 
•Ст::>яновъ (Варна) и др. А Софнйскиятъ туристъ Наслtдннковъ не 
само поддържа nрtдложението, но го н допълни така : да се на• 
прави и познвъ към ь учителитi;, съ който да се иска тtхното съ
д-tАствне, като въ него се изтъкне възпитателното значение на ту·

_рнстнката . Сборътъ рtшн : ц~н.тралн.ото насmоJ1mелство да н.а
,nрави постжn1'а npnдr, Минист~рството н.а Народната Просв,ьта 
-да се прrьпорп,чи туристс«ото дружестио н.а учителитrь; сжще• 

вр,ьмен.но да издаде и позивъ 1'ЪМЪ послrьдн.итrь, ако намп.ри за 
добрrь. 

Г-нъ Козъровъ nрtдложи: Централното настоятелство да из

каже благодарн.ость на г-да 01Сржжниm1Ь ин:же1-ир11 за 11охвал• 
нато имъ инициатива - да поставатъ пжте1101'аза111ели ни "'pr,• 
стошктитrь. Сборъ1ъ удобри тсва П[)-tnложение. 

Д-ръ Стояновъ (Варна) nрtдпожи да се прtnоржчи на всички 
клонове да изд1ьl1ствуват1, отъ хотели и гостинн.ици въ район.а 

cu отст.ж111'а на mypucmumn,. Сборътъ удобрн прtд11оженнето. 

Спtдъ това се подиrнаха въпроснт-t: а) трtбва 11и да_ се приеме 

като формена шапка за n-t, но врtме - лt1·на и б) накъ да си дос
тавятъ туристнтt лесно туристски прин~длежности и провизии за п.ж

туването. С}!tдъ кратки разискв11ния по тия въпроси, сборътъ въз,10-
жи на дружественото Цен.тралпо -настоятелство, подnо.Аtогнато 
omr, туриста д-р?i Стояиовъ1 да 1·1роучи въпроса за лrьтпата 
1uan1'a и тоя за доставяне туристс«и провизии и 11ринадлеж

. ност1t и да доложи всичко това· на другия сборr,. 

Сетн'k стана дума за славянския сборъ въ София и неrовнтi; 
рtшениа относително турисrиката. Н,1с·гоятелството. доложи, че пър

внятъ 110дrотовителенъ славянски сборъ въ Праrа (Чехия) прtзъ 

1908 r. е взелъ рtwенне да се свършатъ вснчкитt поnrотовнтепни 
работи за славянски туристск11 съюзъ, а сеr.аwниятъ въ София вече 
има оnрtдtлено рtшенне по това. На тоя славянакн сборъ е четенъ 
рефератъ отъ туриста r-нъ Г. l<озаровъ на темата „ Туристи«ата 
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и значението и за славянството•, На края тolt е 11рtд.чожнлъ ре-· 
золюцията: 

.Уреждане езанмнн излети отъ славянскнтt туристи, за което, 
е нужно: а) да се основатъ справочни рекламни .бюра. въ славянскнтt· 
столици, б) .. славянскитt nравител :тва да намалятъ желtзоn,жтннт:J;, 
и параходни тарифи эа славянскитt туристи и в) да се осtfоватъ 
навсtкждt безплатни сnзпни за сжщитt туристи •, 

Подиръ Козарова на Славянския сборъ эа туристиката е rово
рнлъ чешкнятъ лспеrатъ d-p'6 Вратис лав-ъ Черни (турнстъ). СлtД'Ь.. 
това е земенз отъ сбора слtдната резолюция: ,,Съюзъ на славян
сната туристнка за опознаване на слав1:1нскнтt земи и тtхното • 
изучване•. 

Сборяннтt, въодушевени отъ рtшенията на славянския сборъ, 
единодушно рtшиха : да се nозправи телеграфически славянския, 
сборъ въ София чрtзъ nрtдседателя му отъ името на турнстската , 
организация въ България . . еж.що рtшнха да се поз.g.рави телегра- . 
фнчески и соколо-юнашкия сборъ въ С(lфня. Сетнt се избра три• 
членка комисия (Жнлковъ, Шншковъ и Козаровъ), която да при
готви nоздравнтелнитt телеграми. Комисията nрtдставн и се приеха 
съ ржкоnлtскання слtдннтt телеграми : 

Пр,ьдседателю с.Аавянс~ия с6ор1, - ту~ъ. 

Прtдъ тържеството на идеята за ку11турното единение цtпокупното. 
с11авянско племе, 10-иятъ быrарскн турисrски сборъ, откритъ днесъ въ София, 
поднася своитt сърдечни nривtтсtвия на доwпнтt скжnи гости отъ братсквrt. 
славянски страни и отъ вуша бпагопожепава, щото и общата славянска ту
ристина да бЖАе въ обпасrьта на мощнитt срtдсrва за всеобщото ни оnоз• -
наване. · 

Прtдседатепь: С. Д. Скринс,еи, 

Пр,ьдседателю управителния C'6Brъm'6 юнашкит,ь организации 
тук1,. 

По спучаА всеспавянскня сборъ 1 О-11ятъ тур11стски сборъ, оrкрить. 
днесъ, изnраща чрtзъ Васъ на всички соко}lи и юнаци сърдеченъ лрив1iтъ с-. . 
бпаrоnожелания за 110-скорошното сб.ждваие обединението на всички сnортни, 
дружесrва. - 8дравtыn1е ! 

Прtд·седатепь : С. Д. С~рижки. 

Слtдъ това се nриста.п11 къмъ точка 6, отъ програмата - из
биране мtсто за XI. туристовски сборъ. Делеrатитt на Пловдивския · 
клонъ „Капояновъ връхъ• nрtдпож.нха идния сборъ да стана въ. 
тtхния rрадъ. t,езъ всtкакво разискване сборътъ прие XI. тур. сборъ 
да стане въ Пловдивъ, втората столица на България. Колкото се · 
отнася до датата на сбора, иэборътъ за нея се nрtдоставн на Цен-
тралн. настоятелство . 

Сетнt бt на редъ нзборътъ на нови членове въ Центр. на-• 
стояrелство на иtстото на они11, които, съгл~сно устава, изпнзатъ. 
изъ съсrава му. Прtдседательтъ даде 1 О минути почивка и слtдъ. 
това се nрист.жnн къмъ нзборъ чрtэъ та.Ако гласоподаване, Прtд•· 
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стоеше да излtзатъ нзъ настоятелството : Б. Ангелов ь (прtаседа
тель), А. Джаиано ·.ъ, Ив. Сан1овъ и Н. Бозовъ (починяль). Биtсто 
тtхъ се прогласиха за· избрани: Д-ръ А. Теодоровъ-Баланъ (за пр1щ
се.аатель) съ 185 глас~, А. Дж:ан.ан.овъ съ 183 гласа, каn,~танъ Доб, 
ревъ съ 95 гласа и Ив. Хр. Ламбовъ съ 153 гласа. 

~лtnватъ по гласове, за замtсrване, турнстиrt: д. Ганевъ 
-- 82 гласа, Б . НасJ1t11ннковъ - 22 гласа и М. Лъс~совъ - 12 гласа. 

На края 11р1;цседательтъ на сбора, г -нъ С. д. Скринскн, поз · 
дравч делегатятt за усьрдието и интереса, който изявиха тt въ 

ntлoro на турнзv,а, и като пож~ла доб;,а срtща на XI. сборъ въ 
Тракия, обява въ 6 часа слtлъ о5tдь Х сбi>рь за закрнть. 

Сжщиятъ nень вечерьга всичкч ту~·истн - делегати бhха съб
рани на приятна трапеза въ Корубагларската градина • Пчела". Тая 
раз~ошнз турнстовска вечеря бi; наредена отъ Соф 11!ск11я клонъ 
.Алеко Константиновъ•. Пр1-1яrното настроею1е на делеrатнтt се 
поддържаш~ толкова с,тъ в ·<усната траriеза, колкото отъ сърдеч

ностьта на стуnаннтt - Софиllски турнсrи ;i отъ чудната прtлесть 
на тнхатd и прохладна вечерь въ nолитt на малкото Соф11lkко въз. 

виwение. Трtбва сърдечно да се б11аrодар11 на н стоятелството на 
Софиl!ския клонъ за неrовитt особени грижи за 11ареждането тикава 
разкошна 11ечер11 . На вечерята се размtниха рtчн отъ страна на 
Централното настоятелство, отъ стрJна на rостнт1; и на Софийския 
клонъ Прtдседательтъ на сбора въ знакъ нг блаrодарнесть за 110-
ложення трудъ отъ клоиовия п;>tдседатель, Г-ifъ Д ръ Дtдовъ, по

дари му една гега (тоя1·а съ кука н шнпъ). Вечерята продължи до 
2 часа прtзъ нощыа. 

На .nруrия день, 28. юниll, сборянитt разгледаха бtлtжито
ститt на сто11,щата. А въ 10 ч. вечерыа roлt-..a часть отъ -rtxъ 
заедно съ СQфиl!скн туристи н сmвянскн гости прtдnрнеха нз111:т-ъ 
до Черни-връхъ на Витоша. Сборннить пунктъ б1;ше бирария „Мал • 
кото казино~. Ф.~келнето шес1·вие потегли къмъ Вито:uа съ турист
ски ntсни и весело настроени·е. Излетницитt еж почивали въ Драга
левския монастирь. Стигнали еж на Чер11и-връхъ сутрнньта на 29. 
юний. Пр1;зъ деня на планината е има1ю весело туристско забавле
ние. Всичко излетници еж бнлн 109 души - туристи и туристки, 
отъ конто 3 соколи и 2 соколки (чехи). Подспаждалн еж се тамъ 
туристн:rt съ чаl!, приготвен:ь въ подвижния туристскн бюфетъ на 
върха. Бtше наредено за случая хелеоzрафъ съ 2 станции - едната · 
на Витоша, другата въ София при новостроящата се църква св Ал. 
Невен. Службата се изпълняваше отъ войннцитt на соф11Аската те
леграфна рота. Прtзъ деня врtмето твърдt благоприятствуваше, та 
можаха да се nрtдадатъ много хе11еоrрами отъ София за Витоша и 

отъ Витоша з;~ Ссфия, за други градове въ България н ыа странство, 
подавани отъ соколитt. Полученнтt хелеоrрамн отъ Софнl! ската хе
леоrрафна станция бързо се nptдaвax:J на адресантнтt отъ специа
пенъ раздавачъ, а ония за други градове н сrрансrво се занасяха на 

телеграфната ста цчя съ 11ужннт1; такси . Тая наредба се дъяжн г11авно 
на насто11телсtво10 на СофиАскни клонъ. За пр·ьвъ nжт-ь нашата ор-
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rанhзаuия урежда такава ·служба. Uентралното настоятелство краllно 
благодари на Военното Министерство, задtто то удовлетвори молбата 
нв софиАскитt туристи - разрtши на командира на телеграфната 
рота да устрои хелеоrраф1т станции на Витоша и въ София. 

Туристнтt слtзоха отъ Витоша вечерьта. Които отъ тtхъ за• 
минаваха по домоветt си сжщата вечерь, бtха изпратени на гарата 
отъ софиАскитt си другари. 

Като се завършва IX годишнина на сп. ;, Българ
ски туристъ ·' , Централното Настояте11ство на Бълтар• 
скота Туристско Дружество оть името на цtлата орга
низация изказва своята искренна благодарностъ на 
всички сътрудници на списанието. То се надtва, че 
еж.щит-в сж.трудници ще зематъ уqастие въ списването 

и на новата му годишнина. 

Забtьл. Думитt .авrорътъ на crarияra" въ бр. 8-9, стр . 1 ~2, 
редъ 9. отдолу нaropt, с.к поставени безъ знанието на автора, 
Грtшката е станала въ редакцията. 

~ткоива [е поnпнrка 1а rодипа Х. (1~11) па 
t ъ п r R п [ки I у пи [ I ъ с:ис~:=:о~~~~~~:~::. u JI и r r Орrанъ на Бълг. Ту

ристско Дружество. 

РЕД АКТ О РЪ : С. Д, СКРИНСl<И. 

Отъ 1. януарий 1911 r. cn. ,, Български туристъ ~ влиза 
въ Х. година на своето сжществуване. Днесъ то е единственото 
спортно списание у насъ, въ което се описва българската 
природа и срtдствата за добиране до нея . 

• Български туристъ" излиза всtки мtсецъ (освtнъ юлний, 
и авrустъ). Годишна цъна на нечленове на дружеството въ 
България е 2 лева, а въ чужбина - 2·50 фр. Членоветъ го 
получаватъ срtщу единъ левъ. 

Записването на абонати въ София става въ книжарницитt : 
Б. Касжровъ, Хр. Олчевъ и П. Чипевъ, а въ провинцията - въ 
клоноетt на Българското Туристско Дружество и въ всички 
т.·пощенски станции. Който запише 4 и повече абонати, полу
чава 10¼ отстжп~а. 

Приемат,, се за nосп1.дниn дв1» страници на списанието 
обяви 01-ь хотелджии, rостинничари, продавачи на турист
ски вещи и др. при най-износни ц1.ни. 

Печатница на П. М •. Б,11,.зайтовъ - София. 


