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IV. 5011еститt. въ туриЭJV{а и лъку~ 
ването и]Viъ:•). 

Туризъмътъ, покрай своитt прtлести и удоволствия, има и свои 
неприятности. ,, Нtма трандафилъ f езъ бодили", казва народната по
словица. Ако туристътъ съблюдава хигиеничнитt правила за храната 
и облtклото си, той ще избtгне мноr:о болести и неприятно~ти, кои
то би му се явили на пжть. Така, хигиеничната шапка ще го · прtд
пазва лtтt отъ слънчевъ ударъ и главоболие, зимt - ·отъ студъ и 
замръзване. Хигиеничното облtкло ще го прtдпазва отъ простуда 
и разнитt и усложнения: хрема, каш11иuа, ларинrитъ, ангина, брон

хитъ, пневмония, плевритъ и пр., а нехигиенични обущ~ ще му на
правятъ ма золи. подсичания, наранявания и пр. Когато храната му , е 
нехигиенична и нецtлесъобразна, тогава той ще страда често отъ болки 

въ стомаха, ще има възпаления на червата, възпаления ю бъбре• 
цитt и черния дробъ, диарея и пр ; пъкъ съ добри помагала тури
стътъ може да се прtдпази отъ падания, наранявания и убиване да
же. Сега ще запозная четателя съ случайнитt и неизбtжнн болести 
въ туризма и какъ се лtн:уватъ тt. 

*) Продължение отъ стат. .Хигиената на туриста", брой 10, rод. 1Х. 
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· Туризъмътъ може да се практикува само съ здрави крака. Съ 
болни к_рака той е невъзможенъ. Всtки туристъ трtбва ·да пази кра
ката си тъй, както пази очитt си. Краката се убиватъ главно отъ 
неудобни и нехигиенични обуща и чорапи. Най-мжчиrелни за ту
риста еж подсичанията, нараняванията и ужулванията · на краката 
му. Прtди всичко краката трtбва да с е п о д r от в я т:.ъ . за п ж.
т у В а Н е. Това става по СJitдния Н8ЧИНЪ: омиватъ се ~ съ хладка 
вода, разтриватъ се добрt ·съ сnиртъ 60-70° или съ ракия, а може 
и съ франзбрантвайнъ (единъ видъ спиртъ) или ромъ, и сетнt се 
намазватъ, особено стжпалата и ме>,кду пръститt, съ нtкое маслено 

вещество-::-- rолдкремъ, вазелинъ и др. За мазане крака има епениална
. мазь, наречена Герлахова крема (Gerlach'sche . Fusscreme, Слtдъ 
'' намазването краката се посиnватъ съ талкъ, смtсенъ п·о равна час rь 
съ салицилова киселина. Тая смtсь се продава въ тенекени кутийки 
съ продупченъ юшакъ. Тя може да се замtни ·съ . смtсь отъ борова 
1<иселина и талкъ (по равни части). 

За прtмахване п о т е н е т о н а к р а к а т а и лошата миризма 
слtдъ изпотяването , имъ употрtбява се Нафалановъ прахъ (съ марка 
,,реторта"). За тая цtль по-рано употрtбяваха праха „Пропедо~, спе

',, циалитетъ, изобрtтение на българския военен°J) лtкарь д-ръ Траненъ. 
Може да се употрtби и сл-вдната смtсь: Salolum - 1 ·О gr., Zincum 
oxydatшn - 45·0 gr., Talcum praec·ipitatum -- 45·0 gr. или Acidum 

· salicylicum ..:_ .5·0 gr, Acidum tartaricum - 10' 0 gr., Acidum b:)ricum 
. - 10 О gr., Zincum oxydatum - 25 ·0 gr., Talcum praecipitatum - -i 

50·0 gr. Сжщо така действува смtсь отъ Tannoformium, Amylum ory.. ~ 
zae и Talcum sublil. pulv. (по равни части). Когато краката се из
потяватъ много силно, мажатъ се съ тая смtсь: Acidum formicum 
- 5·0 gr., Chloral · hydratum - 5·0 gr., Balsamum peruvianum - I ·Q L , 

gr., Spiritus vini - l U0·O gr. Може да се замtни съ смtсь отъ 
Perhydrol - з·о gr. 1 Formalinum - 1 О·О gr., Aqua destillata ad. ~ . 

·- 300·0 gr. Кракътъ · се маже всtка вечерь съ една отъ тия течности, 
а · въ чорапитt и по нрака се посипва съ единъ . отъ rорнитt прахове. 
Бъ rер~анската армия противъ изпотяването на краката употрtбя• 
ватъ 3° / 0 Acidum . cbromicu·m - всtки _8 14 дена, но тона до ИЗ• 
,вtстна стtпе~ь е отровно и 01· ъ него пожълтява 1<ожата. 

Koraro се образуватъ по краката м е х у ·р . 1J е т а, пълни съ вода, 
: пробиватъ се съ чиста и нажежена прt.зъ пламъ.къ игла, за да изтече 
водата; Послt се налаrатъ съ аптекарска · вата и се прtвръзRатъ. 

· Ко'rато пъкъ има и сърбелъ по краката и между пръстиrt, дtто 
'Често се ужулва кожата, налага се мt.стото сутринь и веtiерь съ· ХИ• 

.гроскопична вата, _ като върху нея се обува чорапа. Батата попива 
_ ~лаrата и съ това изсушава кожата. Това болно мtсто може да се 
маже и съ rорнитt течности и да се посипва съ сж.щитt прахове. 

Слtдъ вttка екскурзия трtбва да се прави на краката ба н я 
съ хладка вода и да се изтриватъ -съ спирrъ, ракия или ромъ, ко

. ето много помага за съживяването на изморенитt мускули и пр вмахва 
хзрактерното болезнено свиване на - сжщитt при умора. 
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П о д с и ч а н е т о, "акто у малкитt дtца, става обикновено 
I • у ТJ!Я хора, . които еж ПЪ{IНИ, - въ гънкит.:в на кожата имъ по разнитt 
части . на тtлото. Тамъ ;се образува особена е"аема, кожна болесть 
съпрозодена съ сърбелъ, червенина, сълзене водна течность и пр. 
Т.ова нараняване., . тази екзема може да се иэбtгва и лtкува така: 

, мажатъ се сжщИ1:t мtста по тtщ>то съ мазь, каквато пo-ropt прtпо
рж.чихъ, и се посолява сетнt съ единъ отъ изброенитt пo-ropt прахо~е. 

М а з о· л и т t еж. чума за краката на пtшеходеца. Най-добрt 
се цtµятъ тt съ широки, и удобни обуща. А слtдъ това, . за да не 

. болятъ толкова и да ае убива . . обущъкътъ, туря · се надъ тtхъ па

.. мучно пръстен 1~е, специално эа мазоли, За да се · прtмахнатъ маао
,!(Итt съвсtмъ, трtбва да се направи то!1ла _ баня на краката и сетнt 
да се изрежатъ съ остро ножче пластъ 110 пластъ таю1, че да не се 

пусне кръвь и щ не се усtти бол,ка. Намазва се мtстото съ нt
каква смtсь, каквито ги има много въ аптекитt. Най-добрата, спо
редъ менъ, е туристския пластиръ (Touristen pflaster), който . съдър
жа салицилова киселина. Още по-доб1?ръ е пластирътъ Cornalin, съ 
който се налага мазола 2-3 дена и послt, слtдъ една топла баня, той 
_пада цtл~. Мазоли,гh трtб~а да селtкуватъ, но по-добрt е да се избt'г
ватъ причиниrt за образуването имъ . - тtснитt обуща или пъкъ 
~ноrо широкитt или направенитt оrъ груба и твърда кожа.-

Оrъ с и ле н ъ · с ту д ъ краката эа·мръзватъ, пръститt поси
няватъ, напукватъ се и се раараняватъ, та цtли мtсеци не . моrатъ да 
зарастятъ. Сжщото може да се каже и за ушитt и рж.цtтt. За : да 
се избtrва това, трtбва да се . мажатъ иаложенитt на студа · части 
съ камфорово масло (OJeum camphoratum); сетнt . да се разтриватъ 

; често, за да не се эа'стои кръвьта. 3а еж.щата цtль се търка замръз
налата часть съ снtrъ дотогава, докато се · стопли. и эачер.ви : Ни
кога замръзналата часть на тtло_то не трtбва веднага да се сrръва 

. при огъня,, защото ще, с ,е ' Я_~И силна болка . и може да . се ·. умъртви 
ко~жата. П6нtкоrа замръ~ва11ето . е толкова дълбоко, че кракът.ъ . 1:1~и 
рж.ката г,анrренясва и , трtба да_ се отрtже. Случва се · да , за~ръзне 

· цtлото тtло •. Заварениятъ отъ буря пж.тникъ, 'ранениятъ~ прtуморе
ниятъ или, най-с~тнt, , пияниятъ човtкъ, · паднал1:1 въ · cнtra, въ 
студа, -усtщатъ умора, непрtодолимо желание - за сънь, заспиватъ 

и ,топлината на тtлото имъ спада постепенно, но по · нtкоrа се е 
константирвало въ· задното имъ черво (rectum) т~мпература 25-
280 С (нормадната топлина на човtка е 36-37° С). Ако се случ_и 

. да намtри~е·' нtйдt · така замръаналъ чов:t;къ, тръбва на ' първо врtме 
прtдпазливо да го аанесемъ въ нtкоя студенз стая, като ,гледаме да 
не свиваме никакъ, частитt на тtлото му, защото замръвналитt меса 

се кжсатъ лесно. Сетнt трtбва да разстриваме дълго врtме тtлото 
съ снtгъ и да му nравимъ изкуствено дишане. Послtдното се пра
ви ТЪЙ : . ПОдиrатъ се рЖЦ'ВТ'Б нaropt СЪ СВИТИ пакети, КЗТО Че ЛИ Се 
приготвятъ за хвърчене, послt така свити, се · пускатъ къмъ· корема и 
съ тtхъ стискаме него и долната частъ на rрждния коinъ. Съ пър
вото движение . с~ вкарва въздухъ въ бtлитt дробове, защото грж.~
ниятъ кошъ се разширява енергично, а съ второто · се изпжжда . въз-

)"::i 
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духътъ изъ тtхъ. Стаята трtбва да се стоплюва постепенно; даже да 
му - се направи слtдъ това и гореща баня. Щомъ започне човtкътъ 

· да диша и да гълта, трtбва да му се даде веднцrа · rорещъ чай съ 

малко-роиъ или топло вино или пъкъ кафе. Посинtлиr'h крайщници 
се поставятъ малко подигнати, за да циркулира по-лесно застоялата 

се кръвь. Често и съвсtчъ вледенtли хора еж се спасявали по тоя 
начинъ. Най-често става това съ пияни хора. Трезвиятъ съумява да 
се бори съ студ~ - ходи, движи се, не се подава на съня, съ което 
може да избtгне нещастието. 

Го р е щ и н ат а, противоположна на студа, е вториятъ неприя• 
тель на туриста. Прtзъ врtме на голtми горещини много трудно се 
ходи. - Затова л~тt отъ 11 ч. прtди пладне док.ждt 4 ч . слtдъ 
пладне туристътъ трtбва да почива на сtнка. П рtз ъ това врtме 
слънчевитt лжчи с:к най-силни и отъ тtхъ може да се получи слънчевъ 

удара (Hitzschlag, coup de soleil), който почва съ вие~е свtтъ, rла• 
воболие, зачервяване лицето, ускорено дишане, конвулси, отпадналость 
припадъкъ и безсъзнание. То.ва става особено поради липса на вола 
въ тtпото. На топл3 човtкъ се поти много и пие много вода, Шомъ 
не се да~а вода на тtлото, не ~оже да се образува поть. Тогава то 
се сгорещява силно, понеже липсва потьта, която съ изпаренията си 

отнема топлината. Човtкъ въ такова състояние най-добрt е да се . 
съблtче веднага и пол'hе и разтрие съ студена в еща ; сетнt енергично 
се полива гла~ата му съ такава вода. Туря се мущаръ ( синапени книги) 
на кр~ката и му се дава да пие вода много. Вжтрtшно му се дав-а 
чай, етеръ и _ пр. Особено еж разположени къмъ • слънчевъ ущ1ръ 
ония, които пиятъ спиртни питиета. Помня, какъ въ· Парижъ всtки 
день ставах:з по 3-4 такива удари, щомъ припече слънцето по
силно, но не какго у насъ да достига до 45-50° R, а много по , 
малка. Бtднитt работници тамъ, които пия:гъ много абсентъ и други 
спиртни питиета, често падатъ мъртви на улицата. Става имъ силно мо
зъчно кървои;Jлияние (както това става у нtкои хора отъ студъ), единъ 
видъ апоплексия, която за к.жсо врtме ги покосява. 3а да се из• 
бtrва слънчевиятъ ударъ, освtнъ каааноrо, добрt е човtкъ да носи 

лtтt на · главата си удобна лtтна шапка, за която rоворихъ въ вто
рия отдtлъ. Турис!ътъ трtбва да носи на главата · си подъ шапката 
Kppna; натощна въ студена вода, която, като се изпарява, оrнема 

оть топлината 0коло главата и я прохлажда. Човtкъ може много 
добрt да се разхлажда, като се полива съ студена вода или си топи 
въ ~ея краката и р.жцtтt. Той трtбва да пие често и значи ~ · 
телно количество вода. 

Силното слънце причинява по лицето и _ ржцtтt на туриста 
о с т р о въз па ле ни е на к о ж ат а, единъ видъ е к з е ма. 

Въ начало кожата става червена като ракъ, подбухва малко и даже 
по н.ея се образуватъ мехурчета, както при силенъ студ•ъ._ Това трае 
1-2 дена. Послt започва кожата да изсъхва, да се бtли на парцал-и 
и да сърби на еж.щото мtсто, а подъ нея остава чиста подно
вена кожа. Понtкога кожата _ остав2 тъмно-мургава като циганска 

или се образуватъ по нея ~алки пет.на, като че еж напръскани съ 
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лунички (веснушки). Всичко това е отъ дtйствието на слънчевитt 
в1:1олетови л.жчи. Така дtАствуватъ и rолtмитt електрически лампи :-
слънца, поради богатството си съ виолетови лж.чи. Отъ . това стра
датъ най-много бtлитt и нtжни кожи, а мурrавитt почти . не стра
датъ ~ Човtкъ не трtбва да мие лицето си по нtколко дена, ксrато 
п.жтува по балканскитt височини. Лоятъ, който се образува отъ 
специални жлеэи, образува по кожата единъ пластъ мазнина, която я 
запазва отъ слънцето. Тоя пж.тникъ може да покрие лицето си и съ 
червенъ или синкавъ вуалъ като женитt, но подъ него се диша 
трудно. Женитt по-лесно се рtшаватъ на тая мж.ка поради модата. 
Най-добрt е да се маже лицето съ вазелинъ или rолдкремъ, но тt · 
се Jiecнo tопятъ, та трtбва да се прtдпочита r ж.ста мазь, напримtръ 
Ласаровата ц~. нкова паста (Pasta Lassaris), която може да се' при
готви отъ всtки аптекарь. Харловъ слtдъ дълги опити е намtрилъ, 
че най-доброто срtдство противъ слънчасването на кожата е маэьта 

Nivelin отъ D_-r Laboschin, а Клаптесъ пр1шор.жч.на Mitin отъ Jessner. И 
двtтt лесно се измиватъ: У стнитt се мажатъ съ спец-иална помада 
или съ rорнитt n.асти, за да не се напукватъ*). Може да се употрtби 
и Boroglycerin --.- lanolin . или англискиятъ прtпараrъ вазели-н,ь-кам
форовъ снrыъ (neige Vazeline) на Chesebrough. Тtзи измtнения по 
кожата ставатъ често, най-вече по ледницитt и по височини, дtто 

ВJ>з~ухътъ е по-рtдъкъ и порад·и това слънцето по-силно. Тамъ ripи 
силно слънце може да ста1-1е снtжна с л t пот а, заради това трtбва 
да се носятъ пепеливи или синкави очила. 

3а п л ;,i ни н с кат а б оле с т ь (mal de montagne, Berg
krankheit) rоворихъ по-рано . Описахъ, въ що именно се състои тя н 
какъ се · избtгва. По насъ ту.ристътъ едва JIИ би страдапъ нtкж.дt 
отъ нея. Азъ съмъ страдалъ само на височини, по-rолtми отъ 4000 
м. и никога на по-низко. 

Поради умора, душевно вълнение, гладъ, шщане или ударъ 
п0 ·главата туристътъ може да при па д н е (синкопа) - поблtд
нява, эафучаватъ му ушитt, завива му се свtтъ и пада на земята 

.- като мъртавъ , Въ такъвъ слу.чай трtбва веднага да му се разкоп
чаятъ дрехитt, да се тури да леrне съJлавата си малко надолу, в.а 
се полива съ студена вода, да му се прави изкуствено дншене и 

да пие вино или чай съ ромъ или конякъ. 

За жаждата говори хъ въ по-прtдния . отдtлъ. Противъ 
нея има специални жаждоутоляющи бомбони на таблети - antidipsin 
(противъ жаждата). Има и шумящи като содата бомбони ( фрук• 
тови екстракти), съ които туристътъ може да се !lасити или поне 
намали жаждата**); противъ нея най-доброто срtдство е чистата и 
студена врда. 

Г л а д ъ т ъ е еж.що така ·една физиологична потрtбность както 
жаждата. И той може да - се залъгва съ разни препарати. Пж.тници 
~чени забtлtзали въ Америка, че тtхнитt носа~и-чернокожи утраА-

*J Помади . за · мазане кожата. се намиратъ у Burro11ghs Wellcome & C-ie, 
London. 

**) Намираtъ се у D-r E1·nst Sandow, Hamburg. 

r 
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ватъ· безъ храна . по цtли дни, като дъвчатъ само листата на едно 
растение. Указало се, че тия листа били отъ Erythroxylon Соса, отъ 
което сега вадятъ кокаина, който се уtютрtбява въ медицината .. На
примtръ, · туренъ въ око, носъ, гърло и стомахъ прави rн безчув
ствени на болка : Съ него еж. нравtли на изброенитt и други органи 
на човtшкото тtло операции безъ болка. Обаче сега не се прtпо
рж.чва ~· понеже е силна отрова и извънредно много разстройва здра
вето. Захарь съ вода или чай силенъ съ много захdрь залъrватъ 
и жаждата и глада. Пастилн отъ кола и кока се употрtбя,натъ про
rивъ жажда и умора. 

· У м о р а т а е особено физиологично усtщане на безсилие, на 

изтощеt:tие на цtлия орrанизъмъ, най-вече на краката. Това чувство 
рзлично настжпва у разнитt хора - с·поредъ сиJJата имъ и споредъ 
пж.туването. Съ · упражнение всtки може да достигне да устоява · по
вече на у,мората. За съживяване уморения организъмъ се употрt
бяватъ разни препарати. Умората се· причинява отъ набffране въ · мус • -
кулитt разни токсини и млtчна киселина. Тя - може да изчезне, слtдъ 
като се неутрализиратъ послtднитt съ нtкой npeпapat'I,, или отъ 

алкаличностьта на кръвьта. Правени еж такива ощпи : инжектира се 
въ бодри животни сокъ отъ уморени мускули и въ скоро врtме, 
безъ никаква работа, настж.пва умора. Добро срtдство за ободряване 
умор~нъ орrанизъмъ, както казахъ по-рано, е захарьта. Така дtйс- 
твува и плода (орtхъ) на растението Соса acuminata. Той съдържа 
1-еафеинъ и тео6роминr,, отъ - които първиятъ дtйствува укрtпително 
а вториятъ причинява изрбилна пикочь. · За еж.щата цtль приготвятъ 

микстури и разни тинктури и специални шоколади съ кола*), Пасти
JJитt отъ 1-еола и 1-еока .. ( по-рано наричани forced march - усил~нъ 
маршъ) ·съдържатъ всичкитt активни съставни части на optxa к'о.ла и · 
листата на кока. Отъ кола приrотвятъ препаратъ Kola Astier, Biophorme 
и пр. Съ тия пастили отчасти се прtмахва чувствата на умора. Про• 
тивъ умората действува силно и мравочната киселин·а (acidtim formi~ 
cicum). Това добро срtдство СЪМЪ опитвалъ въ една екскурзия по 
Тодорини-кукли при Вършецъ. Нарочно . се прtуиорявахъ силно и 
слtдъ това зимахъ по 1 О капки мравочна киселина · съ 5 6 бучки 
захарь въ 50 -100 грама вода. Слtдъ 15 - ~О минути усtщахъ, че 
умората изчезва, усtщахъ се бодъръ и продължавахъ безъ умора 

трудната си екскурзия . Зиматъ се по толкова ~апки мравочна КИ• 
селина само 2~3 пж.ти въ день и то съ повече захарь и вода. 
Burroughs Wellcome дава въ форма на Elixoid едно шишенце· съ 
100 куб. сантиметра течность отъ разни · мравочни соли. Содовияrъ 
формиятъ (formiate de saude) дава. сж.iцитt· резултати. Съ многобройни 
физиологични опити е доказано това свойст·во на мравочната· киселина, 
Личният:ь МИ опитъ върху себе си наnълно ме убtди въ това, за
тов~' горещо прtпорж.чвамъ всtкиму да носи съ себе си на пж.ть 
едно шишенце съ 10 ' грама мравочна киселина. Какrо казахъ 'по-рано; 
ч~ятъ_ и кафето, поради силно укрtпителнот<? свойство иа кафеина, · 

*) Бомбони противъ жажцата и шоколади съ кола се намират,ъ у _ Hein-
rich Schwaiger, Weinstrasse, Mtinchen. - · ·· 
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-сжщо помаrатъ противъ умората. Доста се нама~ява умората въ мис
питt на краката и съ разтриване отдолу нaropt . съ спиртъ, ракия-
.,ли FranzЪrandwein (единъ видъ ракия). . 

Р а з с т р о й с т в а т а tt а х р а н о с м и л а т е л н · и т 'k',· 
о р r а н и. -Бълrарскиятъ туристь често страда отъ разстройства на , 

хра,носмилателнитt си органи, макзръ стомах1:тъ му да е навикналъ 

на ·чуш-ки, ,пастърма и друга подобна храна, която би съсипала съв
•сtмъ изнtжения европейски стомахъ. Ако тоя нещастникъ изпадне , 
въ нtкое затънтено се1ю, дtто ше му дадатъ „допотопенъ суджукъ.,, .' 
приrотвенъ отъ месото на „ стоrодишенъ" ИJШ з~бОJ. tлъ биволъ или . 
отъ месо, държано въ касапницитt дотогава, д,N<ато се вмерисало ;,1 
д1по може ·да намtри само суровъ хлtбъ, тежъкъ като куршумъ,. , , 
и . може ·да го полtе съ вино, приличн, на оuетъ, или водна есен- , 

ция отъ стафиди, полtни съ „ балабановка ", - може ли да си помис-
лите слtдъ всичкотова, че неговиятъ стомахъ, като човtшки, ще остане 
неразстроенъl За да избtrне туристътъ разнитt диареи, повръщания, 
кърводрисъци ' (дизентерии) и пр., той трtбва да изпълнява даде
нитt в~ П. и III. отдtлъ съвtти за стомаха. Практичнияrъ туристъ 
ще зима винаги . въ рающаrа си необ~одимитt аровизи~ и съ това 
ще се освободи отъ мр,ъсни rосrинниuи и отъ разтройство на сто ... 
ма:,са и черва1а. Стомахътъ по планинитt се иэмtнява така, че може 
да смила и храна такаеа, която при застоялия градски животъ би, 

била за него като kамъни. Червата се разстройв~rъ отъ силна про-
студа и отъ измокряне краката. А ония, които страдатъ отъ запоръ,. 
нею. сутринь ходятъ малко боси по камъни или паркетъ, за да се. 
прочистятъ леко. 

Kora10 туристътъ 11ма разстройствс въ храносмилателнитt орг::.-
ни, тогава той трtбва да пази строга диета-да sще само млtко или 
чай или кафе · съ хлtбъ и бисквити и малко булrуръ (Quaker oats). 
При сиJJни болки туря се на корема топла тухла, прави му се crpt ... 
вающъ компресъ съ вода или спиртъ 50 - 60° (зема се тънка кърпа, 
на 2-3 ката съ _размtри 30 Х 40 см., потопява се въ вода, из
цtжда се . и се налага на корема, oтropt се налага гутаперчова книга, 
2-3 пръста по-голtма отъ кърпата, надъ нея - малко вата и сетнt. 
се опасва корема съ широкъ нълненъ поясъ или съ пзмученъ б ,sнтъ} . 
и се зематъ на захарь по 3___;..4 пж.ти въ день 15 - 20 Давилови 
капки (Tinctura anticholerica Davilla), слtдъ като- е земено нtкое чи
стително - 30 грама раuиново масло, или 30 грама английска соль,., 
или 40 rрм. Natrium sulfuricum, или ¼-1 щише вода отъ Яно~ъ 
(Буденска вода). Харловъ прt11орж.чва противъ тия разстройGтва слtд-· 
нята смtсъ: Tinctura chinae composit~e-25·0· gr. Elixirium aurantiorum 
compos.-15 О gr. Tinctura Nucis vomicae-2·5 gr.пo 25 капки 2-3 , пжти 
въ день. Дава се и Tinctira opii (афионъ). 3-4 пж.ти въ день по 10 кап- . 
ки. Ние, лtкаритt, освtнъ това, прtдписваме и слtдното; Bismuthum 
subnitricum-0·50 gr. Tarinalblnum -· 0·20gr., Extractuщ opii-0·03 gr. 
s,-no 3-4 пра~а ·въ день. Burroughs .Wellcome (London) дава въ удоб-

· НИ шишета пастилки (таблоиди) отъ чистително (Laxatif vegetalJ, както 
и, настилки отъ opium, които се зиматъ по 3-4 въ день. Наtt-доб-

t 
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рото срtдство противъ разстройство въ червата и стомаха е глада; 
строга диета, пиене само вода, чай и лимонада, почивка и земане 
чисти_телно. Чай отъ мента юзъно, (расте край рtкитt) , съ малко 
липовъ цвtтъ (Flores tiliae) и ориганъ (herba orygani) е сжщо добро 
срtдство проrивъ стомашното разстройство. За · д-а се избtrватъ 
подобни разстройства, трtбва да не се пие съмнителна вода, осо
бено кладенчевата. Bctкora трtбва да се пие тя сварена на чай или 
съ лимонена киселина и захарь, като лимонада. По нъзможность 

::т,рtбва да се избtrватъ rо.тварскитt произведения на нашитt ханища, 
:а да се искатъ отъ тtхъ само чай, печено прtсно месо, пилешка 
·чорба, кафе, лимонада, яйца и сирене. Никога не трtбва -да се 
:ядатъ 1'ьофrета и яхниитt имъ. 

Р а з н и т ·t н а р а н я в а н и я, о д р а с к в а н и я, п о р t З• 
в- а ни - я, рани, и пр;· трtбва да се прtвръзватъ и дър,жатъ чисто. 

rВсtка · рана, и най-н ;.-1щожната, може да се зарази и да причини въз-
1паление и даже зараза на цtлии органнзъмъ и сетнt. смърть. Мал
,китt рани най-добрt се чистятъ съ едно малко тампонче вата, нато

nена ·въ иодова тинктура" (не стара). ' Ако раната е замърсена отъ земя 
или прахъ, промива се съ разrворъ 1 ¼, карболова вода или съ 1 ¼о 
.сублиматовъ разтворъ ( въ аптекитt' се намиратъ сублиматови пастили 
~по 0·50-I·O gr., една пастила въ 1/a-l лиrъръ чиста или прt-варена 
,воца). Но тия срtдства еж отровни и не се даватъ лесно отъ дрогерии• 
тt и аптек~тt, затова по - добрt е да се земе Chinosoiu-m въ стъклени 
тржбички на- пастили по О 50 -1 ·0 gr., които се -разтварятъ (по една} 
въ 1 OJ-200 грама прtварена вода и се промива ранttта съ нея. Сетнt 

· се посипва · еж.щото мtсто съ иодоформенъ прахъ или съ Xeroform, 
налага се oтropt пaptJe хигроскопич!fа марля и чиста хигроскопична 

вата и всичко това се връзва · съ бинтъ отъ марля. Търговската 
кжща Burroughs Wellcome (Londoп) продава всички т-взи лtкарства, 
въ удобна форма - на таблоиди (сrж.стени пастилки), които се лесно 
носятъ. Тя продава за 1 О -20 лв. ~сички · лtкарства за първа 110-

мощь, за nрtвръзки, мазь, л-вкарства на таблети. и пр. - всичко· 
наредено въ една мнС'rо удобна кутия, която заема малко мtсто въ. 
раницата. Прtпоржчвамъ на всtка една група туристи да си до

стави една такава труса (наборъ.) за първа_ помощь, въ коя10 да 

има пастили отъ хининъ (за треска), Piramidon, Antipirin, Phen,acetin 
(за главоболие, невралгия и огънь); чистително (l,axatif):, пастили 
opium~ Kola, пастили за жажда, чиста вата на малки пакети и всич

кия друrъ материалъ · и прtвръэки. Всtко училище трtбва да има 
такава кутийка, която ще се носи при екскурзиитt на ученицитt за .. 
даване първа пом·ощь. 81? нея има обяснения на френски, нtмскн и 
английски езици. 

С Ч у П В а Н И Я Т а И И З К Ъ Л- Ч В а .Н И Я Т а на коститt тр,tбва 
да се лtкуватъ отъ лtкарь. Ролята на другаритt на пострадалия· е д& 
му дадатъ първа - помощь*). Ако кракътъ · е счу11енъ трtбва на 
първо врt ме да се прикрtпи съ двt пръчки (два бастуна) или двt 

*) Вж .• Първа помощь•, № 16 отъ библиотеката на сп. . • Съвр'.lwевна хи
гиена въ София. 
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пушки, два дебели клона, вързани помежду си съ връвь, и сетнt да 
,се вържатъ отвънъ- заедно съ него така, че счупеното мtсто да не 

мърда вече и да има отъ деtтt си страни добра подпорка. Изкъл
ченото не може всtки ца го намtсти, затова най-добрt е пострада• 
лиятъ да се занесе при лtкарь или · фелдшеръ. Разнитt самозвани 

костеправачи (чикакчии) с~ н_евtжи хорица. Tt правятъ много па• ::? 
кости, иэмислюватъ счупено и изкълчено тамъ, дtто . такова нtма, и · ,. 
помагатъ само въ такива . случаи, дtто нtма какво да се помага, 
дtто нtма ни счупено, ни изкълчено. Това го казвамъ безпри
страстно1 эащото съмъ . видtлъ много такива случаи. Съвсtмъ рtдко 
нtкой отъ тtхъ може да намtри и познае изкълчена става, но на 
така·ва и само съ едно по-силно теглене отъ когото и да бюю би 
се помогнало. 

У ха па н о о т ъ н а с t к о ми, э м и и, к у ч е т· а и n р. 
По насъ по - често ни хапятъ пчели, отколкото други насtкоми. Ко
гато нtкого ухапе пчела, той требва веднага да извади жилото, уха
паното мtсто да, намокри съ чистъ амониякъ или съ Formol, а сетнt 
да го намаже и разтрие съ мазь nриrовена отъ Mentholum-2·50 gr., 
Methylum salicylicum-12 50gr .,Lanolinum-45·0. Слtдъ това се мокри 
съ студена вода. По насъ ухапванията отъ змии ставатъ доста често , 

но не еж толкова опасни, даже отъ пепелянката (vipera), която е 
силно отровна. Ухапаното мtсто се зачервява, издува се постепенно 
заедно съ околното, болниятъ · се усtща злt, свtтъ му се вие, блtд• 
нtе, повръща, цtлото му тtJio се покрива съ студенъ потъ . и му прие 
пада .. Азъ· съмъ вижщшъ много такива случаи, ухапвания отъ змия, 
и мисля, че синкопалнитt явления се · дължатъ повече на tтраха и 

уплашването. Ухапаниятъ краищникъ веднага се връзва и cтtra силно 
съ връвь или кърпа за носъ надъ ухапаното мtсто. За да стане 
стtrането nо-ласно, усукватъ се двата вързани краища на кърпата 
или връвьта около едно парче дърво и се завива · КЗ.'1:,0 винтъ, докато 

се стегне добрt мtстото . Сетнh се изсмуква пр1:;дпазливо раната и 
се изплюва изсмуканото. Раната се посипва съ прахъ отъ I(alium 
hypermanganicum, дава се на болния силно кафе или чай съ ромъ 
или конякъ и се завежда при лtкар~,. fia ухапанъ отъ змия, даже 
и отъ най-отровната, сега се правятъ много успtшно nuдкожни ин• 

жекции отъ 1-2 Правацови спринцовки съ l-2°i
0 
раэтворъ отъ I(ali

um hypermanganicum. Единъ мой приятель, арменецъ, койrо е жи
вtлъ дълго врtме въ Бразилия, сriасявалъ е по този способъ много 
хора, ухапвани отъ кобра и суру1<,уку, най-отровнитt змии. Напо

слtдъкъ професоръ Calmette откри единъ серумъ _ противъ ухапано 
отъ отровна змия, съ който се ·' спасяватъ хиляди души въ Индия 
особено. Най-добрt е ухаnаниятъ да се консултира отъ лt-каря, слtдъ 
като му се даде първата помощь. · . 

К ъ р в о т е ч е н и е изъ носа и рана се случва, сравнително, 
по•рtдко. При обикновени случаи на кървотечени_я изъ носа се смърка 
въ него студена вода или вода съ разтворъ 5°[0 антипиринъ. Сетнt 

1 

.се туря въ .ноздрата парче вата, натопена въ тоя разтворъ, · и се стис-- · 
катъ двtтt ноздри съ пръститt 6 тампона. Вмtсто вата може ,ца 



се 'употрtбятъ космитt на растението Penghawar Djambl или palae 
haeпiostaticile, както го казватъ въ аптекитt. Тая растителн~ вълна, 
турена въ кървотечащатd ноздра или на рана, спира кръвьта веднаrз. 

Когато Jiмa упорито кървотечение, трtбва да се отиде при лtкарь. 
Кървотечение изъ рана се спира съ ватата, като се натиска нtк'олко 
минути. Qще по-сигурни <;рtдства за това еж: palae haemostaticae, 

- желатинъ въ разтворъ 5¼,· вата съ Stipticin 10-20°/о ил.и Ferrum 
sesquichloratum. Когато е прtрезанъ нtкой кървоносенъ сждъ и 
к.ръвьта шурти, пулсира, 1.:оrава се cтtra, както каэахъ и по -ropt1 съ . 
кърпа надъ нараненото мtсто и слtдъ това трtбна да се отиде при 

лtкарь, който ще хване и прtв1. рже добрt наранениятъ кървоносенъ 

сждъ и съ това ще спрt кървотечението. 

Г л а в о б о л и е то има разни причини: запоръ, трtвоrа, умора, 
безсъние, треска, слънчасване и др. Ная-напрtдъ трtбва да се· махне 
причината эа това и сетнt да се земе единъ отъ · слtднитt цtрове: 0·30 
gr. Pyramidon или О 50 gr. Aspirnum, или О 50-1 О gr. Aпtipirinum, 
или 0·20 gr. Phenacet:num. Най-добрt дtйствува първиятъ; който се · 
дава противъ всtкакъвъ випъ невралгия. При главоболие мокри се 
главата съ студена вода. Проrинъ главоболие отъ треска дава се 
0·50-1 ·00 rp. хининъ въ день. , 

Т р е с к а т а у насъ се срtща начесто, особено въ Бурrазко, 
Видинско, покрай Дунава и Варненско •. Тя е рtдкость по планинитt. 
Причината е най-често· заразата, прtнесена чрt.зъ ухапване отъ ко
мари (anopheles). , Проявява се съ главоболие, студени тръпки, 
проэеване, повдигане за повръщане, сетнt огънь и потъ - това се 

по,паря въ оriр1щtлено врtме всtки день или на 2-3 дена, а има 
случаи и по 2 пжти въ · еЪинъ и сжщи день. Най-доброто срtдство 
противъ треската е диета и сетнt да се зима chininuf!I muriaticum _ 
или sulfuricum (споредъ народния rоворъ - сулфато) отъ най_-добрQ 
качество по 0·50 гр., два пжти въ день, най-маJiко 4 часа прtди 
припадъка. Туристътъ трtбва да се прtдпазва отъ треска. Като се 
знае, че най-честата причина эа нея е ухапването отъ комари, за

това трtбва той да се пази ОТЪ тtхъ, особено , когато пжтува по , 
· блатливи мtста. Тамъ не трtбва да се излиза изъ кжщата прtди 
изrрtвъ и слtдъ залtзъ на слънцето. Хората край блатиститt мtста 
еж принудени да турятъ вечерь на прозорцитt на кжщитt си мрtжа, 
да убиватъ и rонятъ комаритt, да спятъ въ легла, покрити съ мре
женъ вуаJiъ, да турятъ ржкавици на ржцtтt си и да забраждатъ ли- · 

цето си съ ву~лъ, когато излизатъ . нощно врtме , както правятъ пчеларитt · 
при nptr леждане . отворенит-t , кошери. Противъ к0мариrt туристътъ 

нека си маже лицето .и . ржцtтt съ чиста есенция отъ дapчинъ- (Tiri-
ctura cinnamomi), смtсена съ . воденъ или rжстъ вазелинъ. А около 
палатката да се rорятъ говежди сухи изв~ржения ( тезекъ ). По пла-
нинитt треската е рtдкость. . 

Н а с ти в а н ето е причина на много · бо~ести. То може да 
се . избtгва чрtзъ добрt подбрано · облt.сло. На открито нtма защо 
човtкъ да се бои отъ течение, отъ вtтъ_ръ, понеже се намира на 
свободно мtсто. Закалениятъ, навикналиятъ . съ рtзкитt . измtнения, 
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на температурата човtкъ, · навикналиятъ да се разтрива зи·мt и. лtтt-. 
съ студена вода не се. бои отъ настиване, понеже кожата му и :;,под~ 
кожнитt му · мнсци реаrиратъ и прtчатъ на това. Изнежениятъ пъкъ , 
човtкъ, ако е изпотенъ и сrорещенъ, ако го лъхне студенъ вtтъръ, " 
може _ да настине, а най-малкот.о е да . го хване хре_мата. Сжщото. •: 
постига човtка и тог~ва, . когато еж 1;1змокрени краката му · много . и 
ходи -така по влажно и на студено. Ако човtкъ носи дълга хигие
нична · дреха, както за туристъ, както я описзхъ въ отдtла за 06-
лtклото, нtма защо да - се бои той отъ простуда, тъй като тtлото 

му постепенно ще истива, потьта равном:врно ще се изпарява· и по -

тоя начинъ бързото изстудяв,ане се избtгвя. Значи туристътъ винаги . 
трtбва да носи хигиенични долни и горни дрехи. 

Хремата често п~ти е упорита и трудно се подава на лt·
чение. Противъ нея може да се цtй~:твува съ · смъркане хладна вода,
въ кояrо се разтваря малко готварска соль, или се смърка лимоновъ„ 

сокъ. Може да се . направи баня на краката съ синапъ или безъ 
- него. Прtди 11trането се изпива . една чаша горещъ чай отъ липовъ . 

или бъзовъ цвtтъ (Flores Tiliae, Flores sambucci) и се зема_ хининъ. 
0·50 гр. или анти'пиринъ еж.що 0·5U гр, а вмtсто тtхъ може да· се~ 
земе аспиринъ 0 ·50 gr. Тегли се въ • носа като емфе -прахъ, съставенъ 
отъ Mentholum О 20, gr. Cocainum О· 1 О gr; Coffea tosta pulv., Sacha-.. 
rum по 0·50 gr S. - прахъ за· хрема или се екарва въ носа Форма- : 
нова_ -вс1та (потопена въ Forman), която · се продава готова. Може да. 
се маже носътъ дълбоко · 2-3 шкти· въ денБ съ слtдната смtсь : Men• 
tholum 0·20 gr. , Cocainum 0·20 gr., Adrenalinum 1 ¼о gutt ХХ, Vaselinum 
Lanolinum по 1 О·О gr,, но понtкога нищо не помага. По т1анинитt 
често хроничнитt хреми изчеэватъ сами по себе си. Хремавиятъ носъ 

-се \ оттуля с.амъ, когато ходимъ въ студено. Добри резултати с-ьмъ 
виждалъ отъ смъркане лимоновъ сокъ, Друrитt усложнения, като 
бронхитъ, пневмония, nлевритъ и пр., изискватъ л:вкарско лt4е'ние и 

наблюдение , 

Пи я н с т в о. - Нtма да бжде . обидно за JЖкоrо, ако се говори, 
и за пиянството, т. е. за - острия алкохоличенъ приnадъкъ. Може да . 
се случи туристътъ. да се . напие подъ _ влиянието на компанията, на 
хубавото вино и на неиэдържпивосtьта му ца подобни напитки •. _ 
Всички энаемъ хара\<терниrt признаци на .тая „морска бJлесть на. 
суща", как-то иронично я нариqатъ нtмцитt. Най • добрt е да се съ
вtтва такъвъ друrарь, жертвоприноситель на Бакхуса, ·да си легне, 
Сетнt да му. се тури на главата студена кърпа И· да се накарва да 
повръща изкуствено. *) Пияни~тъ се п~крива · добрt, за да не му ис
тив~т-~ . краищницитt; . дава му се да мерише амониякъ, да пие сама, 
кафе или 'чай, или пъкъ му_ се дава камфора О·ЗО-0·50 гр. _._ 1-2: 
пжти .въ день. При сериозни и д;ьлбоки припадъци, необходима е, · 
помощьта на лtкаря. 

/ 

• , *) Практичнитt римляни въ орrиитt си прtдизвикватъ повръщане, като. . 
си rъделичкатъ гърлото дълбоко съ пауl'{ови пера. Наш~тt _бай Ганьовци бър-
катъ въ гърлото си съ пръ·стъ, отъ което резултатътъ е сжщия: стомахътъ се 
изпразва и Dлеква на човtка. 



Г а д о в е т t, които нападатъ туриста . по ханове и хотели, 
·особено по насъ, не еж малко. Всtки нашъ другарь се е запозналъ съ 
.дървеницитt, бъхлитt и въшкитt, когато е ношувалъ въ нtкой ханъ. 
· Заслужава да се обърне сериозно внимание на тtзи гащшки, защото, 
ако ги забравимъ, тt и грубата дtйствителность би ни грозно от
платили. Най-добриятъ цtръ противъ тtхъ е чистотата, но иди го

•вори за чистота на нечистия ханджия или на каракачанеца и на ов

чаря, които те , приематъ въ колибата си. Съ ужасъ си спомнювамъ за 
·безсъннитt нощи, прtкарани въ ханищата нзъ нашенско, прtзъ ко
ето врtме съмъ наблюдавалъ нощнитt· маневри на дървениuитt и 
с1>мъ броилъ эапетаитt, направени отъ други пж.тници при борбата 

,имъ съ тtхъ. Тtзи дървеници въ Европа еж rara avis (рtдки птици). 
Трtбва човtкъ дълго врtме да ги търси, за да ги намtри. Кутий-

- 1'ата . съ прахъ за дървениuи трtбва да бж.де нераздtлна другарка 
на българския туристъ; само така той ще може да спи въ нtкое 

.легло на нашитt ханища, разсадници на дървеници. Сж.шиятъ прахъ 
помага и противъ бълхитt. Най-добрt е туриститt да сnятъ на по

.11е10. Затова именно азъ имъ прtпорж.чвамъ~ когато еж на група отъ -
-2-3, да си носятъ палатка, която да тежи около 5 клr. и ще струва 
50-70 лв. Въшкиrt, сравнително другитt гадове; еж по-рtдки по на
титt ханища, но не еж ТОЛК03Ъ рtдки ·въ буйната 'коса по главата 
на нtкои селяни и граждани. · Ние, лtкаритt, често получаваме отъ 
такива пациенти като nодаръкъ такъвъ неканенъ rостъ въ царството 

•на косйтt си. Цtръ противъ тtхъ е да се намазва косата прtдпаз, 
ливо съ обикновенъ rазъ или съ · оцетъ съ 1 ¼о -rp. сублиматъ, или 
пъкъ слабо мазане съ живачна мазь и да се -iellie съ rъстъ rрtбенъ ; 

-а главно и nрtди всичко трtбва да се държи косата чиста. 

3 ж. б о б о л ъ т ъ може да стан~ причина на редъ безсънни 
·нощи и може да причини отлагане на проектирана вече екскурзия. 

-Ако нtма разваленъ эж.бъ, чудесно дtйствува пирамидонъ до 0·25-
·0 -30 rp. или аспиринъ до 1 ·00 rp. Когато има развапенъ з.ж§1;,, туря 
·се въ дупката му парченце вата, натопена въ смtсь отъ Mentholum, 
.Phenolum и Cocainum - ПD равни час1и, а oтropt се затуля съ 
малко восъкь или съ вата, потопена въ разтопенъ восъкъ или въ 

-Resina sandarak или Colodium. Но когато страната е вече подута, това 
е энакъ, че вtнеца бере; Въ такъвъ случай rнойникътъ трtбва да 

узрtе съ жабурене горещо млtко и,ш чай, съ налагане отвънъ лапи 
отъ ленено сtме или отъ оризъ, или трици, докато се пра.бие той 

·самъ или се разрtжс отъ лtкаря. Развалениятъ зж.бъ трtбва да се 
,nломбира наврtме, за да не създава такива неприятности. . 

Б е з с ъ ни ето рtдко се случва на туриста, който най-често 
· сnи като убит'ъ отъ умора. Но по-нервнитt туристи, ако се прtу
-морятъ, не моrатъ да спятъ. Tt трtбва да омияrъ лицето си съ . вода 

•прtди лtгането, да се покриятъ малко прtзъ глава, да не пиятъ прtди 
съня чай или кафе и, ако това не помогне, да зиматъ 1J2-l ·мtрка 
-Sandow Bromsalz или единъ отъ слtднитt цtрове : 1-2 грама 
брояъ (Kalium Bromaium), 1 ·О gr. Chloralum, Sulfonalum · или най
.добрt Trionalum. 
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_ Турисrътъ винаги има а пет и т ъ за ядене, благодарение на, 
спорта, който упращнява той. Но ако се случи нtкога да нtма 
апетитъ (охота), най-д'об.рt_ е да зима 2-3 пжти въ день по 20, 
Хофманови капки ил11 3-4 пжти въ день по 30 горчиви капки (цъ 
вода) оrъ TincturaAmara, Tinctura gentia11ae, Tinctura chinae Comp9-
sitae - по равни части, или Orexinum tannicum-:- 0·50 - единъ часъ 
прtди ядене, 2-3 riж.ти въ день. ' _. 

Б о л к и п о .с т а в и т t 1 м е с а т а, г ъ р б а и д р у г а д ·t . · 
п о т t л от о, ако не еж отъ у_мора или сrудъ 1 а с~ отъ особено 
ревматично е-стество, добрt се уталожав_атъ съ иэпиванието по 1 •О , 
gr. Aspirinum, 2-3 пж.ти в-ь ~день, или Natrium salicylicum ---- 3 до 6. 
грама въ день, Pyramici'oh - 0·30 gr., 2-3 пжти въ ден!>, разтриване 
съ камфорово масло, оподелдокъ и пр., к_акго казахъ за болкитt 
на ~раката. 

Б о л к и в ъ о ч и т t. Възпалението щ1 лиrавата ципа на 
очнитt ябълки и , клепачитt (очиболъ) се изразява въ неприятно . 
смъдене въ очитt, зачервяване, гурелясване, . залtпване на клепачитt, 
усtщане като пtсъкъ въ очитt и пр. Това е пр_ичинено отъ прахъ, 
отъ силното слънце, особено 01~ . бл:I,съка »а снtга. - Най-д,Qбрt се 
лtкува, като се ююватъ въ двtтt очи два . пжти въ день по десе-. 
тина капка отъ жълтъ колиръ (Collyrinw luteum) и розова вода, 
по равни части, посрtд,ствомъ единъ ка,пкомtръ (guttator). Трtбва 
да се капватъ всичкитt .отведнажъ, а не капка по капка. Отначало 
ще смъдне неприятно, но ~еднаrа слtдъ това с_е усtща rолtмо 

облекчение; з_а 2-3 дена може_ съвсtмъ да се и~лtкува болестьта. 
Ако това възпаление е причин.ено ·отъ случайно одраскване с ь . 
клонче, съ листъ отъ _ нt'.{ое растение, съ нокетъ или съ друrъ 

прtдметъ, трtбва незабавно да се подири лtкарь, иначе има опас-. 
HOC'fb да се изгуби окото. Когато въ окото попадне нtкое насtкомо, 
праш~нка, пtсъкъ, косъмъ или нtщо друго, трtбва веднага да се 

отвори и ~ахне чуждуто тtло съ сгънатия -край на една чиста кърпа 

или съ чиста вата, увита о кибр~тена клечка. Ако тtлото се е 

скрило подъ клепачитt, трtбва ра се обърне най-напрtдъ . горния . 

клепачъ _и да се дири чуждия . прtдметъ: Когато това тtло е _ эабито. 
силно въ тъканьта, само опитната лtкарска ржка може да го прt- . 

махне съ специални ищтрументи, с,11tдъ . като се уталожи болката. 

на окото съ Cocainum - З°fо. . -
Б о л е с т ь т а н а у _ш и ,т t е много по-сериозна отъ оная ю 

очитt. , Ако се касае само за невралгия, пирамидонътъ lj.ЛИ асnиринътъ 
я лесно прtмахватъ. Н9 ако има Qъэпаленце на срtдното ухо, rноие- . 
чение и пр., най-добрt ~е да се отиде при лtкарь; црtдпочтително, 
при специалистъ, защото тtаи болест.и моrатъ мноrо да _ се услож

нятъ, ако се не познаятъ наврtие. Typt.JCTЪTQ трtбва да знае, к·акво 
. да прави, когато въ ухото му с,11учайно . цлtэе нtкой бръ~баръ, б,ъща, 
или друго цасtкомо. Въ такъвъ случай той налива вж'l_'рt дъJ?вено , 
масло или вода, за да изплува насtко~рто~ навънъ и слiщъ това да, 

се махне. Други чужди тtла, като . осилъ, . прахъ, КJ~ъче, . клечка . и 
пр., най-добрt е да с~ не бутатъ никакъ, _а1со н~ иэлtзътъ , _сами,. 
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· слtдъ като се налtе въ ухото борова вода или .бадемово масло, а 
'ПО•добрt -:- карболовъ глицеринъ (1 ·О гр. карболова киселина и 
:20:0 гр. rлицеринъ). Опитниятъ лtкарь може лесно да искара такъвъ 
,прtдметъ навънъ съ промиване канала на ухото съ специални сприн
,цовки съ борова вода. 

В е н е р и ч н и т t б о л е с т и не познаватъ истинс1<ия ту-
1ристъ, който не е тры·налъ да гони Венера, _Но не е изключена въз

.. можностьта да го сполет.ятъ, ако той случайно пие .вода или нtщо друго 
· ОТЪ сждъ , отъ КОЙТО е щшъ човtкъ, боленъ отъ сифилис·ь. По насъ, 
:особено Софийско (с. Гимци и други), Троянско, Трънско, Ловченско 

•и другадt, има цtли села заразени отъ сифилисъ. За . щастие, uбаче, 
тоя сифилисъ е въ стара форма, въ третичния си периодъ, та затова 

,не е толкозъ„ опасенъ (заразителенъ). Заразителенъ ~ той въ вто
рата си форма, когато устата на болния еж пълни съ плаки (рани 

·СЪ бtли ципи). Най-добрt е туристътъ да пие оrъ своя чаша или 
да измива чуждата съ спиртъ, съ сопунена· вода или да я постави 

-въ вода, която ври. Ако той не може да направи и това, тр-вбва 
. _да пие откъ·мъ дръжката на чашата, ако има такава, като допрt 
ръба и подъ долната си устна, както обикновено правя_ азъ. Устната 

· се натопява въ течностьта и така се пие. Отъ бирена чаша съ дръжка, 
,напримtръ, рtдко пие нtкой откъмъ дръжката; да се пие оттамъ 

е по-чисто и -по-безопасно, както казахъ. Туристътъ трtбва да носи 
съ себе· си и своя вилица и лъжица, за да иэбtгва заразата и чрtзъ 
тtхъ. У насъ, България, сифилисътъ се разпространява доста по тоя 

„невиненъ . начинъ. Той се нарича syphШs insontium (сифилисъ на 
невиннит:в). Д-ръ Стамболски описва въ едно медицинско списание 

,историята не едца отровна цtлувка на Софийската гара . Той описва, 
,какъ единъ студентъ заразилъ съ сифилисъ цtли двt . сtмейства. 
·Студенrътъ страдалъ о~·ъ тая болесть. Когато тръгналъ той эа стран-

_,ство, билъ изпратенъ на гарата отъ сестра си, майка си и други, 
които прtди раздtлата си съ него цtлували го по устата, отъ което 

·-веднага се заразили отъ еж.щата болесть: 
· Разбир_а, се, ако нtкой туристъ страда отъ венерична балесть, без• 

• съвtстно би · било да прtдприеме той екскурзия съ другари. Това ще 
бжде врtдно за не-го, защото, ако страда, напримtръ, отъ триперъ, 

· ще получи разни усложнения, като Gрхит"Ь, бубонъ и др. Ще бжде 
-И източникъ за зараза на друrитt. Каквото и да е, венеричната бо
лесть изисква систематично лtчение, каквоrо въ екскурзии не може 

.да става. 

Д р у г а р к и т t т у р и с т к и иматъ. нужщ1 отъ особени 
•съвtти, · които ще изложа тукъ накратко. Така, туристката · не трtбва -
да участвува въ излетъ тогава, когато има менструация. Прtзъ това 
врtме тя се нуждае отъ спокойствие и даже трtбва повече да _лежи. 

Ако е брtменна, излетитt за нея, особено до 3-4 мtсеца, еж врtдни. 
Пtшеходството изобщо не е врtдно за такава . жена; напротивъ, 
колкото по-често прави разходка пtшъ, то;Jкова и ра>Кдането й ще 

,·бж.де по.леко. Но дългото пtшеходство и катер~нето по планиннтt 
ще и се отразяrъ алt и може да станатъ причина ' на прtждеврt• 
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--· менно раждане Пъкъ по селата и колибитt нtма лtкари, та рис· 
кува тя да умрt отъ кървотечение или· 3ара3а. Долу корсета, ра3-
бира се ! . :тури3МЪТЪ иска свобода на тtлото, а корсетътъ е едно 
срtдневtковно свирtпо орждие, едно менгеме 33 корема и rрждния 
кошъ. Нещастенъ е -този туристъ, който тръгне на пж.тъ съ дРУ· 
гарка, стtrната съ корсетъ и · облtчена още по новата мода. Той 
ще си 3еме бела на главата-:-: ще помага на припадъци и умора, 

ще страда на всtка - крачка, ще проклина и екскурзия, и фемени3ъмъ, 
и всичко . Отъ слънцето ше !JОЧернtе малко лицето на др_уrарката 
или ще се яваrъ по неrо , петна (веснушки), 3атова тя трtбва да но

.с-И -съ себе си слtдната помада: Bismutum, Borax, Hydrargyrum praecipi
tatum album-пo 2·0 gr., Vaselin, Lanolin - по 18·0 gr. и нtколко капки 
отъ нtкое _парфюмено масло, напрнмtръ гюлово·, . теменужно- и пр., но 

не 3а всtкидневно употрtбение. Съ тази мазь се нама3ва лицето вечерь, 
прtди лtгането. Тая помада дtйствува - чудесно _ и прtмахва омра3нит'k 
петна Ржцtтt се пукатъ много отъ студа, както и отъ работа. 
За да се прtдпазатъ отъ това, омива·тъ се съ сапунъ добрt и вед
нага с~1tдъ това се 1-Jама3ватъ съ калодерма · - една пихтеобразна -

, паста, която- добрt ра3меква и най-грубата кожа, _ по·•добрt отъ гли
церина или отъ лимоновъ сокъ и rлицер•тъ. Туристката трtбва да 
носи съ себе си пtсъкливия сапунъ Scheureri-n Seife ( сапунъ на чи
стачката), който се продава въ дроrt>риитt на н:алъпчета - по 30 ст. 
едното. Тя съ и.его ще - ~и измива р:ж·цt.тt добрt, когато пожелае 
да наготви нtщо и стане цужда да пипа нечисти сж.дове, да рtже 
лукъ и пр. Тоя сапунъ размеква кожата и я чисти добрt . Съ него 

се и3миватъ добрt -и дъната - на сждоветt отвънъ. почернени отъ 
сзждитt. Женитt често страдатъ отъ 3апоръ, но в-ъ ~ю:курзиитt 

. стомах,ьтъ имъ може да се урегулира. Ако не може да стане това 

само по себе си, нека ядатъ пJ 1 О - 15 · смокини въ день, да ядатъ 
сушени сливи така или сварени на о·шавъ, OT'J? което ще · послtдва 

' разслабване. Съвtтитt 3а друrитt болести, като главобощ1е, при
падъци, невралгия и пр., еж еднакви 3а двата , пола. 

Ще кажа нtколко думи 3а една к о ж н а б о л е с т ь, която се 
явява повече въ дtцата Ji женитt подъ вш1янието на потьта и го
рещина:га и слънцето. Това е- блъндата (strophulus) - единъ и3ривъ , 
отъ дребни - червени пъпчици, - съ едва · видими на върха мехурчета 
ка-то шарката. Тя причинява страшенъ сърбелъ. Добрt е да . се И3• 
мива кожата на това мtсто съ вода и оцетъ или съ спиртъ и Ment
holum -1¾, а може съ Thigenolum - 10 части и спирт~ - 100. 
части. Сетнt .се маже съ цинкова маэь или с ь Ласа рова паста. Може 
да се маже и · съ слtдната смtсь: Li-quor carbon. deterg. angl . -
5·0 -10 О gr., Zincum oxydatum, Amylum - по 20·0 gr., glyce-

. rinum - 30·0 gr., Aqua destillata - до 100·0 gr. Мазането става 2 
пжти въ день. Земц ·се като вжтрtшенъ цtръ чистително - Jchtal
Ьinurn О 30 gr. (три пж.ти въ день) или Calcium chloratum - 4·0 gr. · 
(по 1- лъж1Аца, 3 пжти въ день) и Aqua destillata ~ 100'0 gr. -

На край, по мое разбиране, ще дамъ единъ списъкъ на най
необходимитt принадлежности и· лtкарства, които ,би трtбвало да 

! 
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се наииратъ въ раницата на туриста за първа помощь. Ще пиша, 

цtнитt имъ по отдtлно въ паковна и таблсидна форма, каквито ги, 
фабрикува фирмата Burroughs Wellcome & 0-ie, London, фJрма най
удобна за носене отъ туриститt. 

Списък-ь на най-необходимит'h за първа , помощь л'h
карства и принадлежности за туриста: 

лв. ат. 

Хигроскопична и стерилизирана вата въ кутийка отъ 50 грама 
(компримиранъ .,,Burroughs" 57 rp.) . . . . . . . -·45 

,Поло~инъ метъръ иодоформена (20 °/о) и стерилизирана марля 
(комnримиранъ пакетъ отъ 90 гр.) . .- . • . . . . -·75 

Два бинта-по 6 см. широки и 4·5 м. дълги (компримиранъ -
1 м. и 35 сант. еди на), по 1 л. .и 35 ст. . . ·• • . 2·70· 

Една -триж.гълна Есмарова кърпа съ рисунки - за разни прt-
връзки . - ·60, 

Едно пакетче хигроскопична стерилна марля, компримирана 
дълга 2 м. и 85 сан. . • . . . . . . . - ·70· 

Десеть грама иодоформъ на прахъ, въ тенекена кутийка · • . 1 •
Анrлийски игли 12 . . . . . . . . . . . - •4Q, 
Palae ~acmostaticae (Pengµawar Djambl) 1 О грама - противъ 

. къреотечение изъ рани и носа . . . -· 15 
Вата l О грама съ Stypticinum или съ Terrum sesqµichlorat, -

~' сжщо противъ кървотеч. изъ рани и носа . 
Бурова или Гулардова (оловена) вода 100 грама за компреси, 

или 25 ·0 гр. таблоиди отъ Plumbum aceticum (една та, 
блетка въ 150 rp. вода дава Гулардоsата вода) . . - ·75 

Една тржбичка съ 10 пастилки (по I ·0- rp. едната) сублиматъ 
- з_а промиване · рани, една пастилка нъ единъ литъръ 
вода (отровно) . , 1 ·О~ 

Bl'!ftcтo сублимнъ по-добрt е да се земе една трж.б~чка съ 
10 пастилки Chinosolum (по 1 О гр. едната) -- за про -
мивине рани, една nастилка на 100 гр. вода. . 2·2(} 

Карболова киселина въ пастили Soloid, по единъ граиъ едната, 
1 О въ едно шишенце . . • . . • • . . • -·75· 

Борова киселина въ пастили по единъ rрамъ, едно шишенце. -·55 
Лимонова киселина 20 rp. . . • • . . . . . . 
Антипиринъ 1 О праха - rю 0·50 гр., или шишенце съ 25 

таблоиди по 0·25 гр. . . • , . . . • • . .. . -·65 
Cascar~ Sagrada (чиститеJJно) - едно шишенце съ 25 пастилки 

по 0·25 гр_. . , . . . , . . . . . . . . . - 95 
Вмtсто Cascara може да се земе Lax~tif vegetal - _25 таблетки. --·75 
Доверови прахов~ .за каШЛ!fЦЭ, 25 пастили по 0·25 rp. . • -·65 
Пастилки Kola за умора, 25 парчета . . . • • 1 ·45 
Опиумъ (афионъ) за _ диарея (дtйствува като tinctura) въ 

таблетки по 0 ·02 rpt, ·25 парчета . . . . . • . . -·65 
Берталетова соль (Kalium chloricum) -25 пастилки по 0•25 гр , , 

за сучещ~ при гъ·рлоболъ • . . . . • . • • . . -·55 
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Пира\iидонъ - пастили 25 парчета по 0 ·25 rp. • 4 65 
Хининъ ·(сулфато) - 25 парчета като бомбони по О 20 rp. 
~ (Муриатиковия струва i л. 15 ст.) . _ ._ . -·65 
Аспиринъ - 25 парчета по О 50 rp. . . 1 ·25 
Натриевъ салицилатъ (Natrium salicylucum)-25 парчета по 1 ·О rp. 1.40 
Сода (Natrium blcarbonicum) - 25 парчета . ~о О 50 rp. . . -·7,5 
Бромури (тритt вила) - 25 пастили шумящи. • 1 ·55 
Trional за сънь - 25 . пастили по 1 ·0 rp. . . 3 · 1 q 

А най-практичното е да се достави отъ казаната Лондонска 
търrотска кжща една малка джебна труса (наборъ) No 707 (пърн, 
помощь) за 9 л. и 45 ст. T)f съдържа б тржбички съ разни лt: 
карства въ форма на пастили, тржби съ борова мазь, мазь съ амо
ниякъ эа разтриване, масло за изгорено, ватэ, игли, бинтове за прt ·· 
връзки, пластиръ и лр. Всичкото е поставено въ металична кутия . 
съ размtри 17Х8Х5 см. No 712 Premier secours струва 12·60 лв., 
размtри 16 Х 11 Х 5 СМ , съдържа почти еж.щото. No 715 Premier 
secours струва 13:35 лв., размtри 1ЫХ11Х5 см. , съТJ.ържа 8 _ши
шенца лtкарства . Тя е по-пълна. Ако се поржчи на фабриката осем
тtхъ шишенца да съдържатъ всичко това, . което азъ r1 рtпоржчахъ 

- хини нъ , а спири'нъ, пирамидонъ, Natr. salycil ., Доверовъ прахъ и 
пр . , вtрвамъ, че съ ,по - м алко пари, отколкото ако се зиматъ по от
.цtлно, ще I има всичко, к а квото трtбва на туриста за 11ърва помошь, 
и ще бжп.е въ по -'dалъкъ обемъ , даже да се носи въ· джебd. Ра3,
би ра се, че сiщата кжща , · която е доставчица на , медикаменти на 
всички научни (полярни и екваториални) екс11едици, има пълни пор• 
тативни а птечки отъ 20 ло 100-500 лв. едната. Има даже а п. 
течки и съ най-необходимитt и нструменти за лtкаря въ кути йка съ 

размt.ри 21Х11 Х 6~5 см., всичко за 41 лв. Такав1 аптечка може 
д1 се носи и на кормилото на велосипеда, но тя за насъ не е ло

т;>ъбна, отъ нея има нужда са мо лtкаря-туристъ. За послtдниятъ 

И\fа сжщо кутийки съ сприн1:1овки и лtкарства въ 5 до 16 разни 
тржбичк1;1 за подкожни инщекции - по 10-19 лв. едната. Тия про, 
дукти въ такава 'форма еж просто благодатъ за туриста. 

Съ това свършвамъ краткитt си съвtти относително хигиената 

на туриса . Щастливъ бихъ билъ: ако мога да услужа на ту"
риста съ тtзи съвtти, които еж плодъ на дълги скитания и опитъ. 

Казаното не само е видено и чут6, но е н теглено и патено и затова 
е по-цtн но. Дано моя трудъ облtкчи учасrьта на бьигарския туристъ 
и възбуд -1 интересъ къмъ туризма въ младото поколtние и въ ония 
п ~-възрастни, които не еж прони кнати още отъ тая идея. 

Като приносъ на дълб_окото ми уважение към ъ „Щастливеца" 
Але1<0 Константиновъ, единъ отъ пърsитt. пионери на туризма у 
насъ, пое вtщавамъ · му тоя си -скроменъ трудъ. Ще кажа и азъ : 
Сторихъ това, коет0 можахъ, по ·добро нека сто;:,ятъ п·0-силнитt (fe_ci 
quod potui , faciunt meliora poteпtes). 
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В-9 е Т. }1. 
Изъ живота на турнстскит'h 

клонове. - Нtкои отъ ·клоно
ветt ~а туристската ни органи
зация еж. съвсtмъ безаtnни. Това 

се дължи главно на бездtйнщ:тьта 
на настоятелствата имъ, които ни

какъ не се интересуватъ отъ .zit
лaтa на ююна, не събиратъ член

скмтt вноски и абонамента на 
списанието, пъкъ даже не обръ
щатъ внимание и , на . офиццалннтt 

писма и окрж.жни на ц'ентралното 

настоятелство. Членоветt на та
к_ова настоятелство забравятъ тър
жественото си обtщание эа дру

жествена работа прtдъ своитt. из
биратели. Tt само врtм~нно се 

. въодушев11яватъ отъ идеята и сет- · 

нt всичко занемаряватъ. _Орrаниза
цията силно негодува отъ поведе

нието на такива настоятещтва. Като 
изразъ отъ това · н_еrодувание е pt: 
шението на миналогодишния сборъ 
въ София да се взематъ отъ стра
на на централното настоятелство 

най-строги м·tрки спрtмо такива 
бездtйни и нt.изправни кдонове, 
като даже се обяватъ эа разтурени 
и да се побърза · съ прибирането 

на клоновит'h вещи, имоти и пари. 
До извtстна степень еж. ви

новни и членоветt на клона, за

дtто по своя инициатива не свик

ватъ общо събрание на всички 
членове за избиране ново настоя
телство, което да бж.де по-дtя
телно, за да не пр(?падне въ се

лището имъ и околностьта му тая 

благородна . идея - туризма. 

Но има и дtятелни клонове; 
каквито еж. В.-Търновскhя ~ Тра
пезица•, Софийския .,,·А,'Jеко Кон

ст-антиновъ", Пловдивския „ Калоя- . 

новъ връхъ •, Дупнишкия „ Рилски 
езера•, които държаrъ яко знаме

то на туризма въ България, па и 

на цtлия Балкански полуостровъ. 

Други клонове, скоро осно
вани или събудени отъ летаргия~ 
та си1 проявяватъ вече животъ, 

раэвиватъ дtйность, благодарение 
.съзнанието на настоятелствата имъ, 

и това много радва централната 
управа на ор~;-аниэацията. 

Неизправни клонове. - Цен
тралното настоятелство на БТД не 
е получило още отчетитt за 1909 
и първата половина на 1910 г. на 
слtанитt дружествени клонове: 

Врачанския „ Веслецъ", Самоков
ския „Рила", Горноорtховскюr, 
Еленския „ Чумерна", Провадий• 
ския „ Ташъ-хисаръ" и Брацигов-
ския „ Родопи 11

• У моляватъ се 
прtдседателитt на изброенитt 

клонове да изпратяrъ въ най-ско 

ро врtме отчеrитt си~ За всички 
неизправни клонове ще се · приложи 

чл. ·88 отъ дружествения уставъ. 

Дружествената канцепария. 
- Централното настоятелство на 
БТД 11рtмtсти канцеларията си 
на ,жrъла на у л. ,, Витоша" и „Ала• 
би нека 11 

( срtщу аптеката на Бе
лизаръ Якововъ ), бирария „ Василъ 
Левски 11

• На еж.щото м вето е и 
канцеларията на Софийския клонъ 
„Алеко Константиновъ". Тамъ се 
правя~ъ всt~акви справки по дру

жественитt р~боти. Централното 
настоятелство има засtдание всt• 

ка срtда отъ 61/ 2 до 7¼ _ часа 
вечерьта, а клоновJТО настоятел

ство - всtки вторникъ прtэъ еж.

щото .вр1>ме. 

Първиятъ брой на списанието се напраща ца познати любители 
на природата, на читалища и училища. Които оrъ тtхъ не желая_тъ 
да го получаватъ, умоляватъ се да го повърнатъ вецнаrа въ редакцията. -
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ПОКАНА 

за XI. сборъ на Българското Туристеко Дружество 
въ rp. · Пловдивъ. 

·Възъ основа на рtшение.то на Х. _ туристски · сборъ въ . . 
София канятъ се всички членове на дружеството на XI. редо-

венъ туристовски сборъ въ гр. Пловди~ъ на i9. и 30. май 1911 г. 
Всtки клонъ е дълженъ да б.ж.де прtдставенъ отъ повече·_ 

· членове, независимо отъ делегатитt, които изпраща (чл. 16-· 
отъ устава). 

Клоновитi> настоятелства ще съобщатъ на прtдсед~теля· 
на Пловдивския клонъ «Калояновъ връхъ» петь дена прtди 

сбора числото на сборянитt, за да имъ се приготвятъ квартири. 

Числото на сборянитt ще се съобщи прtдварително и на 

централното настоятелство : ,,.. 
Участницитt въ сбора ще б.ж.датъ въ пълна туристов~ка 

носия .или поне съ туристовска шапка и значка. 

Членоветt-туристи ще п.ж.тув~тъ съ 50 0/n намаление отъ 
обикновенитt_ цtн~ по българскигв държавни желtзници. Които -
отъ тtхъ 11матъ нужда отъ отпускъ · отъ . централната власть 

въ София , · могатъ да се обърна:гъ за съдtйствие_ къмъ Цен

тралното Настоятелство . 

. ll ·р о r Р . А м .-А 

па, Xf. туnИС'Г(~КИ eб()f)"h НЪ ГJ} 
1910 _ - 1911 ГОДИ НF\. 

Пл~вд_ивъ 
! 

28. май. · Тръгване на тури·ститt изъ сtверна България отъ 
София въ 11 часа вечерьта_. · 

29. май. Пристигане на сборянитt-туристи В,Ъ flловдивъ въ 6 
, · часа с.утриньта; посрtщането имъ отъ пловдивски.тt ту

ристи и настаняванет~ имъ на квартири. 

Въ 9 часа прtди пладне ·откриване сбора . въ гимнастическия 
салонъ на д-вото «Тракийски юнакъ>>, . 

Дневенъ редъ : 1. Отчетъ отъ централното _ настоятелство и 

докладъ на контролната комисия по бкщжета за 191 О г. 

2. Докладъ отъ централното настоятелство за дипломитt 

и · ш~пкитt; 3. Прtдложение о~ъ централното настоя

телство -за уреждане курсъ за глава~:ари; 4. Рефератъ, 

~етенъ отъ пловдивския туристъ г. Ст. Шишковъ на те

мата <{Родопитt и знцчен~.,~то имъ за българската тури-

t 



стика» ; 5. Приемане бюджетъ , за -централното настоятел
ство прtзъ 1911 година; 6. Приемане нови клонове и из-· 
ключване нередовнитt . отъ задруга;а; ·,. Разни прtд.тiоже- ' 
ния отъ делегатитt; 8. Избиране место за идущия сборъ ; 

9. Избиране нови · членове за це~tралното ' настоят елство 
(чл „ 22 отъ устава). · ~: -

Вечерьта факелно шествие. · 

30. - май. Излетъ до с Соти'ръ. 

Вечерьта изпращане сборянитt. 

Ако има желающи, ще се продължи излета съ маршрутъ: Со-

тиръ - Чепеларе - Юrово - Бачковския монастирь - -· 
Станимака ....::_ Пловдивъ. 

Прtзъ двата дена на сбора щ~ има туристовска изл"ожба въ. 
сжщия салонъ. -

Здравf;йте ! 
~ -fHE~ 

~ткрива [е _ подпиша 1а rодипа Х. (Ш11) на 
t ъ· Л:r· _n п [ ·к, u I" п u_ -[ I"' ~-"и~:::~:~~~~~:::е~-u И r (1 J r 11- U . Органъ на Бълr . Ту-

- - ристско Дружество. 

РЕДАКТОРЪ: С. Д. СКРИНСКИ. 

Отъ 1. януарий 191 1 г . с п. ,, J;ългарски туристъ" влиза 
въ Х. година на своето сжществуване. Днесъ то е единственото 
спортно списание у нас_ъ, въ което се описва българската. 
природа и срtдствата за добиране до нея. _ · 

„ Български туристъ" излиза всtки мtсецъ (освtнъ юлий 
и августъ) . Годишна. цtна · за нечленове на дружеството въ. 
България е 2 лева, а въ чужбина · .:__ 2·50 - фр . Членоветt го 
получаватъ срtщу единъ левъ. 

Записването абонати въ София става въ книжарницитt: 
Б . Касжровъ, Хр. Олчевъ и П. Чипевъ, а въ провинцията -
въ клоноветt на Българското Туристско Дружество и въ всички

т.-пощенски станции. Който запише 4 и повече- абонати, полу
чава 1 О°!о отст жпка. 

Приематъ fe за по~лiщнитв дв-t страници на списанието
обяви отъ хотелджии, гостилничари, продавачи на турист
ски вещи и др. при най-износни ц-tни. -

Печ атница на П. М . _ Бл;.зайтовъ - Софt-tя. 
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