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Бждащата ни . дtятелнос·ть .. 
. 1. Туриs:тн~ата и ,дърщав~.Т~~. ~ 

. Въ миналия ~рой азъ изтъкнахъ ; че . досеrашна_та дtятел-
1:!'о:~ть на дружество се_ е ограничила само въ- пропагандиране ту

рйстката ·идея; у насъ, главно планинарството, като си е служило 

главно : \:ъ · излетитt и списанието.~ Сега вече, слtдъ десе:гь го-
. дишното си сжществу'ва;не ,· · коrатd· вече .•·еж създадени ,. всички 
условия за усилване -своята дtя'телность, та да може да се по~ 
стави и · у насъ туристкото ' дt·ло· въ · онова положение, въ как'" 

' вото то се намира въ други с+рани, не може вече :да се задо "' 
. воляваме само съ досегаuiн,а'Га -· си · дtйностъ. Ако ние съу
. · мtхМе _да разкриемъ прtдъ на·шето общество красотитt що кри-
я'тъ У' себе · си нашитt ПJНlНИНИ · и- възбудихме у тtхъ . желание 
да ·ги· видятъ, то сега вече ни прt0дстой0да направимъ по досты1ни 
т,~я красоти; за всички ; а така С:№ЩО, да създадемъ и удобства 

·. на'· тiхнит-J;~' посетители. Туристi<ото · уде-волствие не трtбва да 
,Qж,де ~ъ сжщото врtме и мжчение~ Наистина, мнозина казва~:ъ, ,.,че • 

. В:Ь . ~Жката' е удоВОЛСТВИето/ · НО азъ не ·СПОД'ВЛЯМЪ ТОЗl:1 - 8,ЪЗ-
, ";./~~дъ,'~ за:щото, ·удоволtт--J;Jие· отъ мжката- може би - да , се :.rн;щу-

~ ',· ~ . -_, . ii ~-, ·.,-·, . i. ' :·i-~ . .:- iJl f, •• ·.:.i .. ;,,; -! ., _: ~. '$ • -~. 'j 
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4iв'а, саМО'•,в·ь'~ослtдствие, а ВЪД~денъ моментъ,_мжката СИ ··е МЖI<а. 
За хора калени въ 6орбитt съ :лрироднит~ . стихии, е 6'езраз
лично,_ при екскурзиитt" си изъ 6алк11нитt; к~дt· ще тръшнатъ 

,, и,эмореното : ~и тtло. IЧо за х:Ора , по взискате~ни t<~мъ. - себе · 
си/еж необходими . и извtстни .удобстваi до ·колкото, разбира 
се, е ВЪ~МО>,l{НО да се говори З~ :удоб,сt·nа ВЪ ПЛЩН1НСКИТсt ВИСИНИ. 
Но не' ·,е само това. -За да --мQже да се използува напълно единъ 

·излетъ; 'често се ЯВЯВа нужда ЩОТQ · ·туриста да , прtживtе ПО 
дълго· врtме п-осрtдъ посетенитъ ,кр.асоти. · А какъ може той)~ 
прtживtе 'тамъ · по ·дълго, когато нtма възможно·стJ>. да · на . прави 
това. Мнозина туристи, напримtръ, еж ' ХОДИЛИ; до' . Мусалла и 
еж се връщали, 6езъ, да м.о~_атъ да се насладятъ отъ О!-JИЯ краси_ви 
изгледи, които · се откри,ватъ ·отъ върха, защото Мусалла е билъ 
въ мъгли. Ако тамъ имаше хижа, кждtто излетницитt да се 
подслонятъ-, тt м-оrатъ дрчака хубаво врtме и видя гъ онова 
за което . еж отишл~. · Азъ зная · чужденци които еж ходи.rуи на 
Мусалла, и :разочаравани еж · се връщали, защото: не еж _ Могли 
да използватъ и.злета тоже по . причина на м:ьrла. 

, , Но н_е е въпр _оса· . само за насъ. ~рtме ~ вече да . рекла
мирам'е нашитt пр_иродни красоти и въ· чужбина, та_ да -привле
чемъ вниманието на чужденцитt и къмъ _ бълrарскr~тt' приро
дни красот~:- н·о чужден·еца ·пж.тува само · за удоволс.твие, ·безъ 
да с'е м.ж.чи, съ вс·и 1--t1ки ;удобства. А какви удобства ще имъ да
демъ? Да, трtбва ние · да се стремимъ да се саздадатъ всички 
ония удобства които ги има друrадt. Ето, при, реализиранеtо .тия 
наши цtли се срtща най-_rолtма мжчнотия, защото за това се 
изискватъ средства1.: Ала, ~аквито; и мжчноfцй да се срtщатъ въ 

-това отношение, дружеството е длъжно да ги прtодолtе, за-
- щото иначе, то, ак~о не· :е,·. обречеiю на ~аrинване, обречено е 

на застой. Не може да се т жпче се на едно мtсто, а трtбва 
- ·да ,се : върви -напрtдъ. }iаисти,на, нtкои клонQве въ дocer~ШHjiTa 
си дtятелностъ с;к , се по)у1ъчили, до колкqто срtдствата имъ еж 

-· позволявали,, да , направятъ малки улеснения 11а туриститt; като 
еж : поставяли по,казалщ1 ~а мtстноститt, нtкои вече 'пристжп

,· 1щтъ и къмъ правене хижи, но . т9ва е незначително по ' от
нощени,е онова що има да се върши въ тази посока. Съ ло

• _ со1;1щ_шеr,о тъ,::Щ_ , дtятелностъ на , нtкои клонове )1зъ , искамъ ' ца 
~ И3Т'рКНа, че ИМ а желание у ЛИЦата ,КОИТО . СТОЯТЪ На . челQ · На -
клон;9ветt, ца -р~бqтят,~ ВЪ: това , направление, ' но немоrатъ .' 110 

- н:вмане срtдст,ра. Да; това е най-голtмата пр:вчка въ. нащата 
дtятелнщ:т_ъ. Ка.къ да _ се снабдимъ съ срt~.с:тв-а? до' сега ~ла~

. но, . ако · не И единс1;вено, , КЛОНО~етt С4' разполагали„ само ' СЪ 
су-митв добити отъ - членски , вноски И - отъ разн'и забавлени-я. 

'· СуМИТ'В получени ·по то~ начинъ, обаче, не . еж „ дО:Статъчни 
щ1 удовл~творе1,-ш~ всички нараснали нужди на дру~еств,о,:о, з,а
щото _числото на чл~еновет:в е още ' н·езн~чи·телно. · па,_ ' колкото 
1~ .,:да е : roлtмq числото на членоретt, паJ<ъ ~ъ хtхн~тt вно.сь:и 
не може дружеството реализира всик·о каквот<:{ му · riрtдстой. 
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Така е ., 6,и.1:1~. СЪ · вс~чки _туристски дружества другад'Б; Цtлитв 
които rtptcлtдвa: нашет·о · дружество не ·еж. л~чни, тt еж.' обще
ствени, и като така, длъжни СЖ. J~с-ички обществени учрtждения, 
да ни се прит·ечатъ на помощъ. Ако до сега всички учрtждения 
които еж. могли да ни . бжд~т.ъ полезни, не .еж. ни се притичали 
ю~· п9мfНЧ~, - вщщ~а ._ е · .,въ самит,t , насъ. Трtбва да : признаемъ, 

_че нашата скро.мностъ въ тоJщ„ отношение е отивала до прt7 ·, 
ст ж.пностъ по ·отнqшен·ие на дtлото. Скромностьта си нtма мt.: 
с,:отр, _ ,когато, ~е касае за . общо благо·: Нашето дружество без~ 
шу~но д~ _сег~ е работилQ, Щ?· т,о трt,бва да вдигне шумъ околq 
себе. си, не праз~нъ , шумъ, 'а„ шумъ основателенъ, за да гу чу
я,тъ ;они,я, !(<>ито · трtбва ·да му.~се _пр~течатъ напомощъ. Нашето 
др_у?l(ес1;J¼9 ;~има_ до.ста ,голtмъ „ активъ~ за да има · право · да иска 
помощь. ,На , всtкж.де другадt, държавата . и. всички институт~ 
дtйноста на които с,е . намира въ свръзка. ёъ туристикат·а, се 
приrи~атъ на помощь на .туристкитt здружавания, като ги суб
с_идирвi~ъ съ значителни с:уми. А у насъ, ДО сега дър'жавата нищо· 
J,Je ,~ .направила за да _ подпомо_гне . нашето дtло въ _изпълнение 
щ~, .своитt цtли. Врtме е , вече да се обър.немъ к:ьмъ държавата 
за по,мрщъ И настоичиво ' Д~ искаме / .. това. у :насъ, при таз•и апа~ 

. TИ;SJ , ~а хората къмъ здружавания отъ подобенъ , родъ, държа~ 
вата . трt-бва да имъ 9. ж.де най;голtмата помагачка: _ Не веднажъ 
въ нашето списан11е е _съо(5)µав;ано, . .какви . ;'1<:ертви еж. . прави:11и 
и правя:г.ъ другитt ,държави за поощрение на туристиката, та 

lj'БJl1a J-JУЖда сега да ги изброява:ме _ _:_ т~ еж. , i-Jзвtстни всtкиму. 
Но не . само . държавата е отъ ко51то трtбва да иска~е подкрt-

. па, ТОIЩ трtбва . да напр,авятъ клоно_в.етt ·. и . отъ· ; окрж.жнитt И · 
отъ общинскитt съвt.ти. Защото, дtин·оста· на клона има зна

. чение за окрж.га · и·· общината кж.дtто той дtйствува.Изисква се 
- сам'о, отъ страна на клона; едно нае-тойчив·о искане и:. умtло 
изJfагане :цtлитt които нашето дружество · прtслtдва .и какво 
еж. направили nодобни · дру}Кества - въ чужбина, та да заставатъ 
тия институти да дадатъ своята подкр,tпа. Трtбва слt.довател
но(нашеtо дружество вече да направи заслужилия . шумъ око
л:о' - себе · си и да привлече къмъ _страната си всички ония инсти
тути, държавни и обществени, ·които могатъ да му подпомог
нат·ъ въ реализиране на своитt -- ц'-tли. Дtйствува ли се . така, 

мисля~ ч ·е ще може поскоро дружеството да реализира краини
тt ., свои ц.tли;~ отъ колкото-, ако : се : чака само о.тъ :членскитt 
вноски и забавления да направи то това. 
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-Откри,ване- паметника на ·Аnеко Константиновъ 
·___ · · . _ . въ Свищовъ~. . , ·; . , -

' На ·8 т. м: вечерьта съ бързия варненски влакъ отпж.тувахъ, заедно 
съ 'други софищiци които тоже отиваха за откриване паметника на Алеко, 
за Свищовъ. · · на гара Плt.венъ ·се качи при насъ делегата на Ллtвен.,. 
екия клонъ· отъ туристичесr<ото д-вь· r. Ник. Васмлевъ, · учитель. На 
.9 зараньта, · · въ 7 часа, стигнахме въ Свищовъ. Въ · 9 часа се от
служи панахида въ Катедралната ·църква~ Слtдъ свършването на · -пана
хидата се образува- импозантно шествие, което начало съ духовенството 

·и при звуковетt' ·на · музиката~ която. свиреше . ·,, Кdл_ъ Славенъ", се 
отправи за къмъ · градската градина, ,зъ , горния край на -която гиздаво 

се издига · бюста;___ паметникъ на „нещастния щастливецъ : " 
При паметника се отслужи мол~бенъ отъ духовенствотоJ ·слtдъ 

свършв-анеtо на който, · прtдседателя на ,;комитета за въздигане на па
метника:.__ бюсть на , Алеко Константиновъи · r. Апостолъ Николовъ, съ 
нtколко думи, очерьта дtйностьта на комитета и прtдад~ паметника· 
на грижитt на общинското управление. · На г. Николаева отговори кмета 
на · Свищовъ ' r. Атанасъ Велевъ, който, като изказа благодарностыа си 
на комитета за неговата увtнчана съ успtхъ дtйность, даде търже
ствено обtщание, че ще пази паметника въздиrнатъ в::ь ttесть ·· на · съ
гражданина му Атrеко, гордость не со""ю на града Свищовъ, · но • .. на 
цtла България. Слtдъ тоя церимониялъ г-на кмета ме помоли, въ ка
чеството · ми делегатъ I на туристическото д-во,· да поднеса · донесения 
1iO случая вtнецъ, най-хубавиятъ отъ всич1<итt вtнци -които се под
несоха. При полагане · вtнеца произнесохъ слtднитt нtколко -,. _ думи · : 

, 110:читqем,и: св~щовски , граждани 1:1 rра>!(да'нки:, . 
Щастливъ се считамъ, че менъ се . падна _чесп~та да бжда тълку- . 

' ватель на . чувствата Н'1 поюпь ц приз(iат~,Лно~ть. на . бълrарскитt тури
сти къ~ъ ацостола на _турисщката . 1:1· . r;{ла~:шнарството у_ щ~съ., покой-

ниятъ в~шъ съrр~жданинъ · А.леко Константицовъ. . . · 
Въ ,!89{) rод. 13-:q живота ,~а А~еко ставц минъ прtломъ, ~щато 

творецъТI? щ:~. ; 6ай Таня Qт~ · кабинетенъ . писател~ ; се 9бръща _на.: ·обще
ственъ , дъецъ; проловtдникъ н~. нови 11ден, неJ:Iазрt.1щ тогава още у {:Iас.ъ . 

. В.ъ онова врtме, " коrат_о . всичJЩ . дtйствиS{ ц стр1щ~ения на · бълrар~I;Iа 7 
бtха :устрtмевц къмi> прцдqбцц_ане . на :r1овече и щ;>Вече · матерщ1.щш 
блага, , Ал.еко , силно . се провикна: абе бъ1ю1рино, какво правиш:ъ, ,,н_е о 
хлtбъ единимъ житъ будетъ ,_ человt,~ъ ~. . , .; .. , . 

Стана Алеко проповtдникъ яа нови идеи. Той гордо се изпра

вяше срtщу всички ония българи които обиждаха България и бълrа
ритt и имъ говорtше : господа, не обиждайте бълrаритt, необиждайте 
България, елате съ менъ да ви запозная съ България _и съ бълrаритt 
и когато вий ги опознаете, вий неможете да не ги обичате. Елате да , 
видите хубавата българска природа, за да се убtдите, 'че не само Ти
ролъ. и Швейцария еж надарени съ природни хубости: И поведе А.11еко 1 • 

цtлъ народъ. На 15 Авrустъ 1895 r. на Черни Връхъ на Витоша 
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-се изкачиха 215 души -:- rова ,. бtше невtроятно , но _- фактъ - пише 
ПО тоя . случай ПОКОЙНИЯ ' Алеко. ,' Това като . че , бtше ' прtломъ въ ду
шата на българската интелег~нция, ~qято почна .. да нщзиква да оставя 
IJраздниченъ день душнитt градове и 'мръсни кафенета и да излиза 
йсрtдъ майка · природа, да я · изучава и да и се наслаждава. Основаното , 
въ 1°895 тод. отъ Алека туристическо · д-во, за жалость, неможа дълго 
да вирtе. Посtтото сtме, обаче, падна на добра почва. Слtдъ 5 год. 
~ъ 1900, rод., се цоднови Бълr. Туристическо д-во, което, като, мощенъ 
И · добрt закрtпналъ дж.бъ, пусна клонове въ ·много градове. Туристи
Lческото д-во - въ памятъ на туриста Але_ко е 1наименовало Соф. си 

клонъ на· името му. Поклонъ прtдъ пам~тьта на Алеко." Слtдъ менъ 
говориха и положиха вtнеци: г. Др. Манчевъ, отъ групата "Почита
тели на Алеко · Константиновъ въ_ гр. София", единъ учитель отъ свищ~ 
търговска гимниз_ия, една ученичка отъ свищ. дtвическа гимназия. 
Учителя И~ Ивановъ говори за Алеко като общественъ дtецъ и писа
tель. :Въ 121i9· часа на , обtдъ · събралото се множество, цt
лиятъ почти -градъ, се разотиде за да се с:ьбере наново въ 1 часа на 
една внушителна _манифестация отъ паметника ·· до родната кжща на 

незабравимия по1>ойникъ, сега . основно училище носяще името . на 
Алеко. Тукъ произн~се прtкрасна . рtчь адвоката ХР· Ивановъ. ~Ве
черьта въ градския театъръ се даде Алекова вечеръ, участници въ 

- ко~то бtха и"'нtко_лко до5ри ~или отъ София, почитатели на човtка и пи
сателя Алеко. ·на другия день, 1 О октомврий, разгледахъ града, срtщахъ · 
се съ приятели съ които - размtнихъ мисли по възобновяване туристичес
кото д-во въ Свищовъ и, на възражението на нtкои песимисти, че около 
Свищовъ и близо ло него нtма планини, убtн~давахъ ти, и то съ аргу, 

мент-а, че д-во мо ке . да си · _зададе и археологи 1Iеска цtль, тъй като 

Свищовъ и околностьта му, особено . ~t.стностьта "Стъкленъ" пр:в,д
ставляватъ достатъ_ченъ археологически -интересъ. Въ . 91_ .2 часа ве
черьта, заедно съ групата "почитатели на Алеко отъ .София", ра

дуuiно изпратени отъ любезния .въ JJctкo отношение кметъ на града 
Свищовъ, · потеглихме за Соф11я съ най-добри спомени и впечатления, 
за -достойнит:в съграждани на веселия А~еко. 

Д ГанеБъ. 
.· ,. 
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Годишни - отчети на кпоноветt~ . 
Търновскиятъ к·пон:ъ' -· 1; Трапезицап, · 

Прtrледващецъ дtйностьта -на - клщш ни „Трапезица" · отъ Н·. Т. 

д. прtзъ изтеклата . отчетна 1910-1911 . година, · съ която ; той , лри- , 
върши своята десеть-rодишнина отъ сжществуването си, можемъ· . даJ 

бждемъ доста . задоволени. Съ това не искаме . да кажемц, че _ ·яси:qко 
що . сме желалl:f е станало, ·. че :всички наши проекти,-. :еж дошли . до .из- ·· 

пълнение - не, но· отъ симпатиитt . съ : които се ползува дружеството· 
ни въ обществото и отъ материалнитt •И морални по~ощи, що намира 
въ меродавнитt въ страната ни кржrове, : кара ни ·да мислимъ·, . че; . то 

върви напрtдъ въ _полето -на българската туристика, както това ще 
видете отъ слtдния ни . годишенъ отчетъ. 

,отъ• началото. на · туристичнат.а 191 О r. lI.O . днесъ еж · заседавали 

въ настоятелството ни: прtдседатель Георги С . . Козаровr,,. архитектъ
прiщприемачъ, подпрtдседатель Леонъ Филиповъ, - : к9ндукторъ, · .се

кретарь Ив . Г. Коларовъ - подс·екретарь въ град. община, !_{асиеръ 
Ст. · Атанасовъ - секретарь въ прокурорството; домакинъ : И уредникъ 

на спалнитt К. Водтчо ровъ - проrимназиаленъ учитель, съ ~ съвtт
ницитt: Мих. Ив. · Заяковъ - адвокатъ, Г. ·. Гончевъ ..,:.- нотариусъ, 
П. К. Гжбевъ - гимназиаленъ учитель, при ревизора капитанъ .Моллав-ь.. 

Прtзъ отчетното · врtме еж се състояли 3 , общи · и 14 : настаятел.

свени събрания. ·Въ заседанията: на : тия събрания е разисквано и ра

ботено по . постройката на туристката .хижа и уреждането на годишния 

балъ. Въ архивата . еж получени и изпратени ,31 входящи · и 96 ,,июю
дящи писма , Прtзъ годината ·еж обявёни 14 официални '. излети, отъ 

които еж се състояли 9, а останалиrt не, · поради лощо врtме. Вънъ 
отъ тия, прtдприемани еж • пtшкомъ, или .:. по трена, много частни из.; 
лети, • ·състоящи се отъ по . нtколко излетници-другари. От.ъ състqялитt 
се официални излети за споменуване. еж: · 1) , На 25 мартъ 1910 ·т. 
до Гор; Орtховица .- с. Калтинецъ и обратно; 2) : По случай - годиш
ния съборъ на туристката -организация,. излетъ · до т. (:офия и· обратна·; 
3) На 25 юлий с. r. до .. монастиря „Св. Троица; 4) На 31 юлий, 1 
и 2 авrустъ с. r. до r. Трtвна-Плячковци-Кръстецъ-Бъзовецъ 
(върхъ на балкана) и обратно; 5) :На 15 авrустъ с. r. до монастиря 
„ Св. Богородица" при с. Арбанаси-Силифоръ и обратн9; 6) На 21 
и 22 авrустъ с. r. до „Килифарския монастиръ" и обратно; 7) Прtзъ 
септемврий до rp. Лtсковецъ, по случай освtтяването знамето на мtс
тното градинарско дружество; 8) На ..... до rp. Елена - върха 
,,Чумерна"; 9) На 18-22 февруарий н. r. до rp. София и обратно. _, 
Повечето отъ излетитt еж ржководени отъ подпрtдседателя Леонъ 
Филипов,ъ. На 6 ноемврий м. r. дружеството устрои въ локала си 

,,сtмейна срtща" ~ съ участието на повече отъ 80 туристи; уепtхътъ ~ 
бt rолtмъ. 

До 4 Априлъ 191 О r. клонътъ ни е ималъ 13 6 члена, отъ които 
114 мжже и 22 жени. Прtзъ отчетното врtме еж записани 70 нови 
члена, отъ които 49 мжже и · 21 жени, а еж напустнали, било щ> при-



Чцна напускане града ни като чцновници, или отписани 39 души, отъ 
които, 27 мж.же и 12 · жени, · слtдователно, тая година клонътъ ни 
има 31 °i-Iовозаrщсани членове. Общото число на членоетt ДО днесъ 
е ~ 1°67 -человtка, -отъ_ които 13 6 мжже и 31 жени; 2 почетни и 1 
благодtте11енъ членове: Лрtзъ · годината еж. се поминали: Архитектъ 
А. Джангоз_~·въ· и учите'лката r.:ца Драганова. ' 

Дружеството; какtо - винаги, и тая' лtтна ваканция поддържа 
своитt безплатни ученишки . спални. Макар'I? лtглата имъ и да не бtха 
увеличени, тt прtзъ кжсото ваканционно врtме бtха посtтеi-ш отъ 

5-9 человtка, ползующецъ се .: всtки съ понtколко прtнощувания, а 
именно : 15 ученика отъ разнитt кра,ища на отечеството _ нц, 1 сту" 
дентъ; 28 члена отъ Килифарското . юнашко дружество, 1 инженеръ
чехъ , отъ Прага и 14 учевици отъ J>усия. Постоянитt запитвания _ отъ 

_ ученици; особенно прtзъ _ прщrtтJ:>та, за ползуване отъ __ сп_ални:тt ни, 
цосочватъ на ползата - отъ · тtхъ и нуждата отъ издържката прtзъ цtлата 
годиl:{а, Отъ друга стран.а, интересенъ е фа,_кта, ч~ високия н,и rостъ
чехъ намtри лtглата въ спалнитt ни по-_чисти отъ щя въ _ т;ьрновск~~:t : 
хоrели. -. ; 

К?КТ<? споменахме, прtзъ послtдна та. отчетна година настоятел- . ' 
ството ни повечетq врtме употръби за намиране срtдства и начини за ' 
по-~корошно~:о осжществяване въ,кделеiщта ' мечта -- построяване . турис
тка хижа съ спални и локалъ на ~Хисаря." За· цtльта . то устрои балъ въ 
Ч.!iталището „Надежда", съ успtхъ не бивалъ до сега. То има бруто 
приходъ 1032 лв., а чистъ приносъ з.а хижата 587·60 лв. 2) иsдtй
ствува ОТЪ1 търн. -оiф. ёъвtтъ _ отпускането на 1000 -- лв. 3) еж.що отъ 
търнов. -град. община 100 лв.- 4) отъ почетния си прtдседатель -:-
Негово _ Величество Царя _ 500 лв. · 5) отъ видинския общедостж.пенъ 
театъръ ·100 · лв. 6) отъ - държавата строителния· материалъ отъ кж.
щата на Ив. ,1\'lариновъ при мжж. гимназия· въ Търново, . 7) отъ ту

_ ристи · граждане _ ___.:_ часть · тухли, · керемиди, пари · и пр. Тъй щото, за 

сега за постройката на хижата клонътъ ни разполага съ 2930·75 -лв. 
_:::_ суми по · бюджетъ и помощи 'отъ Негово Величесво Царя. Обаче, въ 
тая сума не влизатъ подаръцитt и намиращитt с се :~а разположение 
на дружеството материали : керемиди, тухли, помощьта отъ окр. съ- · 
вtтъ 1000 ЛВ. · И · ВЪЗМОЖНИТ'Б ПОМОЩИ ОТЪ ТЪрНОВЦИ:Т'Б, ~живущи ВЪНЪ 
и вж:грt Търново, къмъ които има · изпратени ·-· специални печатани 
покани. - Библиотек-ата· ·си е еж.щата както миналата година. Клонътъ ни 
е · отъ · 1-юво абониранъ на туристкитt· списания: нtмското „Der Toщist", 
чехското „Casopis ,Ceskych · turistu", руското „ Кавказки горни К,!Iубъ" _ 
и българскитt: ,,Български туристъ", ,,Родина" и мtстния в. ,,Правда". 

Всички . еж изложени за четене въ дружествени,я локалъ-бирария на 
М. х. Петковъ ---:- Т~,рновQ. Къмъ печатнитt си издания, тая година 
дружеството прибави 1000 екз. пощенски к·арти съ изгледъ „ VIII ту
ристки ,..съборъ при развалинитt на Никюпъ. Поради общитt грижи за 
постройката на хижата, -въпроса за печатането на рекламното табло на 
Търново и околнастьта му, е врtменно изоставенъ. Поставиха се табла 
по всички исторични старини въ Търново. Като свършваме отчета на 

дtлата си прt,зъ годината, 11озволете ни, драги туристи, да Ви изра-



зимъ нашата искрена благодарность за довtрието съ което ни удо
стоихте като настоятелство прtзъ изтеклата отчетна гоиина, а заедно ·' 
съ това, осмtляваме се да изкажемъ · благодарностьта си на всички господа 
и учрtждения, които съ ·помощьта си спомqгнаха за по-бързото · осж
ществяване постройката на туристка хижа, на "Царевецъ ч. 

' ,Ето и .доклада на касиер:а ПО по,тюжението на касата : / 
Прtди да изложа положението: на касата, считамъ да обърна внима

нието на членоветt върху. слtдн:ото : констатирано е, че прtзъ отчетната 
година записването на нови членове става много на бързо. Безъ да. се 
изучи лицето · желае ли да се · зщшше за членъ, . прtдстаiзя се и се 
приема отъ настоятелството и не слtдъ много еж.щото лице се . отказва.. -

За да не се създава работа на настоятелството , да приема и . ~ 

пqслt да заличава такива членове, прtдлагамъ, приемането на 
нови членове да става само, ако има писмено заявление отъ лицито, 

което желае да стане членъ и слtдъ това, пъкъ. да се спазватъ нарtд-
битt на чл. 7 отъ нашия уставъ. · · 

Като средства за издържане на дружеството еж биле : 1) членски · 
вноски, 2) приходи отъ балове и театри, 3) помощи отъ Н. В. Царя, 
4) помощи отъ търнов. град , община, 5) отъ продажбата на пж тево:п.и
тели, ученичесJ<и пжтувания, карти ' на окржга и картички ; и 6) помощи 
отъ членоветt., . 

. Отi наrтрав~ния балансъ се вижда, t.fe дру~еството прtзъ . отчет-
ната ГОДИНа , ИМа ПрИХОДЪ 2755•6(} лева, раЗХОДЪ 977·70 лева, ИЛИ ЧИСТ'Ь . 
приходъ 1777·~·0 ле.ва, които еж при:турени къмъ сумата 1152·75 

' лева ·наслtдени отъ бившето настоятелство. . . . . . . 

. Отъ б~в~ето на~тоятелство tме п·риели 1152·75 лев~, :които спа~ . 
менахъ по-горt (11J5·65 лв. въ спестов. 'каса и 37·10 ст . . на лице). 
прибавете прихода прtзъ . тази година 2755·60 дава 3908·35 . лева из
ваденъ разхода 977·70 лева,, оставатъ 2930·75, която сума днес~ има 
дружеството и -въ която не JЗЛизатъ 1000-та лева отпуснати отъ Тър
нов. Постояна комисия, понеже . не ёж постжпили още въ .. касата ; раз-

,, нитt помощи записани въ позива и ,не събР,ани и чле~скитt . вноски, 
които има да се съqиратъ за миналата година и които оставатъ, недо-
бори на бждащето настоятелство. · · 

Миналогодишното общо събрание на 4 IV 91 О г. е приело . бюд- ' 
жетъ, който ·ще Ви прочета по-долу и ще го съпоставя съ дtйстви- · 

' телния, който се изпълни прtзъ течение на годината, като се_ постарая 
да Ви обясня разликата отъ какво произлиза. 

Бюджетътъ за 19 l 0-1911 г. въ сравнение съ дtйствителния за 
· 'еж.щата година и бюджетопроекти за 1911.:_ 1912. rод. еж :-
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Наименование на . приходц :И 

разхода 

При~одъ 1 

f недобори 150 -
, 1 Отъ членски вниоски \ редовни 700 1

_ 

2 „ аначки · И ааписнина 20
1
-

3 „ балъ . . . . . . . . . . . 100
1

-

191ц 27J~ 
537 50 909-
1601- \ 140-
587 60 200 -= 

4 Помощи отъ фонда „Хижа" отъ Н В. \ 
Царя, частни лица и учр~ждения 700 - 882 85 1000 -

5 Помощи отъ аал~сявание 100
1

- - - - -

6 Отъ продажба на пжтеводители i5o:- 240 90 200 -
. 7 , ,, ,, ,, уч . пжтувания , 151- 22 L5 20 -
8 „ равни постжпления 32 25 133 - 29 25 
g Останали отъ миналата година . 1152175 2930 75

1 

Всичко . 312~

1

- 2775 60 5700 -

Равходъ 

10 Приносъ къмъ цен. каса и абонаметъ 200

1

- 161 301 ,380 -
11 3а аначки - - 2U - 152 30

1 
140 

13 „ сте·пендии на ученици 50 ~ - - 50 
12 „ на~ърдчение излети и турист.. 150

1

- 135 20 150 

14 „ пейки и аал~ся,вание 140 - 5 - 100-
15 „ поддържане спални и постав. ан. 70:- 13 - 20 -
16 „ барометръ . 2001- - - - -
17 „ биноклъ ; 200

1

- - - - -

18 " канцеларски рааносюi . • 1~8с 15 501 20 -
•·19 J, дружественъ слуга . . -

10001
1_ l65 - 1 180 -1 

20 „ постройка на „Хижа" . _1

4

6

0

1i5=5l[4

2

·:··.0
2
.~o

8
o ~-

1 

21 ,, · печатани дип:юми, скааки и ма- _ 
гически фенери , , 200 -

22 3а рааноски на два~.с! .делега.ти . · 1 · 40 ~ 1 

23 Непр~двиденъ -фондъ ··. . . . . : 100 ~ 90I05l,Z 280 - , 
24 , 3а рекламно . табло . . . . . . . 450- - - Г - -

1 

25 /11 „ напечатани историчес~,и , ка?,:и . : 1,00 - 37 80 100 - 1 

, Всичко . . li3120ГI I Q ·9,zz ,101157QOгi - ---
Отъ всичко горtизложе~о ~~оже да се заключи, че - нашето дру

жество разполага достатъчнс; ·· съ · cptдtiвa, добити _ отъ ~редовностьта 
и заинтересованостьта на г. г . 4:JI~новетt да ·изплащатъ редовно внос
китt си, съ исключение на нtкой ; добити' казвамъ, още и отъ труда 
на членоветt, които еж: полагали при разни случай, помощьта на 
нашия · почетенъ прtдседатель Н. в: Царя, ' който благоволи да испрати 

, 500 лева и други 100 лева за бала и отъ ·търнов. гр. община, при , 
това можа да кажа, че' дружеството е правило раююди · най необхо~ 
дими, като винаги е било пестеливо. · 

Дружеството/ ни ще ~6же да . вирtе· дълго врtме само ако' нас
стоятелството и членоветt му еж. заинтересовани ' и иматъ при сърдце . 
мисията му, като не -скж.пя·тъ своето врtме -и тру.П:ъ за неговитi нужди, 
кктто не с·ж. ги скъпили до сега. , 
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. Като. поднасяме на одобрtние годишния си отчетъ прtдъ днеш-

ното_ събрание, КОЙ10 заедно съ тоя на касиера ни съставлява едно . 
цtло, наказваме горещото си желание : дружеството ни въ всич1'аmа 
си dосега·шна дrьйность и подпора въ общоеството, постоянно да 
закрrьпва . вr, · nр1Ьdнач1,ртаната_ си цrьль - наир1Ьд-ь1'а на бмzар

ската mypucmu1'a. 
Прtдседатель: Г. Козаровъ. · 

-За секретарь : С. А танасовъ. 

Бtnовски кnонъ ,.,Юндоnа". 

Въ началото на годината настоятелството започна своитв 
дiйствия въ , съставъ: прiщ:Седатель, Хр. Ив. Ри6аров-ь; подпрtд
седатель, Михал-ь М. Мизовъ ; секретарь, Атанасъ Гf!opzued'o ; 
касиерь, Атанасr, l<остантинов1,; домакинъ, Атанасъ Цвrьтаново 
и членове: Илпя М. Иловr, и r лавчо hи1'оловъ На 31-й януарий 
1910 r., по спучай sаминаван~то за во~1никъ секретаря Атанас1, 
Георrиевт, избра се- за секретарь .подпрtдседателя Михалъ М. 
Мизовъ, а за подпрiщседатель- се избра · l еорт Rостадинов1,. На 
14-й септемврий 1910 r., по случай заминаването на подпрtдсе
дателя Георги _ Костантиновъ за. Г~р:мания, за · подnрiщседатель се 
избра дружествения членъ Стоя11r, Г. Ми1'ов-ь. 

Въ нача_лото ра годината дружеството е дмало 13 души ре
довни членове. Прtзъ годината еж се записали нови седемь души, а 
еж напуснали петь души. Повечето отъ членове1 i; еж нередовни въ 
изплащащ:.:rо на членскитt си вш?с~и, . което много пречи за на· . 
прtдъка на дружеството. , 

Настоятелството е имало прtзъ _ годината петь редовни и ' 
осе~!'> извънредни -събрания. 

Държа се една . сказка отъ r·нъ Н. Ион. Влаликинъ върху 
„значението и ползата отъ туризма ·11 • Дадоха се г._рtзъ годината три 
вечеринки, разигра се една лотария и се даде едно 1 радинско 

увеселение, по случай патрония праsдни·къ на дружеството. На
правени еж прi;sъ годината . четири излети, отъ коитQ единъ за· 
едно съ софийскитt и долно-бански туристи до мън'астиря »Св. 
Петъръ« и т.-Пазарджикъ Първи~тъ иsлетъ б-вше ДО мънастиря 

· »Св. Спасъ« и Q'БШе пос-втенъ отъ 17 души членове ; втория-до 
Сестримския водопадъ и бtше . посtтенъ отъ 12 души член'ове ; 
третия-до мънастиря »Св: Петъръ« и Т.~Пазарджикъ и б-вrпе : riо
ё,1тенъ · отъ 12 души членове и 4 души гости ; четвъртия - до 
»IОндола«-Лжжене-Алабакъ-Б-влово и бi;ше посътенъ отъ . 8 
души членове . 
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. Пр-:взъ годината е постжпило приходъ : 
н ~отъ 
2). 

членски- вноски "; 

-записенъ" - вносъ (3начки). 
3') - " 
4} -,, 

волни --пожер:гвувания . 
вечеринки и -увеселения, 
наемъ на д-ствена · сцiна 
разн1г' 

5) 
6) 

1). 

2) 
3) 
4) 
5) 

;, 

,:_ _ Напр~вен<;> · е разходъ: 
За .25¼ отъ чл. вноски въ ЦентралнотQ 

Настоятелство въ София. . 
-За 3Начки. 
„ направа дружествена сцiна 

. " канцеларски, наемъ .и други. 

Запасенъ фондъ, която сума е внесена 
· въ Сп. каса,, ср-вщу д-ствена спестовна 
книжка NO 286,150 . ; 

лв. 65"00 

" 

56"00 
16"30 

168"--1-5 
-'10"00 
з·оо • " 

лв. 9·00 
62"00, 

' " 58"751 
,, -38"15 

лв. 100·00 

318"75 

267'90 
Налиqнос'ть у касиера. лв. 50'85 

'която сума ще _се ripiщaдe на новоизбрания касиерь. 
-. .:- Спестовната -книжка се съхранява отъ касиера на друже

ството\ Дружеството си има собствена подвижна_ сцiна, на която 
стойJостьта · възлиза на 150 лева. 

Дружеството не е правило ·никакви раsкогiи по-причина, че 
не разполага съ достатъчно сръдства. 

За с~~регарь: Д Н. Хайтовr,. Прiщседатель: Хр . Ри6аревr,. 

Д~ръ Иос. Щпа. 

,i_;,. , Мещду Лужич-китt . с_ърОи .. 

Не на всички ни е възможно съ · собственитt си очи да -над
никнемъ крайнинитt на нашитt · братя славяни : да се насладимъ -отъ 
прtлtститt на югославянскитt земи, като посtтимъ очарователната 
Постойнска пещера въ Слоnинска,та покраина ; или , ·да отидемъ ' -еъ '. Го
гол~ въ _Украйна' и, прtспивайки въ украй:нскитt кжщи, да- се - посt-. 

Н-h-~амъ'- нам:-hре1rие ,а.а ,а.авамъ!ту:в:ъ - никакъnъ пжтеводиrе.-1ь s a · ·страната на Лужич• 
кит-!, сърбигвъ Саксония и Прусия, а искамъ само да·' обърна вниманиrто ви на тоаи край 
и ;.а ви подготвя аа е·Аинъ иа.п:етъ -до· та·мъ. Както много пж..ти ·е · каанано, туристиката е 
щ1й-важното С'р-hдство за опознаването на която и да би.'Iо страна и на xopaтjl, 1\ това еж.тото 
важи_ и _;!а с.хавя.нскцт'!, ,стр~ни, кждi;то туристи.ката става г.л ,авеr~ъ Фак_торъ :за ра~_р-h_шение
т-о па -с.rав.янс~сата· в-sаимность. А гостуването между Лужичкит-h сърби, им-а и ,а.руго _ sначе· 
ние. Вс1J:в:о · 11осi.щение отъ братскn·тi, с.п:авянски цо.Jiета може да sаси.п:и народното, .съзнание 
у тЯ:я оtс.пабна,1rа и увi,хна.п:а н-hкоtа то.п:кова ; зе-.ле'иа' и св-l,жа, с.n'авяпска вi;тifи'чка. С.п:1>
дова·.:ео11в:6, н'е само да _ оповнаемь братския намъ с.'!авянск~ к!1ен,ъ, ,i;t_йностъ:~;а J:I: ·сждбе_та на 
ко.г-о:rо. ни_ сд;. ;;акt . баиsки,. но сх..щевръмелно да . п_одкрi.пимъ неговата _ 1;ациона.п:на борба, 
:ко.ято - -воАП -то1r съ л-hм:цитil. - · - · - • '-· - .. , • - - _ _ , 

Тин мпс.11и на г, Pata еж ни ржковоАИ.'IИ, хато р-вшнхм:е напечатването на настоя
щата стати& въ нашето спис-вние. Съ това ние nристжпва»1е къмъ испъ.лнение рiшението 
на мина.11огодишнил с.rавлнски събо-ръ въ СОФИ.Я. 
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тятъ рускитt пеiцери, бtлокаменната матушка Москва; или' полския Wavel -
- всичко това оставя на вtки неизгладими впечатления___:_ още повече 
пъкъ, трtбва да посtтимъ <;траната, кждtто славянската рtчь се е на
малила, страната ' на потисничеството и ~ждtто славянскиятъ духъ~ само 
скритомъ живtе - а може би и никакъ не живtе - само прtживtва. 
Тамъ имена искамъ да ви заведа. , 

Искамъ да ви заведа пон'е духомъ и за минута на крайбрtжието _ 
на славянската Спрева, въ оня ·край, кждtто еж ходили най-идеалнитt 
славяни, нашия безсмъртенъ пtвецъ Иванъ Коларъ1), кждtто е изслtд
валъ славянскитt кменове, и плакалъ надъ захождането на н~коrа . така -
силни и · славни Елбски славянин, отъ които еж останали само Лчжич
llumrь сърби .- Е добрt, нека духовно литнемъ прtзъ .лужичкитt п.тiа- · 
нини, разположени на сtверъ отъ нашата земя, въ Саксония и Прусия -
въ нtмскитt земи- кждtто и до сега живtе единъ отъ нашитt · славян
ски братя Лужичкитt сърби. Тамъ живtятъ на не rолtмо пространство 
останкитt на бившитt Елбски славяни, сега най-малкия славянски народъ, 

който наброява до 150,000 души, кой:rо прtзъ 1319-1635 прина-· 
длежалъ на чешката корона, и чудно е, какъ_ е . било възможно, прtзъ 
цtлото това врtме, да запази своята национална индивидуалность и 
<;воитt народни обичаи. Прtди врtме сърбитt ' се раздtляли на двt об
ласти: Горни Лужичъ подъ Саксония и Прусия_ и Д[!лчи Лужич1,1 подъ 
Прусия, което разпокъсване окончателно било прокарано прtзъ 1815 
r. въ Виенскиятъ конrресъ. До това врtме, па и послt, историята на 
лужичанитt е непрtкъсната вълна, непрtстана борба между славян

ството и нtмцитt : прtдъ нашитt очи още мачка това поганско плtме 
цужичанитt. Tt еж . живtли чакъ до VI столtтие свой самостоя
теленъ животъ, когато наведнажъ дохажда нtмската вълна, силенъ 
ударъ, противъ която раздtленитt _Елбци напраздно с,ж се бранили и 

сами, съ своята незrоворность, си изкопали гроба. Въ XII столiти~ виж
да1ме вече свободния нtкога лужичанъ, какъ трtбвало да отст~пи 
на нtмцитt. Тtхната земя прtминава въ чу~кди, неприятелски ржцt, 

напраздно тръсtйки помощь у друrитt ,славяни, у поляцитt, които ги 
охранявали нtколко врtме, напраздно сыщинена къмъ чешката корона, 

нtмщината полека, но сигурно, изпъждала славянския духъ и прtто
пявала лужичанитt, споредъ волята си. Най-напр1щъ ги направили ка
толици, но щомъ каrо настжпила реформацията на Лютера, лужичацитt 

. трtбвало да станатъ негови послtдователи и въ XVI столtти~, макаръ 
че били ·останали незначително · число, 15 - хиляди души, въ околностьта 

· на Будишина въ с3:ксонско Горно Лужичко, всички станали лютерани. 
А отъ нtкоrашнитt земи, които еж заемали несравнено по-rолtмо 
пространсво отъ колкото днесъ, останали само днешниrв, които само го -
напЬдобяватъ. 

Духовниятъ и rлавенъ центъръ на днешния лужички животъ е 
· Будишинъ въ Саксония, старъ rрадъ отъ Х столtтие, имайки днесъ 
повече отъ 30,000 жители, повче нtмци,' само около ··4000, жители 
лущичани. Нека напрявимъ, тамъ излетъ. Лtтейки нека поrледнемъ ' 

9 Писатель и борецъ за чешката свобода~-
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на лужичкитt -щiанини, - първа която ще ни забър~а е Ойбинъ и 
послt вече собственитt лужички планини : Б,tлия Богъ, Черния Боrъ, · 
Прашичъ, Любинъ, лужичкия Бланикъ - а сега пtши до Будшинъ, за 
!{Ойто дълго врtме нtма никакви признаци че сжществува. Прибли
жавиме се къмъ него - постепено, но безъ да го виждаме .- вне
за·пно пжтя, като- че ли се свършва, прави стремително прtчуп
ване на- долу и прtдъ насъ се отваря кутловина, въ която на ·скалитt 

е кацналъ Будишинъ. Будишинъ е пъленъ съ древни кули и кулички 
и неговитt стари укрtпления, заобиколени долу съ тихата Спрева, 
естественъ ровъ, цtлъ редъ паметници на древното зидарство, които 

разпра13ятъ за отдавна прtминапи врtмена и които прtдаватъ на , града 
особенъ бпtсъкъ : градътъ е старъ, стоящъ I на скали прtдъ_ плодо
роденъ _крайj на югъ и западъ прорtзанъ съ гористи лужички планини ; 
по причина на I многобройнитt _ кули нарt,ченъ „гра11.ъ на кулитt", 
съ древната постройка Олденбургъ отъ Х столt~:ие, въ която _еж стояли 
сжщо и чешки управници - всичко това е запазе1-ю и до днесъ безъ из

мtнещ1е_. Съ благоговtние пр,;живtваме врtмената, когато лужичанитt 
еж Се' борили ~ротивъ чужденцитt ' '; спомнюваме си еж.що врtмето, когато 
по )аповtдъ на нtмцитt .е трtбвало да се прtдпазватъ и отъ славя-
~ нитt въ XV Gтолtтие, когато Будишинъ е билъ заобикqленъ отъ Ху
ситит't и като че ли виждаме лужичкия станъ, който въ . хvц столt~ие 
отказаЛ1;> да се покори на Фердинандъ II, за което билъ _ обсаденъ 

-отъ саксонския курфирстъ Иванъ Георги I, отъ коrот6 и били надвити 
и покорени. Тогава на '- лужичанитt била отнета и послtдната надежда 
за с~мостоятелность - въ , 1635 год. еж били ·окончателно откъснати · 
отъ чешката и присжединили къмъ -нtмс1<ата корона. 

' Разгедваме cera древния градъ' Олденбургъ и ни се струва, че 
отъ тамъ излизатъ чешкитt господари и велможи, е-ъ тtхъ заедно и 
лужичкитt началници, така наричани „Фоитqве", които еж били из,би
р,ани, t;1 о-:rъ _ прозорцитt се усмихва още дtвойчин_о лице, като по
слtдев_ъ поздравъ, ка 1<то въ оная · лужичка приказка, - споредъ която -
единъ чешки велможа билъ дошелъ за лужичката Пепелка. . 

Разгледваме и други Бущ1шински памятници: посtщаваме лужич-
-ката евангелическа черква, разгледваме подробноститt й, кждtто до 
щернята се прдължава храмъ „Св. : · михаилъ11 ; разглеждаме 01ъ вс1:1-чки 

-страни Будишинъ, 9тъ всtкждt _ той е прt,красенъ. и съ почитание се 
приближаваме най-послt къмъ древнитt постройки на храмъ „Св. Ни

кола", в.ъ който еж ц сrаритt, нарtчени, ,,Св. Николовски'\ гробища. 
_ Тукъ почива най-великия народенъ будитель и работнцкъ на горно

-_ луж11чкитt сър1и Михаилъ . Горникъ. Да надникщ~мъ оuщ ._, __ въ _интерес-
- · ния храмъ на Св. Петъръ отъ XV стопtтие, пър~зона,ча~но католически, 
· но· ?.ТПослt реформацията го направила еж.що ц еванrелически, така 

че qera половината . отъ него е католически и пол,овината евангели

ч~сш,: цо ,с.жщиS\ начинъ разглеждаме ц останалитt цtлъ редъ памят
rници. Разгдеждаме съ нtмо , почиrщше тоя свидtтель на би1щлата лужичка 
с.амостоятелность, която вече, в_tроятно никога нtма да се _ доживtе~- и 

мдспитt -. щ1 с,~ носатъ къмъ думитt , на първия. лужички поетъ · 
Чишински:, ,,Поздравъ тебе -- непоб1щими ст~ри Грцде! М;шаръ да си 



'Греnер5fЛ'Ь, ;.с ~<огато сърбитt.:- на франюiтt . 'проtивостояли >в·ъ: боikи· 
смърти() боленъ, когато си пи_лъ собствен:ата си кр1,вь, , _но 0ще гордр 
стоишъ, на сърбитt с1<алисто Гfltздо ! Макаръ чужденеца рушилъ твоитt 
зидо?е, вi развалини Жi:l[II<И сию;>вете ти мач[{алъ, . варв~рина; въ .к:.ьрвавlь 

· зной: в·се • пакъ сръбскигt сърдца по лужича двое_нъ още биятъ,-'-тtхнит-в 
·застжпr1ичеtтва еж общи. Чуй гласътъ 'на мйналиtt вtкове, :който в;ъ 
тъмнината врtмето губи. Сто~ здраво, свидtтель на сърбствотр, KQ(?TQ 
окQло тебе страда, нека славата стара, отъ тебе се не отдtла! 3дравр 
~той, _ ср1?бски страже,_ гледай flашето положение, и брани се_, ни_i<Ви 
вихъръ да те не' прtмахне - бжди ясна звtзда на падащия отъ умора 
сърбинъ ... " - _ · 

А лужичкия сърбинъ има нужда отъ ясна звtзда въ всtко · врtме 
прtзъ своя народ.енъ животъ. Отъ момента, когато се е срtщналъ съ 

нtмеца, I:Iеrовия животъ е бйлъ постою-ю въ борба между живота· . и 
смърта, и, безъ да се . гледа на неговата политическа несамостоятелность, 
когато прtминавалъ отъ fдинъ къмъ другъ влад·tтель, до като най- . 
послt трtбвало постояно да останае подъ нtмско владичество, лу- · 
жичкия сърбинъ тр ·tбвало ,стжпка по стжпка да отстжлва: и защи
щава своята народность. На нtмцитt всичко послужило за инструмею:,ъ 

на понtмчване ---с- църквата, училището, учрtждеиията :--'- ·всичко!~ Ако 
можеше да станете най-ве 1шкия лужичанъ Михаилъ Горникъ отъ своето 

-спокойно легло на . ,,Св. Никола", тоя Михаилъ Горникъ, който · от

правяше умоляющъ гласъ къмъ насъ Чехитt; да не напускаме най
малкия славянски братъ, колко много и · какво ли не · би ни · разправилъ 
и открилъ., (Слtдва). Прtвелъ · Н. Вfтевъ. 

~ Дружественъ : животъ. 

До настятелстяото на плов- да иоложи на паметника и ·.купмия 
· дивския клонъ. Централното на· отъ · дружеството вtнецъ. · Flлt~ 
стоятелсrво моли · пасто-ателството венския клонъ сжщо ·е бю1ъ пр•lщ · 
на пловдивския 1шонъ, веднага да с·тавляванъ отъ своя :туристъ . Н. 

·· опакова 'добрt -ивложенитt картини Василевъ. 3а uткри·вавето на ваме
. на събора k му г~ -И3ftрати. ~ Кар тЬк~ и ставалитt no dлучая тър
тwпитt еж цtностъ · ва дружРст жества, пом:tстJме · въ: днешния 
вото · и прtстжиление ще бжде брой ' на списанието ивложние-то · на 

· спрtмо :тури:стическоrо _д(Iшо, ако Д. Ганевъ. 
по · п?марл'ивостъ, : тия хубави кар- ТуристическаХижа. Тървов
тини се· ра>Jвалатъ · скиятъ клонъ -JСИJ1ено работи - ва 

· Откриване Паметника·· на да , може тави : есенъ да се щнсрие 
- Алеко Константиновъ въ Сви- ·строяшата се 1 sече па · ,,Хисаря" 
щовъ На 9 октомври · се откри · па• хижа. За набавяне срt'дства той се 

· метпика~бюстъ на пионера па тури- е обърналъ ва номощъ къмъ равни 
етиката у васъ; - Алеко · Копстая : лица и . уt:1рtждеяиs. · Нашия отли-

, ·тиновъ. Отъ страна на дружес, .. ченъ друrаръ, търnонски ' туристъ,
твото на Т(}Ва тържество . бt· деле- · - архите1етъ , Коваровъ · е подарилъ 
rиранъ · софйския туристъ · Д. Га-· м:арсюшки :керемиди, нужни ва:. цt-
Н '? В'Ь; па · ког'ото бt въвложено с1жщо JIИ}I : покривъ ЩJ. хпжаrа. - · · 
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Татаръ-Пазарджиския I прави1ъ слtднитt ивлети: на 10 
клонъ. Настоятелството на Татаръ юли и ив,летъ до с. Дебращица и 
паварджииския клонъ е нрtртър- · ,,Добра вода 11. Участвували 6 ду
п·Iшо ивмiшевие. Дuсеrашни:Нтъ ка- ши . На 24 септември до с . с. Пе
сиеръ r. Ю. Мосuона си е п_одалъ рущица У стинl! Q: Кричи~ъ. учас• 
оставката по · нtмане врtме да ис- твуали 1 О души. 11,ри тоя и,алетъ 
пълнява тави длъжностъ и на не- еж били направени нtколко фQто
rово жtсто е ~вбранъ г. Aniaнacr, rрафически ·щ1имв, iI~ c~iф.lfHИ и 
Brьmpeнq1<,u. 'Сжщо члена отъ кон- исторически бtлtжцто~1,1и. 

·· тролната комисия г. Б. Юрдан.овr,, Другарска ср'J;щц. На 4 HQ .. 
е вам1шенъ съ r. Ди.мит1,рr, Ан- емврий т. г. Софийския клонъ уре
гелов-ь. жда ~:tмейна вечерtщка ва cвoиrrt 

· Излети . Прtвъ -Ш}СЛtднитt три членове Всtки членъ може да до -
:мt~еци Паварджиския Клонъ ~ на- веде съ себе си и :гост.и. · 

Раз и и. 

Пре:мираяи туриотсхи. Много 
жени сл-. си извоювали вече · една 
значителна слава на алпинисти. Въ 
Ню-Иоркъ не отдавна сл-. пр'Вми
.рани дв'В млади жени които, катр_ 
алпинисти, C.ik извършили П.ih.Тува-

. ния, които до сега нито единъ мъжъ 
не е извършилъ Това извънредно 
пл-.тешествие ·C.ih. извършили се

стрит-в Анжело„испанки. Т'В сетре
нирали , дълги години; защото · си 

„ турили за Ц'ВЛЬ да се възкачатъ на 
планината Цитлалтепетлъ. Минало
то Л'ВТО Т'В C.ih. се почуствували вече 
готови да Пр'ВОДОЛ'ВЯТЪ всички опа
сности на възкачванието, и се р'В-

, шили да изnълнятъ нам'Врението 
си и то безъ водачъ. До една висо
чина отъ 4000 метра, температура
та е била търпима, посл'В, обаче, 
студътъ почналъ да став.а застра

шителенъ , но ДВ'ВТ'В алпинистки 
упорито C.ih. пр'ВСЛ'Вдвали Ц'Вльта си. 
Т'В се качвали 4 часа при силни 
сн'Вжни бури. Въздуха билъ леде...; 
ностуден~ - и ясенъ. Слънуевата св'В
тлина се чупила на jщляди хубави 
краски, понеже вс'Вка парна части~ 
ца замръзвала и образувала малки 
ледени кристали. Дамит'В виждали 
фактически какъ дъхътъ отъ тех
нит'В устни · се пр'Ввръщалъ въ сн'В
жни кристали. Сл'Вдъ като СН'ВЖ-

ната буря се била вече отало~ила, 
пр'Вдъ · Т'Вхъ се пр'Вдставила вел11-
чествена ·гледка, която · възнагра
дила пр'ВУърпенит'h трудности на 
възкачването. Ала, тя . не продъл
жила дълго вр'Вме. Слънцето скоро 
потънало въ долината и нощьта 

нает .ih.Пила. Дв'ВТ'В. жени даже немо
жели и да поми.hслятъ за слизане. 
Т-в си изровили въ сн'Вга една дуп
ка въ, която пр'Вкарали. 11ощьта съ 
м;:~лката надеж/\а, че Т'В ще, дост1::1-
гнатъ живи'.до долината. Притисн11-
ти една до друга,добр'В обвити съ 
др'ВХИТ'В . си, чакали нает .ih.Пването 
на сутриньта. Съ пукването на зо
рата т'h •се спуснали надолу no 
П.ih.Т,Я и благополучно пристигнал·и 
въ селото. Тамъ Т'В били поср'В
щнати съ гол'Вмо въодушевJiеt1ие и 
дружеството на алпинистит'В въз
наградило това см'Вло възкачване 
съ оnр'Вд'Влената премия отъ 10,000 
долара, която до тогава не е била 
получена ни отъ една жена, па да

же, такова възкаване до тогава не 

е било , извършено и отъ М.ih.ЖЪ. 
Двi3т-в жени ,C.ih. извършили възка
чването и слизането въ М.ih.ЖКи др'В
хи, понеже и най-удобната и лека 
рокля имъ пр'Вчила при възкачва-· 
нето. , 

~· Пр'hвелъ Вечаръ. 



ОТВАРЯ ,СЕ f}()ДПИСКА 

За 1:~,;Та ~ОДИШН~На на народоу~Н~ТО ~~С~11НО ,И илiострQвано 
с п и : с .а н и ~ , 

-,,родопски ндnРьдънъ"~ 
Отъ 1-й Септемврий 1911 год. започва IХ-та г'одишнина и прt;зъ 

191 1 /1912 учебна година ·, ще излазя както и · до сега с"вки м"всецъ, 
осв"внъ Юлий и Августъ. «Р· о до п с· к-и на п р "в д ъ к ъ», и $а- наnръд'ъ 
си остава чисто народоуч1iо (етноrrрафско) списание, спец11адно .за ~с~
ст·ранното изучване на Одринско и _род 6'IJ и т °!:3. 1«Р о до ПJ ки Н q-
п ,р "в д ъ к 1>» ще_ продължава да дава нови: <f' • , · - ._ • _ • • 

1. Езикови материяли и изсл"вдвания отъ непознати за науката , ~-ъл- , , 
гарски и помашки покраини изъ Род о п 11 т "в и О д р 11· н с : к о; , . Н. : за:. 
кржглени научни монографии върхуотд"влни въпроси из.ъ бита,. об11чаит"в, 
обичайно право, народното творчество, историята, еографията и пр. и. пр. 
на спо~енатит"в български области; . Ш. Пжтешествия съ огл'едъ върху 
р"вдки:r"в природни красоти изъ Родопит"в, обществения животъ на по
краини и села, етнографията, политика, горското д"вло, съобще·ния и 
пр; IV. В"всти изъ о д ри н с к .. о , _ и : Р,_ о до п и т "в върху п9вседневн!:1я 
политически, стопанственъ, общественъ, черковно ::.училищ~нъ и култу
ренъ животъ на българскит"в поселения; V. Книжовенъ отд"влъ, въ 
ко _йто ще се даватъ оц"внки на издания и статии пр"вдимно _ имеющи ,ин'
тересъ · за Одринско и Родопи т "в и за славянската етнография 

_ въобще; VI. Малки в"всти, въ които ще се отб"вл"взватъ: ~зсички яв
л_ения, начинания и книжовни и научни трудове по фолклора, историята, 
археологията и славистиката въобще изъ всички славянски страни; -VII. 
Народни умотворения (обичаи, прi>дания, приказки, пословици,, гатанки, 
пов"врия, · баяния, народни клетви, · благословии, сънотълкувания правни 
t1ародни обичани и пр. пр.), необнародвани до сега и още неизв"встни 
въ народоуката; VIII. Отборъ илюстрации на р"вдки природни хубости, 
типове старини, носии, народни сборове и пр. и пр. имеющи каква и да 
е свързка съ народонауката и въобще изу·чвинето на Одринско и 
Род о п 1-1 т "в. Съ та:я си програма «Род о п с-ки . На п р "в. д ъ .к Ъ>} · се 
явава единствено по род1 си българско народонаучно списание, ц"вн
ностьтц · и полезностьта на· което . добр"в еж оцi>нени отъ много видни , 
пр"вдставители на науката въ : славянския ученъ св"втъ пр"взъ досегаш-
ното му осемь годишно сжществуване . , . 

«Р ,о до п с к ·и На п р "в д ъ к ъ» е добро пома:rало за всички учещи 
, се , въ българскит"в пълни и не · пълни · сръдни учебни заведения, · 
_ а особено ' за г~да пр"в·подзваrелит"в по отечечествена rеоррафия, ист9 · 
ри5'1 и шпература досежно Род о-пит "в и Одрин ,с к о. Такъвъ е той 
за нашит-}3 r-д~ офицери, подоtицери ·и войнишки читални , 

rоди ш НА т А ц 1>1i"A 

и за напр-"вдъ си остава 4 лева B'l? България, 1 б."вло меджиµие ·въ Тур-
ция и, 6 франка въ ,чужбина. _ , , ,_. , __ · · 

Адресъ: редакторъ-издатель , Ст. Н. _ Ш и щ к о в ъ, У:ите-ль. въ 
Пловдивъ, BuJgarie. -Улица «ДюстабаJ,1овъ» No _29. _ 
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