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Н. Д. См-въ. 

БНtдащата ни дьятепность. 
2. Дtйнопыа на . кnоноветt прtзъ зимния сезонъ. 

Из~tстно е, че прtзъ зи_мния сезонъ почти всички кул~ 
турни институти, музикални дружества, дружества за закрила 

на бъдни,_старци, дtца и други проявяватъ най-ползотворна дtя
телность . За спортнитt организации; и частно за ~туристичес
китt дружества, това е сезона на вечеринкитt, баловетt, -срt
щитt, и съвсtмъ рtдко, или почти никакъ не, на туристически 
сказки и курсове. Изглежда, че съ това се свършва зимния 
имъ активъ. Но достатъченъ ли е той эа дружества, подобни 
на нашето, съ такова обширно поле за работа, съ такава ви
сока културна цtль и пр -Jщнамtрение? - Едва ли I Ние трtбва 
да насочи·мъ нащата дtйность и въ друго направление, въ което 
съвсtмъ малко, или никакъ не се е работило. Прtди всичко ние 
трtбва да се възпитаме като туристи и послt да популяризи
раме туристиката, между обшеството, между младежьта и уче
ничеството, съ което да прtмахАемъ създалото се убъждение, 

~ . че нашето дружество е »rивечъ дружество", безъ всtкакви по
високи стрtмежи. _ Постигнемъ ли това, или стрtмимъ ли се 
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· къмъ него, ние можемъ да /разчитаме на подкрtпата и симпа-
1иитt на · обшеството, държавата, а Министерството на Просвt
тата, п-р ·и една подобна дtйность, не би ни отказал·о помощьта -
си. Резултатъ отъ досегашната наша дtйность прtзъ зи_мата 
,е · малкото пр_иходи за дрiжепвената каса и нtколко ча~а -1. 

вeceJfo прtкарване и доволство. Но, о богатяватъ ли ни' тt ct- _ 
1:1ови знания по отношение на туристиката на която служимъ? 
Не. Ние имаме въ нашитt устав и прtдвидени слъднитt цtли: 
-насърдчение на планина·рството, туризма, и обръщането на 
<>езразборното, безцtлно : и бебп.олезно бродене, въ 

I 

сис·тема-
тично и добро проучване и ' запознаване съ природнитt ху-· 
,бости и феномени, въ · издирване и съхранение на исторически 
паN1етници. 

Дали ние- сме подготвени до изеtстна _степень за п,яа 

и дали ,сме на,правили много _въ това напр~вление? 'Изглежда, ~ 
че не. За да можемъ, слtдователно, напълно , да -· реализираме 
nрtдвиденитt цtли въ устава, трtбва да б.ждемъ подготвени, 

:а това най-добрt може _да се пости·гне прtзъ зимата. Какъ 
бихме могли да се подготви~ъ? Ето въпроса върху _кой:то 

· трtбва да се спремъ и който, може би, не за пръвъ пж ТБ се··· 
повдига .. Като отваряме курсове и ур~ждаме· сказки, въ коит·о 
да <2е запознаваме съ туристическото дtло въ родината с-и и 
въ .чужбина, съ географията, историята и зоологията _ на Бъл
rария, съ в~ички нейни паметници и -красоти, и съ такивато 

въ чужбина; съ начина по който трtбва да се събиратъ и· 
(:Ъхраняватъ, историческитt цtнности, народни пtсни и умо
творения, писмени паметници · и монети, съ . начина не! воденето 
на излети, фотографирване - и пр. пр.; нtща необходими ' на 
;1стинския туристъ, дtйностьта на когото трtбва да доставя 
и нtщо, за дружественитt сбирки, музеи и животъ. Да си 
признаемъ, че прtзъ врtме на на,шитt излети, които извъ·р

шваме повечето близко до прир9дата изъ планинитt и .селата, 
или пъкъ изъ мtста съ историческо, индустриално или .др. 

значение, намъ попадътъ различни паметници ржкописи, врtзки· 
или други тtмъ подобни, написани по гръцки, римски или сла
вянски, които , като не можемъ да отгадаемъ поне отъ кое 

вр'tме еж, отминаваме, безъ да ги направимъ извtстни комуто 
и да било. Сжщото се случва и съ различнитt нар. пtсни, 
обичаи и пр., съ земнитt пластове - и находящитt се въ тtхъ 
вкамен·елости и пр. ~ пр. А това е единъ недостигъ въ нашитt 
излети. 

Слtдъ всичко до тукъ, ,като се има прtдвидъ че бъл
гарския туристъ излиза отъ различнитt слоеве на обшеството, 
което напослtдъкъ, взе да показва по голtмъ интересъ къмъ 
нашата дtйность, още и това, че много младежи и ученици · 

о6икаля,тъ планинитt и градовегв безъ да могатъ да изпол
зуватъ вс·ичко, то необходимо ·е да се обмисли повдигнатия 
тукъ въпросъ, и се прt~приеме нtщо за по-доброто изпол-
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зван е - на зимния сезонъ, съ · подобни кратко-врtмени курсове 
гдtто всt~и , съ удоволстви:е, би ' прtкаралъ · нtколко часа·· отъ 
св'ободното - си врtме. 1 •· • • • 

· · · имаме _ ли възможность да сторимъ това? , би казал'6 
всtки, .тъй като подобни курсове и дtйность изискватъ - под
готвени хора. Въ първо врtме, · особено а,ъ малкитt градове и 
дtто клоноветt .еж слаби, това е невъзмежно .. Но, при· клонове, 
като Т:ьрновския, Софийския , Пловдивския, Ллtв.енския, _и. т. 
н., · дtто има · до·статъчно ч_ленове, много учители, и хора които 

достойно. да , -организиратъ подобна една работа, мисля, · че ~ 
необходимо само добра воля- ' и настойчивостf?. _ 

Но най-:- сетнt, · и ---да · н·tмаме подобна възможнщ:ть, трtбва 
да се · с0здаде, ·защото това ~ което ще ' ни · изведе отъ вtлото 
сжществуване, констатирано въ послtдния ни съборъ въ 
Пловдивъ . · · 

Излетъ на ил·она „Брянощица" ~~ с. ~ Брtстовица. 

На 18 септемврttй, по рtшение на н_асtоятелството_, б:t опрtдt• · 
ленъ излетъ до с. Перущица, к.ждtте ще се срtщнемъ съ туриститt 
отъ Пловдив-ъ и Т. ~ Пазарджикъ. Отъ Перу1дица, -заедно съ Плов- · 
дивча~и и Пазарджичанн, щtхме да се върнемъ въ Брtстщшца, отъ 
к.ждtто тt - щtха да заминатъ, hървит-t за Пловдивъ, а вторит•t за -

. Т.-Паэарджикъ. Почти всички -членове и членки~ 12 души, ,. взе·ха 
участие въ тоя излетъ. Главатарь бt прtд:едателя на ""сдружеств0то 
ни r. Ив. Китовъ. Излетътъ бt нареденъ и иэпълненъ по нашенски. 

_Сборниятъ пунктъ бt лозето· на един1> отъ другар_итt ни туристи въ 
мtстностьта „п_опенъ-долъ" На опрtдtленото f!ptмe, ВСИЧl<И туристи . 
бtха на опрtдtленото мtсто. I1рtди да тръгнемъ за Перущица, по
хапнахме си' по нtколко чепки грозде. Това ни разсъни и ободри. 
Така наситени н·ие поте1·лихме на · ri.жть, · :1а да се спрtмъ пакъ въ 
лозя, отстоящи _нtк.9.тiо километра отъ Брtстовица~ ,въ _мtстностьта 
,,Доююво · дере", извtстна прtди три четири години с1 .. сво-итt ху
бави лозя, на мtстото на к_оито днесъ стърчатъ само голи · пръчки, 
които единъ . отъ туриститt Оприличи на моливи. Тукъ направихме 
първата си почивка. При почивката главатаря ни разправи прtданието 
за. образуването , на д·вtтt села-Брtстов~ца~ и Перущица. Ето и са
мото прi;дание: , 

Между двtтt сел~ -Брtстовица и Перущица се намира една ·· 
разв~лина оrъ стара · черква - извtстна- тукъ под-:ь името „ Постуш
ката черква '". Всtка година на третия декь на Великъ-день тукъ 11ри ' 
'!'ази развалин-а ст-ава rолtмъ съборъ отъ околни:гt · , села. Н~ сжщото 
туй м_tcro .още вь римско · врtме е ймало rолtмо селище подъ името 
Пастуша - на мtстото на_· коёто с.ж останал~ горtпоменатитt разва. -

.r' 



1 

140 

лини на черквата и, малко по настрана отъ тия развалини, селце отъ 

18-20 к.жщи съ еж.щото име. Прtданието ни рисува туй селце като 
голtмъ · rрадъ, който се . управляналъ отъ царь. Слtдъ смъртьта на . 
единъ отъ цapert, останали двама негови синове да управляватъ, 

единияrъ се каавалъ Брtстъ, а друrиятъ - Перунъ, и понеже не 
могли да се съrлас~тъ кой да управлява бащиното си царство, то и 
двамата се иэсе11или и образували сегашнитt села Брtстов_1ща и Пе
рушица, .. 

Слtдъ раэк~за потеглихме за Перущица, кждt.то стигнахме въ 
11 часа прtцъ обtдъ. Спрtхме се въ читалището, или на перу
щински еэикъ казано „ Обществената библеотека". Първото ни за~ 
питване бt да ли еж пристигналtt_ туриститt отъ Пловдивъ и Т .-Па 
аарджикъ. Отговориха ни, че „ такива хора" не еж дохождали въ на
шето село. Това, право да си кажемъ, малко ни пораэочарова. 

Слtдъ почивката и обtда отправихме се за старата -черква, въ 
която еж запазени коститt на падналитt nерущенскн герuи, мжже, 

жени и дtца, на брой 618 души, прtэъ паметната 1876 год. Вж.трi. 
въ черквата човtкъ остава поrрtсенъ прtдъ картината, която вижда . 

Тукъ много ясно се виждатъ продупчени черепи отъ башибоэушкитъ 
куршуми и ятагани. 

Слtдъ като 'се поклонихме на костенитt . оствюш на неустраши
митt перущински герои, паднали за извоюване свободата на Бъл 
гария; слtдъ като изходихме почти цtлото село и най-послt, слtдъ 
като се увtрихме, че нtма да дойдатъ турист.И1t отъ Пловдиыъ и 
Т.-Паэарджикъ, ние се отправихме обратно по сжщия пжть аа село 
Брtстовица, съпроводени отъ _двама перущинци, до т·tхнитt лоая. 

· Тукъ ние бtхме поканени отъ тtхъ, както се тt и_эразяватъ 71 да си 
лапнемъ нtкоя и друга чепка грозде•. Слtдъ като добрt си ·· ~лап
нахме" грозде, раадt11ихме се съ любеэнаrt стопани на лозето, про 

дължихме пжтя си съ весели шеги1 на каквито ние туриститt сме 

кадърни, като стиrнахме въ 7 ч9са вечерьта сбратно въ Бр:};сто~ица. 

Ив. Стояновъ. 

r одишни отчети на кпо-новетъ. 

Дупнишкия кnонъ ..,Риnски езераи, 

Прtэъ врtмето I, V 191 О год. до I V 1911 година, дружест„ 
вото е броило 20 редовни члена, 5 чл. нередо~ни -и 5 новозаписани. 

Прtаъ това врtм~ дружеството е им~ло деветъ еднодневни излети 

и единъ многодневенъ (11 дена) иэлетъ, който е направеt1ъ съвмtстно 
съ Софияския клонъ, по върховетt и езерата на Рила nланина . Въ 
мцоrодневния иэлеrъ еж участвували 3 - ма члена наши и 7 софийски. 
Въ , еднодневнитt излети числото на участницитt е било 01ъ 7 да 
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40 души съ до 8 дами , Излетитt еж правени съ здравословна, есте
тическа -увеселителна и научна · - спец11ашю археологическа · цtль. 

На 5 февруарий т. _година дадена е туристка-литературно музи
«ална вечеринка. 

Дружеството е.~ издало четири снимки на пощенски картички, 
,изгледи отъ PиJJa планина ~ за пупулярнзиране. 

Низъ планината , дружеството е означiiло пжтя за нtкои забt-
.лtжителни мtстности. · 

,flptзъ посочения периоиъ положението на касата е : 

Приходъ : Разходъ : 
1. Отъ членски вносъ . JIB. 120·- l ; За разни д-ни потрtби л, 180·~ 
2. ,, вечеринката .•. ,, 88·95 2. Вноски въ цен. н-ство „ 54' -
3. - ,, картичкитt . ·· .. ,, 100•- 3. За напечат. картички " 192·40 

Вси·-1ко лв . 308·95 Всичко лв. 426·40 

Секретарь: Г. Пенувr,. Прtдседатель: Д-рr, От. Н. · Чомаковr,. 

Бtnовски кnонъ .,,Юндопа 11• 

Въ началото на годината настоятелстрото започна свойтt дtА 
-ствии въ съставъ: прtдседатель, Хр. Ив . Рибаровъ; подпрtдседа

тель, Михалъ М. , Мизовъ ; секретарь, АтаI-Jасъ Георrи~въ ; касиеръ, 
Атанасъ Костантиновъ; домакинъ, Атанасъ Цt:Jtтановъ и членове: 
Илия М. Иловъ и Слав4о Николовъ. На 31 януари 191 О r. по случай 
заминаването за войникъ секретаря Атанасъ Георrиевъ, избра се за 
секретарь подпрtдседат·еля Михалъ М. Мизовъ, а за подпрtлседа
тель се избр_а Георги Костантиновъ. На 15 септемрви 1910 r. по 
случай заминаването на подпрtдсецателя Г еорrи Костантиновъ за Гер
мания, за подпрtдсепатель , се избра дружествения членъ Стоянъ Г. 
Миковъ. 

· Въ началото на годината дружеството е имало 13 души редовни 
членове 

Прtзъ годината еж се записали нови седемь души, а еж . на . 
пуст нали петь души. Повечето отъ члеН'Оветt еж нередовни въ изпла- _ 

щанието . н~ членскитt си вноски, което много пречи за напрtдъка 

на дружеството. 

Настоятелств6то е имало прtзъ годината петь редовни и осемь 
извънредни събрания. 

Държа се една сказка отъ Н; Ион. Владикин-ъ върху значе
нието· и ползата отъ туризма . Дадоха се прtзъ годината три вече
ринки, разигра се една лотария и се даде едно градинско увеселе:

ние по случай патронния праздникъ на дружесчюто. Направени еж 
прtзъ годината четири излети, от ъ които ед1-1нъ заедно съ Софий

с~итt и Долно.Бански туристи до мънастиря „Св. Петъръ" и Т. Паэард· 
жикъ. Първия излетъ бtше_ до мънастиря „Св. Сnасъ", бt п0сt
тенъ отъ 17 дYIIJИ членове ; втория до Сестримския водопадъ, бt 
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поспен1-. отъ 12 души членове; третия до мънастиря „Св . Петръ" 
. и Т1 Лазарджикъ,' бt п_осtтенъ отъ , 12 . души членове и _4 души 
rо(.пн, четвърrня- до „Юндола - Лжжене - Алабакъ" - Бtлово, 
бt посtтенъ отъ 8. души членове . 

· Пf)tЗъ rод е постжп. приходъ: На1 1равено е _,,~разх:ад : 
1. членски вноски лв. 65·00 1. За 25°:'0 ~тъ. чл. ·внос_ки ,с:ъ · 
2. зап. вносъ (значки) ,,. 5о · ОО ц~нт. нает. въ София лв; - · '9 ·00 
3. -волни пожертвувания „ 16·30· 2. За значки „ 62 00 
4. вечер. и · увеселения „ 168·45 3. ,, на~рава друж. -~цена „ 58·7 5, 

5. наемъ на друж,. сцена_ ~ 10·00 4 .. • канц., ня~мъ - и други„ 38·15 
6. разни „ 3·00 5. ,, запасенъ фондъ, която 

сума е внесена въ сп . каса, , 
-срtшу дру,ж·. СПt СТОВНа . 
книжка № ,286,150 лв . 190·00 

318·75 2б7·90; 

Н~личность у касиера ~в. 50·85: 
която сума се nрtдаде на новоизбрания касиеръ. 1 

Спестовната книжка се · съхранява, . у касиера на дружесJвото. 
Дружеството си - има собствена подв_ижна сцtна, на която стойностьта. 
възлиза 150 лева. · , · 

Дружеството не е правило никакви ра_зкопи по причина, че не-
' разполага СЪ Д<;)СТЗТЪЧНИ·, срtдСТВа, . . 
Секретарь: .Д. · А. _ ,?(атовr,. - ·· }lрtдсеl!-атель ; Хрцста Рибаревъ. 

Пntве~ския кnЬнъ. 

Вслtдствие писмен'о:rо щiявление _на 30 граждани, които еж по
же~ал~ д,а бж'nатъ членове . на~ту.рнсткото дружество; послtдното ~е
свикало на 11 мартъ 1910 т. t:ь~рание, въ което е рtшено да с~ 
продъл__жи неговото, за извtстноХврtме прtкжснато, сжществувание 
На 25 м с.жш.ата година е ·станало ново събрание , въ което еж участ- · _ 
вували и новоаапис~нитt членове и е било избрано ново настоя

.телство. 

Дtйностьта на дружеството, която на първо врtме, · поради вли :· 
аание · въ него на нови членове, е давало изгледи на добри .и хубави, 

· успtхи, прtаъ цtла,:rа 1910 r. е била слабо проявяван-а. Дружест
вото е уредило на два-три 11.ЖТИ малки излети изъ близката на града. 
околность. Съ _настжпваиие на лtтото rолtма часть ' ОТЪ членоветt се- · . 
пръснали по разн·и с1:рани· , двама отъ насто~телството 'били размtстени; 

·а трети отс.жтс1вувалъ продължитеJ1но отъ града, затова не е могло
да функционира правилно дружеството, нито· да се събира на засt

дание настоя_телството, нито да се събиратъ редовf-!о-: ~~енскитt внос1ш,_· . 
Есеньта съвсtмъ не благоприятствува за дtйносrь,та на туристкото, 
дружесвво, та и то съ ' utлата природа се е прtдало прtзъ зимата: 
на летаргиче'нъ. сън~~ -_за да се събуди та~ прол'tть (?ТН_ОВО за ·Ж~В С, ТЪL 

, , "' · 
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На 20 мартъ т. r. стан;! rодищно · събрание на друж~ството и 

с~ 11збра ново насrоятел.ст130 . Тlослtдното, проникнато отъ sъодуше- ·. 
вление эа . закрtп~аниt: зцраво мt·с1· н·ата туристическа организация 
проявява въ кржrа на възможн .. )сrьта усилия да дава тласъкъ и_ 

влива енергия u_ъ .цружесrвената дtятелно_сть. То се погрижи на първо 
врtме да реди и осигури редовно постжщванието на членскитt вноскн„ 
за ·.·да бжде дружеството за напрtдъ и изправно въ своитt задъл

жения къмъ централното настоятелство и _ редакция ra на „ Бълrар • 
. ски т~рисrъ". • 
· Дружеството ни притежава една градина оrъ 25 декара в ь 

··· · иtстноста · ,,Каrшъка•, .. . единсrвената красив1 мtстность около Плt
венъ. Прtд-И години · още тя_ е била залtсена отъ' .дружествQrо и cera 
се · е изд{'lrнала rжста и · сtнчеста гора, ,, про,сладенъ и · свежъ оазисъ 

всрtдъ лвтната африканска ·- пу12тиня", какrо : с~ е изразилъ единъ 

руски поклоникъ. Новото настояте11ство - тая . пролtть · проqисти rpa- -
· дината и отъ кър1-:1еж~ на дърветата доби единь riриходъ о ъ 200 л; 
Часть оrъ таи сума е ангажирана, за да се пустне воцопадъ въ ro
лtмa:ra пещеря до rрацината, кояtо пещеря r1рiщставлява единъ естест
венъ р~сrор~нтъ. Градината съ дебелитt сtнк:и, с ь малкит'h еи, но 
весели, като момини очи , езера1 съ ш11роката -и прохл~дн~ пещеря, 
въ коя-тр ще кокочи сребър_н~та струя на водопада ·- rрадина-мону

и_ентъ на турисrическоrо желание ще ржде съ врвме единсrвената 
красива мtсrность за разходка на п11tвенци и посtтителитt на града._ 

Тая. пролtть дружеството е уредило два излети съ гости : 
ед.инъ. до архиолоrиqескитt разкопки и тур. гра'.liина въ „ Каплъка !I 
на 28/III и друrъ до С0мовиrъ, по Дунава, - Никополъ. Туl?но-Мо
rурели и обратно на 1/V. Въ първия излетъ участвуваха 20 души, 
въ втория -- 45. · · · 

· Отъ началото на мартъ т. - 1,". _ на~тоятелството редовно събира 
чл~&скитt вноски .. ДружествQто брои 56 редовни '-lленове; н'hкои отъ 
които , еж · прtдплаrил5-:1 эа . ц:hла ... :- rодина, ._а-- други за по-нtколко мt
сеци. Това показва эаинтересованостьта къмъ дружеството и жела
нието за · неrовото . прtуспtване. 

~ , ~ I 

Приходо-раз~одна см1пка. 

Приходъ -----
1 

11 

11) Приета нали._чность ОТ(. 1) Платени на работницитъ. -
. бившия - пасиеръ 3·10 по _ окастрюване дърветата въ 

2) Приходъ отъ ·продажбата ' тур. г_радиJiа , . • 293'-
ва овастревю_ ъ кло нове· отъ 

11 

. 

1 

2) Чекъ ·.№ 35404 до цеитр. 
тур. градина . . • • . • 393 - тур. настоятелство ·., 15.-

3) Отъ - членски вноски • • . 50·- . 3. 13 а пощенски разноски и 
4) ,Отъ продя дени , зщ1чки • ·-:- 'прислуга . • . . -. 2·85 

Всичко . . 1116m; Всич·ко 220·8 5 
Оставатъ въ на.пичвесть 24 7·25 

Дружеството е възложило на единъ членъ отъ настоятелството 
изработванието на пжтев0дител-ь на гр. ПJ;Itвенъ - . прихода отъ про~ 
дажбата му ще б.жде въ полза на . дружествената каса. · 

.f 



14-4 

Проектирани еж rлtднит·h -излети: · 1) до Черепишки монастиръ 
rи обратно на 22/V, за дtто еж поканени на срещи софийски и вра- · 
· чански туристи, 2) до Търново и Плачковци и 3) Сомовитъ по Ду
· нава 'до Тиrенъ. 

\Сtкретарь: 'Нu1'ола Василев1,. Прtдседатель: -Кр. Антоновъ. 

:Пловдивския кnонъ., .,.,Калояновъ връ~ъи. 

Нашиятъ клонъ, ако и не навършилъ още пълни . двt години 
· отъ основаването си, той пакъ -съ своята д.tятелность е доказаiiъ, 
· че дtйствителн·о въ гр. Пловдивъ сжществувя турttстко дружество. 
:въ обшоtо годишно събрание на 28. мартъ 1910 год. се Гiрtизбра 
, ново настоятелство въ съетавъ: ПрtдеедатяJJь : П. Жил1'ов1,, под- . 
· прhдседьтель : Н. Груевъ, секретарь: А. Попов'li, касиеръ: Ст. До1-1,
· ч-евъ, домакинъ: Г. Бой1'инов'Ь, съвtтници :. : Д. J{ожухаровъ, Б. 
· 06разописовъ, Н. Пирон1'овъ и контролна . комисия : 1 ' . . -Папазов'Ь, 
ХР. П. Стефа1-юв1J. 

· Въ началото на отчетната . година клона е ималъ 49 редовни 
члена; запиеашг на ново 19, всичко 68; наf!устналн по разни при
чини 21, оставатъ всичко _ 47 души . Макаръ и не много, но члено

. ветt_ .на клона еж биле винаги ·готови да rюмаrатъ за прtуспtв:1 нето 
°'му. Прtзъ годината настояrе1Jството е имало 18 заседания, въ които 
С-ж. разисквали разни въпроси. 

Положението на дружествената каса е било: 
" 

Прих одъ: Разходъ: 

Записааи и 25¼ на цен -

Цоетжпюю ОТЪ чл. -ВНОСКИ л. 46·60 тралното Н•СТВО лв. 79·40 
Эаnиснина · 

" 
60 ·- П~чат. уставъ и обяои 

" 
45•~ 

Продадени ленти 
" 

2·65 Поставяне пжтеуказки 
Ном. отъ постоян ком . 

" 
100- И . др. разхqди . " 

~·1 ·65 
О..:тагъкъ оrъ МИ·Н, год, 

" 
39,65 О~:татъкъ на лице 

" 
47#95 

Всичко л. 24~- Всичко лв. 249·-

Прtзъ изтеклата година клона е устроилъ 15 излета съ слtд: 
нитt маршрути: 1) На 6 и 7 мзртъ до с. Костевецъ - Водопада, 
с . Долня - Баня, на който еж. nрисжтствували 15 души. Въ този излетъ 
имаще ср+ща съ туристи отъ ююновеrt: София, Долня-Баня и ~ Бt
лово; 2) на 4 априлъ прtзъ с. с . Коматево, Маркова, ,, !{алояновъ 
връхъ", Новосель, Бtласица - 14 души; 3) на 1 и 2 май--. Ста
нимака, Св. Петка, Катуница - 20 души; 4) на 23 мий - с. Ку
кленъ, монастиря Св, Врачъ - 20 души ; 5) на 5, 6 и 7 юний-прtэъ 
Сарамбей до мънастиря Св , П~трь, Т. Пазарджикъ -23 дуща. Въ този 
излетъ имаше срtща съ софийни, долно-банци и бtловuи; 6) на 27, 
28 и 29 10н11 нз събора въ София - 28 души ; 7) на 11 юли с. 
Ферпинандово, Сотиръ - 7 души; 8) на 31 юли и 1 авrустъ Пе-
щеря, Батакъ, Св. Консrаrинъ, ААдиново, Бtra, Кричимъ и обратно 

с~ 
'"'-
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.:_ 8 души; 9) на 24 авrустъ Фердинандова 12 души; 10) на 
12 септември , Кукленъ, Св. Врачъ - 9 души ; 11) на 19 септем- ·> 

. ·ври до островъ Мечкюръ · - 10 души; 12) · на 3 октомври до с. · ;' 
Перущипа - 4 души- Отъ означенитt излети 3 не еж се състояли. 

Прtзъ горнитt излети еж- поставени , на много · отъ кржсто
пж.тнщзта изъ околностьта на Лловдивъ и ·вътрkшностьта на Родо-
11итt пж.теуказки. съ което дружеството е изпълщшо една отъ прt
слtдванитt цtли. 

·Секретар_ь: А. ПС1nовr,, Прtдседатель: П. Жилковr,. 

Самоковски кnонъ ,,Риnски тури,стъ. 

Прtзъ отчетната година дружеството ни е имало 2 эасtдания 

слабо посtтени. 

Нови членове не еж записани а даже эабtлtзва се намаление 
въ числото на · посегашнитt: клонътъ ни брои редовни 34 души 

·членове. Това, до колкото схващаме, се" дължи на разпръснатостьта 
,на членоветt, повечето учители, чиновници и офицери, и до извtстна 
-етепень значи.телноетьта на вноскит.ъ, поради която причина, както 

,ви -е извtстно; мнозина се отказаха отъ вtстника и ний бtхме при
нудени да ви моnнмъ да спрtте -изпращанието му. ~ 

Частични излети еж. ста~али нtколко, нъ общи такива не еж. 
'МОГ ли да се състоятъ. по горtозначената причина, разпръснатостьта · 
на члеиоветt 

Главната грижq на клонътъ ни е била да се покрие дълга 
по постройка на павилиона, ~ който дълrъ къмъ 1/1 1911 год., 

,възлиза на · 600 лева и за който плащаме лихви; 

По тази имено причина и тази година нtмаме възможность да 
-внесем..ъ въ це·нтралата припадающата се часть отъ членскитt вно
сове възлизаща на лева 28·50 (събрани 19 членски вносове по 6 
лева:-л, 114 00) и ги минаваме на дълrъ къмъ централата, както и 
миналогодишнитt, като се надtемъ въ най-близко бж.даше да можемъ 

-отплати дълъгътъ и слtдъ . това, напълно да- се отчетемъ прtдъ цен

тралата. 

Съ~рtдоточени да погасимъ, колкото е възможно по-скQро, 
. лихвоносния ни дългъ, ний сме принудени да шадимъ и ней-малкитt 

,разходи и по тази причина · не ше ни бж.де д:ЬЭ~ожно щ1 изпратимъ 
· особенъ делегатъ за годишния съборъ ; · за това честь · 1-:и е да ви 
..молимъ да_ вземете . rри?J<ата клонътъ ни да бж.де прtдставляванъ 

• отъ васъ, И,!IИ по пълномощно отъ ваша _страна. 

· Секретарь : Гu!(овr,. Прtдседатель: Д-ръ Кокошковr,. · 

,р 
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Ц-ръ Иос. Пата. 

Между лужичкитъ · сърОи .. 
, 

(Продължение) . 
.j : 

Той би ни 'разправилi , ·какъ лужи.чкия с~рбинъ чакъ. до :Х: сто-
лtrие жив:l;лъ спокойно и щастливо; какъ е билъ· нападнатъ · оiъ 
нtмцитt, насилствено _покатоличёнъ · и заробенъ. Дохажда XVI' .. сто- 
,iltтие, врtмето на реформацията, начало на н вкакво си , народно въз-
раждане, но. триесет~ годишнзта война унищо?J<ила всичко, хората , 
почти съвршено се измtнили и тепърва . всеобщото просвtтително . · 
течение и 1:1аполеоновата . война, до,н~сли . и тука нов~ въэраждание и , 

нова наµежда. Започнало да _излиза · първото лужичко списание, 
· ,, Сръбски Куриеръ" ( 1808~ 1812) на което е. имало влияние и .чешкото , 
възродиtелно движение, · покрай tова веl.!е захваща да. се пробужда . 
народната литера1ура, явява1.ъ се бащата и сина МиеноР.и и .тtхния 
нас~tдникъ - първиятъ ~стински лужичкц поетъ - лирикъ Хенри , 
Цайлеръ, който иэлtзалъ отъ народа къмъ народа _ и говорил.ъ. Цай- . 

. леръ създалъ цtла поетическа школа, iоято _ ·се •набрала около Юр- · 
дановата „Заря" въ .четиредесета1:а r9дина, отъ... които t1ай-много се 
иэдигЮJлъ съ свои,rt - епичиски творе1:1ия и раэкаэи Jan .Radyserb-Wjela; 
Покрай Юрдана главенъ работникъ, а главно Нj:Щ-необходимиятъ билъ 
Jan Arnost Smoler, . която nQчива сега въ старитt евангелически гр~
б.ища на „Hrodzisku". Смолеръ основалъ .въ 1838 г. въ Вратиславъ . 
,,Дружество на лужи·чкитt учаши" . съ лужичко ср1.бско упра"вление, . 
въ врtметЪ, когато въ Прага вече от.ъ 1706 r. благополучно . дtй-- . 
ствувалъ католическия семинар1?, · а ()ТЪ 1716 т. подобно друщество, 

·: : · но еsанге:ли 11ееко,, е . било -i_основ·ано , .. въ.,,Лай!}~J:!гъ: _ Ту~1;,, . пµtзъ _ 1848~, 
rод. на лiжичанитt е·дtйствувалъ въ ЛайпU:иrъ Палацки 1 ), а въ )Зра- - , 
тиславъ Челаков :ки и Тlуркинъ1 ). ·. Смолеръ е еж.що · взелъ ин,~ш.иати
вата 38 ' основание на „Сръбската матиuа", ыоето се реаЛИ:iарал0 най
послt въ 1S47 r. То~а е · дало силенъ ;rJJacъkъ -за- б.ждаща · _дtятёл• 
ность.. Тогава· вече се постигнало · да се ~ъведе лужичющ язик·ь, поне 
въ лужичкнтt училища, стихотворенйята на Цайлера спомагали да 
се p·aзripocтpt с1:знанието между народа еднакво, както и баладитt. 

· на . Ви.~ла, особено когато въ l 845 г • . се · ус1роили въ Будишин.ъ 
сръбснии концерти, т~~а 1- арtченитt -,,праэдничнитt концерти", на 
които_ били извълнени компо.зирани стих()творения на Цайлера, заедн'Р

_· съ други народни пtсни, в:ь които се явилъ и първия _лужич1<и ком• · 
нозиторъ, учителя Karel August Kocor. Освtнъ Коцоръ лужича-нитt 
нматъ . още двама извtстни компо~итор~ Pilka и Krawec. Тия ~онцерти 
имали с.ж.щия успtхъ, както и студенскитt · ,,skhadzowanky" (срtщи) 
основани . слtдъ , 20 години. · 

1 J Чешки · народни дъятели. 

,, 
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Четиресетъ и осмата · година на миналото столtтие завари горно-,. 
пу.жичанитt сравнително . доста .. доррt-: приготвени, малкою ycutxн- . 
повдиrнашi .духа, така, че н-ито .- политическата реакция BJ> бО години 
н~ е могла да з~души . ripoбy денитt_. надеж.µи и извършената работа . . 
Hti<oй , о(>а,че ~,с~.;, уrщашили, отеrлили ~е на с:rрана, · но поетитt отъ 
първа I З школа, начело, съ Ца_!iлера, сп·окойно ' продължавали да пи
шатъ , а в:р , 50 година се явила ова . поетическа ШКQЛ.а - втора .... 
Qбра~ува11а . около Куцанковата „Заря" 1 отъ 15оято [!!КОЛЗ най-виnаюiца . 
с~ .е била rосnож~ца Хiрта ~,ицаэова, едничка -добр~ лужичко-сръб_ск~- 
обет~са, коя:rо е писала n~Сf'IМИ~тически и .рефлектически ст.1хове : 
C.м<,fJlepъ съ >_Каръ ородължавалъ еж.що да• работи въ · ,,Матица!'. Къмъ 
иеrо , ·се присъединщIИ н Jви и· силни работнн.ци, отъ които най-иэвtст

ни-я-rъ е билъ Мих . а ил ъ Х о р-н 'и к ъ, цослtдниятъ великъ ап·остолъ -
' и патриа'рхъ славянски. : -Хар„икъ като . студентъ е писалъ стихове, ... 
• слtдъ което се nроявя_ва кат<;> Смелеръ и Иорд-анъ ·въ .научни работи •.. 
Той .е -н~писалъ ~:~ървата· · история на лужичкия_ -народ~ и се е rри-: 
жал'½ эа неrовоrо sъэражда•ние и засилване. Макаr,ъ че е пр'!;станалъ 

_ да .. пише с:ц1хов~, .- се . пакъ е останалъ водиrель на новата~ nисат.елска 
iретя школа, която . се е обра~увала - ·около .-Сръбски вtстникъ" .; . 

· основанъ отъ Хорникъ. Оrъ т~эи школа най-извtстенъ е свещеникъ . 
Хандри Дуцма1:1ъ умрt)!Ъ миналiiта. Г(?дИ_на. Той е написалъ патрио- · 
тически ~съчинения, дидактически и набожни стихотворения и ба- -
дади · и нtколко · драматически творения. Той е- забtлtжитъ съ осно- -
цанот.о въ '90 година въ. ЛаАпциrъ новото лужичко друж~ство „ С ръб- . 
~ко_ блюбоf(; което се ржководи ,сега отъ д-ръ Grolmus, а главнО -ОТЪ- . 
у~,ителя Феликсъ . Петранцъ, интересенъ съ това, че е билъ ГJJавно 
i:Jеприятель противъ осtко пофранцузва·не . и почещване на онова що . , 
е лужичко. Най- мл.ад,ата генерация, · еж.що -така . поетическа, образува ._ 
'#.fJZ~1,pma ,.. школа. отъ която е иэвtстния _ лужички филолоrъ и нас
лtдникъ на ·--Хорникъ и Смолеръ, -- nр-оф~.соръ д·РЪ ?·Арнолд11 - .. Му1'а. , 
който . живtе · и _до сега въ Фрайберrъ, Саксония. Отъ сжщата школа . 
е и Николай Ан.дрицки,. талантJ1ивъ журналистъ, еж.що и най талант-
ливиятъ лужички поетъ Акоб11 Барт~ Чишuнсни. ' 

;·. ~Всич·r<о то,ва . би : !оtоrалъ съ своето приятно и усмихнато лице . 
да ни раэnраи Хорникъ и да. ни запоэние _съ сждбата на своя · на- . 

· родъ; на когото т·ол~ова 'много той е служилъ.· Ала неriрtдчувстру~ 
ва,11ъ Хорникъ, че много отъ тия 'работници така рано ще эаrиш1tъ,.,. 
когато то:t самъ въ 1894: r. · умрtлъ. Не щ>живя скръбьта причи
нена· отъ с.мъртьта · на Андрицки, кой~о почина на 39 rодиншна ВЪ3• 
расть, отъ смърта на Дуцманъ и Jfай;послt, отъ. смърта на Чишински., 

, .• -
;., , 

Колко велик~ е тази .загуба эа ,единъ народъ, так~ неэначителенъ_ 1.::-- -

Смърты·~ на Чишински отъ тия загуби е най-чувствителната. За всt• 
кога прtстанало да тупти сърдцето на великия пуджичайъ, и замръз
нала рж'ката, която е писала пжтеводни . думи ·на своя народъ ! Въ , 

· лицето ~а Чишински лужичанитt еж _ и-эrубили най-великия си работннкъ. 
. Но на 'ново се появиш:S цtль редъ нови работници - · между-

- · учителитt, като почнемъ оrъ i .845 r. съ Коцоръ - които съ жаръ 
се залови.т~-и __ за народна работа. Покрай Навка, който редакт~ираJJъ. · 
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·» Сръбски стопанинъ", Слоден1(а 1 младъ композиторъ, еж.що и Фр 
1Кралъ-Рахловецъ, уч!;fтель, необикновено пърrавъ, лужичко-сръбски 
дtятелъ, който редактиралъ дtтскитt списания „Градинка• - и „Рай"' . 
Списанието на Чишински „Лужи4ъ" не спрtло, но продължава да 

· излиза по11.ъ надзора на сръбската матица . А колко би се зарадвалъ 
:хорникъ, ако би моrълъ да види реализирани всичкитt стрtмления 
на лужичкитt нарqдо-бJрци, къмъ което цtли десетил'hтия наnрав-

- лявали .. ,,Сръбския домъ" - ,,Матичния Домъ", съrраденъ въ Бу
. дишинъ и откритъ тържествено пр'hзъ 1904 r. въ присжтствието на 
прtдставители отъ цtлото славflнство. - И наnисанитt слова на т:-э я 
сграда „ Сръбството трtбва да трае, вtчно да живtе• ... не е пуст~ 

.девизъ. Въ матичния домъ е сръбскатв печатница и книжарница, сто

·nанинь на които е Марко Смолеръ, синъ · на вtчния 1. А. Смолеръ, 
· -rамъ е и богатата матична библиотека, сръбския музей, заседателната 
-сал~, сжщо концертната и театрална~а сали. Тази сграда стои сега 
•като камененъ свидtтелъ на неуморимата работа на лужичкитt сърби 
и документъ на народната твърдость и упоритость; а сжщо врtмено 
и здраво порж.чителство за бж.дащето. 

Но въпрtки всичко това днесъ, Будишинъ ~е е чисто славянски 
градъ, лужичко-сръбски, а с_жщо - така и други лужички rрадо_ве въ 

·Саксония - както и въ Прусия - нtма. Днесъ за днесъ истински 
лужички животъ собствено има само въ селата. Да отидемъ тамъ 

· :за да се научимъ да· познаваме нашитt братя слявяни. Тукъ до сега 
1прtкарва лужичкия , сърбинъ, нtкоrа свободенъ славянинъ, своя 
своебразенъ жовотъ, който нито вtковетt не еж били въ състояние 
да го изкоренятъ, животъ, въ който и до сега реако се прqявява 

· славянската народна 'индивидуалность у лужичкия сърбинъ. Тоя 
простъ адравъ народъ не е изгубилъ ПОЧТИ нишо отъ своята упо-

0ритость, която толкова столtтия нtмския натискъ се е силилъ да уни

щожи. На -: раздни · еж давани запрtщения за лужичкия езикъ; на
·лраздно домашниятъ · язикъ -е бялъ изrоненъ отъ уч~лища1 а и черк
·витt, народъть въ XIX столtтие наново се пробуждалъ и- при уnжт

ванието на своитt водачи дошелъ въ съзнание. 

Като гранитно и· nptмo ни се прtдставлява гладко обръснатото 
- лице _ на простия лужички селянинъ, лице въ -което виждаме при

·сжщата на славянското плtме ~ордость, а еж.що врtмено и народ
ната бодрость. Да посtтимъ само ония лужички села, въ Саксония и 
ония въ Прусия, къмъ които Н&Й• велики·я лужички поетъ Чишински се 

:,е сродилъ и кж.дtто така еж.що се намира нзй-rолtмия лужички 
неnрият.ель пропагандаторъ на rерманизма монастиря „ Мариина , 
..зв,ьзба", nротивъ 1,огото Чишински напраздно, до послtдния часъ на 
своя живоrъ, се е борилъ . Въ дворътъ на тоя монастиръ и до сега 

-стои чешкия гербъ (който прtдставлява -левъ съ двt опашки), па 
мятннкъ на нtкогашн·от0 господаруване на чешкитt господари надъ 
-Лужичъ, а ·cer_a само като за подиг~авка осrавенъ тамъ. 

· (Слiщва) Н. · Вtновъ. 
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., Туристиката въ чужОина. 

Оrъ отчета на Мюнхенското дружество . за поощрение посt- . 
щението на Мюнхенъ и _ въобще на баварскитt планини се вижда, 
че прtзъ 1908/ 1909 гоц. цtлия разходъ на дружеството е въз-
лизалъ на 350,000 марки (около 437,000 лева). Тая сума ~е съ• 
брана по слtдния начинъ : 20° / 0 отъ цtлата сума отъ интересую · 
щитt се друж~ствэ, 40¼ отъ вноски · отъ чужд_енци (посtтители и 1 

пр.) и 5°fo отъ публични помощи и други. Забtлtжително .е, че отъ 
банитt и. курортитt еж. постжпили само 3-1 O°fo. Горuята сума е 
изразходвана по слtдния начинъ: 100,000 марки за раэхубавявание 
и правене пж.тища по баварскитt планини; 'j 5,000 марки за пропа
г-анда и реклами, 50,000 марка за упрвлението на дружеството, · оrъ ' 
която сума половината е , за мюнхенското -централно управление. 

Това показва, че частната J4.Нициатива на отдtлни лица н дру- . 

жества ~ развила една извънредна дtятелность, ако и съ това на не · 

може да се мисли; че тя е достигнала до границата на това, което 

тя може да направи. Едно обаче бие на очи въ този отчетъ: нео

чакваното rолtмо значение на баварскитt планини, като мtста посt
щавани отъ чужденцитt и дружеството съ право може · да каже, че ~ 

то нtма вече нужда отъ държавна попкрtпа. · 
Съобщава: Вечаръ. 

Дружественъ животъ. 

Дирекцията на жел'hзницит'h и туристиката. 

Дирекцията на желtзницитt е разрtши;1а на софийския клонъ 
;,Алеко Константиновъ" да постави на софийската гара изгледи на, 
разни мtстности. Сж.щата дирекция взема инициативата за построя

ване хижа при борущенския тунелъ, една доста живописна мtстность. 
Ето размtнената коресподенция межд.у клона и министерството.-

До господина 

Министра на пжтищата и съобщенията_ 

Ту'къ. 
МОЛБА 

Отъ Софийското 1 уристичесн:о дружество. 

Г о с п о д и н е ми н и с т р е, 

Кагато човiжъ пжтува въ странство, често вижда по гэ,ритi, цi,ли:, 
картинни галерии съ иsгледи отъ най хубавитi3 м,1,стности, прi,sъ които 
минаватъ желi3sнитi3 пжтища (панорами, диорами, релиефни карти,, , 
иsгледи ·отъ птичи полtтъ и др:). Ti3sи иsгледи, вложени въ красиви ~ 
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: рамки, 'еж истинско украшение з_а гаритt и отличн·о помагало за пж.т
ницитt. Tt се поставятъ или отъ администрациитt ,на желtзопж.тнитt 
компании. , или отъ мtстн.итt туристически дружества, съ исключиrел, 
ната цtль : да насърчаватъ пжтуванията. 

Настояте~ст~ото на софийското. туристическо д-во желае да на-
. прави подобно н-tщо за тук.ашната гара, 1<ато постави н·а перона ?а · 
сега само ' 4 голtми табла, съ най 1<расиви и живописни мtстности изъ 

" блиа1<ата и далечна - софийск-а• ОI<ОЛНОСТЬ, '· · · · ' 

Обаче, като не разполага C't достатъчно срtдств~, то се вижда 
принудено .да се обърuе 1<ъмъ · васъ, съ молба, щото изработването на 
рам1<ит13 за тия таблч да се извършатъ въ работилницата при гарата. 
· Ак9 е нущдно, дружеството . ще' набави и · нужния материаяъ. 

Поставени на ттерона, • тия табла •ще се за,пишатъ . въ ~ин1вентара 
. на гарата, а - на дружеството ше се ирtдостави само правото да се 
; грижи за тtхното поддържане . въ, изправност'ь. Тия табла ще служатъ _ 
при това за най-добра прщ1аганда прtдъ пж.тницитt ···- наши · и чужди 
- за хубоститt на · _бълтарск·ата зе·мя. · . . · , . _ _ 

· ' Като сме убtдени, . господинъ министре, че вие ·ще оцtните зна-
чен,ието- на това• културно дtло и като ·познаваме патриотизма . ви и 

: nрtголtмата ваша любезность,· оставяме съ отлично почитание : 
. № 30. · , . . · . . . . . 

София, 27 септември. 
Прtдседатель: Д-ръ П. Козаревъ. 

· Секретарь : Вл. Хлfзбаровъ 

на · 1-то 
До господин~ прtдседателя 

българско тур11стичес1<q дружестно 
Тукъ. . На № 30. 

Главнат~ Дире1<ция съ благодарение ще приеме . тиа 4 или по:.. 
. вече табла и. ще, изработи ~а своя - смtт1<а нужднитt рамки; само че 
както таблата, така и· р~мкитi, ·. ще останат.ъ неот,емленъ инвентаръ , 
на оная ж. п. станция въ която ще бж.датъ поставени по у!(азането н'а 

.. дружеството. · · · , 
· · - Главенъ Дир'е·кторъ: Б-: Морфовъ. 

Началникъ на 0тдtлението : Т. Мил!{овъ. 

Турис·тка ср1ица, На 12 ноем- изпълнени на цигулка отъ туриста. 
~ врий ·софийския Кл:онъ устрQй · эа· Миладиновъ. · Срtщата бt .: добрt 
· членоветt си , сtмейна срtща· съ посtтена. Туриститt се эабавля
. програма~ 1) откриване срtщата отъ ваха до 1 часа ~лtдъ полунощь. 
· прtдседателя на клона, . туриста Туристки ба.лъ. Търновскиятъ 
I<озаро-въ-; 2) проекционе,нъ апаратъ - Клонъ „ Трапезица"; прави rолtми. 
съ картини ИЗЪ · българин, nptи• ·приrоtовления за своя rодишенъ: 
муществено отъ Рила·, Влашка nла- традиционенъ , балъ. _ Приходътъ · 
нина, Родопитt ч др. прн~ру:щени ' отъ бала е прtдназначенъ изклю-

·. съ кратки обяснения о-тъ туриста чително эа хижата, която, ·както 
Га~евъ; ~) Прtживени моменти: н~ ВРЧе _съобщихме, Клона . строй на 

· ' Белмекенъ, от.ъ . туриста Кринчевъ „Хисаря„ и е вече покрита. ,-
. и на Черния_ ~ърхъ · отъ турис·та Искане пом~щи. Централното 
· Костовъ ; 4) Хуморески отъ туриста настоятелство е · подало .. проше_ние 
:'Кръстевъ и 5) Свири, Ilte и Плаче до Народното Събран~е съ което 

4 
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'-иска помощъ _ за построяване хи·жа· дtйс_твуват.ъ прiщъ Софийск~та о~- . 
· на Витоша. . щина да . прt~види въ Т93ГОДИШ- . 

, За сжщата, цtль, подп~эtдседа• ния си бюджетъ, помощ~. Отъ об-. 
· _теля на _ Ц. Настоятелст·во м:зйоръ_ щи,ната освtнъ парична помощ~ 

Нtмски, и прtдсе?ат~~я . на_ '-(:0-1 ще се искаrъ и мнтер~али за сж.-
_ фийския Клонъ r. К_оэаровъ ~ - щата · цtль. _ 

. "' 

:.. 

Разни: 

Чудновати околосвътски пж.тни,- · фически сн иъ\ки. Пр),зъ - В!;Уtме на 
цJ;. Голiмо внимание на Берлин- руско..:японската воина rои се на-. 
сюпi; жители еж обърнали двама · мi;рилъ на .бойното поле и-· насмалко 

.. италиянци, 1юито срi;щу ер;на сума щi;ли да го застрi;лятъ, като го 
•отъ 50,000 лири, лева) се задъл- мислили за шпионинъ, отъ което 
жили да обиколятъ свi;та въ една · жена му дотош< ва се уплашила, 
нарочно за тази : цi;ль • построена щ9то~ се поминала q__тъ болi;сть B'h , 

··бжчва. Tt тр·~ьгнали отъ Венеция. нервитi:;. · При всичко--ч.е.,,..тml.не из- · . 
Вжтр'!,шно,стьта на бжчвата. е тол- · върш1-1лъ пжтуването си • съгласно-=-<_~_ 
кава голi:;ма, щото единъ отъ два- условията, понеже се поминала же-
ма та пжтници да може · спокойно на му, · тъй като това се дължало 

.да сi;ди вжтр·t, · гдi;то еж поста:.. на непрi;одqЛ:има - сила, то той по-
вени и най нсо_бх-одими~:-в нi;ща з.а лучилъ при свършване 'на пжтув_а- · 
пжть. Другия пжтню<ъ търкаля нето си една _чаС'ть отъ цi;лата у_го
бжчвата прi;дъ се_бе си. Вжтрi;ш- · варена сума,. а именно 20,oqo марки. 
ностьта: на - бжчвата обаче е така .-;;;-" Примi;ра на Хауслиянъ се по
цостроена, щото не зима участие слi;двалъпрi;ди н:i;колко врi;ме отъ 
въ )·ъ1жалянето, така че този 1<ойто двама бiщгийци, съ · задължение 

- е . вжтрi, въ бж.чв,J.та· ci;дi1 · право единъ другъ да се воsя_тъ въ една • 
'6езь -да ·се търкаля. , Бъчвата се количка около свi;та, 
тър1<аля ту отъ ·единия, ту · оJъ д.ру- 1 • - Една смi;ла жена се задъл- • 
гия, ка~:о se см·h няватъ. Едно 6тъ I жила за 300,000 -марки да пропж
мжчнитi; ' условияе и това, че тi, ще· тува около свi,та, като носи на ли- _ 

· тръгнатъ безъ пари, като се sадъл- цето си една маска и се ripi;xpaнвa 
жаватъ да из1<арватъ пр·l,храната си отъ продажбата на пощенс1<И илю
прi,зъ врi;м~ на пжтуването·; за стровани • карти съ нейнйя ликъ. 

_ която ц-1:,ль ще продаватъ . пощен- - При чудновати условия прi;ди 
,ски илюстровани карти и обясня- дв-&тоди.ни- единъ англичани'нъ на
ватъ особенат:;,. направа/ на тi;хна- пустна Лондонъ, като се зад!'>лжижь 
та бжчва. ср-вщу . 400,'ООО . марки да обиколи 

- Спорi,дъ к.акто съобщаваше свi;та, · като носи . една желi;вна 
·едно ~нглийско списание въ нача- мас.ка тi;жка 18 1шлограма, и · вози 
лото. на 1908 г., нi;кой си Днтонъ прi;дъ себе си една колич1<а тъжка 
Хауслиянъ извършилъ за повече единъ цен:гиеръ. Той трi,бвало да 
,отъ 7 години, едно . не по-малко тръгне съвсъмъ безъ пари и д,а се 

.~абi;лi;~ително окол.освi,тсl\О пж-- прi;хранва отъ продажбата на илю
ту~аflе. Спорi;дъ единъ басъ той стровани -· п·ощенск·и 1<арт_и · и отъ 

·се . · sадъл~илъ да оби1<оли свi;та, ·него състав~нитi; брошури върху 
к-а1_:о ·~оsи · прi;да себе си въ ~ една пжтуRането му, като купува въ 
количка „жената и дi;тето си .. · Той- всi;к•и градъ гдi;то пристигне по -
тръгналъ прi,зъ„ септемврий 1900 една пощенска марка. Освi;нъ тов·а 

· тод~ и пропжтуваhъ ежедневно по той трi;бвало да си доведе и една 
20 километра срi;дно· . .Прi,зъ 1:,i;лото I жена. . . · · 
пж~:у~ане. той скъсалъ 104 чифта .:__ Италианс1<иятъ трубадуръ · и 
обуща и_ направидъ _18',000. фот.огра- ,· журналист~ Бриндани, първия при-
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т1.жатель на в1.стникъ „3анзара"; щаръ" издаде една fюкана за ок0-
1юйто отъ любовь къмъ пжтува- лос·в1.:тско пжтуване ср'l;щу единъ 
нето тръгналъ да извърши п1.шкомъ басъ. Явиха се · трима ж1.лающи, 
едно околосвi;тско пжтуване, тр1,б.:.. -които на януари 1907 г. тръгнали, 
ва вече да е на пжть за дома си. като пчлучили по 50 ст. дневно за 
Т0-й п1.е при плтуването си отъ х;рана~11>баче по пжтя не ~тр1.бвало
неrо . композирани п1.сни, като·· да jбосятъ. Единия отъ т1.хъ ум
сам~. с~ придружава на fR-итара. 1 •• . PFJJЪ въ Южна Америка оть трi;с-

@жщото направиха пр1.ди двi; ij{,' друi;ия с·е разбол1.лъ и оста..: 
годинii" двама братя I<отеленхамъ ,налъ• - по пжтя, само третия Ла 
- щiди:ици отъ Мадрасъ, кои о · Брескъ, единъ канадиецъ отъ 

·наhуGнали отечеството си за .1 да французко п_отекло останалъ побе:- . 
·из~~-:1,дватъ - н1.кои малко п<уlrа.ти дитель. Той се завърналъ пр1.зъ-
стр·ани,. снабдени съ пари !J'a пр1,- мартъ т. г. съ парахода . отъ Ли
минаването на океана, /kато . се верпулъ у дома си въ Канада. 
пр1.питавс1тъ отъ това, :което по- . Пр1.велъ: Вечаръ. 
лучаватъ като п1.ятъ свi3щени пi,с- Смърт:Еi:оётьта· на туристиr':h по 
ни прiщъ врi;ме на пжтуването си. Алпитt.-- Споредъ една статистика 

- Едно значително спортно дi;- на германския и . австриския алпий
ло е извършилъ капита-н,ъ Трева- ски клубове, 890 души CJi... загинали 
лиенъ, кой о въ 1895 J;::одина тръгналъ отъ 1901 до ·191 О грдина. като жертва 
съ двама . другари за да извърши . на алпинизмаJ безъ, обаче., да се бро
пi;шкомъ - . едно околосвi;тско пж- ятъ войницит-в и жителит-в заги~али 
туР21!.(:;. У слuв.ието било, че всi;ки отъ снежнит1> прiкпи. Най-малко 
единъ отъ тi;:х:ъ ще нdси по една нещастни случки е имало' пр-взъ 
тяжесть отъ 31 килограма 1:1 ще 1 qos г., когато ех-: загинали само 56 
с~ храни само отъ доброволно да- души, .а . най-много . пр-взъ 1909 го
денитi; му пожертвувания. Само дина-144 души. Въ 1910 т-в · сJi... дос
l'ревалиенъ билъ въ състояние да. тигнали до 128. Загиналит1. пр·1.зъ. 
извърши това дi;ло. Слi;дъ 4 го..: тази година, разд1.лени по народ
дишенъ ходъ той се завърна_ въ ность, на първо м1.сто стоятъ rер
кжщи, а другаритi; му изгинали по манцит-в - 42 души, подиръ т-вхъ 
пжтя отъ мжка. идатъ 24 австрийци, 19 швейцарци, 

- Въ 1905 година канадското 6 италиянци, 5 англичани, 3 фран- · 
спортно . дружество „Мантреалъ цузи и пр. 

11 О (Ц $\. 
Дупница. Г. Додовъ. Статията ви - се получи и ще се пом-всти~ 

въ единъ отъ идн11тt броеве. · Защо не съобщите нищо эа : вашитt 
архиологически И3дирвания ? Ами дадена ви бt една · статия 3З прt-
глеждане, що стана съ нея? Ред. 

·о~ - Я» И
Туристки хотепъ и rостипнича. 

Съдържательтъ на най-уреден1:tятъ хотелъ „Балканъ", въ ис
торичния rp. Пл'hвенъ обявя·ва, _;ie прави на ТУ,_риститt слtднитt 
отс~жпки въ хотела си: на л~rлата 30°/о отъ обикновениитt цtни, 

- на храната въ гостилницата 20°/ ~ сжщ? отъ об!fКНовенитt цtни. · 

Печ·атня:ца П. М. Бжзаитовъ - София. 
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