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LE TOURISTE BULG ARE-DER БULG ARISCHE TOURIST. 
СПИСАНИЕ ЗА ТУРИЗЪМЪ И ПРИРОДООПИСАНИЕ. 

Редак1ор11 · Д-ръ ХР. ПИПЕРОВЪ II С. Д. СКРИНСКИ. 

Излиза м1;сечно (ocвt1n, ю11111! 11 авгусrъ). Струв:~ за 11с1111енове год11шно 2 пева. 
Въ странство 2·50 фра11ка. 

Вс11,1ко се 11а11раuш : Софш1, ,Б1,лr;Jрск1, Тур11стско Дружество•. 

Год. VI. София, септемнриА-октомврий 1907 r. Брй 7-8. 

IЗс~народноrо r,рж~сrио на 15. aвrycr, 

1907 r. 

По случай 20-годишния юб~1лей на Н. Ц. В. КНЯЗА на 

15. авrустъ Централното Настоятелство на БТД отправи по

здравъ до ВИСОЧАЙШИЯ ЮБИЛЯРЪ и получи сл-t;дния те-

леrрафичес1<и отговоръ : , 

МОЯТА СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТЬ НА БЪЛГАР

СКИТо ТУРИСТИ ЗА ЛЮБЕЗНИТо имъ ПРИВоТИ. 

князътъ. 
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Ето и съдържанието на поздравителната телеграма : 

ДВОРЕЦА 

Н. Ц. ВИООЧБОТВО. 

Българското Туристическо Дружество, поклонникъ на 

естественитt пр'l.лести на Държавата ВИ и разпространи

тел.ь на идеята за привързаность и любовь къмъ отече

ствената ни природа, поднася lfa своя Господарь, истински 
ц1;нитель на възвишеното, чувствувано на Фердинандовъ 

връхъ, Мусала и пр., своит1. поздравления за 20-годишното 

щастливо царуване. 

За Централното Настоятелство 

Подпр1щседатель: н: Tшnniu.tWвr.. 

Т. И. Бъ1tваровъ. 

1В 'Ь р ш t ц 'Ь. 

Пж.тьтъ отъ Враца за Вършецъ-равно работно шосе - се 
простира ~ападно все подъ старопланинската верига - Врачанския 
балканъ. По такъвъ nж.ть .дяволската кола"' леко се търкаля. А 
юнскиятъ день е . слънчевъ, приятенъ ... Още се п1едатъ тукъ-тамt не
дозръли ниви и весело-зелени царевици, кшпо групи се.ляни и се

лянки, вредени като жерави, копаятъ и за_рнватъ. l<итати дж.брави 
като rнtзда ·_ оазиси - пъстрятъ околностьта ; подъ сtнкитt нмъ 
еж скж.тани селски кАШJурки, наричани отъ тукашнитt хора .дър
жа.вям. Ето тамъ е и киязътъ-селякъ въ държавата си, свири на 

rайданнца, а своит/; му-женурята - прtдатъ подъ сtнка. Прtзъ 
първитt 10 к. м. околвостьта е вълнообразна, разпил1шиrt по нея 

държави еж групирани къмъ селото Бистрецъ, най-блнското до града, 
съ около 400 кжщн. При 10. к. м .. отдtсно на шосето е с. Бtла 
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(100 кжщи), къмъ него е груnирано сепцето Мапа-Бабина (10 кж.щи), 
и двtтt еж разположени по течението на Врачанската бара. Тукъ 
отлtво до шосето е кръчм:нцата на Андрея Ннколовъ, която въ нея 
продава „винце" , ~ ракнАца •; но 11ко търсншъ нtщо за ядене, па• 
зипъ е Богь - нtма; намtрихъ за себе си само лимонада и тя 

топла - блудкава. 
Яхнахъ пакъ колелото. 3-4 1<. м. по-н.ататъкъ шосето броди все 

прtзъ въ1шиста мtстность-ту се възкачва, ту се спуска въ падини. 

Поднрt настжпва по-гориста мtстность. Дивната планинска верига, 
чието начало е Искърскиятъ rтроломъ надъ Мездра, се свършва тукъ 
съ стръменъ чукаръ - "Чуклето•, масивъ, който се снишава и 
чрtзъ сtдло се свързва съ по-низъкъ гребенъ ; подъ тоя сtверно е 
долъ, покритъ съ хубави ливади ; тукъ на 15. километъръ е вто• 
рото ханче-бюфета ~Мжтница• на Живко Петровъ, врачанинъ; това 
мtсто е естестаеното падало за пжтннцитt; то лежи на половината 

пжть между Враца и Вършецъ. Ханчето е снабдено съ вdкаквн на
питки и кухня за: топли ястия край д~уги 11рипасн за ядене ; то носи 
името на мtстностьта, която спада къмъ Краводерска обшниа (300 
кжщи). Въ южния кжтъ на тая низина nодъ скалистъ склонъ, срtдъ 
шуместа гора, се нахожда моиастирь, nосветенъ на св. Ивана ; тоя 
иоиастнрь притежава околната гора. 

Додt отпочнвахъ на Мжтнишкото ханче, застигна ме друrарь, 

велосиnедистъ отъ Бер1<овица. Съ друrарь се по-приятно п.жтува. 
Продължихме 11жтя си. Отъ Мжтница шосето въмиза по стръмнина 

и броди югозападно по високо плато, обрасло съ млада джбова гора, 
сега на мtста изсtчена. Къмъ двадесетия километъръ тя се спуска 

въ nорtч-ието на Батуня, надъ която е эастроенъ солиденъ желtзенъ 
мостъ, благодарение на обстоятелството, че по•Рl!НО, когато Н Ц. В. 
Князътъ минвалъ отъ тукъ, строшилъ му се файтонътъ въ скалистото 
корито на рtката. 

На 21. к. м. е селцето Сердаръ• Чифликъ, то брои до 40 кж.щи. 
Шосето свива въ джrа югоизточно, броди прtэъ селцето край рtката 
Батуня; обхожда вълниста ржтлина и се направлява къмъ Вършеч• 
ката долина, която се простира южно до подножието на Стара-пла
нина-15 к. м. протежение. До Вършецъ еж още 11 километра пжть. 
Край шосето въ Сер.-Чнфликъ е кръч~ата на Анrелъ Христовъ, 
мi;стенъ севянинъ, който продава само nнтии ; стая за нощуване на 

пжтници има, но безъ кревати. Обходата му е просташка : локума 
безъ табла ни подаде - щ1rпнатъ между мръснитt му пръсти. 

Оше малко усилие на ноэtтt н колелетата ни донесоха до 

Вършецъ, голtмо село (300 кжщи), разположено на Стара-рtка, съ 
нова църк~а J1 множество други модерни кжщици, които лtтt прtзъ 
сезона на банитt се обитавать отъ гости, прt,димно изъ сtверна 
България. На краА село шосето кърши въ жrълъ и се стига въ бан
ския участъкъ - множество кржчми, дюкяни и nрости хотели, прt
труnзни съ народъ. Тукъ се стичатъ и за лtчение н за раэвлtчеиие, 
не липсватъ ни кавалери, ни дами, ни гайди, ни тъпани Тежко на 
болнитt, които еж дошли за отмора и лtкъ I За кж.пане служатъ 
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още старитi; несгодни бани. Cera държавата строи модерно noмt• 
щение, което въ бжлнина ше окрасява хубавата гориста мtстность 
и ще дава по-добри условия за болнитt. 

Iie за лtкъ ида и азъ, а да се насладя на хубавата, що каз
вамъ - чаровната природа тукъ. 

Прtди заходъ слънце се покачнхъ на западенъ вълнистъ рътъ, 

по който се въздига шосето аа Берковица. Гледката е омайна! Съжа
лихъ, че нtмахъ съ себе си фотография : каква хубава снимка би 
зепъ ! Да я описвамъ съ думи е трудно; тi; не могьтъ да прtдста

вятъ дtйствнтелностьта. Трtба да се види - ето смнсъла на ту
ризма I Да се види, - а човtкътъ билъ една шепа любопитство, ка• 
эалъ нtкоА мислитель Менъ се чини, •1е тая шепа е толкова по
rолtма, колкото пове•rе човtкътъ е видtлъ; а к<ткото повече знае, 

той ТОJ1кова и повече желае да види. Любопитството се развива като 
всtка душевна сила. Но да оставя философията на страна . 

Всtкн, у 1Соrото тупа любяще природата сърдце, ще намtрн 
твърдt омаенъ Вършечкия планински кжтъ. Да, nрtлестенъ е той: · 
природата тукъ е групирала много въ едно - дивна nла\iинска окол

ность, rжсти джбраои и шумаци, прохладни потоци и като вtне1гn 

надъ всичко - топълъ лtковитъ изворъ, поради който тоя край 

отъ година на година става все по-обнтаемъ. 

Стара-рtка, що разхлажда и пои цtлата долина, сr,1,~:.ква своитt 

кристални струи отъ сtверння усой lia старопланннс1<ата китка w То
дорини-ку1ши •, обрасл11 съ буканн, rабъръ я джбъ. Въ усоя nодъ 
планинското било още се бtл·l;е източно отъ Куклитi; прtспа снt.гь, 
остаnкътъ отъ бtлия зименъ планински коворъ. Тодорини-кукли еж 
отдале•1енн югозападно до 1 О километра. Подъ тl;хъ се шири дол-ь; 

·въ подножието се rледатъ кжщицитt на село Заножане. Надъ него 
южно се нвдиrа масивния w Крушески-рътъ .. , скалиста пирамида, зад1, 
която се гледа голо nас.ище - ,,Полtннтi;" . Подъ тi.хъ ст-ьрчн 
„Острата-кукла• - скала конусъ, подъ която се спуска стр·ьменъ 

долъ, обрасълъ съ гора . По на изтокъ се слиза на • Тънки-рътъ• -
по-ниска отъ rорннтt височини ; отъ нея ттланю1с1<ата верига завива 

къмъ сtверъ и тъЯ образува пазвата , що обгръща Вършечката до• 
лина, която се бразди отъ Стара-рtка н всички нейни притоци -
планински ручеи, що се спускатъ по всtки планински долъ. - Съ
сtдъ о·гъ сtверъ на Тънкн-рътъ е „Високи-ръть, • до него „Скър
веиика • - по къмъ свверо-изтокъ; nодъ него „Кричковъ-чукаръ" 
и wГъркова-nоJiяна • - въю1исти планински мtста, обрасли съ rжста 
гора. Тъкмо на изтоt<Ъ надъ долината се издига • Червенъ-камъкъ •, 
зеленина не облича напъдно тъмночервениrt му плещи. По-ниска е 
съсtдната къмъ сtверъ плоска пирамид.а .Гарището .. , подъ която е 

прtвала .Дълбокъ долъ • ; эадъ него се гледа далеченъ усамотенъ 

връхъ - w Бtлорtчкия •. l{ъмъ сtвероизтокъ завършва 1r1асива на 

Врачанската верига съ краl-l11ия връхъ • Чуклето•, който кы1ъ юrъ е 
1·ола варовита скала. О·rкъмъ сtверо-заnадъ се огражда отъ вълни

стата гориста височина „Луканица ... А отъ эападъ е ниското бърдо, 
на което е моя наблюдателенъ пунктъ. Оттукъ цtлата околность 
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като на дланъ се гледа... • до очи хубость ~, казва подумката. За

стани тукъ и rледаА : хубоститt не се купувать, коАто има чувство, 

очи, за него т1; струватъ. 

Но почна вече да се смрачавu; планинската гледка се обърна 

въ вълшебенъ полумракъ. Горскитt ю1нсури и гжстади приеха на

мръщенъ вндъ. Чувствувашъ, че тамъ ropt въ планината, слi;дъ за

хождаt1ето на слънцето, не е прияrно. Нерьдостна е вечерната кар

тина и за очнтt. А мракътъ, мракътъ 1 - ето извора на това не• 

дружелюбно съ планинската природа чувство. Въ мрака нtщо те 

кара да п,рсишъ наблизо човtшкитt кжшуркн - тия приятни за 

прtзъ нощь кжтчета, дtто чов·t;къ,·ъ въ дружба съ други търси 

развлtчение за своя духъ ... 
При все това и нощьта има своята поезия, 

,. Вечерь настане, 

Мtсецъ изrрtе, 

Звtзди обснпатъ 

Свода небесенъ" ... 

• О нощь, разноцвtтна, озарена съ безчислени огньове, не си 

ли написала по съэвtзднs~та съ пламтяши букви думитt на великата 

ени1 ма на вселената?• се провиква Фламарионъ. 

И човtкътъ, nрtэъ нощь, забравя rрtшната земя, ч11Я-то ху

бости мр:~1<ъ "покрива. Повдига очи къмъ небесния хаосъ и се зах

ласва : заrаткитt на небесата вдъхноояватъ и поета и простака. 

Нощьта, безлунната т11ха нощь, въ Вършецъ е чудесна. Да

лечъ по nотъмнtлнтt планински плещи оrнец1, блtска. Долу въ се

лото 1<учиятъ лаА смуwава_тишннатз, а смtсениятъ концертъ на жабеш

кия хоръ въ р1;ката приrлаша на пискливия йокариненъ екъ, пронз•
 

вежданъ въ нощния полумракъ отъ влюбенъ, усамотенъ въ нtкоА 

rжстакъ младежъ. Шумяn, хора, крtкатъ жаби, лаятъ псета -

всичко отдалечъ се •1уе като викъ на кипящъ живоn,. А nодъ 1'0Я 

бtсенъ житеttски • воА" тихо далечинтt звtзд1щи примиrватъ и се 

в1·ледватъ въ бнстрит!; струи на рtката ... 
Уморенъ отъ дневнитt впечатления и отъ пжтя, аэъ се прн

бирамъ въ скромната си стаичка да отпочина върху дървения кр~ватъ. 

Върwецъ, 16. юниА 1907 r. 

Косер"а. 

Иэпетъ до пещеритt въ „Дервента" край 8.-Търново. 

Опрtдtленъ бt денътъ 18. маА за излетъ до бtлtжититt пе• 

шери, сврtнн въ с1,алитt на красивото, лесно достжпно дефиле 

пдервента•, на с.-з. отъ старата столица - В.-Тървново, въ което 

като двt исnо;шнски змии се оиятъ хубавото шосе за Русе и желt

зопжтната линия за централната желtзннца София-Варна. 
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Утрото на речения день бt хладно и намусено : по засивtлото 
небе се щураха гузно дрипави, кирливи облачета, останали по-назадъ 
оrъ връстнитt си братя, които въ надвечерието, нажалени отъ хор

ския поплакъ, съ ярость, rръмъ н молнии раздираха чернитt си пла
щаници и оплакваха скованата отъ пролtтната суша земя. 

Слънцето засрамено се затуляше задъ rж.сто сиво покривало. 

Ул.нцитt на града безлюдни, глухи; на площада прtдъ хотель 
,.Роялъ• - сборно мtсто - клюмаха 3-4 файтона. Часътъ е 5. 
На площада бавно снов !;ха заrрчжени нtколцина, по неволя, хамали 

ерменци, прокудени отъ злата с.ж.дба, съ изпити оrь лишения лица. 

Прщ•авачитt на зеленчукъ и череши заморени бързаха да заематъ 
мtста. Купувачи се явиха и пазарьтъ прие обикновената си пъстрота. 

Събрани чакаха 18 души бодри туристи и гости, стtrиати за 
пж.ть, съ раници прt.зъ гърба. 

Къмъ часа 6 броятъ имъ се увеличи на 26, между които ли
чеха излетници отъ различна вырасть и професия. Особено бро
ятъ на сt.меRствата бt скроменъ поради навжсеното утро. 

Водачътъ, веселъ и пърrавъ младежъ, даде съ мtдния роrъ 
снrналъ за тръгване. Пъстрата група пое пжтя за „Дервента k ; на 
край града ни застигнаха н·l;колко эакъснt.ли - съ българска точ
нос.ть - туристи. Сърдцатия водачъ съ де.кламаторски тонъ припомни 

маршрута : монастиря • Св. Прtображенне • -скалитъ надъ не1·0, пе

щеритt - лагера 11ри „Зеленка", ,, Ор;1ица" (.Картала•) - 1·рад
ската градина. 

Съ п·l;сни, шеги, високъ разrоворъ, стройно, кипро навлtзохме 
въ дефилето, което незабt1гl;зано е продължение отлtво на с.-за
падния краА на града - началото н.:1 „Орлица", отдtсно на кону
сообразния рицъ „Гарванъ• (,.Гарга баиръ•) - сtверно отстоящъ 
отъ историческата „Трапезица", която е тъкмо срtщу входа на дефи
лето, източно. На гърба на „Гарванъ• и на „Орлица• личатъ дъл
боки окопи, отдtто турцитt въ освободителната война еж. бранили 
града. Шосето е стръмно къмъ Янтра, която опасва града като змия, 

мие южнитt поли прtэъ царствена Трапезица, изкривява с.-западно 

и тече ниско, спрtмо шосеш за Русе. 
Началото на дефилето е около 800 метра широко, дtто 6рt

говетt му еж. голи, урвисти, накичени съ ръждиво-сиви кредни варов

ници, разядени гребеновидно отъ вtковегt. 
На стотина 1<рачки отъ скотобоАната, кацнала на лtвия брtгъ 

на Янтра, заnо•1ватъ храсталаци, голи, конто обличатъ отъ двtтt. 
страни дефилето до самик му изходъ при прочутото село Самоводене. 
Гиздавото дефиле, дълго 8 килом., широко срtдно 1 килом. н дъл
боко 150-200 метра, на нtколко мtста се гърчи , т:ьй че окоrо се 
измамва, очакванията за иэходъ се подновяватъ при всtкоА по-голtмъ 
завой. П~tко отъ едната и другата страна дервента е нар-tзанъ отъ 
долчета, въ които чучуркатъ малки съ кристална вода поточета, надъ 

конто се надвtсватъ малки мостчета. 
Растителностьта капризно, грациозно кичи особено наА-недо

ст жпнитt висоти. Тя е разнообразна и ~аэпрtntлена съобразно 

\ 
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условията за вирtне : до рtката върби, трепетлики, по стръмmшата1 

1{ъмъ скалнтt изобилствува брtста, липата, джба, лtшннка, кл,J,на, 
смрадликата и др. По полянкитt най-разновидни цвtт11 и трtвн ша
рятъ тъмнозеленъ мекъ килимъ. Виющитt, пълаяшитt растения, 
като бръшленъ, повtтъ н др. опасватъ rолитt ридове, скали, като 
ги правятъ по-гиздави и примамливи. Скалнитt вtнци като диадема 
се изднrать до 70 м. надъ rжстата зеленина. 

Шосето подражава на Янтра, l(апризно, своеобразно се извива 
и открива все нови чаровни гледки. Въ дtсно эадъ Янтра, между 
китнитt горички, се провира като черъ смокъ желtзоnл;.тната линия 
за Гор.-Орtховнца, тъй че рtката оста1:1а между два важни п,nтя . 

Приятниятъ клима,ъ търновцн еж използували ; малкитt спрtт
нати вили и лоэя надничатъ о,ъ с-вверния хълбОJ(Ъ на дервента 
недалече отъ " Гарванъ• . По-високо надъ желtзопжтната линия 11ос
теnенно влива стариятъ камененъ пжть отъ „Асtнова махала " за 
светата историческа обнтель • Св. Троица•, тъкмо срtщу която се 
гуши сжщ(J тъй подъ са1,1нтt скали монастирьrь • Св. Прtображение •. 
И двата мжжки монастиря отстоятъ отъ Търново на 5-6 килм. Tt 
личать отдалече - оrь Трапеэиuа, Царевецъ н отъ ближнитt ри
дове и отъ желtэоnж.тната линия. Тtхнитt блtщливи кубета 11 кам
банарии свtнливо се подаваrь надъ зеленината и съ християнска 

смиреность ка ,mтъ пжтника да се отмо!lн . 

Оть рtката и шосето наклон~. тъ поС'Jепенно расте къмъ скэлиn, , 
въ конто rнъздs1тъ горди орли, безочливи гарги, мрачни бухали и 
кухумявки. Въ 1·ж.стаuитt горски е царството на 11ернатитt 11tвци, 
лtси11итъ и заRцитt. 

Съ самото навлизане въ дефилето ни лъхна тънак'ь, мекъ, 

ароматенъ, хладенъ вtтрецъ. Гърдитt по-високо се повлнгаrь, чистюпъ, 

свtжияn. въздухъ подмладява, което се забtлtза по нtкои отъ по
възрастнитk излетнипи, 1<01по наредъ съ м11адитt даваха свобода на 
nорнвитt си. Близо до природата човt1(Ъ се чувствува всtкога младъ. 
Птичиятъ хоръ, днрнж.иранъ отъ неподражаемия сладкоrласенъ славей, 
ни rтр11вtтствува тържествено, 1(ато че ли високи гости □осtп1ха 
царството имъ. Боязливата гургулица заrука въ унисонъ по-весело и 

нtжно, а н бездомната 1(у1,увица не закъснt да ни привtтствува 
rромко нtколко □жти. Високо надъ скалната крtпость с1шрално, бавно 
се изди1·аха заrриженитt, самоувtренитt и см1ши орли, впили ос.nръ 

поrледъ въ низината. 

Къмъ 7 1/~ часа облачетата като сплашени m1лци се пръскаха, 

- небето се засин'I;, изтокъ заруменъ, слънцето надникна съ свtт- · 
лия с11 ликъ и заоглежда въ мета11ическитt монастнрски кубета. 
Липитt зашумtха, трепетликиn тр,l;пнаха любовно, водни разно
цвtтни искри захвъркаха. Лекъ, таннственъ шепотъ се понесе. 

Всъка трtвиuа чело изправи, всtко сърдце .по силно затупrt, всt.ка 
уста възкликна - дефи11ето екна отъ турнсткоте, "здравtR"-ехото 
далече се разнесе. 
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Искърсю1ятъ проломъ има дива чаровность, Дервентътъ-прt• 
11ести. Искърскиятъ проломъ е балканска надм·\;нна хубавица, Дер
венn,тъ-rорска боязлива дtвоАка. 

Недалече отъ четирие1'ажната Велкова фабрика эа брашно, 
на шосето за Русе, се мждрятъ два каменни моста, еднакво високи 
съ пжтя. Подъ първия ромоли ручеа отъ до1,чето, което води эа 
омайната мtстность • Зеленка ", два килом. на югь, а nод·ь втория 
- поточето на w Второто дере", което свършва ю.-эападно на 3 
километра до се;1ото Бt11яковецъ при 1·11авнитt извори на т·ьрновскитt 

чешми. Тия со11идни мостчета отс-rоятъ едно о,ь друго на 200 м. 
Ср·sшу здравата каменна сграда на фабриката чучурка съ кристална 
вода чешма - подкр·l;пителенъ балсамъ за пн.тника. 

Прtзъ ма;жата почивка около чешмичката, къмъ 8 часа, въ 
отсрtщната горичl(а сърдито изфуча утренния тренъ ва Търново и 

като нзnлашенъ смокъ се проврt, загуби се въ гж.стацитt. Гжсти 
ивици димъ се nоточи, зави се на кълба слtдъ не.1·0. 

Подкрtпенн оrь прtсната вода, съ ntсни и разговори незабt
лtзано достигнахме 5 кш1. дtто въ 11tво се отбива хубавото шосе 

за монастиря ~Св. Прtображение", прокарано прtди 10 години, 
при чиАто. входъ се М..1i5.дрн камененъ кръсть съ надпнсъ - по

казалецъ. 

Пжтыь змиеобразнс се провира изъ rж.стата едра гора, 
постепенно hълзи по стръмнината; на м·l;ста клонитt ираватъ малки 

тунели. Хладътъ, ароиатъrь и птнчитt ntснн тука c,:t'. по-ннтенэ~1Внн. 
Тукъ-там·t; отъ страни на nжтя малки морави боязливо кан11тъ за 
отдихъ и мечтане. Малцина се движеха по шесето, останалнтt като 

r<оэи припкаха нзъ гжста•1етата, берtха цв·kп1, виеха вtнци наrдава. 

Бодр~1 , радостни, съ туристическнн химиъ на уста, все повече задъл
бочавахме въ едрия, стръменъ л11nакъ, който бt въ надвечерието 

на цъотежа. 

Неочаквано ыонастнрь-гъ изпъкна nрtдъ насъ и скова поr11еда 
ни с·ь скромната гранд1t0зность и самотность. Стотина крачки от ь 
rлавню1 източенъ входъ на светата обнтель бърбочн каменна чешма 

съ кристална струя, иззидана отъ игумена отuа Зотика. Нtколко 
кра•1ки отъ нея на калдъръмната площад~, зtе кладенецъ. 

Слtдъ кратка почивка веселата група прие християнска см~,tре
ность и боязлнвость ; съ бавни крачки наnл1;зохме прtзъ го11tмата 

източна джбова врата въ централния монастнрскн дворъ, дtто ни 
nосрtщна единъ оть братята монаси и ни въведе въ една съ широки 

~нндерн стая, дtто иуснахме котва за 1-2 часа. 

Иrуменъrъ и много оrъ братята липсуваха, пръснати по мона
стнрскн работи. Нtколко отъ калугеритt сновъха эаrрнжени, смирени , 
съ поrледъ в1шrь или въ земята, или нtйдt въ пространство;rо, 

навtрно, защото имаше дами съ насъ, конто разглеждаха монастнр• 

скнтt сгради и надвtсеннтi; скали uадъ тtхъ ·оrь общия прtдъ 

стаитt корндоръ. Това калугерско поведение отъ лицемtрие ли или 
свtнь бtше, не се знаеше. 
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Слtдъ нtколкоиинутuата почивка обиколихме и разгледахме 
по-rлавнитt и интересни построАки, старини. Точно не се знае оть 
кого и кога е построенъ монастирьтъ ; прtдполаrа се да е построенъ 
о-гь маАката на Иванъ Шишмана, покръстената еврейка Теодора, 
защото въ »Сннолнкътъ на царя Борила" се казва, че тя е построи
ла много църкви и монастири близо до Търново.*) 

Оградата монастирска има форма на правожrъпникъ, дълъrъ 104 
м. и широкъ 53 м. Нtколко дву-трн етажни здан.ня я образуватъ. 
Двt църкви заематъ центра. Грамадни общи чардаци опасватъ 
отвжтрt. сrрадитt. На западъ се намира изходъ въ една липова гора 
съ пж.ть за с. Самоводене. Източно отъ главния входъ се иsдиrа 
продълговата сграда, дълга около 51 м. и 7 м. висока. Всичкнтt 

стан на брои еж 90, отъ които 80-за живtне. За броя на посt
тнтелитt rоворятъ двtтt. готварници, модерната фурна, двата обора, 
отъ които единътъ побира до 70 коня. Източнитt здания еж интересни 
за равrледване, дtто се помtщаватъ rотварницитв, фурната, перал

нята, банята, съвtщателната стая и трапезариятt. Въ трапезарията 
между многото ликове е и ликътъ на Теодосня Търновски ; таиъ 
има и грамадни мраморни маси. На третия етажъ е съвtщателната 

стая - еАИнъ добрt мобелиранъ салонъ, въ който наредъ съ дру, 
гитt портрети на светци и царе, въ хубава рамка, виси ферманътъ 
за учрtдяване българската екзархия въ 1870 r., напнсанъ на бъл
гарски, гръцки и турски. Въ горния източенъ жгьлъ се rуwатъ двt 
щерни за вода, едната е построена прtэъ 1825 г. отъ втория осно

ватель на монастиря, отедъ Зотнкъ; тtхннтt. извори сж въ самитt 
скали. При главния входъ има още една щерна, строена въ по-ново 
врtме. Въ малката градинка високо се нзцнrатъ нtколко величествени 
тополи. Около дългитt коридори се виятъ разни сортове лози (асми). 

И,почно вънъ отъ оградата с.ж гробищата н малката църква. 
Въ гробищата се копаятъ богати хора изъ околностьта. 

Отъ двtтt църкви най-стара е оная, която се намира въ срt
дата на калдъръмння дворъ. Тя има кръстовидна форма, висока е 
5-6 м., дълга - 24-25 м. и е съ едно кубе. Вж.трt е раздtлена 
на 4 отдtлеиня. Позлатениятъ иконостасъ е издtJIИе прtзъ 1849 r. на 
извtстния починалъ самоукъ-маАсторъ Кольо Фичето отъ rp. Дрt
ново. Вж.трtшностьта е изографисана подобно на църквата въ Рил
ския монастирь. Надъ вратата с.111. обраэитt. на Търновскитt патриарси 
Иоанъ и Те9филактъ. Въ лtвата страна на женското отдtление с.ж 
образитt на . бълrарскитt равноапостоль Кирила и Методня, царь 
Борнса и Тривеля. Над"kсно е обраэъп, иа поспtдния т-ьрновски n-
триархъ Ефтимня. Стtнната живопнсь е византиАски стилъ, която 
nрtзъ 1906 r. се поднови. 

Въ новата църква, която е задъ старата, нtма жнвопись; тя е 
11остроена прtзъ 1835 година отъ Отецъ Зотика. На южната страна, 
nодъ самитt скали, величае 1Самбанарията, на която висятъ 7 камбани, 

•) Вижъ ,Опне.а.ние на общежитепн11я монастирь С в. П р il обра
ж е н не Го с п о д н е при rp. В.-Търнове•, 1906 r. 
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различни 110 rолtмнна, тежесть н звукъ. НаR-rолtмата тежи 750 кrр., 

чиАто nриятеиъ rласъ въ тихо врtие се чуе дори въ Търново. 

Свtтата обитель, възообновена прtди 82 години отъ Отuа Зо· 

тика, днесъ притежава имоти: 1000 декара ниви, 400 декара гора , 

ливади, американски лозя, единъ триетаженъ хотелъ въ Търново 

(срtщу хотелъ ~Борисъv), по единъ дюкянъ въ Търново и Г.-
Орt

ховиuа, двt воденици съ турбинн, отъ конто едната е при с. Само

водене, другата - при с. Пушево на Янтра, и други двt воденици 

при с. Рtсенъ ; по единъ метохъ въ селата Самоводене и Рtсенъ. 

Работенъ добитъкъ: 4 чифта волове съ колата и 10 коня. Годишниятъ 

доходъ възлиза на 25,000 лева. Всi;ка година монастирьтъ отпуша по 

500 лева за екзархиRски стипендианти. По богатството с11 е слtдъ 

Рилския ионастирь. 

Повечето отъ монаситt с.ж отъ Търновско. 

Храната е изключително постна. 

Светата обитель се управлява отъ 8-члеt'еНЪ съвtтъ nодъ прtд

седателството на игумена. Благодарение на в·ьведеното общежитие и 

подаръцитt на блаrочестивнтt христ11янн ионастнрьтъ бързо напрtдва 

ва ихономическо отношение. 

Слtдъ кжсата обиколка изъ монастнря, рtшихме обtда да nра

вииъ при прохладната чашма прtдъ монастиря. На приятна сtн
ка н 

красива nо"Jrянка се импровизира обща трапеза съ наll-разновнднн 

яденета, не липсваше и хубаво вино. Обtдътъ бt веселъ, шуменъ. 

Къмъ часа 2 всички се стtrнахме за п.жть; върнахме се въ монастиря 

н nрl;зъ горннтt малки източни порти поехме стръмната nн.тека 

nрtзъ едрата, сtнчеста нецъ11нала още липова гора. Веселото на

строение обхвана всички. Пжтеr<ата прави 2-3 нзвf1вки; отстрани на 

nж.тя лежатъ грамадни скални блокове, покрити съ мъхове, лишан и 

папрати, което показва, че тt отдавна сл;. сгромолясани отъ скалнитt 

висини, къиъ конто стреиtхме nогледитt си. Къмъ срtдата гора
та е 

rжста, тиха, хладна, мечтателно наароява човtка. 

Слtдъ 15-иинутно катерене небесниятъ сводъ засинt. Пuдтикнати 

отъ силното желание да кацнеиъ на скалнитt зжбери, бtrомъ 
и съ 

ура прtскочихме малката естествена стълба въ хълбока на скалнтt 

н като побtднтели щръкнахме на тtхъ, отдtто се открива 
омаRната 

панорама на дефилето. Очарованието, възторrътъ бt rолtмъ: едни 

поривисто пtяха, други декламираха, трети величаеха дефилето, че

твърти като англичани спокоRно се любуваха на прtкрасната гле
дка. 

Така nрtхласнатн починахме нtколко минути, nрtзъ което врtме 

духовитиятъ н веселъ учитель В. сполучи да направи нtколко ф
ото

графически снимки. 

Отъ птичи полетъ съзерц11вахие дивнитt красоти на Дервен
та. 

Тъкмо срtшу насъ, nодъ ръжднво-жълтитt отсрtщни скали, 
въ r ж.ста 

зеленина, се тулtше мълчаливо монастнрьтъ „ Св. Троица•, важенъ въ 

историческо отношение. Съ царска rордость въ вншинето се 11иеха 

нtколко скалисти орли. Цtлото дефиле като на длань изпъкваше. 

Източно въ далечината се wержелtеше селото Малкн-чнфлнкъ, З
ина

лата С':'tна, Царевецъ и по-близо до насъ rолиятъ rръбъ на Орлица. 



- 107 -

Янrра сребрксто-блtскава л.жкатушеше между храсти н скални бло• 
кове, каrо намtста се криеше от:ь любопитното око. Слабъ, прохла~ 
денъ вtтрецъ, вtченъ скиталецъ изъ усоитt, из11еко вълнуваше .зе
леното море, което опасваше хълбоцитt на Янтрнна проломъ. На 

два километра източно и на 3 западно отъ монастиря, на , шосето, мъл
чаливо се оплакваха отъ монотонното тракане на машинитt опраше

нитi;, поб1шtлв отъ пtJспала двt грамадни фабрики за брашно. 

На с.-западъ се губtха въ синината Бtленскитt голи ридове 
и спрtтнати селца - оазиси въ почернtлата, изгорtла отъ лю:rата 
зима равнина както лицето на трудолюбивия, многотърпеливъ селя
нннъ-поленецъ. Въ лtво на изхода t1a чаровния nроломъ до шосето 
за Русе изпъква голtмото, прочуто по хубавото си вино, село Само
водене, срtщу което еж попъrrляли край тнхитъ Янтрини бр1;rове 
нtколко селца. fОго-източно на самия хоризонтъ изпъква стариятъ rорд,ь 
rигантъ, Балканътъ, който не бtше хвърJJилъ още бi;лия си кожухъ. 
Два килом. на западъ отъ набтолателния ни nунктъ е накацало по 
голитt скали село1'о Бt:ляковецъ, извtстно съ хубавата си варь. Въ 
душата се разлива мекияrь и сладъкъ балсамъ на очарованиtто. На 
която и страна да се погледне, все нови картини плъняватъ · окото. 
Човtкъ се чувствува прtроденъ, подмладенъ, облаrороденъ подъ 
дtАствието на природната хармония. 

Водачътъ нi;колко пж.ти подканва на пжть, но всички като ома
rАосани не чуваха и не се nомtст11аха ; наА-сетнt мисъльта за таАн
ственносrыа на пещеритt ни подмами и като жерави се поточихме 

едннъ слtдъ лруrъ по самия rребенъ на скалитt; като кози прt• 

скачахме драки и храсти, безъ страхъ да се плъзнемъ въ дълбоката 
пропасть отъ скални блокове и едра гора подъ самктt скали. Прtд
стоеше ни такъвъ пжть около 2½ килои. източно оrь ионастиря. 
Слънцето сърдито печеше, като на дъждъ ; благодарение на тънкия 
вi;трецъ, който се плъзгаше по щърбото чело на ска1111ия rиrантъ, 

жегата слабо се чувствуваше. Часътъ клонtше къмъ 3. 

ПодскачаАхи като кози трънацитt и чакъла, изобилни тука• 
спуснахме се на една малка тераса, обрасла съ едра трtва. Тая пло
щадка прtдставлява едно rontмo стжпало; надъ насъ и подъ нозtтt 

ни скали горди и нtми, по които вtковетt оставили отпечатъка си. 
Стж.палото източно се точи на около 500 метра и незабtпtзано се 
слива съ скалната стtна. И отъ тука гледката не губи нищо. Отъ 

площадката стръмно се спуща козя пжтека, поръсена съ чакълъ, 

отроненъ отъ надвtсилктt се скали. Пжтеката западно криволичи 
изъ rжстакъ, чийто клони се оплктап,, Слизането бi; много трудно 
и трая около 15-20 минути, додi;то стигнахме малка полянка подъ 
втория С1Саленъ вtнецъ, въ който зtеше • малката пещера~, която 

възбуди у насъ удивление, страхъ, смtсенъ съ ,1юбопитство. По стръм
нината надолу като море се вълнуваше едрата гора. Входътъ на пе• 
щерата е елиптичснъ, високъ 2 м. и широкъ 11 / 1 метъръ, окиченъ 
oтropt съ вtнецъ отъ мъхове, папрати и еrоридки. Хладъ и мериз
,nива влага ни лъхаше, като че ли вжтрi; почиваше нtкакъвъ нспо-
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лннъ. Глухотата, мрачнината, що се гушеха в.ж.трt иаъ пещернитt. 
гънки, ни любопитствуваха и плашеха. 

Прtдвождани отъ двt ацитиленови лампи и ::~апаленъ магнезий, 

наловени sa р.ж.цt, се проточихме нав.ж.трt мълчаливо. Вж.трtшностьта 
прtдставлява цtлъ лабиринтъ отъ разклоненията на пещерата. Отъ 
влажния сводъ капtше вода ; подътъ бtше мокъръ и плъзrавъ; дви
жението ставаше още по-трудно отъ рововетt, ямитt, копани прtдн 
7 години отъ младия, работливии учитель rеопоrъ-с11елеологь Р. По
повъ, която прtаъ двt лtта като къртица се рови и намtри цt11ни 
палеонтолоrически и археологически материали, напр., два скелета на 

грамадна пещерна мечка, рога отъ роrачъ, разни с.ждове отъ непечена 

глина, които служели на живtлия въ пещерата въ отда.вн'iШНО минало 

човt,къ, и др. Тия материали сега с.ж притежание на геологическия 

институтъ на нашия университетъ въ София. 
Мрачна таинственость царува тука. Нtколко събудени прилtпа 

изплашено захвъркаха. Главниятъ входъ на много мt,ста се снишава 
и стtснява тъй, че дви·жението ставаше поединично. Срtдната височина 
не надминава 11/

1 
метъръ. На много мtста пещернитt стtни като че 

с.ж. варосани, вслtдствие утаения по тtхъ калцитъ. Дълбочината (дъл
жината), до която можехме да достиrнемъ, е окол·о 50-60 метра. 
Къиъ дъното, дtто сводътъ се възвишава, се образува едно rолtмо 
gазшкрение, дt,то 40-50 души моrътъ свободно да се побератъ. На 
това мtсто пещерата е по-приыамлнва и прtлtстна : грамадни эахар
но-бtли стала1СТитнк аавtси, стълбове съ наА-каприэенъ и фантасти
ченъ стилъ крtпятъ дж.rовндния сподъ. Магнезиевата свtтлина при
дава особенъ, въпшебенъ шаръ. Почуквани тия сталакт111тни образу
вания иэдаватъ мекъ, приятенъ авънъ. Гласоветt тука ставатъ по
твърди, по-внушителни и скоро эаrлъхпатъ въ пещернитt. галерии и 
гънки. Отъ кааеното мtсто започва сжшннски лабиринтъ, който нt
коrа се е оrласявалъ отъ грозния мечи ревъ и стенанията на жер

таитt., чийто вкаменени остатъuи и сега при малко разкопаване мо

гьтъ да се намtрятъ. Ако се с.жди по скелета, тия мечки еж биш1 
колкото волъ голtми. На малката полянка-тераса прtдъ входа на пе• 
щерата, навtрно, нtкоrа е стоялъ на припекъ пещерния човtкъ, 
втори сл·J.;дъ мечкитt пълновластенъ rосподарь на пещеритt. Обста
новката, при която се намирахме, ни нав-kя тъжни мисли. Съ под• 
хлъзвания, ,падания, ставания по с.ыдия пжть излtаохме на б·l;;1ъ 
свtтъ съ влажни дрехи и блtдни лица. Животворнитt слънчеви лжчи 
ни crptxa и промtниха настроението - пtсиитt. екнаха, флейтата 
люшна хоро над·ь скалния вtнецъ. Едннъ отъ туристнтt флейтистъ 
се присъедини къмъ насъ прtди да нахълтаме въ пещерата. ТоА 
скрати пжтя ни прtзъ орловия-връхъ. Иэлtзохме на горната тераса, 
отдtто тръгнахме източно за rолtмата пещера, отстояща на l00-l50 
крачки. Таэи пещера има високъ, кржгьлъ вхолъ - цtла арка. На
дtсно отъ входа като стражъ нtмъ и неподвиженъ се мждри rрама

денъ скаленъ блокъ, като че е служилъ за порта, отмtстенъ на
страни. Почти половината пещера е свtтла, широка и може ко1шикъ 

свободно да се движи. Тя е сжщо разклонена, но по-плитка и ви-
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сока н не nрtдставпява сnепеопоrнчески нnтересъ, въ нея не и;. на

мtренн ннкакв11 фоснпи. 1 lонеже е висока, свtтла и широка, затова 

отъ r ълrи години служи за подслонъ на с
тада овци. 

Слънцето кпонtше к·ьмъ западъ, когато поехме на юrъ по 

окопния rръбъ и скоро се отзовахме въ тtсната nпнтка до
лина, която 

започва отъ източната страна на с. Бtляковецъ и свършва джrо

образно въ дефилето въ тьА наречеttото • Второ дере". Въ тая до

линка на протежение 500 -600 м. се бtлtятъ 3 каменни резервуара, 

каптираннтt извори на търнов~-кнтt чешми. Тукъ-тамt чучуркатъ 

мапкн 11sворчета, на които водата се изтича въ Янтра прtзъ вто

рото дере. 

Поехме npt.кo голия ридъ, окнченъ нtкоrа съ хубави лозя н 

nподни дръвчета, а cera прtдставлява жалки остатъци. Отъ него на 

окопо кипометъръ се бtпt.еше лагера на търновския 
гарннзонъ, по

добно на лебеди на паша всрtдъ разкошната зеленина ; на еж.щото 

мtсто nрt.ди 15 години се ширеха наА-хубавитt търновски позя. 

Прtваn11хме 11 се спуснахме на с.-н. отъ лагера въ широкия живо

писенъ долъ • Зепенка •, при хубавата чешма, водата на която изтича 

въ Янтра на сtверъ прt.зъ "Първото дере •. Надtсно отъ нзхо.аа на 

хубавото дере, високо на гърба на Орлица въ скалитt, в.аа.аени като 

1юпуостровъ въ вншинето къмъ дервента, е • Капчова-дупка •, -

змиевидно вертикална въ скалнтt пропасть, срtдно широка
 1 метъръ, 

въ която съ вжже може да се спусне чов·l;къ до 1 О метра дълбо

•сина, отд-tто се стtснява и губи въ недрата на скал11тt. 
Прtзъ тази 

фуниобразна проnасть се процtжnа дъждовt1ата вода 
и низко въ де

филето 11зв11ра. Отъ Зеленка, дtто всtка година на 6. авrустъ става 

съборъ, кр1111нахме краА малкото блато, извора на което е въ дъ

ното му, и се озовавахме на равния rр·ьбъ на Орлица, която на сt

веръ постепенно се издига до .Жидовъ-rробъ• а на ю1·ъ постепенно 

се сауща до шосето за Севлиево. Жндовъ гроб ь nрtдставлява гра

мада отъ камъни, хвърляни отъ посtтнтелнтt, за nроклетието 1•1а 

еuреина, който, сnоредъ nрtданн-. то, отворилъ главната сtверна порт.~ 

tia Царевецъ за освнрtпtлнтt турски r1ълчища на Челеби С
юленмана 

при прtвзеиането на Търново пр-tзъ 1393 год., за награда на което 

билъ обезrлавенъ II така бtrалъ н паднапъ на върха на Орлица. 

Народн11ятъ ни nоетъ Ив. Ваэовъ картинно е обрнсув
апъ nрtданнето 

в·ь своята балада ~ Жн.аовъ гробъ •. Отъ гроба на Ортща нова ча

ровна гледка, особено разположението на Търново, поразява окото. 

Сдрачъ като лека мъгла запълзяваше отъ низината и града къмъ 

рндоветt. До ухото достигаше шумътъ на старата с
толица, акомпа

ш1ран·ь отъ далечннтt пtснн на 11злtзлитt на вили граждани 11 омаll

ннтt славееви ntснн. Освtжени, възродени, весели и доволни на

влtзох._.е въ 1·рада. 

В.-Търново, 1907 r. 
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Orчtru на кпоновtrt на вmд за 1906 r. 
Брациrовски клонъ „Родопи." 

l<лонътъ се основа на 23. юлиU съ 13 редовни члена. Сж.щня 
день има събрание за конституиране настоятелство и се избраха 

слtднитt. лица: прtдседатель Груьо Иорд. Павловъ, подпрtдседатель 
Иеремия Ив. Иеремие11ъ, секретар~. Геор1·и С. Поповъ, касиеръ 
Георги К. Гюлюметовъ и съвtтници Георги Иорд. Кж.вевъ и Георги 
И. Щерьовъ. 

Едвамъ на 1 О. окотомврий можахме да се съберемъ на общо 
събрание, за да изработимъ устава на клона. Слtдъ нtколко дена 
наредения уставъ изпратихме на централното настоятедство въ София 

за удобрение. l<лонови събрания има на 22. Х, 31. Х и 6. XI., въ 
конто се разискваха въпроси относително цtдьта на клона и срtд

ствата за постигането it ; разучваха се и нtкои пtсни за задружно nteнe. 
Изходящи нумtра до края на от-четната година има 7, вхо

дящи - 5. 
Прtзъ годината приходъ: записнина отъ 13 нови члена -

26 л., членовина за 6 мtсеца отъ 13 члена - 45 11. ; всич1ео rzри
ходъ - 71 л. Разходъ: приносъ за централната каса отъ 13 но
возаписани члена - 26 ;1., приносъ въ централната каса по 20¼ 
отъ членовината - 7.80 11. , за дружественъ nечатъ и за канцелар
ски потръби - 24.50; всич1ео разходr, - 58.30. Оставатъ иа лице 
въ касата 12.70 л. 

flptвъ годината клонътъ проектираше да даде литературно
музикална вечеринка, но по независящи отъ него причини планътъ 

се осуети. 

Прtдседатель: Г. И. !Jавловъ 

Секретарь: Г. С. Поповъ. 

Врачански клонъ „ Веспецъ". 

Изтеклата 1906 туристовска година бtше, така да се каже, една 
отъ безплоднитt. въ областьта на туриското дtло, причю1и эа това 
има много, но азъ ще изброя само нtколко. 

1. Тукъ (Враца), пъкъ както е и въ много дру1·и градове въ 
България, на туристиката не се гледа отъ обществото, даже и инте
лигентното, съ онова око, съ което би трtбвало да се гледа на тая 
толкова важна ор1·аннзаuия, защото малцина еж оння. които високо 

цtнятъ смисъла на изреченията : ~ въ знраво тt.ло - здрава пуша" и 
.познай себе си•, а основнитt. принципи на туристиката, покрай дру• 
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rитt, еж именно н тия двt положения. И дtАствнтелно, има ли за 
човtка нtщо по-ц1;нно отъ здравето, има ли нtщо по-достоАно за 
уваженне и почитъ отъ онова, да познаешъ себе си - отечеството 
си I Ще чуете мнозина, н то па.къ отъ интелигенцията, да ви казватъ, 

че харчели толкова н толкова суми за л'kкарн, че пр'kзъ годината 

цовечето врtме кжщата нмъ е била единъ вндъ болница, че ек взи
мали сериозни м'kрки за хубава храна, облtкло, физически упраж
нения и др. н др.; но малцина еж., казваиъ, ония, конто би си дали 
смtтка за произхода на горното, като никакъ не еж се погрижили 

µ.а намtрятъ енигмата на това сполетtло ги зло. Естествено, какво 
здраве искашъ, когато есенно и зимно врtие, особенно въ Враца си 
похлупенъ, така да се рече, отъ мъгли и дъждове, и по неволя 

стоишъ арестува11·ь прtзъ тия два сезона; когато пъкr настжпн прият

ната пролtть, а по поел'!; н лtтото, та rорнитt мжчнтели, да речемъ 

се махнатъ, пакъ не си свободенъ да подишашъ чистъ въздухъ, за

щото се нзпр'kчва прtдъ тебъ новъ непрнятепь, не по-малко отвра
тителен. отъ първитt - прахътъ ; сжшото е н съ нем,рпнмата rо
рtщнна. А ти си стоншъ, теглншъ, безъ да се поrрнжишъ, да се 
отърсншъ отъ тия теrостнн госте, като поне единъ денъ въ седми

цата - праздннкъ отндешъ та&rь, кж.дtто тия угнетители нtматъ 

власть - въ гората, щ1авнната, па даже и въ полето, защото тамъ 

rосподаруватъ други сили: хладина, омайни картини, приятна миризма, 

чистъ въздухъ, чиста и студена ба,1канск11 вода и др. Това едно. Ами 
какво да кажемъ за упрtка, който ни 11рави рнсувачътъ на българската 
природа, поетътъ Ив. Вазовъ, съ думитt : ,. Чужденцнт1;, майко, по
добрt те познавать, а ние, ние ще умремъ въ тебе като еж.ши чуж

денци ! и Да, у11рtкъ nравъ и намtсто. Право ще бкщ:, ако кажемъ, 
че мнозина отъ нашнтt по-интелигентни българи, за ro,1tмo съжа
ление, поэнаватъ Франция, Белгия, ШвеАцария, Италия и др. страни 
по-добрt, отколкото себе си - отечеството си. На сжщитt по
приятно ше бжnе въ nразднични дни да кръстосватъ улнцитt, да 

срtщатъ приятни тtиъ персони, да кнснятъ въ кафенетата, бнрариитt, 
клубо1етt и др., отко11кото да нэлi;затъ 2-3 километра вънъ отъ 
града и да се надишатъ на чнстъ въздухъ, да се напнятъ съ чиста 

и бистра студена вода, да се запознаятъ съ живота, нравитt, харак
тера и изобщо съ културния животъ на близоживущия си братъ, 
селяка и11и гражданина. Българитt оrъ rорнята кате1·ория познаватъ 

своето отечество въ географическо, историческо и икономическо от• 

ношенне отъ разни .Ларусовци", географии, бtдни истории и блi;ди 
трактати, писани въ разни списания и вt.стници. А отечество така се 

не изучва. Изучването му става по приетитt педагогически принципи : 
съ око, съ ухо и съ кракъ (да идем:ь, да чуемъ и да видимъ) 

Казаното доту1<ъ не е нtщо ново и индивидуално, по-скоро това еж. 

мислитt и чувствата на туриститt отъ нашия краА. 
2. Друга причина ва апатkята къмъ туризма въ Враца re крие 

въ обстоятелството, че по-голt.мата часть отъ rражданитi; (мtстнн или 
заселени) иматъ въ околностьта на града свои имоти, дtто пр'kзъ 

пропtтьта и лtтото прtкарватъ доста врtме, та считатъ, че е из-
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л.ишенъ трудъ да посtтятъ нt.коА днвенъ кжтъ изъ врачанско (не е 
по-хубавъ тоя кж.тъ отъ тtхното лозе и колиба я J) 

3. Като се назначаватъ излетиr!; все въ праздннчни дни, често 
пжти се случва мнозина дtятелни туристи да останатъ на забавленията, 
дадени въ сжwия день отъ н'kкои благотворителни дружества. Обаче 
това до извtстиа степень е оправдателно, защото въ Враца, както 
и въ много други провинциални градове, едни и сж.щи хора nод

държатъ разнитt. дружества и посtщаватъ забавленията и nрtдстав

ленията имъ. Въ такъвъ случаА, ако всичкитt биха взели участие въ 
устроения излетъ, може би, ще бждатъ упрtкавани, което не е 
рtдкость, че нарочно нзбtгватъ да дадатъ лептата си за благотво
рителна utлъ. 

4. Доста сериозна причина за неуспtха на туризма въ Bpaua 
е и това обстоятелство, че на по-rолtмата часть отъ членоветt, на 
дружеството прtбиванието имъ тукъ зависи изключително отъ висши 
разпоредби - тt еж. учители, офицери и чttновници , и малцина еж 
щастливи да останатъ поне нtколко години на едно и еж.що мtсто 

и да се радв'iтъ на придобитото относително туризма. 
Има още много по-сериозни причини за нeycntxa нзобшо на 

туризма въ България и частно въ Враца, но сега н_ека прнстжпнмъ 
къмъ самия отчетъ. 

Настоятелств о.-На 16.V. 1906 r. се избра ново настоя
телство въ съставъ: nрtдседатель Н. Алексиевъ (учителъ), подпрtд

седатель каn. Ив. Гънзжвановъ, кас,~еръ Т. Райковъ (учите;rь), дtло

водитель Ст. Наумовъ (учителъ), контролна комисия l{ир. Филчевъ 
(чиновникъ) и Владимнръ Бобошевскн (журналистъ). Не слtдъ много 
отъ избора кап. Гънзжвановъ биде nрtмtстенъ въ rp. Бtлоrрадчикъ, 
Т. РаАковъ - въ Т.-Пазарджнкъ и Влад. Бобошевски замн1:1а за София. 
До края на годината дtлата на дружеството се водtха отъ остана
лнтt членове на настоятелството. 

Д t А но с т ь. - Прtзъ есеньта н знмата дружеството не може 
да даде прtдставлення н вечеринки, понеже липсваха сили за тая 
работа. Въ Враца сжществувать разни дружества: безплатна трапе
зария, читалище, за бtдки ученици, ннвалиденъ домъ, гимнастическо 
дружество и др. и добриr!; сили за забавления, при това ограюtчено 
число бtха разнесени на много мtста. 

Прtзъ отчетната година бtха проектирани 8 излета, отъ които 
се състояха само 6: до .Леденнцата", .Мtдна .. , ,.Скжта .. , .Чере• 
шата" (съ тоя излетъ се откри туристкия сеаонъ на 26.111.), ,.Св . Ив. 
Пусти„ н • qерепишъ", а осrаналитt два (до „Божия мостъ" н .М.111.т
нишки wонастирь") по навtстни причини не се състояха. Прtзъ го
дината .1.1ружеството има 6 засtдання (2 обwи и · 4 настоятелственн). 
Изходящи номера има 18, а входящи 5. 

Р е до в н о с т ь н б р о А н а ч л е н о u е т t. - Изnлаша1:1е на 
членовината става мtсечно. Нtкои членове на дружеството въ из
плащането си не бtха редовн11, защото сжщитt като чнновннuи бtха 
командировани врtменно по службата си на различни мi;ста или пъкъ 
бtха прtместванн окончателно. Въ началото дружеството броеше всичко 
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16 члена, послt се записаха още 9, прtмtстиха се друrадt 5, дой
доха отъ други клонове 3, така че къмъ 1.1. 1907 r: .nружеството 
броеше всичко 23 члена. Отъ i.I. сжщ. r. дружеството се засипи, 
като се запис;аха нови 14 ·чпена . Днесь туристи имаме всичко 37, 
отъ които 5 врtменно отс.жтствуватъ. 

Отчетъ за 1906 г. Бюджетъ за 1907 г. 

Прих оnъ Раэхо дъ 1 Пр.ходъ I Ранодъ 
Отъ минали го- I За дел. на VJ с.15.СО Отъ32 ч.по бл. 192! 25¼ приносъ 
дини къмъ 1.1. Разн1t ..... 37.40 Нови 5 чл. . . 30 за цен. каса 48.00 
1906 г .... 301 Рааснленъ . . 8.001 Случ прнх. . . 10 Канцелзрсю1 20.00 

Отъ 23 чл .. 138 Канцеларски. 8.80

1 

Забавления . 50 Дел. на Vll с. 40.00 
~ 20¼ nр,шосъ ~ Рас11ленъ . .. 22.00 

эа цен. каса 27.60 Непрtдв11д. . 30.00 
Дългь на ц. к. 18.20 По сбора .. 326.00 
Нед. за 1906 г. 63.30 486.00 

188.30 1 
Зауравн ... 250.70 

439.0 

Заб. Недостигътъ на сума 204 лева 
ще се 11зплати отъ м11налоrод11щната 

вал11чна суыа (250.70 л.) 

Прi;дседатепь: Н. Алексиевъ. 
Дtповодитель: И. Петровъ. 

Гориоор~ховски клонъ. 

Послtднитt двt години ( 1905 и 1906) нашиятъ кпонъ по не
зависящи отъ него причини не прояви почтн никаква дtЯность. 

Числото на членоветt и прtзъ двtтt години е все 10; сжщитt 
ч11енове еж основади дружеството прtди 5 години и идеята, която 

ги е свързала то,·ава, ги крtnи доста яко и сега . >Ка11ко е само 

това, че мнозина отъ учителитt въ тоя rрадецъ не се интересуватъ 

отъ сжществуването на това идеално дружество не отъ нессъзнание, 

че то има въэrтитателно и образователно :тачен:и,е, но просто отъ 
капризъ и отчасти отъ скжперничество. 

Околност_ьта на Горна-Орtховица е разнообразна и красива. 
Уужденцитt nжтници би намtрили на всtка крачка приятни гледки, 
но мtстнитt жители не ги влtкатъ природнитt хубости, и не ис
катъ да си създаваrь трудъ за разхубавяване на окопностьта имъ. 

Tt еж. хора на търговията ; тtхъ ги привлича онова, което е въ 
свръзка съ търrовскитt нмъ сдtлки, 1шето може да имъ докара въ 

близко бждеще материална полза. А каже ли се за акционерно дру
жество, вижъ, тамъ ще тичатъ съ десетки хора повече. Такива еж 

идеиtt и чувствата на нашитt съ1·раждани. Съ това именно се 
обяснява и оня напливъ на членове въ клона ни, когато имаше 



- 114 

прtди години изгоди за пж.туване по бъ11rарскнтt държавни же

пtзници. Спtдъ като се отнtха изгодитt, и _нашитt туристи" на

пуснаха дружеството, пъкъ и прави еж - "нi;ма абсолютно никак

ва материална облага• ; а останаха само десетината души, които, 

да не кажемъ гол-tма дума, еж гледали и rледатъ по-идеално на 

работата. 
Дружеството за тази годн_на е издължеJtО приноса си по 20° / 0 

отъ чпеновината за централнr~та каса. 

Прtдседател~о : П. С. Чу,сановъ. 

Долнобанскн клонъ „Ибърскн туристъ". 

Клонътъ брои само I О редов11и членове, но всичкнт-t еж дtя

телни и в~1нэги на вр-tме еж се издължавали къмъ дружествената 

каса. Селото ни е щастливо, за дtто е отхранило, макаръ и малко, 

но ревностни туристи. Tt съ нет·ьрпi>ние очакваха сезона, за да 

nосетятъ 11оетичнитt върхове на величествена Рила, на 11ространнитt 

Родопи и красивата Срtдна-Гора. Многодневн11 изпети се направ~1ха 

до пл. "Верила" и 8 Палакария ", до върховетt "Ибъръ" и .Равни

чапъ" и до „Та,uова-кула• и .Айран·ь-дере"; а еднодневни се пра

виха до с. Радуилъ и • Чамъ-1<ория• и други до близки,-\;, въ око11-

ност~.та на селото, прtпестни ю,,тчета. 

Прtзъ сезона на седtнкитt се устроиха 5 сtме/lни забавле

ния, които доприиесоха много за цивишfзуването на съсепян~1тt ни. 

Ние, туриститt, 1<ато имахме nр·l;дъ видъ главния nоминъ1<ъ на 

нашитt селяни - землед·l;лието, nрtзъ пролtтьта взехме инициа

тивата да възбудимъ въ земпедtлци и овощари и1пересъ къмъ по

чистване овощнитt дръвчета отъ вр-tдни насtкоми. За постигане на 

цt11ьта дружественото настоятелство съ писма .№ 1 и 2 отъ сжщ. 

rод. ыопи мtст110то селско общинско управ;1ение да разгласи р-tше

нието на дружеството и да даде нуЖ11ното съдtйствне за реализи

рането му (рtшението). Общинскотu у11равпение не само разгласи 

рtшението на туристи,-\;, но и купи за дружеството 10 чифта ово• 
щарски ножици, които да послужатъ ва цtпьта . Добр·k се отзоваха 

и мtстнитt учители, които излtзоха на работа заедно съ учениц11тt 

си, контролираха и изискваха отъ послtд:нитt ; наnримtр~, отъ 

всtки учет1къ се изискваше по възможность да nрtдстани 01;0110 

3 килограма пашкули съ г,'\\сеничн~1 сtмена за публично изгаряне. 

На l .lV се състон общото годишно събрание на дружеството, 
на което се прtдстави rодишниятъ отчетъ отъ старото настоятел

ство и се избра ново въ съставъ: прtдседатепь А. Д. Цвtтковъ, 

nодпрtдседатепь Хр. Димитровъ, секретарь Ив. Поповъ, касиер·ь 

Впадимиръ Сребърниковъ и домакн~1ъ З. Аnостоловъ. Въ сжщото 

събрание се р·kши nрtзъ м. април·ь да се направнтъ 3 излета : 

на 8. еднодневенъ изпетъ до "IОручко-поле• и Герджншката махала, 
· гпаватарь Н. П. Спасовъ, на 15. сtмеенъ иэлетъ до с. Радуипъ, 
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rпаватарь З. Апосто,ювъ и на томината недъля двудневенъ излетъ 
до „Кара-баиръ•, rлаватарь Хр. Димитровъ. 

Орrанътъ на задругата ни - ,,Български туристъ• е получа• 
ванъ реnовно въ 1 О екземпляра, отъ които едно течение е давано 
даромъ на тукашното читалище "Рила", за да може да го четатъ 
и другитt ни съселяни. 

Де11егати за VII туристовски сборъ 11ъ гр. Враца еж. избра
ни: А. Д, Цвtтковъ и Вл. Сребърниковъ, които ще прtдставляватъ 
КЛQНа НИ. 

П ри ход ъ прtзъ годината: членовина отъ 10 члена -
60 л.; разход ъ: 11риносъ въ централната каса - 12 л., за дру
жествени нужди - 48 11. , всичко разходъ - 60 л. 

Прtдседатель : А. Д. Цвrьтков;,. 
Секретарь : Ив. Попов;,. 

Каваклийски клонъ „Сакаръ ". 

Основание. - Нашата планинска страна, нашата дивна природа , 
която само малцинството познава и се възхищава отъ нея, крие 

изум1tтелни хубости и прtголtми богатства ; тя, далечъ отъ нелюбо
знателния, крие въ свонтъ недра това, що може да изпита и ви11и 

всtки само съ личното си присжтствие. Нtколцина J{аваклиАски граж
дани, възхитени отъ идеята изобщо на туризма н частно отъ тази 
иа българс1<ия туризъмъ, взехме инициативата да се свика на 4. мартъ 
1906 r. едно, тъА да се каже, ,,учрtднтелно събрание•, на което да 
се уясни идеята за основаване и въ този отдалеченъ краА клонъ отъ 

БТД. Събранието се състоя, уясни се добрt цtльта на събранието 
ни, а слtдъ това всич1<я единодушно дадоха съгласието си да се 

основе подобно дружество и да бждатъ членове на него. Послt се 
избра комисия, която се задължи да прtдстави за слtдното съ
брание nроектъ-устава на новооснованото дружество. На 16. с.жщ. м. 
се свика второ събрание, на 1<оето nрисж.тствуваха само 24 члена и 
се прие окончателно прtдставения отъ комисията проекrь-устава . · 

Движен.t~е н.а ·•1лен.овет1ь. - Отначало се записаха само 25 
души, прtзъ годината придобихме оше 22 члена, всич1ео - 47; 
отъ тtхъ до края на годината напуснаха града ни 14 души, прt
станаха да б&Датъ членове и сега дружеството ни брои всичко 
33 члена. 

Д1ьiiн.ость. - Прtзъ изтеклата година дружествени събрания 
има 4, а събрания на настоятелството - 6. Дружестве1П1 излети 
орt.зъ годината с.ж направени еъвсt.мъ ма;шо, но въ замtна пъкъ на 

това клонътъ прtзъ зимния сезонъ даде двi; туристически срtщн, 

отъ конто оървота даде блtскави резултати, а втората - почти 
никакви. Между всички членове на дружеството ни ииа пълна соли
дарносrь и всички се въодушевляватъ отъ идеята. 
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Освtнъ иэлетиrh, макаръ и малко, по инициа,ивата на насто

ятелството н съ съдtЯствието на една часть отъ класннтt и основ

ни учители и учителки се цаде прtэъ зимния сезонъ едно прtд

ставление н срtщу новата година -вечеринка за въ полза на дру

жеството ни. Изобщо клонътъ ни въ това отношение пока.эа изl!ън

редно голtма дtАность. 

Настоятелство. - На годишното събрание на l. априлъ 

1907 г. се избра ново настоятелство въ съставъ: Прtдседstтель М. 

Н. l(ърпаровъ, подпрtдседатель Ст. Василевъ, кас.нерь Мих. Драга

новъ, домакинъ Ал. Кантарджиевъ, секретарь П. Берберовъ и СЪ• 

вtтници: Хр. Капчевъ, Я. Авджиевъ и Ат. Ивановъ. 

Отчетъ за 1 906 г. - Пр11ходъ: 

1. Заnисннна отъ 40 члена. 

2. Членовнна отъ 15 редовни члена. 
3· Отъ прtдставления. 
4. Отъ вечеринки. 
5. Отъ сtмеАни срtщи. 

Рааходъ: 

1. За чnенски карти и значки. 
2. За дружественъ печатъ. 

Всичко: 

3. Възнаграждения на делегата за VI турисrовски 

сборъ. . 
4. Помошь на градското читалище ~Успtхъ" . 

5. Помощь на бtднитt ученици при класното и 

основнитt училища . 
6. Разноски по прtдставленнята, вечериН1ситt и сt

иеАнитt срtщн и стоАность на прtдметитi; за лотарията 

7. Приносъ въ централната каса. 
За уравнение излишъкъ. 

Всичко : 

80·- л. 

90·- л. 

223·50 л. 

132· 10 л. 
22·80 л. 

548·40 л. 

96·- л. 

7·- л . 

50·- л. 
58·45 л. 

70·45 л. 

165·60 л. 
18·- л. 
82·90 л. 

548·40 л. 

Събранието, което удобри този отчетъ, състави слtдння 

бюджетъ за 1907 1· • 

при ходъ. 

1. Излншъкъ отъ 1906 г. 

2. Членовина 
3. Отъ прtдставления и вечеринки. 

4. Отъ разпродажба на карти. 
5. Огъ разпродажба на устави 
6. Случайни постлшления . 

82·90 л. 
180·- л. 

100·- л. 

2'0·- л. 
20·- л. 

50·- л. 

Всичко : 452·90 л. 
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Разх одъ : 

1. Наемъ за зданието на туристския клубъ. 40·- л. 

70·- л . 
50·- л. 

40·- л. 
10·- л . 
20·- л. 

2. Възнаrражде1те на деле1·ата за V([ сборъ. 

3. За списания и вtстннцн. 

4. Мобнли за клуба . 

5. За печатъ на пружествення уставъ. 

6. За npнcnyra въ клуба. 

7. За разхубавяване н залtсяване 01<олностьта на 

града н1i . 

8. Канцеларски потрtбн. 
9. Прнносъ въ центра11ната каса . 

1 О. За уравне1те излишъкъ 

84·- л. 
20· - л. 

36·- л. 
82·90 л. 

Всичко 452·90 л. 

Прtдседатель : М. Н. Кърпаровъ. 

Офицери туристи.-Съ запо

в·l;дь ПС.> военното вtдомство № 287 
ом. 9. авrустъ 1907 г. г. Воен

ниятъ Миннсrъръ разрtшава на 

r. г. офнцери,t отъ българската 

армня да се заn11сватъ за членове 

на БТД. 

Вtрваме, че клоновитt настоя• 

телства ще нзползуватъ тоя случай, 

за да развиятъ силна агитация 

между офицерството. На всtкиго 

е нзвtстно, че въ това съспо11ие 

има много лица, конто снмпатизн

ратъ на туризма, но досега се въз

Секретарь : П. Берберовъ. 

ския окр. сh'.дЪ, бивш·ь членъ от,, 

угаснатsя клонъ. 

Г. Ал. Милковскн прtп.аде въ 

центр . нает. всични суми и вещ11, 

които еж останали въ него, ::~аедно 

съ касовитt книжа. Центр. настоя

телство смtта за длъжность да 

му благодари както за пазенето на 

тия имоти , тъй н ва редовното имъ 

nръааване. 

Съ тия имоти ще се nостжпи 

съгласно чл. 88. отъ устава 11а БТД. 

И зл ети: 

държаха да се заnнсватъ за чле- Излетътъ въ Родопит1., у

нове, защото въnросътъ формално строен·ь отъ Брацнrовскня клонъ 

не бtше уреденъ съ Военното ми- ,, Родопи ~, при участие на всички 

t1истерство. членоне отъ БТ Д, се е състоя111, 

За Бурrазкия клонъ на отъ 13. до 25. авrустъ. Въ него 

БТ D. - Този клонъ е прtстаналъ еж участвували 12 ду1uн, отъ които 

да дtАствува спtдъ VII. сборъ въ 8 туристи (софи11нцн, вра,1анцн 11 

с. ДолF1а-баня. Наличннтt суми, брацнговuн) и 4 гости. Излетътъ 

както и нtкои отъ нмотитt на клона е излtзълъ много сnолучливъ, и 

сн. били запазени отъ r. Ал. Мил- всичкн участници еж отнесли наА

ковскн, аам. прокурори при Софнй- / приятни впечатления отъ споходе• 
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нитt красиви мtста. Маршрутьrь ниятъ дъждъ не rн оставилъ да 

се е 11эпълнилъ напълно, споредъ стнгнатъ до върха, а само стигнали 

както бt обявенъ въ БТ. до „Кжшлнrt.". Горно-орtховци, 

На Чумерна еж nрtдnрнели за- които заминали на слtдния день, 

друженъ иэлетъ Търновскнятъ клонъ еж бнлн по-щастливи съ вр1;мето 

„Трапезица" и Горно ,орtховскчятъ и еж. ycrrtш1 да изпълн.ятъ напълно 

заедно съ Елt:нския • Чу мерна". плана сн; rt, възлtэлн на Чумерна 

Проектирано е било т-ьрновци и и се любували на разкошната rлед

гор.-орtховцн да се събератъ i-;a ка къмъ Сtверна Бъш·ария н къмъ 

капиновския монастирь .Св. Илия• Тракия. 

и задружно да отидатъ въ Елена. И Врачанскиятъ клонъ „Ве

На другия день заедно съ елеtщи слецъ" е направилъ наnослtдъкъ 

да въэntзатъ на старо-планинск11я два хубавн излета. На 30. септем

връхъ • Чумерна". Обаче, побър- вриА врачанскиrt. туристи еж по

кани оrь лошото врtме, rop.-opt- 1 сtтнли мината на „Мtдна ", а на 

ховци эакъснtли съ пристигането 14. октомврий - до изворнrt. на 

си въ капиновския монастирь. Слъд- р. Скжта въ недоата на „ Веслецъ". 
ствне на това търновцн не могли Тия излети еж. били посtтени отъ 

да ги дочакатъ и заминали заедно no 20 души туристи и еж излtэnи 

съ еленци за • Чумерна", но сил- много сполучливн. 

Правила за пос·tтителит't на 
rорит't. 1) Не поврtждаn младо
цитt, клонитt, листата и цв·lноветt 

на горскнтt растения; тt еж. укра• 

wение на гората, тt тр1;бва още 

много хора да радватъ и да 

дадатъ нозъ животъ. Откжсиати, 

тt скоро повtхваrь, никого вече 

не ще аарадватъ, ще бждатъ на

скоро захвърлени, а поврtденото 

растение ще страда. 2) Не гази 

никои млади растения, ако и да 

те привлнчатъ хубавит1; яrодки и 

цвtтя, защото ти не виждашъ мnа• 

дитt растения, които трtбва да 

израстатъ между дръвчета. Разру• 

шеннето, което причинява твоята 

стКu1ка, личи и слtдъ години врt• 

ме. 3) Вtстници, хартии отъ за
куска н други опадки не хвърляА 

по пк.текиrt и мtстата за почивка; 

сви ги на топка и ги по1<ри съ 

мъхъ и шума. Сжщо не троши из

празднениn шишета, но ги остави 

на страна въ гората; защото вi;ма 

нищо по-грозно отъ туU, ако от

дtлни мtста въ гората изrлеждаrь 

като смtтища. 4) Б.жди много вин
мателенъ съ огъня и съ запалена 

цигара. При сухо врtме всtка го

ряща хвърлена цигара н всtка на

жежена кнбрнтка може да причини 

пожаръ въ гората. 5) Не безпокой 
жнвотнит1; въ гората; тt всички се 

боять отъ човtка като наА-rолtмъ 

тtхенъ не11риятель. Допирането съ 

човtшка ржка може да накара 

майката да напусне малкнтt с.и или 

яАцата си и съ това да лрич.кнн 

уннmожене. 6) Затова води кучето 
си възразо, ако не си съвсtмъ си

гуренъ, че то не ще да се впусне 

на nовъ. 

Ние не можемъ да не прtпорж.

чаме наА-rорещо на нашнтt чита

тели изпълнението на горнитt пра

вила, които заемаме изъ „Der 
Tourist•. 



- 119 -

О Б ЯВЛЕНИЯ. 

t Първата българска фa-ypu(T(KU тояru брика за бастони на 
'- '- • Димитъръ К. Куновъ 

въ София, изработва разни видове туристски тояги (ковани и 
шилъ), съ гега и безъ гега; намиратъ се за продань въ 
Българския търговски лромишленъ музей, София. 

IIJ За ту ри с ти т t. консервирани п 11одове 
I\OHCtpвu (сливи, ябълки и др.) , месни ястиета и 

• риби отъ първата българска привиле
гирована фабрика за консерви "Братя Л. Гено ви", София, 
се памиратъ за проданъ въ Българския търговски промиш
ленъ музей, София. 

7i8 за ТУРИСТИ и ТУРИСТСКИ отъ първата wanкu българска шапкарска фабрика на Иванъ Ни
коловъ, София, се намиратъ за продань въ 

Българския търговски промишленъ музей въ София. 

д т, т у р и с т с к и ш и в а ч ъ, U.lftUm6p6 .L еоргиеб6, улица .Веслецъ• , № 11, 
София, шие ло мt.рка туристски и обикновени кЬстюми отъ 
добъръ български и нtмски шаекъ. Цtна умtрена. Желаю
щитt. могжтъ да правятъ порж.чки и чрt.зъ Централното На
стоятелство на БТД. 
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