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Рах1Аан11ийската розова кот1.1овина. 
(Продъшкение отъ брой 9, год. VII). 

Поминъка си до освобожuението рахманJJийци търсtли повече 
въ чужбина, главно въ Мала-Азия, дtто тв се занимава11и съ овце-

и $, 
въдство ю1то котленци въ Добруджа. рахманлийци, катр,' котленци, 
всtка rоояна изпращали въ ceJJO въл· а и пари, а домаш~-wтt си спо
хождали nрtзъ 4-5 години*). Съ овцев·ьдство се заюfавали мно
зина рзхманлийци и въ селото си и въ околнитt тур;tи села. Но 

главното занятие на рахманлийци, както и днесъ, бюю земедtлис 
и особено изкарване нн розоr-о мacJJO, Рахманли/:!ци д,,есъ се зани
маватъ и съ дърводtлство ( наr~лати и с rроителенъ материалъ ), а 
малцина - · и съ скотовъдство - иматъ около 800 глави ед."ъръ до-

*) Овцевъдцитt рахманлийuи въ Мала-Азия жизtли по турсю1rt села 
въ задруrа по 5-10 души и по редъ спохождали домашни1t с1-1. Всtкп за
насялъ ьъ село 50-150 лири турски оrъ прода»<ба на с1фене, масло, i:lrнeтa. 
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битъкъ, около 1500_ овце и около тоJJкова кози. Селяни отъ Рах
~анлий още nродължаватъ да ходятъ и въ чужбина, но сега главно 

въ Ромжния и българска Добруджа като слуги·*). Доста просвtтени 
рахманлийци ставаrъ учите1Iи, чиновници и офицери. Въ селото има 
и· телеrрафо-пощенска -станция и клонъ отъ земедtлска банка . . _ И 
икономически, и културно с. Рахманлий ще се издигне още повече, 
когато се довърши шосето, което пр~ко ще свързва Балкана (Ш11пка) 
съ ~>одопитt (Мезаръ-Гедикъ), тундж~нската долина съ маричината, 
Казанлъкъ съ Пловдивъ. Тоя пжть ще е единъ отъ най„приятнитt 
за туриста. Прtзъ цt.лото пжтуване по него жадния _за обширни 
гледки nогледъ на, туриста постоянно r1лува из,, дивната картина, 

що nрtnставлява райски хубавото и 9оrато _ Тракийско поле, Роnо
_пит'k, Срtдна-гора и Балкана, а и изъ розовитt долини ·както между 
Балкана и Срtдна.:гора, тъй и ония въ пазвитt на nодирнат.а. За 
туриста тоя· nж.ть има и това прtдимство, че почти прtзъ всtки петь 
килом. тукъ той стига селищ·е : на петь килом. отъ Плов:nивъ е 

с. Войводеново, на 10 - Калековецъ, на 15 - С.трtма, на 20 -
Алифаково, на 25 - Калж.члий, · на 35 - Брtзово, на 4 3 - Хам
заларе и на 50 - РахманJiий. При това цtлиятъ пжп, до подирното 
<ело е добро шосе, _по l{Oero твърдt приятна се пжтува и съ вело• 
сипедъ_. По поменатото вече разстояние (50 км.) Рахманлийската ро- -
зова котловина е най-близl{ИЯ розовъ центъръ отъ ( lловдивъ къмъ 
Срtдна-rора : розовитt центрове Карлово, Калоферъ и Клисура 
(прtзъ Х:опривщица) еж далечъ - отъ Л.r~овдивъ на· около 60 км., а 
Казанлъкъ - ·На ,. ловене отъ 90 км. 

* .,:, ,;:, 

Тъй като хубостьта, богатството и славата на Рахманлийската 
t<отловина е розата, затова азъ ще , си позволя да спра малко вни• 

:манието на читателя на „ оълrарски туристъ ц и на самата роза. 
За отечество на розата, която е една отъ най-старит_t кул-

7урни растения, се см·l;та Иранъ и Задкавказко. Grъ тамъ тя се е 

-разпространила по култур1:1ит·в страни на стария изтокъ, въ Гърция 
и Римъ--:- Историята на розата е стара като св.tта: нейни изображе
ния се срtщатъ още у вавилонянитt, а името ri се срtща често въ 
еврейскитt свещени книги (особно въ Еклизиаста), Розата споме
нува и Омиръ (въ VIII в. пр. Хр.). Отъ старитt историци пръвъ 
(въ V в . . пр. Хр.) говори эа нея Херодотъ, койrо я нам·врилъ въ 
Македония, и отъ тамъ Балканския полуостровъ се смtта за отече

-ство на розата. и днесъ тя вирtе наtt-добрt. въ Ю)IШа България и ' 
Мала-Азия, дtто намира най-сгодна з·а себе си почва · и климатиче
-ски условия. Гърцитt, чийто кодонисти еж разнесли розата по ut
.11ия старъ културенъ -<:вtтъ и които всичко кичатъ съ легенди, за 

,произхода на ·розата разправятъ различно. По едни, сж.шитt вълни, 

*) Отъ Рахманлий с~га заминзватъ за чужбина годишно 100-150 душ~-t 
и то главно, казахъ, за Ромжния и 6 ьш·арска Добруджа: Тамъ т-t · се бавягъ 
1-3 rодинrt и се завръщаrъ съ по 300-400 r,, годишна печалба. 
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които изхвърлили на бptra на морето Венера, утаили тамъ и сt.ме• 
ната . на най-хубавото между цвtтята, което тутакси се разцъвтtло, 
sa да напои съ ·приятенъ дъхъ възауха, който родената така бо
гиня на красотата вдишала за пръвъ пжть. По други, розата е про
излtзла тъй: едно младо момиче, на име Розалия, което било обре. 
чено да служи въ храма на Диана - богиня на дtвственостьта и 
лова, поискало да се ОМЖЖ!'f за прtкрасния Симедронъ. Затова 
Диана прtвърнала .момичето въ бодливъ · храстъ; но подирниятъ на 

часа се окичилъ ·съ благовонни; цвtтя, ко11то .iю името на момичето 

се ~арекли роза. Въ tс1ачало., продължава nр11казката, .розата била 
бtла; тя станала червена отъ 1<ръвьта на Венера, която кръвь иа• 
текла отъ нея, като се боднала. съ роаовъ трънъ,, когато, слtдъ 
.смъртьта на ·хубавеца Адонща, бtrала nрtдъ rнtва на яростния 
Марсъ. По друга легенда,- въ розова китка билъ прtвърнатъ отъ 
богинята на любовьта и красотата Афродита нейния любовникъ Адо
нисъ, синъ на Кипърския царь Кипъръ. По четвърта легенда, розата 

изникнала отъ капкитt на кръвьта .на Адониса, убитъ на ловъ отъ 
дива сnиня, а по пета - отъ капкитt на нектаръ, що билъ излtтъ 
отъ боrовегв. Затова и розата служи за атрибутъ на много богове: 
на Афродита, на Ероса (богъ на любовьтs), на Флора (римска бо• 
гиня на цвътята и пролiтыа), на Грациитt ( Аrлая - богиня на 
красотата, _ Талия - богиня на женската прtлесть и Евфозина -
богиня на свtтлата радость), че и на Музитt - богини на изку
·ствата (Калиона - на епоса, Евтерпа - на лирическата поезия, Мел
помена - на трагедията, Полихимния - на химнит-в, Перисихора 
- на танцовет.t, Талия ·- на комедията) и наукитt (Кално - на 
.историята и Урания - на аст,рономията). Розата· станала ембл·ема на 
i)ролtть, младость, на срамежливость и невинность, на милость, дtв
ственость и I{расота, емблема на любовь, на краткvвр1;менность на 
житейскигв блага, сим_волъ на любовница ( ,,Моита . роза"), най• 
сетнt символъ · на веселие и пиршес:~·во, · раскошъ и изнt;женость. 
Съ розата <;равняватъ дицето, ус~_бузитt, пръстит1; на хуба
вицата. Въ класическото изкуство на розата еж.що се дава видно 
м'всто, · напр. в'ь ПомпейсRИt1." -q)рески, въ свадбени и погребални 

.~"lцени7въмоза"tlки . и - ria монети. Въ срtдни·тt вtковё · значението .. ·на 
'розата ощеri"овече nорас'ч.~ащ) : католишката църква изцtло я усвоила, 
приложила я къмъ своигв собствени цtли й почнзл1гу:съ-рдНо да я 
.култивиран възхвалявiС1Jъизкуёт"'в'ото й Я~а"гератураtа на ··християн~ 
.стшt·t- 1:йrр-оди- розата първоначално 'се прос11а:вя като райски цв'Бтъ, 
,!{атб ёимволъ на. ·чистот2 -и светость-, ~-че и„ като символъ на iф ьвыа 
.н11--х~-още - пО:често- ·на Пр~tсвеiая Дtва Мария - .,роза 
.. --- - --" ...... ~- - .... ............ . 
t!a рая . 

.._,,. - По-рано розат/се отrлеждаJJа въ монастирскитt rрадИ!:!!:!.,_f,етнt 
•ВЪ градИНИГБ на ВЛ,адtтели И НЗЙ•Сеrнt И ВЪ rрадИНИТi;На · ЧаСТНИ 
хора. О rъ Х1П, . в--:-i<ултурата на -розата бъ рже-·ёе· развил ат -заnадъ, 
л]fвдимiю" въ Пj:ю-вансъ: Илъ~де:Франсъ;·-гю Рейнъ и··въ~-Бълrария • 
.-- въ--Б1',лгариiГ 'розата . на'fi, напр-вдъ "(Щ'5tд1/ -lБО-·2dо -·rод.) се 
ilоявила въ Казанлъкъ, дtтр тя намtрила най-.сrодн}:f за себе си ус:ло---- --
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13ия. Оrъ тукъ тя постепенно се разпростирала и заела ut,1oтo те
чение на Тунджа, сетнt поема долинитt на Стрtма и Марица дори 
до Родопитt. Днесъ въ България е накичено съ рози едно простран
ство повече отъ 70,000 декара. 

Дt, кога и при какви о5стоятелства розата е била уnотрtбена 
пръвъ пжть за индустриални цtли, не се знае. Но за най-старо оте
чество на тая индустрия се брои Индия, отдtто тя се е разпростра

нила въ Персия и Египетъ и, прtнесена отъ турщпt и арабитi;, се 
прtхвiрлила въ 110- н·ово врi;ме въьълrария и западна ·· Европа. Ро
зовото масло станало извtстi-ю въ Eвporia в ь края на XVI. в. В ь Пер
_сия изкуството да се прави розово масло станало извtстно по късно 

(въ началото н;:~ XVII. в ); но все пак ь откритието на това изкуств.о 
се приписва на перситt, защото персийсн:ага розова индустрия, ма 
каръ и по-млада, сполучила да завладtе въ скоро вр·вме цълия па
заръ и да заглуши производството на мас~о въ Европа. 

Производството на розовото масло въ България е . станало из
вtстно съ прtнасянето на розовата култура въ нея; неговото произ
водство и износ~ му постоянно се уrолtмява. Днесъ България изнас» 

повече отъ 5,000 кил. -розово масло, които донасяrь, въ страната 
около 4,000,0QO лв. Нашето розово масло отива главно ·въ Съеди· 
ненитt Щаги (повече отъ 1,600 кил~·.) и Франция . (повече оrъ 
1,500 килг.), сетнt въ Англия (около 900 килr.), Германия (около 
700 кил.) и др. 

Съ производството на розово масло ct: занимаватъ въ Бълга
рин l!iO. селища, а именно: 47 села въ Казанлъшко, 10 въ Ново
Заrорско, l l въ Старо-~аrорско, ~ въ Чирпанск(), 32 въ Карловско , 
9 .въ Татаръ,Пазарджишко (въ бившата Овчехълмска околия). 3 въ 
Пещерско и 19 въ П.'lовдивско (въ бившата Брt.зовска околия). 

Между 19-тt селища въ.. Пловдивско е и . с. Рахманлий, което 
произвожда най-много (до 40,000 мускала или около 190 кил.) ро 

зово масло отъ всич1<и производителни селища въ България. На него 

съперничи само подобноименното ·му Карловско село Рах.манлари*). 
Проче_е Рахманлийскага розова коrловина, разположена въ скутоветt. 
на Самодивецъ, заедно съ подобноименния и западенъ кжтъ на 

*) . Бъиария държи първо мtсто въ розовата индустрия. Ьеднаrа ёлtдъ. 
нея иде Франция, но французкит1;, фабрики изк<1рватъ отъ розовото масло по
вече розова вода и розова помада- - розово масло изкарваrъ твърдв малко. 
Въ цt,ла Франция се произвежда дu 1,500,000 кил. цвtтъ, отъ койrо освънъ. 
розова вода добиватъ и 30- 40 кил. розсво масло; Rъ l ермания (Лайnuиrъ). 
дt,то култивира"ето на розата е почнало отъ скоро (едва _01ъ 11<84 ruд.), ро· 
зовиятъ цвtтъ с.жщо се у,поrрtбява за · iJрЬизвеждане розова вода, за прtы
ряване тереше и най вече за лрвработване на бьлгарското розово масло. Ако 
всичкиятъ розовъ цвtтъ въ Гермаiн.1я би се уrютрt,б::лъ за получаване на ро
зово масло, ro би се добило едва около 20 ки,1г. масло. llptpaбoreнoro 61,11.
гарско масло м;.~нава в ь Лаl!пцигъ -и Д()уrадt за · мtст110 произведение и се 
продава 100-200 лв. по-скжпо отъ нашенск010. Друrадв розuвата индустрия 
се е проявила отскоро и изкарва розово масло по-малко. Така, въ Ма11г-Азия. 
дtто розата се работи оrъ избtrали изъ България турци, се произа~ждаrъ 10-на 
кил. мас110, а въ Индия, Англия и Русия - твърдt малко. ' 
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,стрtмската -долина, еж наfi-хубавитt и наfi-боrатитt кжтчета отъ ро
зовата область на България. Но заедно съ розовата си хубос-ть, съ 
богатството и славата си Рахманлийската котловина е интересна още 
и съ миналото си, съ живописната си околность, и съ дивнитt гледки, 

които се откриватъ отъ върховетt на близкитt надъ котповината 

срtдноrорски велик~ни. Но за това ще продължа въ другъ брой 
на „Български турисrъ"'. 

П. Е. Агап'kевъ. 

еветитъ }Vi.ЪСта въ J111tвенъ.* 
- ---·-

Прtзъ лtтото на 1908 год,, ~лtдъ като пропжтувахъ цtла: 
Европа, отзовахъ се най. сетнt въ Бiшrрадъ. Тукъ се эапознахъ съ 
виднитi; сръбски общес:гвен11 дtйци, славянофили; край тtхъ се за
rюзнахъ и съ българския воененъ ата_ше майоръ П, Ганчевъ, офи
церъ отъ генералния щабъ, възпитаникъ на нашата, руската, петер
бурrска военна академия и жененъ за рускиня. Въ милия кружокъ 
на П. Ганчевъ азъ се _чувствувах:ъ като· у дома си. Г. жа и r. нъ 
Ганчеви постоянно ни говорtха за природнитt хубоста на България 
и за нейния голtмъ културен"4 напр·lщъкъ въ всtко отношение: осо

бенно ме заинтересуваха съ . .,,светитt мtста"' въ Пл·ввенъ. )I{иво за
интересуванъ съ паметницитt въ Плtвенъ, въздигнати отъ комите

та „ Uарь · Освободитель Апекса.ндръ II"' аа вtчен,ъ споменъ на рус
киri; герои отъ освободителната война, рtшихъ и се запжтихъ за 
Плtвенъ - запж rихъ се за ония мtста въ България, дъто nptд~ 30 
rодини кракътъ ми бt стж.пилъ, - дtто сърдцето ми много пжти 

бt се вълнувало при всtк.а перипетия на плtвенската обсада -. . , за
пжтихъ се съ жена си за онова кжтче отъ българската земя, отдt

то прtпи 30 години съмъ ir писалъ най . ми;штt си писма, излtзли 
изъ дълбочинитt на възторожената ми тогава душа . . . 

Въ 5 часа сутриньта съ rиздавъ и чистъ австрийски параходъ 
,отпжтувахме изъ Бtлrрадъ за Сомовитъ. 1 Jриятно и интересно е 
пж.туването по Дунава: при всtки завой и всtка гънка на бptra из-· 

пр·вчватъ се прiщъ очитt ви дивни гледки изъ поднебието на 
великата славянска рtка. Параходътъ бt пъленъ съ пжтници, нtц
ци, маджари, сърби, ромж.нци, гърци и най. много българи. На дру„ 

-rия день тъкмо въ 5 часа пристигнахме въ · Сомовитъ. Кракътъ ни 
стжпи на милата и скжпа за всtко руско сърдце българска земя. 
L:ъ · трена отпжтувахме за Плtвенъ. Съ постепеното приближаване 
къмъ Плtвенъ една rлtдъ друга живо се рисуваха въ споменитt 
ми сценитi; изъ живо:rа ми, прtкаранъ 4 мtсеца изъ околноститi; 

. *J Пжтни бtлtжки на руския rенерапъ П. Е. Агапtевъ, печатани въ 
руския в'hстникъ .Варш. дневникъ" · 
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на Плtвенъ - изъ кървава·та драма на плtвенската обсада. Слtдъ 
половинъ часъ пжтуване ние пристигнахме nри моста. на р. Витъ ;. 
прtдъ насъ въ срtдъ полето изпън:на „ паметника на побtдата", из
дигнатъ отъ к·омитета „ Царь Освободитель" въ Асtновитt ливади,. 
дtто се разиrрэ nослtдната сцена на кървавата nлtвенска драма -
·плt.няването на Османъ паша съ цtлата му армия . . Сърдцата ни 
силно затуnтtха, невол.ни сълзи напълниха очитt . ни, които неудър
жимо се лtеха ... Съпжтницитt ни 6-ьлrари съ умиление гледаха 

на нашит-в сълзи·, проронени на свободната българска земя . •. 
Сомовитскияrъ тре«ъ спрt на nл-ввенската ,Гара; слthъ. 5 ми

нути пристигна и бързиятъ влакъ отъ София, съ който в11акь nжту

ваше изъ София за Плtвенъ прtдседательтъ на комитета „ Uарь. 
dсвободитеJiь ", r. нъ Сrоянъ Заимовъ. Прiщадохъ Заи\fону писмо·то, 
адресирано нему от-ь П. Ганчевъ. Запознахме се, roptщo се разца . . 
лувахме и заедно съ единъ файтонъ отпжтувэхме за Плtвенъ. Сто
янъ Заимовъ е главния виновникъ :no създаването „светипиь м,ьста 
на призн(!,телна България" : по 'негова щастлива идея и по негова 

. ' -лична инициатива признателна - Ьългария, въ лицето на комитета 

,,Царь-Освободитель"', въздигна. редъ отъ дивни спомени за руски

т-k герои отъ освободителната война, които спомени дълбоко и живо 
троrватъ всtко руско сърдце. До освободитеJiната война Стоянъ 
Заимовъ е билъ . ед~--rнъ . отъ rлавнитi; организатори на бълrарски
тt революционни движения прtзъ · 1870-76 r., друrарь на Ва,_силъ 
Левс!(и и Хр. Ботевъ. Два пжти - е билъ осжжпанъ на вtчни окови 
и и3пращанъ на заточение отъ турскитt власти; първомъ въ крt
постьта Диарбекиръ, второ въ крtnостьта Сенъ - Жанъ - д' Аркъ. 

Пристигнахме въ Плtвенъ; посtтихме nървомъ „ кж.щата музей 
Царь . Освободите)]ь ЛJJександръ П" . Въ тази кж.ша рускиятъ им пера, 
торъ Александръ II е приелъ плtнения Османъ паша и му възвър

налъ сабята. Кжщата е· прtвърната въ чудесенъ музей, въ който 
музей съ вкуfъ, умtние и съ вtрна историчес1,а мисъль еж нареде· 

ни вси·чкитt. музейни nрtдм.ети. Кж.щата музей с~ намира въ срtда
та на раскошенъ паркъ, зацвtтенъ съ разни видоне цвtт11, а вели 

чествената ограда на парка ви поразява съ своята оргиналность; на· 

правена е отъ турски топове и руски бердани и · криюш .. . 
Величествениятъ мавзолей църква-гробница, въ която се пазятъ. 

_свещенитв останки - 1<оститt - на рускитt герои, съ · своята вну• 
шителна ограда, въоржжена съ руски rрамап.ни мортири, и съ своята, 

архитектурна красота, дълбоко трогва рус1<ата душа . . . В ь гробни
цата на мавзолея поплакахме съ жена си .. . _Пролtхъ горtщи съл~ 
зи за другарит·в си, ост.анкитt на които виждахъ наредени въ кра

сиви сар~sофази. 

По булеварда „Куропаткинъ", още несвършенъ, · възкачихме
се В}> t..кобелевския riаркъ-музей. Прtдъ хубостьта и 1·рандиозность
та на парка азъ сва1~ихъ шапка и отъ дънъ душа се помолихъ 

Боrу за падналитt тукъ руски герои - СкобелевI4. другариL В-ь cpt.;. · 
дата на Скобелевския паркъ музей се издига величественъ памет
никъ - 1·робница. Въ тая гробница . памеrникъ се пазятъ свещенит'k. 
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останки. на най · храбритt отъ храбритt другари на '\ Скобелева„ за• 
гинали въ боеветt на 30. и 31. авrустъ i877 r. при "Зеленитt го• 
ри" . . • И тукъ си поплакахме и си спомнихме кървавитt дни при 
,, Зеленитt гори" .• 

Азъ нtма и не мога повече да ощ1свамъ „светитt мtста на 
Ллtвенъ": трtбва лично да се видятъ, за да бж.патъ добръ разбрани 

и дълбоко почувствовани ... Необекновено чувство обхваща душа, 

та на русина, особено на оноrова, който лично е участвувалъ въ 

освободителната вой·на, когато разглежда светитt мtста въ Плtвенъ. 
Отъ една страна сълзитt на скръбьта неволно текатъ, като rледашъ 
разбититt, nродупченюt и · насtчени черепи Cq саби, крушуми и 

nарчет~ отъ гранати и неволно ти· теква мис1льта: .,,Ето, това еж. 
твои съврtменници, твои другари по 6рж.жие, твои съратници, а ме
жду тtхъ има и мнозина ·лично тебъ познати". А отъ друга страна 
ви ·обхваща чувството на умиление и rордость, като виждате съ как
во уважение, по - добрt да кажа, съ какво благоговение се отна

.сятъ бълrарит-в къмъ свещеннитt останки на рускитt герои .. . -
Днитt, които прtкарахъ въ Плtвенъ на поклонение, бtха работни 
дни, пр_и все -това мавзолея пар1<ъ - музей и кж.щата - музей бtха прt
nълнени от.ъ гости - поклонници, надошли въ Плtвенъ изъ разнитt. 
краища на България да се поклонsпъ пр·lщъ свещенитt останки · на 
героит·t.. Отъ двt. години врtме обичай е станалъ въ Ьълrария да 

се ходи на поклоненl!lе въ Плtвенъ, както у нас.ъ, въ Русия, е старъ 

обичай да се ходи на поклонение въ Киевъ. 
Ние, руситt, знаемъ само да ходимъ_ въ Парижъ, Лонл.онъ, 

Виена, Ница и пр. и пр., като търсимъ тамъ нtкакви си развпtче
ния и изтънчаване на вкуса. Нека ми бжде позволено да се изпо
вtдамъ тукъ: въ 11родължение на 40 години отъ живота си пропж.
туналъ съмъ нtколко пжти надлъжъ и щиръ · западна Европа - не 
съмъ осtавилъ кж тче отъ Швейцария, отъ Южна Франция и отъ 

Италия да не пос·втя и потърся забавление и културни наслаждения~ 

но нека си призная, че никждt не е било ·така 01:радно и приятно, 

радостно на моето руско сърдце както въ България - при гледка
та на светитt мt.ста въ Плtвенъ . Тукъ ни - обичатъ, тукъ ни почи
тагь и уважаватъ, тукъ почти вс,ички ни разбиратъ отъ езика . Тукъ 
рускияrъ човъкъ се чувствува като у дома си. Br- градината прй 

маязолея съ чемширъ и цвtтя е написано: ,,Боже, пази България и 

Русия". Тозъ надписъ ме трогна до сълзи ·, . . Повтарямъ, тук1:, въ 

Бъпгария, насъ, руситt, ни обичат'ъ, почитатъ, даже обожаватъ ..• 
Уви, вр:t.ме е пече эа насъ, русит·h, да 11асочимъ нашитt. задгранич

ни лжтувания въ България, за да видиме и почувствуваме, какъ 

тукъ обичатъ и уважаватъ нашата родна земя и да се порадваме на 

голtмия културенъ rюдьемъ на създадената отъ насъ България. Осо
бено прикзнвамъ нашигk, рускитt, офицери да пос1пятъ светитt мt-

-cra въ Плtвенъ и пропж.туватъ nрtзъ цtла България. Има ка1<во да 
видятъ и на какво да се порадватъ. 

Нtколко думи за българската армия: сутринь рано седя на 

балкона на хотелъ „ Балканъ" и се любувамъ оттамъ на вели-
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чествения мавзолей. Спушамъ шумъ отъ барабани, спtдъ малко виж-· 
ламъ цtлс:1 друwина отива на обучение. Стжnката и походката на 
войниuитt еж съвсtмъ по нашему, по руски; войниuитt пtятъ во~
нишки пtсни на руски мотивъ; 110 облtкло войниuитt и офицеритt 
съвсtмъ прилиtJатъ на нащитt. IОначната стжпка и гордата осанка 
на бъJJГарския войникъ дълбоко ме трогна ; отъ радость и умилен11е 
еrлзи пророн11хъ ... Искаше ми се да хвръкна отъ балкона и да кац. 
на гrръдъ дружината .и rърмогласно да я поздравя: здрав1,йте юнаци, 
и да разцалувамъ и войницитt и тtхнитt учители - офицеритt ... 
Напускам ь балкона, за да слtза на улицата и по-отблизо да се 
понагледамъ и понарадвамъ на бълrарскага армия . При вратата на 

балкона се изправи нрtдъ менъ сJiужителя при мавзолея, фелдфе
белъ nионеръ, по pycкf'I ми 01 рапортува и ми подаде записка. За
писката бt отъ г - жа и r - нъ Рачеви - канtха ме на обtдъ. Здра
вата и горда войнишка осанка на фелдфебеля и отра портуването му 
чисто по руски още повече ме трогна, и а3ъ, безъ да му м11сля 

много· много, приrърнахъ rd · като близъкъ роденъ· братъ и горtщо . 
го разцалувахъ. Слtдъ това ro разrштахъ, отдt знае руски. 

„ Какь да не зная ру~ки: моитt първи уч:ители бtха руски 
офицери. До Rptuи нt.колко години въ нашата армия командата бt-
ше се по старому, т. е. по руски" • . • • 

дД~ pY~ af&lffi!.f НХЖЕ_НО .!! . п_ос?щаваме отсе-
,_!'.!._!:Jата.~~.о.о.__оJ,~л rа-р~_не са~ ви_ди м~_д.?_r~ува ~ _на ~~ТИ· 

~1; мtс?д въ flJJШ!..~I-lp, l·l&>1i10@" .. JПIOfi'it..n,_o_б~&!.!:Ш~Ъ s:.o .... rnc.цe
l~?MЪ бъ.~_f!_Р_<~ЧJ .11.app~·~~~n,wt№~~f~ ... J'1::'l@ll_~_.!_t_ '?на~н_~ . ~'1.S!, ·на• 
ша рожба; и колкото по· крtпко б.жде това обединение, толкова по
богати ще бж.датъ неrовитt, въ бж.деще, исторически резултаrи ..• 
· Се1·ашния, новия Плtвенъ не можахъ да узная : въ врtме на 
1.юйната ~::_ой бt мръсна турска паланка, днесъ тол е б;~'агоустроенъ 
градъ съ нови нtнол!(о. етажни здания, съ широ1<и улици и съ ху

бав·ь и снабденъ съ удобства хотелъ „Балканъ". Градъ Плtвенъ aa
cera е Гl"лtмъ търговски центъръ за вжтрtшна търговия въ страната. 
СRетитt мtста на признателна България му готвятъ близко велико 
б.ж.деще. 

Въ Плtвенъ прtживtхме два дни въ милата срtда на r • жа и 
r · нъ Рачеви, дtто прtзъ. всич1<ото ~рtме на пр·t.биванането си ту1<ъ 
имъ бtхме съ жена си мили и с1<жпи гости. Бнагодарение на J1юбез
ностьта и уСJ1ужливостьта на r · да Заимовъ и Рачевъ можахме съ 

надлtжнитt удобст~а да посtтимъ око11ноститt на Пдtвенъ, особе
но „Волинская .гора", д·вто командованиsпъ отъ мен7} баrалионъ про• 
>ю1в·в отъ 12. окrомврий до 28. ноемврий, 

Завърнахме се въ Русия, като донесохме съ себе си най - ми
литt и най · ска.пи спомени аа святитt мtста въ Пл'!;венъ и 11зобшо 
за добрия, rсстоприемния и признателния български нвродъ. 



- 41 --

.. А. Д. Цвьтковъ. 

}f эъ .. Македония. 
(Продыжение 01ъ бр. I}. 

Напуснахъ р. Сливнида, а заедно съ нея и пояса на . широко
. листнитt дървета. Пжтьтъ извива на J1tвата страна на рtката и, 
за да измами висинитt, прави ч~сти зигзаги. Той никакъ не е умо-

, рител"енъ, понеже мами погледа и алпийската природа отвлича вни
манието на пжтника. Той е ц·J,лъ ларкъ, проточенъ rюдъ с1шки
тt на вtковни борове, . надъ банкитt на кою о се надвtсили алени 
малини. Tt еж тукъ единствената причнна да ,не може лжтникъ да 

- стигне наврtме „конака" си. 
Чамъ - кория! Ето дивенъ край, нападнатъ отъ човtци, коит.о 

·- сtкатъ хубавитt гори, за да въздигатъ великолt.пни вили и дворци, 
да прокаратъ п ~тища и 4ешми, и пронижатъ. телефоннц и телеграф

. ни жици, закачени за чамоветt. Тукъ често се рtшаватъ сждбонос

ни въпроси и се пишатъ воинсrвени статии. Оrтук:ь едни пишатъ и 

ни учатъ, че тt ни водятъ къмъ CJiaвa и величие_, че тtмъ дължимъ 
~хлtба и въздуха, а други ни убtждаватъ, че правителството било 

причина на суша и гладъ, наводнения и кр.11зи, и че Госпсщъ си вдиr

налъ берекета и ще поддържа тtзи неволи; докато стои на власть 
тази партия! - Кого да слушаме, кому да вtрваме и що да правимъ? 
- Чети, мисли и рtшавай, па пий отъ сладоститt на този изворъ. 

Да, · тукъ наистена е ·мtсто на сладка почивка посрtдъ раско
; ша на богатствата и природата, които тукъ заедно живi;ятъ. И ние 
рекохме да направ11мъ честь на този раскошъ съ своята двучасова 

. почивка и вземемъ дtль отъ благата на Чамъ - кория - щастливци! 

До зелена, та дори алена поляна; заобиколена съ кичести_ бо
рове - хотелъ и гостинница и ние всрtдъ този раскошъ · и поезия 

. сърбаме - кафе, лимонада, бира - кому вкуса какъ диктува, кому 
кисия.та какъ разрtщава : . . Не сме ли и ние о.тъ щ;~стливигв? 

Тихъ дъждецъ проръмоли, колкото да дезинфекцира атмосфе
"' рата и декорира растителностьта съ течни брилянти. Той П)лt и 

прохлади пжтя. Слыщето изново блесна и лжчитt му се зацtлуваха 
съ трtвитt. и накита имъ. Дружината, дважъ по.бодра, крачи ло 

- отличния пжть къмъ „Соколецъ"', )l{енскиятъ свtтъ е nлъзналъ · по 
него да диша прtчистения въздухъ. Той се спира на комщнии по 

ония кривули, отъ които се откриватъ по-широко омайнитt гледки, 

а слънцето кжпе JIИ, кжпе непосрtдствено тtзи галени д1ща на при· 

родага! Други еж плъзнали по малинаша като копринени буби п-о 
зелена шума и лакомо лапатъ алени малини. Лtчица тичатъ и като 

. лtстовички чуруликатъ около тtхъ, докато получатъ направо въ зtnна

. литt си устица no нtкоя малина отъ нtжнитt пръсти. t;жщи пиленца! 
·.л слънцето оживително отъ часъ на часъ праща все _по - по

. легати лжчи и отхвърля живи сtнки по очарователнитt ландшафти. 
1 

• Тукъ • тамt rойни говеда хрупкатъ крtхка сочна трtвица . . . Кой 
: художникъ може, нека нарисува тая картина I Но нtма още такава 
· четка, която да прtдаде тtзи хубасти, както азъ нtмамъ думи да 

1 
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ги разкажа и перо да ги опиша 1 - ,, Ела и вижъ ! и не бжди не• 
вtренъ, но - вtренъ" ! бtше казалъ божествениятъ учитель на ап. -
Тома. Кой ли не пt, дt JIИ не тичахме, .zit Jiи се не борихме ка. 
то сжщи дtца по зеленигв морави ? Що ',ЛИ не правихме? 
Ние бtхме захласнати, та не помним·ь, Това е кжтъ щ·ъ ·чамъ,· ко- . 
рия I Още едно възвишение! На него се мждри- царска барака, топ
ната въ борове и· зеJJенина. Ето ни и тукъ f, О чудо! Този хълмъ -
владtе хубоститt - на изтокъ въ _подножието ти е цtла Чамъ • ко
рия .• . Прозорцитt на вилитt и rорятъ въ огънь и отблъскватъ , 
лж.чит·в, които те ослiшяватъ и не позволяватъ да ги гледаiпъ. Кол• 
ко еж капризни I И туркината тот<о се не. крие 1 ••• На западъ -
искърскиятъ проломъ, въ дъно:го на когото се цtлува:rъ водитt на , 
Лtви, Черни и Бtли Искъръ и като пtятъ своята ·пtсень, · мелодия
та Й ечи ОТЪ урва На урва И . ОТЪ чука на чука ВЪ далеЧИНИТt, , · 
та пъJ1ни пространствата, и самотиитt, Долу се мждри селне Ьtли
Искъръ, което слtдъ нtкош<о часа ще заспи въ лю1шата на Рила , ка
то „Qебе" . 

Намъ не ни се става, Намъ е мжчно да се раздiшимъ съ оно
ва, що е прtдъ очитt ни. но слънце клима низко и заповtдва !" 
Ахъ, ако бtше живъ Исусъ Навин'ъ, щtхме да го замолимъ да го _ 
спрt ! А Hf-le не прите~аваме тая в1:лшебна tила, това е жалко 1-
Вижда ли ли сте, какъ става жена, ня която се не меси хлtбъ ,? · 
Така станахме и ние, напуснахме хубавото шосе, завихме нэ юrъ, 
за да не минемъ. прtзъ селото, та да спечелимъ врtме и пжть и 

. отчасти поне да наваксаме 1:1згубеното и се установимъ за нощувка 
татъкъ нtйдt,. дt тече и nte р. БtJiи Искъръ . Молихме двама , 

хора, които ни стигнаха, да ни покажатъ мtсто, откжд·вто по· лес

но можемъ да прtбродимъ рtката съ конет-t, давзхме имъ 50 ст. 
и тютюнъ за услугата, но тt _ нерачиха. Вървимъ напосоки, докато · , 
опрtхме на мtстqто, дtто рtката бродъ нtма. Нито врtме има, ни-
то дума може да става за връщане назапъ . · А f!acptшa ни островъ: 
всрtдъ рiшага, запазенъ окшювръстъ съ листнати rж.сти дървета . 

Той ни плtни. Р,екохме: .. Тамъ ще ношуваме" 1 Речено и свърще, 
но. На бърза ржка се изухме, растоварихме багажа, разпрtдtлихме · 
го по нашитt rърбо1:1е, уловихме конетt. и изъ вратоломна стръм, 

нина чудно rи смъкнахме, прtгаsихме рtката и цtли измокрени се -
установихме на този островъ, недоволни. отъ извършеното 1 „ На -
Вамъ кестерме"! Докато всичко това извъf,'Шихме, ·ние можехме 

два пжти да заобиколимъ прtзъ селото и на три nж ти по · хубаво 
мtсто да се разположимъ. А сега сме уморени и мокри подъ от- -
крито небе, безъ мtсеqина и безъ дърва. Ero, това се ви1<а . по турски 
",сестерме'\ което страстно люби българина1 и отъ което едвали има 
н-tкой да не е страдалъ и да не се е билъ у главата. Но кажете, 
за Бога, коя чета и коя армия е могла да избtгне подобни rрtшки? .. 
Не на · тия ли rрtшки се дължатъ ц·hди погроми? Не отъ тtхъ ли 
.пла.ч.атъ сираци и вдовици ? Не отъ тtх·ъ ли оповорнигk войводи, . 
царе и полководци се самоубиватъ, биятъ rлавитi; си въ стtнитt и , 
умиратъ въ припадъци! И ние не правимъ изключ~ние ! 

· (Слtдва). 
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Руски туристи " въ България. 

Ялтинското отдtление на Кримско-Кавказ~и~ планински ~.:лубъ, 
досега устрояваше излети само изъ ·рускитt земи, обаче занапрtдъ. 
тп разширяаа своята програма, като · пр1щвижда въ н~ отдtлнац 

тоqка за прtдпрнемане научни излети въ чужди страни .. Първия та-
къвъ излетъ ялтинскигв туристи ще направятъ въ България прtзъ се• 
I ашнвя лtтеЙ'l? сезонъ, за която utль управлението на отд'tлениет~. 
иска отъ Българското Туристско Дружество съдtйпвие, като му се

съобщатъ нужднитt свtдtния, които биха дали възможность на из
летницитt свободно да се орие1пират1;, при пжтуването си изъ Бъл

гария. 

Писмото на Ялтинското отдtление : 

8'Ь Болгарсttо туристка дружество. 

Польза екскурсiй въ тt или другiя страны на огрмномъ про-
странствt нашей территорiи, и~tющихъ utлы-6 болi;е или м_енtе пол
ное изслtдованiе данной мt.стности, изученiе ея· въ историческомъ,. 
rеоrрафическо.r,tъ, етнографическомъ и др. о-rношенi-яхъ - несомн·внна 
и устройство такихъ экскурсiй составляетъ ш1ну изъ благо-nарнtй
шихъ задачъ каждаго учрежденiя, преслtлующа1·0 туристичеснiя цtли. 

Однимъ изъ та1шхъ учрежденiй является я.·лrинское. Огдtленiе

Крымско-!{авказскаrо Горнаго Клуба которос кромt. у.:тройства экскур

сiй по горам1> Крыма, в ь интересах ъ огромной; массы: туристовъ еже-

rодно его по.:tщающихъ, расuн-tрил0 свою- проrрамму„ включивь въ 

нее съ 1908 г. и ·заrрани чныя екск:rрсiй. 
Въ 1 ~09 же году Правленiе к;уба нам,tрено совершитъ екскур. 

сiю въ Болrарiю, ·которая будучи населена сJ1авянскими 11ародн·остямl-f, . 
родственными русс1шмъ, , всегда вызывала со стороны Ii0СJ1'Вднихъ
горячiя симпатiи и посtшенiе ея, по мнtнi:ю- Правленiя имi;ло бы,: 
немаловажное значенiе для ру.:скихъ Э'-{скурсантовъ, давая возмож• 

ность болtе по;mо ее изслtдоватъ, изучитъ историческiе памятниv.и ,. 
познакомитьс$1 съ природой, съ бытомъ нзселяющи:хъ се жителей и пр, 

Въ виду того, что предrюлаrае~ая э.кскурсiя въ Болгар,iю пер
вая пробная, - и не имt.я лоэтому ника ::ихъ указанНi относительно
болtе или менtе удобныхъ маршруговъ, способовъ nередвиженiЯi 
внутри страны и стоимости ихъ,' помtщенiя для экскурс-антовъ и пр., 
Правленiе Я11тинскаго Отдt·ленiя позволяетъ себt обратиться къ Дру
жеству съ покорнtйшей просьбой окааатъ въ этомъ стношенiи свое-

возмжное содtйствiе, сообщивъ свtдtнiя, которы.11 давали бы ВОЗ· 
м:ожнос1 ь · экскурсантамъ свободно орiентироваться nри посt.щенiи, 

Болr~рlи. 

Обращаясь съ изложенной выше просьбой, Прав11енi·е Ялтин-
скаrо Оrдtленiя проеитъ не отказать въ лю,5езности, оrвtтит,ь на нее~ 
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Для ознакомленiя со своей дtятельностью, Правленiе одновре
менно съ симъ 11репровож.цаетъ заказной бандеропыо годовые отчеты 

' Ялтинскаrо Оrдtленiя за истекшiй 1908 г. 

Предсtдатель Ялтинскаrо Отдtленiя 

I<рымско-Кавказскаrо Горнаrо Клуба: А. Тянковr,, 

Секретарь: А. flракайтисъ. 

Писмото на Централното настоятелство на БТД: 
На No l 77. До Господина Прtлседателя на Ялтинското Отдt

. ление отъ f{римс1ю-kзв1<азкия планински 1<лубъ 

Въ гр. Ялта, Русия. 

Господине Прtдсеµ.ателю, 

Съ голtма радость посрtщнахме извtстието за проектираната, 
· екскурзия на Ялтинското Огдtление отъ Кримско-Кавказкия пла
., нински клубъ въ нашата страна. 

Макаръ въ писмото ви и да не става дума за числото на ек-
, скурзиантитt и за врtмето, ~ъ което ще разполагатъ, Централното · 
'<"Настоятелство на Българското Туристско Дружество има честь да 
Ви прtпоржча 20 -. 25-дневна екскурзия съ слtдния марщрутъ: 

··Варна - Каспичанъ (по желtзницата) -Абоба - обратно Каспичанъ 
• (съ кола - или пtшъ) - Търново (съ желtзницата) - Габрово -

· , ·шипка - Казанлъкъ -- Стара-Загора ( съ файтонъ) - Плов_дивъ -
гара_ К0стенец1> (съ желtзницата) ..-. Чамъ-кория - в. Мусала - Рил• 
ския монасr_ирь - Самоковч_ ( съ файтонъ, пtшъ или съ конь) - LO• 

· фия (съ фаИrонъ или автомобилъ) - Плtвенъ - Свищовъ (съ же. 
-лtзницатз). 

Въ показания маршрутъ екскурзиантитt ще иматъ възможность 
да изучатъ отчасти България в~:, културно, историческо и природно 

· отношение. 
. Отъ rолtмъ интересъ еж разкопкитt около Абоба (най-ста· 

рата ' столица на бъllrарскитt царе, прtдnолаrа се даже тамъ да е 
, flриелъ християнството царь Борисъ ). 

Гр. В.-Търново е тоже стара столица, амфитеатрално застроен·ь, 
· пъленъ t:Ъ исторически памятници. Близо до Търново еж развалинитt 
, на римската крtпость Nicopolis ad istrum до с. Никюпъ. 

П,ктыъ отъ 8.-Търново за Габрово е почти планински и при
• япю е пжтуването по него. 

Отъ Габрово слtдъ 2 - 3 часа се стига Шипченск11я проходъ, 
' едно отъ важнитt стратегически мtста на руската армия въ врtме 

на освободителната война, а долу въ подножието на планината е рус
,--1шя паметник·ь - монастирь. 

Отъ с. Шипка екскурзиантитt могатъ да се отбиятъ и въ . 
· близкото до него историческо селце Шейново, тамъ, дtто е станалъ 
послtдния рtшителенъ бой и заробването на Сюлеймановата 40-

-хилядна армия. 

Градъ Казанлъкъ е малъкъ, но привtтливъ и прочутъ като 
,,центъръ на Розоват.а долина. 
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Градъ Ст.-Заrора тоже има своето историческо значение. Тамъ. , 
стана първия бой на българ. опълченци, иагоренъ цtлъ отъ тур .. 
войски, дtто въ послiщствие е застроенъ и сега е единъ отъ хуба

витt градове на южна България. 
Чамъ-кория е хубава мtстность въ политt на Рила планина; тя.,,, 

е лtтния курортъ на тукашното висще общество. 
Оrъ тамъ за 41/ 2 часа се възлиза на в. Мусала, най-високия.-,, 

връхъ въ България. 

Рилскиятъ монаст'ирь Св. Иванъ е исторически1 грандиозенъ, no- -
строенъ въ срtдата на Рила планина при очарователна прнрода. За- -
служава да бжд.е виденъ и разгледанъ. 

Градъ Самоковъ е малъкъ провинциаленъ градъ. Прtди години . 
се е радвалъ на· добра желtзарска индустрия. 

Грапъ София е новата столица. 
Градъ Плtвенъ е билъ обсаденъ отъ русю~тt войски и сега , 

се слави съ мавзш1ея на Царь-Освободителя и разкошни паркове. 
Свищовъ е крайдунавски търговски rрадъ. Оrъ тамъ еж минали , .. 

- освободителнитt войски. 
За показания ropt · маршрутъ ще еж нуждни около 20G · л~ва . 

на човtкъ при срtдно харчене. 
Прtпорж.чваме Ви да . поискате носрtдничеството на тукашния>, 

Руски консулъ, ,който отъ своя страна да изходо1айствува отъ Ди- . 
р€1щията на Българ. Държ. Желtзници пж.тув·ането на екскурзиантитt, . 

. по желtзницитt да б~де съ половинъ цъна. Съ това ще се нама- -
лятъ значително разноскитt. ~ . 

Централното Настояте;1ство на Българското Туристс1<0 Друже-

ство се надtва, че - екскурзиантитi; на Ялтинс1<ото Оrдtл~ние отъ . 
Кримско-l(авказl(ИЯ планински клубъ ще останатъ доволни от ь прt

порж. чания маршрутъ. 

Молимъ, Господине Прtдседателю, приемете нашит·в сърдечнн,,~ 
поздрави. 

За настоятелството : 
Прtдседатель: Б. А.нzелов'о. 

Секретарь: А, Джанановъ. 

Ново l(Jloнoвo настоятеJI · - Г. Н. Jiуджовъ и 1сонтролта ко- --
с-тво . - Долнобанскиятъ клонъ мисия - Ал. Фурнаджиевъ и '"'Ив ., __ 
,,Ибъръ" отъ БТД на 25. мартъ е Христевъ. 
ималъ общо събрание, ~ъ което е Долнобансниятъ клонъ "и . 
избрано ново настоятелство въ със• бъръ" - ПъргавИ1t ибърци шедой- . 
тавъ: Прtдседаrель-А. Д. Цвtт- датъ на тазгодишния традиционенъ . 
ковъ, подпрtдседатель - П. Пашевъ, туристовски· сборъ . въ rp. Ьраuн · 
секретарь-К Симоновъ, домакинъ rово на 28. и 29. юний прtаъ в. . _ 

/ 
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.Белмекенъ, Крива рtка, Джефариuа, 

·Куртпво, IОндола, Чепино, Батакъ 

и Пещера. 

Новъ клонъ на БТД. - Въ 

rp. Провадия се основа новъ клонъ 
съ име „ Ташъ-хисаръ". Пожелава
ме животъ и блtскава дtйность на 

· Ташхисарuи. 

Излетна служба.-В.,Търнов

ския клонъ • Трапезиuа 11 отъ БТД 

е натовrрилъ члена отъ сжщия 

клонъ г-нъ Г. Петковъ съ излет• 

ната служба въ дружеството. Той 

ще води бtлtжки прtэъ врtме на 

из;1етитt и ще rи съобщава наврtме 

въ редакцията на дружественото 

списание. 

Норвежко туристско бюро вопросник·ь се е обърнала къмъ 

въ Берлинъ - Въпросътъ за ос- Търновската „ Трапезица" за отrо· 

новаване Норвежко туристско бюро вори по всичко эа бъ
лгарската ту

въ Берлинъ е рtшенъ наскоро въ ристика. Канцеларията е въ намt• 

Норвежкия Министерски Съвtтъ и рею„е въ скоро врtме да издаде 

пр1щставенъ на гласуване въ Щор· едно капитално съчинение върху 

тинга. Разнос1<итt эа бюрото еж. славянската туристика. Петербург· 

Оllрtд·влени год11шно 49,000 марки, ската пъкъ канцелария е съобщила, 

като за основаването му , Слt~А;1ЬпWiапрtзъ настuящета година се 

видени· само 10,000 м. О~р~ и~ устgояватъ ОТЪ Русия два rолtми 

ната сума ше се попълни bl\J U~Ш~ по славянскитt земи. Иска
щитt, КОИТО ще се получа1 ,rn,f<'~~iы~wkae>g свtд·вния За П,Уi.ТуваНИЯТЗ СИ 

'Ienиrt и парахопитt - 1000 м. за иэъ Бълrзрия, особено за пжтя отъ 

основаване на бюрото и 15,000 м. Видинъ по Дунава эа Русе, отъ 

за издържкз на еж.щото. Смtта се Русе по желtзннцата до Гор.-Орt

бюрото да 5жде държавно и упра· ховица, Търново, Плtве
нъ, София, 

влението му да се пов·ври на Нор· Царибродъ эа . Сърбия. Клонътъ е 

веж1<итt държ. желtзници. Това далъ нужднитt наста~ления и е 

бюро заедно съ Шве,цското Reise отrоворилъ на всички запитвания. 

Най-гол·hма та хасма въ Бъл-bureau нtли заси11ване пжтуването 
къмъ шведскитt и норвежкитt ту• 

ристски мtстностн особено nъкъ rария. - Въ послtдната селска 

къмъ нзй-с.:tверния' земенъ пунктъ _кжща къмъ дефилето въ с. Кричимъ 
Нордкапъ. (Т.-Пазарджиско) расте най,rолt• 

мt1та хасма въ България. Хасмата се 

Канцелария за Славянската намира въ двора на една турска кж

туристика.-Оrъ миналата година ща, покрива utлия дво
ръ и заема 

сж.щесrвува1ъвъ Прага и Петербурrъ пространство повече отъ декаръ. 

канuеларии за славянската турне- Стопанинътъ fx продава всtка година 

тика. Напослъдъкъ Пражката кан- въ София и Пловдивъ по хиляди 

целария съ приrоденъ за цtлыа килпrрами десертно грозде, брано 

отъ нея. Г. Н 
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ТУРИ С i СКА fПОЩА. ' 
Въ ~лtдния брой ще се помtс1и некрологъ за убития отъ зло• 

дейска ржка туристъ Ив. Хвърлевъ, прtдседатель на Еленския клонъ 

.,, Чумерна". · 
Съобщава се на В.-Търновския клонъ „ Трапезица", че Цен

тралното насrоятелство въ най-скоро врtме ще ,направ:t постжпка 

nptn.ъ , Министерството на Търговията и земедtлието за отпущане 

помощь за залtсяване, както . стана това миналата година. 

до кпоноветъ на БТ д. 
Сега вече настжпва проJгвтьта, врtме най-приятно за излети по 

долини и равнини, затова Централното настоятелство се обръща къмъ 

J<лоновиrt настоятелства съ молба да пристоягъ за ново пот-вгане па 

всtкой клонъ - да се открие сезона съ тържественъ излетъ, да се 

,nрtrледатъ и с1,лючатъ всички работи, вършени за смtтка на мина

лата година, да се прtэапишатъ членоветt въ членската книга, като 

се прибератъ значкитt отъ оrписаниrt и се подtйствува за новъ 

членски прирастъ ; да се оцtни усаtхътъ на миналогодишната кло

нова дtйность и се начертае планъ 3а нови работи и способи за 

дtйствие, съ което да се занимае годишното събрание на клона, При 

това потtгане на клоновет"t нека настоятелствата имъ да доsнесатъ 

въ централната каса приноса_ 25¼ отъ прибрания досега членски 

вносъ и да изпратят~ въ Uентралното настоя rелство наврtме от

ч~титt си, бtлъжкитi; за зимнитt излети и забавления на клона и 

всички друли свtдtния, които се искатъ · отъ чл. 64 на централния 
уставъ. 

Отъ централното настоятелство. 

о 5 я 5 tt·. 

n11nвnnн1nnь ::с~~~ав~;~~~т3~р~;:~:. :~;:= 
lll IJ U ~ ботени обра.зи и една карта на 

Велико-Търповскил окржrъ. 

· Издание на Вели1<0-Търновското туристско дружество „ Трапезица". 

Г ЛАВЕНЪ СКЛАДЪ ВЪ ДРУЖЕСТВОТО. 

Намира се за проданъ въ София у книжарницата на Т. Джамджиевъ 

и въ Плtвенъ у книжарницата на Л. Дандуловъ. 

Ц1ша 3 л., отстжпя се за 2. В.-Търново, 1909 г. 



 

отнвива [е поnnи[ка - 1а rопипа VIIJ. о~ою па 

~ЪЛfl~[КИ IJ~H[I
:ъ Списание за туризъмъ. 

и природоописание. 

· : Орrанъ на Бълrарсн •. 
_ - Туристско Друж. 

Р Е д АКТ О Р Ъ: . С. Д. СКРИНСКИ. 

Отц 1. януарий 1909 г~ сп. · . ,,Бълrарски туристъ" влизз 
въ VIII. година· ·на своето сжществуване. Днесъ то е един
ственото спортно списание у нас"?, въ което се описва българ-

ската nрирода и срвдствата за добиране до нея: 

Bъ .VJII. rодишнина ще се застжпятъ отдtлитt: I. 11риро
доопuсание, II. туристски спорто,, !!!. патриотично възпитан.иё, . 

IV. туристска хроника, V. отзиви, VI. в,ьсти, V!!. книжнина; .. 
VIII. разни, IX. туристска поща. 

Въ списването на „ Български туристъ" прtзъ VIII, му го· 
дина ще взематъ участие слtднитt сътрудници : Г. Козаровъ, архи
тектъ, д·ръ П. Стояновъ, пtкарь, д-ръ А. Теодоровъ-Баланъ, _про-" 
фесоръ, капитанъ Добревъ, д•ръ · Ст. Н. Чрмаковъ, · адвокатъ,4Н. 
Бозовъ, Б. Анrеловъ, д·ръ А. Златаровъ, .Н . Костовъ, д·ръ Х. Ива
новъ, д-ръ Хр. Пиперовъ, А. Гечевъ, Б. Образописовъ, Ф. Сплитекъ, 
Н. Додовъ, А. Д. Цвtтковъ, д·ръ М. Панчевъ, · Н. АJJексиевъ , К. 
Чорбановъ, Д. Стерев·ь, учители, А. Д. Пановъ, Ст. Радучевъ, А. 
Джанановъ, И. Бурешъ и др. 

,,Бъяrарски Туристъ" излиза всtки мt~ецъ (освtнъ юлий.· 

и авrустъ). Годишна цtна за нечленове на дружеството въ. 

България е 2 лева, а въ чу}f<бина - 2·50 фр. Членоветt го по
лучаватъ срtщу единъ левъ. 

Записването абонати въ София става въ книжарницата 

на Б. Касжровъ и въ редакцията на сп . . ,;Родина", а · въ про4-
винцията - въ клоноветi на Българскот.о:it::Уri~с:г~::ко Лружесrв.о .. . 
и в~ всички т. -пощен~ки станции. ./.:,':?- ·,:·:., · '-·" 

'i; • •• :. ·· . . ; 

' 
'.) : 

' 1 i ;,;,· 

Приематъ се за посл1щната стрiАиц:i_ ·на списанието· 
обяви отъ хотелджии, гостинничари, п,род·авачи на турист

ски вещи и т .. п , при най-износни u1ши. 

r lечатница на П. М. Бх..зайtовъ ~ (),фия. 


