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·Jlовечъ 

ГРF\ДЪ ЛОВЕЧЪ 

Въ преход1-1 ата ивица ~,ежду нагжнатата Ста

ра-планина и Дуна·вската равни1~а на ,северъ, тамъ 

дето излизатъ рtкитt изъ тtсни проломи, за да 

разширатъ своитt дол,ини nъ раnнището, се съз

дали благоприятни мtста за възникване на гра

до 13е. Въ тtзи мtста се с1-,,бирятъ надлъжнитt и 

радиални nжтища ,съ наnречнитt, ,които •водятъ 

презъ Стара-планина за Южна България и Бtло 

море, тамъ става обмtна ~1ежду производството 

на nоленетt и nланинцитt; често nжти тия мtста 

еж естествено пригодени за яка защита 
nъ раз

,1ирни времена. Град,, Ловечъ заема тъкмо такова 

,\! ·\;сто. Той е разnоложенъ отъ двет-1; страни на 

рtка Осъмъ, тъкмо тамъ, дето рtката из11иза отъ 

красива т-\;снина, с11едъ 1<а1'0 е направила rолtми 

извивки, които оrраждатъ траnезовидни височи
ни, 

пригодни за лесна отбрана. 

Височината на rрадъ Ловечъ край рtката 

е кржrло 180 метра надъ морското равнище; rор

нитt ыу час1>и достигатъ до 210 ме11ра. Астроно

мическото му положение се опредtля отъ мери

диана 24043' и паралелния кръrъ 43°8'. 

Ср·lщна годишна температура на въздуха въ 

Ловечъ е 11°.2, колкото и въ Пл·ввенъ, но въ Ло

вечъ зиме е по-топло и лtте по-х11адно отколкото 

въ Плtвенъ. Ср·\;д,ноrодишниятъ ,валежъ е 654.4 

литра на кв. метъръ (въ София 649). Най-много 

валежъ пада n,резъ лtтото, а най-малко презъ 

з,имата. Климатътъ е континенталенъ ка1<то до

сежно 1'емпературата (срtд;на януарска 'ГеМ1nера

тура - 1 °.2, срt:п.на 10лс1<а + 22°.2, разлика 23°.4) 

та·ка и поради разnредtлението на валежа по го

дишни •времена. 

Отъ rорскитt дървета въ Оt<олностьта на 
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Ловечъ най-добре в~1рtе брtстъ. и~,а ~1ного хра

сталаци, отъ които люляката заема най-rо,т\;~ю 

nро-странство. Разпространена е много и дра

ката, а край р·J,ката растатъ върби и трепетлики. 

Въ лозята хубаво вирtятъ орtхи, череши , прас

кови и круши, а nъ дnopoueтt гол·\;ми черниц11, 

дюли и въ последно време много лози. По-рано 

овощнитt дървета бtха тtсно свързани съ ло

зята, имаше само тукъ-таме въ Сливекъ и Липака 

градини отъ сини с11иви; сега nече има none11e 

овощни гради,ни съ разл1ични видове оnощия, ~,еж

ду които заематъ rол·l;мо ~-1tсто ху,баои видове 

ябълки. 

Въ живопi ия св·\;тъ на Ловечъ и бт1зю1та 

околность н·l;ма нtщо особено, което да отличава 

града отъ друrитt наши селища. Гол·вмъ е броя 

на nой,шт-\; пти11и, особено на с11авеитt. 

Въ варавититt с«али, к,оито стtсняватъ отъ 

дветt страни ·на рtката rолtма часть отъ rрадъ 

Ловечъ има пещери, а покрай лtвия брtrъ на рt-

1<ата два мощни 1<а рстови извора: Езерото и Башъ

бунаръ. Вълнистата източна часть на Ловчанската 

околность, заета сега съ лозя .и овощ!-liИ гради11и, 

е била сигурно .гжсто залеоена въ отдавана мина

лит·I; времена. Въ заnаднит·I; покрайнини на град

ското з~1лище, особено .въ Гуровото, и сега има 

остатъци отъ стари rори. А значителната и богата 

съ риба рtка, nещеритt въ скалитt край нея, 

х;1адн111г\; .извори и rжститt гори, пъ11ни съ ди

нечъ, еж били най-nри rодни мtста за живtене на 

хората въ предисторическо време. И наистина, въ 

rрадъ Ловечъ и близката околность еж намtрени 

много предисторически предмети отъ к
амъкъ, ко

сти и метали. 



Въ времето на тракит-1; Ловечъ и 01<отюстьта 
~-1 у с;,т, бил•и на,селени . Трапезовидн ата скала „Хи
са ра,,, 1<оято била силна 1<репость въ ср·l;днит·I; 
в ·l;кове, е била сигурно из ползувана за защита и 
п-азене на презбалканския nжть още въ тtхно 
време. Н ай-старото име на града уз наваме отъ 
Табула певтенгерияна, въ която 11<ръстопжтището 
н а nжтя отъ града Ес1<усъ на Дунавъ (с. Гиrенъ 

въ днешно време) за Пловдивъ презъ Стара-пла 
нина и на пжтя, който отивалъ отъ Сердика (Со

фия) за Ни,кополисъ адъ Иструмъ (д11-1ешното 
с. Ниюоmъ, близо до р. Росица) било означено съ 
И'Мето Мелта . 

Изслед,ване·~;о на спом,енатит·(; римсюи nж

тища показаха, че днешния rрадъ Ловечъ се на

рич алъ в:' римско време Мелта. А това име е тра
кийско и означава, спо-

редъ професоръ Дечевъ, 
"звtръ " . Мелта се споме-
нава като силна крепость 

въ времето на Юстинияна 
отъ Константина Порфи-

ригенета. Въ срtднитt вt
кове rрадътъ се наричалъ 

Ловьчь. Сигурно най-ста
рото славянско име на 

града е било Ловьць-градъ, 
което отговаря на нtмско

то Jagdburg, а отпосле е 
изпаднало градъ както при 

много други наименова

ния на градове (Тръновъ
rрадъ, Шуменъ-rрадъ и 

др.) и останало Ловечъ, 

подобно на Овечъ отъ 
овца , за Провадия и Стрел
ча отъ Стрелецъ. Срtдно
вtковното име Ловечъ стои 
въ свръзка съ тракийско

то Мелта до толкозъ, че и 
дветt имена сочатъ, "че 
въЛовчанската околность е 
имало много дивечъ заловъ. 

Най-старото име на рt.ката Осы1ъ, отъ двегl· 
стра1ш ~• а който лежи градъ Ловечъ, е Асса~ 
~1 усъ, тракийшо име, 1<оето nрофесоръ Тома
шекъ тът<ува като неуморимъ, профе•ооръ С. Мла
деновъ като вана, а проф. Д. Дечевъ 1<ато змийска 
рtка. По-с,етн ешнитt имена Осъмъ и Осма се обра
зували сnоредъ ези1<овитt свой ства на бълrарс1<Ия 
и турски езwкъ, с1,1все~1ъ праuэилно. Проф. Иречекъ 
споменува въ своята история на бълrарит·I; р·l;ка 
Осъмъ съ тра·кий,ско име Ной . 

Отъ ри мско вре:1-1 е останали ~,ноrо nаметн нцн 

RЪ Ловечъ и околностьта му, но градътъ nридо

бнлъ особено важно значение въ срtднитt в·(;. 
1<ове, най -рече во време на второто българско 
нарство. Той б.илъ не само силна ,1<реnость и епис

копско седалище, но и важно кръстопжтище. 

Пжтьтъ отъ София за източ на Дунавска България 

ш11-1 авалъ презъ Етрополска Стара- планина , Ло
вечъ и продължавалъ на изто1<ъ до Варна . Вмtсто 
стариятъ рим,ски nжть отъ Еокусъ за Ловечъ и 

о·rвъдъ Стара-mланина, добили особено знач ение 
въ ср·l;днитt в·l;,кове презбалкансж,итt пжтища 

отъ Ню<опо11ъ и Овищовъ на Дунавъ. Послед
ниятъ nжть и сега има важно значение и е вече 

преобъ1рнатъ въ жел·hзенъ. 

Отъ ис-rорич,еск,итt събития, които еж свър

з11 ни съ историята на Ловча~1ската креnость въ 

ср·вднитt в·l; 1<ове, ще спомена само следното : 
Въ 11 88 година императоръ Иса•къ П Ангелъ 
тръгналъ отъ София противъ възстаналитt бъл
·а ри подъ водителството на братята Петъръ и 

Асtнь, 1<оито се били укрепили въ rp. Ловечъ . 
Следъ тримесеч11-1а несполучлива обсада императо -

Ловечъ 

рътъ с1<110н~1лъ да с1<J1 Ю<1,и прими•рие и · се оттегл илъ 

отъ града . Споредъ византиИскитt хронисти, въ 

Ловечъ била плен ена жената на Асtня, за което 

събитие се запазило пр·едание въ града и до дне
шенъ день. 

Когато България подпаднала подъ турско 

управлсн,ие, ловчанската 1<реп ость подъ начал

ството на войводата Ста н1<0 се предала пр.и много 

добри условия. Градътъ съ 1<репостьта запазилъ 

своята автономия, а турцитt се настанили отъ лt
вата страна на р. Осъмъ. Окончателно била за
вз•ета 1<репостьта отъ турцитt мноnо по -късно . 
Въ овръзка съ това стои българската топонимия въ 

Ловечъ м близката околность. 
Подъ турско владичество rрадъ Ловечъ е 

спод·l;лилъ сждбата на цtлия български народъ . 

Хара1<терно е за населението въ неговата 01<ол-

51 



.,. 

ность, особено по долината на р. Осъмъ, че то 

въ по-голtмата си часть се покатолиrчило и по

мухамеданчило, което обстоятелство ни подсеща, 

че по-рано това население е било павл,икянско и, 

останал-о безъ защита отъ ловчанския правосла

венъ епископъ, ,е приело едната или другата вtра, 

за да избtтне ударътъ на мухамедани и право

славни. Кат.олицитt по-късно се върнали къмъ 

пра,вославието .и само ю1ената Горно и Долно Пав

ликени напомнятъ католическото време. Въ кър

джалийско време пострадалъ и градъ Ловечъ, а 

за първъ пжть руски войски еж дохождали въ 

ного въ 181 О и 1811 rод. Въ Ловечъ се отворили 

рано добре уредени училища въ 1846 r . П. Славей

ковъ билъ учитель въ 1847 и 1848 rод. Въ чер
ковната и революционна борба лО!Вч,енетt еж зе

мали живо участие. Митропол.итътъ Иларионъ, 

бълrаринъ, е билъ принуденъ да признае българ

ската черква, а апостолътъ Левски избралъ Ло

вечъ за свое главно седалище. Въ руск,о-турската 

война (1877- 1878 г. ) Ловечъ много пострадалъ. 
Били избити отъ турцитt много граждани и гра

дътъ билъ оrрабенъ. 

Като админи:стратнвенъ центъръ отъ Ловечъ 

е управлявана често rолtма область отъ Дунавск:1 

Бълтария, дори и Врачаноко, и епархията на лов

чанския епис1<опъ и сега прескача Стара-планина 

и обхваща ОрханийскiQ. 

Обичай е било у турцитt, когато превзематъ 

българска крепость, да я колонизиратъ съ по

rолtмъ брой едновtрци . Сж:щото станало и съ 

Ловечъ. Подъ турското владичество броятъ на 

турцитt е билъ по-rолtмъ отъ тоя на българит·J;. 

Първо съобщение за това имаме отъ българския 

католически еписк,опъ Филипъ Станиславъ отъ 

4 февруари 1659 r . Той пише, че Ловечъ е седа

лище на православенъ епископъ, има четире 

църкви и около 2000 души мж.же и жени отъ еж.
щото вtроиповtдание: Числото на турцитt е 

5000, тt иматъ 8 джамии .и нtколк,о други по
малки. Мtстата на mомrенатитt четири български 

черкви, които сега се наричатъ ·черк6вища, се 

знаятъ. Ами Буе, който преценилъ населеЮ1ето 

на града въ 1837 r. на 12 до 15000, пише, че 

бълrаритt еж около 300 кжщи, а останаJLИтt били 
турци. Каницъ пресмtтналъ населението въ 1871 
година на 12,000 души, отъ които 1200 · мохаме
дански кжщи по 5 души = 6,000 ,и 800 християн
ски кжщи по 6 души = 4,800. Къмъ тtхъ трtбва 
да прибавимъ 1200 души войници, стражари, чуж

денци и приръсть откакъ били броени кжщитt. 

Бълrарскиятъ еле,меIПъ се оообено много засилилъ 

въ Ловечъ подиръ чумата ( 1837), 1югато измрtли 
много турци . Каницъ ни дава и броя на дюкенитt, 

общественитt сгради, ра·бот-илницитt, както му ги 

съобщилъ 1<аймакамина въ 1870 година . Градътъ 

е ималъ 36 магазини, които продавали на едро, 
603 дюкена, 14 хана, 33 кафенета, 2 бани, кула 
·часовни.къ, 20 джамии, (on ко,и-то 15 съ минарета, 
4 молебни домове и 3 медресета), 1 класно ,и 10 
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първоначални училища (мектебъ), 3 черкви, вла
дишки конакъ, 1 християнско класно и 2 първо

начални училища, две девически училища ... , два 
моста, 11 чешми, 5 ледници, 1 хамбаръ, 16 воде

ници, 23 хлtбари, 1 кланица, 46 табаци, 12 са
пунджии, 2 свещарници, 8 грънчари и други. 

Подиръ освобождението турск,ото население 

избtrа въ по-rолtмата си часть, а останалитt лека 

полека се изселиха, така щото споредъ преброя

ването отъ 1920 rод,ина ,останали само 267, отъ 

които мнозина еж отъ цигански про.изходъ. Броятъ 

на бълrаритt се постоянно увеличавалъ; отъ 

5,207 въ 1880 rод. достиrналъ 7,825 .въ 1920 г. 

Християнскитt цигани въ 1879 r. били, споредъ 

Каница до 150 души, а сега нtма нито ед1Инъ; тt 

се побългарили и много отъ тtхъ еж достигнали 

високо обществено положение. Споредъ преброя

ването въ 1926 година, Ловечъ имаirъ 9,1 11 жи

тели. На 1000 мжже се падатъ 1031 жени. Срtд

ния rодишенъ приръстъ на населението за вре

мето отъ 1880 до 1926 година е 1 ·2%, но има го
дини, когато то е намалявало, напр. 1887- 1892 и 
1910- 1920. Най-толtмъ приръстъ е имало насе

лението подиръ освобождението 1880-1887 
( 2 ·69 % ) и подиръ rолtмата война 1920- 1926 
( 1 ·97 % ) . Ловченетt се изселватъ, роденитt въ 

Ловечъ съставятъ само 63 ·6 %- Изселватъ се най

вече мжж1е, затова отъ роденитt въ Ловечъ на 

1000 мжже се падатъ 1102 же1;1и. Увеличението 

на ,населението въ града 1сталза чрезъ прииждане 

отъ селата на околията и отъ град:ове и села на 

други околии. По rрамотность населението въ 

Ловечъ стои добре. Общата rрамотн-ость ,е 70 · 1 % , 
на бълrаритt 72:1 % , ако спаднемъ децата по 

малк,и отъ6 години, грамотностьта се качи на 

77 % (въ София 82·3 % ). 
Л.овечъ като старъ епископски rрадъ е имаJ1ъ 

винаги -образовани хора и въ манаст.иритt около 

него е процъвтявала българска книжнина. Въ на

ч алото на миналия вt·1<ъ много търговци ловчене 

еж търгували съ Bwe11a и друг-и ,градове вънъ отъ 

границитt на Турция ,и тt донесли наченки на 

по-висока култура. Още въ турск•о време мнозина 

ловченски . младежи еж получ,или въ чужбина 

своето срtдно, дори .висше образован,ие -Щ-ръ К. 

Павловъ) и когато се освободи България, тt заеха 
важни мtста въ министерствата и въ rымназиитt. 

И днесъ Ловечъ се отличава съ сво.итt просвt

тени граждани. Между търrовц,итt и обществе

ниитt дtйци мнозина еж съ висше образ,ование. 

За това се поддържатъ въ града съ успtхъ много 

ученолюбиви и обществ-енно-полезни дружества. 

Въ града има смt~сена педагоr,и,ческа m~шазия, 

американс1ка девич1еска гимназия и к-ожарско учи

лище. 

Въ минали времена занаятитt и търговията 

въ Ловечъ .били много развити, еснафитt много

бройни, силни и съ rолtмо влияние въ народа и 

предъ властьта. Особено силно било развито об

работването на кожи и кожухарс11Вото. Подиръ 



осво·бождението на Еългария, когато турсl<ото на
селение отъ града и ,околностьта се изсели, когато 

новото време докара новъ начинъ на животъ, 

нови насоки и .нови потрtби, когато пж11ищата и 

съобщенията се измtниха, много отъ занаятитt 
пропаднаха, занаятчиитt осиромашаха и станаха 

дребни чиновници и отчаяни политически парти

зани. Покрай занаятитt, много л-овчене обработ
ваха лозя и съ това допълваха скромния си при

ходъ, но кагато филоксера унищожи лозята, до
кара голtма загуба на гражданитt и разклати, 
дори разстрои тtхния поминъкъ. 

Отъ две десетки години насамъ, особено по
диръ войнитt, буднитt ловчански граждани се 

приспособиха къмъ новитt изисквания на ж,ивота, 

лозята се -въстановиха чрезъ пресаждане на аме

ри·кански ,пръчки и ce,ra се забелез,ва новъ раз
цвtтъ на града; той става наново привлекателно 

седалище за преселенци 

отъ околнитt села и гра
дове, които не само за• 

мtстватъ изселенитt, но 

увеличаватъ вече значи

телно градското население. 

Въ Ловечъ наново кипи 
животъ, пазаритt въ срt
да и сж.бота еж. оживени, 
въ дюкенитt около май
стора работятъ пакъ пър

гави калфи и чираци. Елек
трическата енергия и но

ва та желtзнопж.тна връзка 
на Ловечъ съ главната же

лtзнопж тна мрtжа на Бъл• 
гария при станция Левски 
и съ Дунава при Свищовъ 
ще окаже еж.що t>лаго
творно влияние върху раз• 

воя на града. 

1. 
t 
j• 

положени хубавитt. сгради на Американската гим
назия, градътъ се разстила въ равнище съ хубави 
прави улици, съ нови красиви сгради и много 

градини. Тази часть на града, Аша-Махала, е била 
населена -отъ турци и е имала ориенталски типъ. 

Само въ най-западната часть на града, въ Хар
мането, стара ,българска махала, образувана още 
въ турско време отъ селени бълrарски преселен
ци, има стари пространни кжщи, пригодени често 

за земледtлско стопанство. 

Всички посетители на града Ловечъ еж въз
хитени отъ хубавия му изrледъ и красива окол

ность. Анrличанинътъ Бекъръ, който препжтувалъ 

Европей~ска Турция въ 1над-вечерието на освободи
телната война, ето какъ описва града : ,,Ловечъ 
е единъ отъ най-живописнитt и красиви градове, 

които съмъ видялъ, безъ да .изключваме и Тър
ново, на който прилича ДО нtкжде. Кжщитt еж 

Градъ Ловечъ е ху

бавъ и живописенъ не само 
чрезъ своето разположение 

Ловечъ, Понритиятъ мостъ, изrорtлъ на 3 авг. 1925 r. 

на рtка Осъмъ между високи скали и добре зале
сени склонове, но и поради пъ,стротата на сгра

дитt и цtлия му типъ. Въ града еж застжпени 
стара и нова часть, които -отrоварятъ на римски 

и модеренъ, добре планиранъ градъ. Въ старата 
часть, въ Вароша, стоятъ -още старитt паянтови 
кжщи съ голtми чардаци и много прозорци, тамъ 

улицитt еж тtсни и криви съ калдъръмъ отъ едри 

рtчни камъни. Тази градска часть е ,стtснена отъ 
рtката и стръмнитt спускове на Пчелш1ска стена 
и Хисара. Главната улица, която се протака успо

редно съ рtката -отъ единия до другия край и 
no ,която води сега новия пжть за Севлиево, е ·от
части разширена и шосирана. Мноrобройнитt кж
щи, които по-рано се редяха по вис-очинитt и при
даваха особено живопи,сенъ изгледъ на града, ре

д·tятъ, изчезватъ една подиръ друта. Въ лtно отъ 
рtката, като не см·tтаме Дикисаня, дето еж раз-

пръснато раэполож,ени въ дълбокъ извитъ про
ломъ отъ базалтови скали, чийто стени се изди

гатъ стръмно около него, а между кжщитt тукъ 
и тамъ се nодаватъ надъ тtхъ дървета и мина
рета и повишаватъ живописното об:цо впечатле
ние. Бързотечната рtка Осъмъ, широка стотина 
лактя, тече lflpeзъ града и 1Върху нея ·е построе·нъ 

на сводови устои новъ камененъ мость, който би 
билъ прилика на всtка земя. Цtлиятъ градъ пред
ставляваше жива, весела картина . Българкитt, 
особено хубави въ този край, стояха облечени 
въ живописна носия съ децата си ,на кжщнитt 
порти и предtха вълна, отъ която се тъчаха м·t
стнитt шаеци. Голtмитt купища дини, овощия и 

зеленчукъ, които се разтилаха на ·пазаря, кжщи

тt съ широко надве,сени стрtхи, които го ограж
даха, покривитt съ тtхнитt гол·J;ми, нееднакви, 
жълтеникави дебели плочи, при това свtтлия 
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СJ1ънчевъ блtсъкъ, който озарява разноцв·l;тнигl; 

стоки въ <>rnорения пазарь и ое смtнява ,съ най
rолtмия контрасть на дебелитt сtнки - всичко 

това пред1ставя за окото най-·више удоволствие". 
Сега Ловечъ е много по-хубавъ отколкото 

въ турско време. Отъ многобройнитt джамии съ 
високи минарета е останала, наи стина, само една, 

въ чийто дворъ се помtщава скромно турско учи
лище, но затова nъкъ еж издигнати г-олtми об
ществени сгради, които съ своята височина за

мtстятъ сринатитt джамии. Особено хубаво се 
издигатъ учиJ1ищнитt сгради на американската 

гимназия върху нtкоrашния Дикисанъ, който се 
заемаше отъ сиромашки турски кжщи. Хубави еж 
сжщо окржжното здание, педаrо 1·ич еското учили

ще, общинс,кото управление и редица ,1 астни 

кжщи. 

Между днешнитt забележителности на rp. 
Ловечъ еж: nросечениятъ nжть въ Башъ-бунар
ската стена за Троянъ, отъ който се ,открива ху

бавъ изrледъ къмъ рtката, Вароша, Хисаря, Пче
линска стена и далеко на .северъ въ равнището и 

на изтокъ въ хълмистия 1<рай. Другото шосе, кое
то по-рано вод·l;ше за Севлиево възъ Стратешъ 
на горе , ни открива друrъ изrдедъ къмъ Ловечъ, 
къмъ Башъ-бунарската стена .и далеко въ лозар

ската область на заnадъ и северъ. Склоновет·t 
надъ и подъ шосето еж добре залесени и пълни 

съ пойни птици , особено славеи. Въ Ловечъ най
хубаво време е прол·l;тьта, кога цъвтатъ толеки
тt и есеньта, кога зрtе гроздето въ Jюзята. Въ 
горещото лъто може да се ходи ,съ удоволствие 

на Стратешъ само сутринъ рано или късно ве

черьта, въ ранна nролътъ и късна есень въ всtю:, 
време презъ деня. На Стратешъ е построена кит

ната туристическа хижа съ добре уредена пивни
ца . Трето мtсто за разходка е nжтя край ;1tвип 
бръrъ на ptll{aтa до Башъ-бунаръ и Езерото. Той 
е гжсто залесенъ и сtнчасть въ всtко време на 
деня. Край него тече бързо р·l;ката и го охладява, 

а надъ него се издиrатъ стръмни с1<алисти скло 

нове, въ чиито пукнатин-и и стжпала расте много 

люляка и друг.и храст.и. До Езерото с,е ,нам-ира 

електрическата централа, чиито машини се ка

ратъ отъ високъ скокъ на осъмската вада, про

карана nрезъ тунелъ подъ скалата на К•онски 
пжть. До Ез,ерото е раз•садника •СЪ ·буйни игJIО
листни дървета; тtсна зашумена nжтека отива 

още по-нататъкъ все край р·l;ката. Този пжть 
представя въ днешно време най-приятното мtсто 
за разходка на лО1Вченетъ. Лtте, особено после 
петь часа, когато пада дебела сtнка, е много 
приятно да се ходи по него. За любителитt на по-
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голъми разходки най-хубави ·м·\;ста има uъ лозя

та, за които водятъ сtнчести пжтеки и дето има 
студени води на чешми и кладенци. Рtката Осъмъ 
предлага ·хуQави вирове за кжпане и добри мtста 
за риболовство съ въдици и мрtжи, но въ послед

но време рибата е доста намаJitла .и трtбва по 
искуственъ начинъ наново да се размножи. 

Градъ Ловечъ следъ като се съедини съ же
J1·J;зноnжтната мрежа .на Българин при станцинта 

Jlевоки стана особено пригодно изходно срtдищс 

за тури стика, за nжтешествия 1<ъмъ хубави и ин
тересни покрайнини. Особено хубави еж излетит·I; 
на югъ по красивата долина· на Осъмъ чакъ до 
Троянъ, Троянскин монастиръ и въ Стара-плани
на. Интересни еж надлъжнитt долини на р. O
съмъ, rол·l;мъ интересъ представя Де·веташката 
пещера съ своята rолtмина, подземни водни езе
ра, окна, рtченъ потокъ и много предисторически 

находки. За историка има ,сжщо много старини, 

особено калета, между които особено лични еж 
Омочанското, Калеиl.liкото и Хисаря на Ловечъ, 
сега добре залесенъ. Въ самия градъ по-рано бt
ше много инт,ересенъ покрит,ия мостъ съ нt1колко 
десятки дървени дююени, пълни съ стока, но той 
изrоре преди две години; сега •се строи въ с~

щия стилъ, но дървената часть ще бжде замtсте
на съ бетонъ. Сжщо банята (хамана), простран
на, съ мно,го отдtления, послана съ хубави мря
морни плочи и -съ rолtмъ с,в·l;тълъ ку-пель, •като 
предверие и м ·l;сто за събличане и лежене, -
представя голtма и хубава сграда, чиято старо,сть 

не знаемъ . Въ предверието има водоскокъ, чиято 

вода е докарана отдалеко ~1 по водопровода и еж 
открити, както въ лозята така и въ града много 

,, маслаци " - 1<J1аденuи за гребане на вода. 
Въ Ловечъ се засели11и действително доста 

жители отъ села •И градоu,е, но той можа да за

пази чрезъ женидби своето единство и старитt 
фамилии все още заематъ видно мtсто ,и преда
ватъ на на.сеJ1ението старитt навици. Ловчанетt 
еж весели, гостоnрием.ни и затова •Lиновницит-1;, 
които еж живtли въ Ловечъ си сnомнятъ съ удо
волствие за тtхъ и за ·гl;хния nриятенъ rрадъ; 

мнозина оставатъ за винаги негови граждани. Ло
вечъ има просвътено гражданство и той е далъ 
много видни дtйци въ политиката и науката. Тоя 
градъ е приrоденъ за училища и nансищ1и и аме

риканцитt еж направили много добъръ изборъ, 
като еж отворили въ него гимназия съ добре на
реденъ nансионъ. Въ други страни пенсионеритt 
търсятъ тихи, красиви и ефт.ини градове, за да 
nрекаратъ старинитt си, за България Ловечъ би 
изпълнилъ :v1нdго добре тая задача. 

Проф. А. Иwирковъ. 
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СТF\РИ ПЖТУВF\НИЯ ПРЕЗЪ БЪЛГF\РИЯ 
Joseph Boscovich - дневнинъ на едно пжтуване отъ Цариградъ до Полша_ въ 1762 г. 

Абатъ Иосифъ Бошковичъ, нрочутъ математикъ и 
астрономъ въ XVIII въкъ, е по народность даJ1матинецъ и 
с родомъ отъ Рагуза, но по-rо11ъмата часть отъ живота 
си прекаралъ въ Италия, като 'члснъ на Изуитския орденъ 
11 uъ пжтуuания изъ Европа. Той е билъ професоръ по 
астрономия въ нъколко града, правилъ е измърсния ш1 
два градуса отъ единъ меридианъ, възложено му е бидо 
да направи карта на Бразилия I{ др. Бошковичъ е билъ 
единъ отъ прочутитъ мжже на 18 въкъ и броя па него
витъ съчинения достига до 71. Неrовитl; rодъми умствени 
способности го издигнали твърде много и той често е бклъ 
натоварванъ съ важни мисии при европейскитt дворове, 
порадн което е ималъ и обширни връз1<И. Той е умрълъ 
въ Милан9 въ 1787 г. на 76 r. възрасть. 

Бошковичъ е миналъ презъ България въ 1762 г. -
1·одината въ която се е nоявида Паисиевата история. ТоИ 
с пжтува11ъ заедно съ Аю·лийския 110с;1аникъ Жакъ Пар
теръ, който се е връщалъ отъ 

Цари1·радъ въ Ан1·лия презъ 

т·l;зи нtща, лоради което ние •мож,ахме да тръг

немъ за Фа~<и едва въ единъ .и лоловина часа. 

Имаше ловече отъ летдесеть жени, които се 

бtха събрали съ_ много мал'К•И ·момчета и момичета, 
за да ни видятъ ·1<ато заминаваме; но не ое ,виждаше 

нито единъ мжжъ, които б·l;ха избi;rали отъ •Се

лото, за да не бждатъ mринудени да лридружаватъ 

и лодломагатъ 1<олата лри ;юшавъ пжть; чакахме 

доста за да ·моrатъ да се нам·l;рятъ шестима нао
коло; турцит·I; лринудиха даже попа и единъ бt
денъ старецъ да следватъ колата. l{огато бtха 

преминати най-лошитt мtста, господинъ послан
никътъ лоиска абсолютно, г/; да се върнатъ у 
тtхъ и имъ даде малко лари, t<оето той правtше 

1 България, Полша и крf,\то се 
е съгласилъ да вземе Бош -
ковича въ това пжтуванс . 

Пжтьтъ за Подша е вървълъ 
презъ Одринъ, Айтосъ или 
Карнобатъ, Провадия, Доб
рнчъ, Бабадаrъ и Тулча, н ние 
имаме и други описания за 

ТОЗИ ПЖТЬ, ПО КОЙТО ~Ж МИ
НЗВЗЛИ мноrобройнитъ посол
ства на блtскавия Полски 
дворъ. Но между всички тю1 
описания, дневника на Бош 
ковича се отличава както съ 

своята 1·011tма подробность, 
тъй и съ редъ ценни сведе

ш1я за населението въ с. из

точна България . Неговото 
описание е из11·взло иай-пър• 
во на flталиянски - Guernale 
di un voyage da Constantinopli 
in Polonlи , на който езикъ е 
има11О нtколко издания. Днев
никътъ е направf1лъ rол·l;мо 
впечатденне на времето и е 

билъ nреведснъ на френски 
въ 1772 и на нtмски въ 1779 
г. Този nреводъ е наnравенъ 
споредъ френското аздание 
- Journal d'un voyage de 

Ловечъ. Покритиятъ мостъ следъ пожара 

Constantinople en Pologne, Lausanc, 1772 г. 
Бош1<овичъ е тръгналъ отъ Цариrрадъ на 24-ий май. 

Къмъ 110сданика c,v, бИJш аташирани сдинъ офицеръ, съ 
нtко111<0 яни•1ери, които еж осигуряваш, безопасното пж
туване па чуждитъ nослашщи. Тоз1-1 оф,щеръ на турски е 
носилъ титла михмандаръ и освенъ за безопасностьта, 
ималъ е още грижа да служи като посредникъ между пж

туващитъ и мtстнитъ власти при всички случаи. 

2 юний. - Този день сутриньта пристигна 
отъ Адр.ианопълъ единъ Оедарь или Бостанджи, 
за да уред.и съ Михмандара раз-носкитt и храни
телнитt лрипаси, които трtбваше да доста-ви това 

село зависимо отъ неговото управление и .ние 

трtбваше да платимъ яденето, а освенъ това и 

Махмандара даде 104 пиастра за това нещастно 
село. Трtбваше доста време за да уредимъ всички 

винаги въ та1<ива изI<Лючителни случаи, когато 

имаше нужда да помаrатъ мtстнит·I; жители. 

Пжтищата бtха язцtло издълбани отъ дъж
доветt; видtхме обработени земи отъ дветt стра
ни на лжтя и едно rолtмо село отъ дtсно. Ние 
имахме много проливни дъждове. Из.вестна ,време 
преди да стигнемъ до селото за пренощу-ване, ние 

срещнахме стража съ единъ барабанъ; има раз· 
лични такива стражи, разлоложени въ тtзи пла
нини за сиrурностъ на пжтницитt. 

Пристигнахме въ Факи t<ъмъ дес•еть часа, тъй 
като поради лошит·I; лжтища направихме единъ 
часъ по:вече отъ к-ол·кото обикновено за този 
пжтъ; при влизането въ селото, керванътъ бt зао
би1<олеt1ъ отъ нtколко малки момичета, 1<оито има• 
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ха въ ржцетt си по •едно решето съ ечмикъ, който 
хвърляха въ колата. Отъ овоя страна посланикътъ 
имъ ~върли пари. Селото се състои отъ 88 кжщи, 
населени •съ християни българи, то не зависи .отъ 

никое друго село или rрадъ и плаща на великия 

rосподарь сто кила ечмикъ годишно. Това кило, 

както Цариrрадокото, има двад:есеть .и две оки те
жина, оката 32 унции, но казватъ, че това се 
удвоява и учетворява. Ние имахме за квартири 

нtколко кжщи, подобни на тtзи въ 111реднитt дни. 

3 юний. - Падна rолtмъ дъждъ, който поч
на презъ 1-ющьта и трая до обtдъ; ние искахме при 
,все това, да тръгн:емъ, но тъй като се за,къснt 

твърде много, както поради лошото -време, тъй и 

поради друг-и случки, останахме цtлия день. По

праJВо, валt чакъ до вечерыа на нtколко пжти; 
rолtмата каль предъ кжщитt и въ ц·!;лото село съ 
мжка ни позволяваше да излtземъ отъ нашитt 

квартири или по-право затвори; селянитt, ·обаче, 

дойдоха да 111tятъ .и да иrраятъ въ тази каль, ако 
може да се нарече игра ,едно твърде бавно дви

жение, което правятъ държейки ,се х1ванати за рж

цетt и вър11ейки ту напредъ, ту назадъ. 

.. ' 4 юний. - Тръгнахме въ 8 часа сутриныа 
за •f{арабунари и по този пжть намtрихме rолtма 
гора; •срещнахме изпърво стражата отъ Факи, 
после тази на КарабуJiаръ. 

Малко преди да стигнемъ селото, нам·!;рихме 
една ч,ешма и до нея нtщо като кьошкъ, покритъ, 

кжд:ето правятъ молитва и 1юйто служи за под

слонъ отъ дъждъ; при нужда може даже да се 

принощу.ва тамъ; кальта, i<oяro бtше rжста, ни 

затрудняваше твърде IВЪ пжтя, който бt изминатъ 

за петь часа вмtсто за четири и поради което при
стиrнах~1е въ единъ часа. 

Карабунаръ е едно твърде голtмо село отъ 
петь или шесть стотинь кжщи турци и българи; 

то 'е разпол·ожено .въ една много хубава долина, 
ра!Вна, покрита съ дървета и цвtтя и прорtзана 
отъ една маЛ'ка рtкичка; тази долина, която е зао

биколена отъ височини отъ едната и другата стра 

на, ми изr лежда да има поло·вина миля широчина 

и нtколко мили дължина. Като влtзохм-е, намt

рихме, че ни еж опредt1шли за квартира една кж
ща, до каят.о имаше друга населена отъ християни 

и кждето имаше болни отъ дребна шарка и на 

насъ ни казаха, че много други 1<жщи ,отъ това 

село еж споле-гени отъ сжщата тази болесть. Чор

баджията на селото ( това име носи началника или 
пошювника на нничаритt; сжщото се дава и на 
първенеца .на селото, както тука); ч,орбаджията, 
казвамъ, бt много шобезенъ и IП·оказа къмъ насъ 
особено внимание, той ни предложи I<жщата, коя

то бtше най-хубавата въ селото и която обик
НО'вено Н•е се опредtляше за ювартира; прибавяйки, 
че тя не бtше чи,ста ·отъ шарка, разсждихме по 

тоя случай за по-голtма сиrурность да излtземъ 
отъ селото на бишакъ. !{ат.о преминахме единъ 

мюстъ, по•строихм~е палаткитt tВЪ ра•вниJiата въ 
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подножието на хълмоветt, коит•о я оrраждатъ и 
които не еж вис,оки отъ тази страна. Изкачени на 

тtзи височини, вие се радвате на най-хубавитt 
гледки, които може да си въобразимъ: отъ една 

страна се виждатъ планинитt, ·селоТ'о, и полето, 

I<жд:ето пасатъ многобройни ста,да и отъ другата 
страна една rолtма доли.на и редица хълмове 
твърде приятни и покрити съ зеленина. 

Едва построихме палаткитt и отъ другата 

страна на палаткитt дойде изобиленъ дъждъ, 
следъ ,който пристигна отъ селото една тълпа 

хора, които искаха да ни забавляватъ съ тtхнитt 
111tсни и ·варварски инструменти, въ над:ежда да 
изтръrнатъ отъ насъ пари. 

5 юний. Станахме тази сутринь въ петь часа 
за да тръrнемъ рано за Аед:осъ (Айтосъ), който 
б·13ше отдалеченъ асемь часа; лошия пжть на
прави това разстояние по-дълг.о. Конакчията, т. е. 

Хйондара или слугата на Михмандара бtше за
миналъ за това селище, за да приготви конакъ 

или квартира -споредъ обичая. Но Михмандара ни 

препоржча твърде много, вмtсто да следваме 
правия пжть, да ни за,веде .въ дtсно презъ Карно

батъ, rрадъ отдалеченъ ·осемь левги; като ми
нах·м1е презъ него, удължих;ме пжтя съ шесть 

ле•вrи . Причи1:1ата да ни съвt11Ва то,ва отбиване бt, 
че той бt получилъ въ ,Кара•бунаръ ,една •сума отъ 
сто пиастри въ повече, при усл,овие, .вмtсто да 

вървимъ презъ мtстностыа подъ юрисдикцията 

на това село, да излtземъ ,ведна~rа. За да спечели 
тази сума, госоодинъ посланикътъ се съгласи да 

се удължи пжтя и да се загуби единъ день, тъй 

като той бtше увtренъ, както бt предупреденъ 

и въ Пера, че Бал,канътъ или планината Хемусъ, 
който почва да ,се мина,ва [!.ри Айтосъ, ,е по-малко 

лошъ и по-'Кжсъ, минатъ при Карнобатъ, макаръ 
че нtколко други министри бtха го преминали 
при Аедосъ ,(Айтосъ). To,na бt може •би едно пре
димс11во, но Михмандара не спечели стотt пиа
стри, тъй като жителитt на Карабунаръ съоб

щили вед1на,га •въ Карнобатъ, че тt -еж му ги дали 

при услови1е, че ще 1\ждатъ прехванати отъ па

ритt, които трtбва да получи въ то,зи градъ. 

Т.олкова турцитt, даже на ,служба, се лъжатъ 
едни други, щомъ е въпроса за интересъ; при 

това ни се каза още, че къмъ Аедосъ 11ма по
вредени м•остове и ч1е презъ Карнобатъ пжтя е 
твърде добъръ, но лошиятъ уопtхъ презъ този 
день ни убеди въ противното. 

Докато размишлявахме върху промtната на 

пжтя, дойде единъ куриеръ русинъ, из1Пратенъ 

отъ Пера на първи ю1ний нечерыа, който ни до
несе писма и за насъ бt щастие, че той при
стигна нtкол,ко часа преди да промt·нимъ на

правлението; той ни увtри при това, че това за

оби1J<аляне ще направи минаването на планината 

по-малко мж.чно. 

Тръгнахме 1<ъмъ деветь ча,са; но Михман
дарыъ ни ИЗ'Иrра подло. Поради намере.нието си 



да се спремъ въ едно село поср·l;дъ нощь и по 

такъвъ на,1инъ да Сlfl ечели нова сума като минава 

презъ едно селище отъ друга юрисдикция, той 

ни прекара не по нап ра·вения пжть. Ние се на,м·в 

рихме върху височини ср·вдъ гори, 1<ждето съ 

МNЖа открихме нtкот<о следи отъ кола презъ 
нападалит·I; дървета, дупки и застоял и води ; по 
ради то1Ва, трtбваше да слtз,емъ въ кальта, която 
б·вше ,,шоrо дълб()ll(а и да теглиме съ rол·l;ма мжка 
1<олит·I;, за да преминатъ лоши1"~ ,м·l;,ст~ . На обtдъ 
ние се anp·l;xмe за да се подкре'пимъ и да оста
вимъ да '11Очинатъ конет-1;, ,които бtха из.морени. 

Останахме три четвърти часа; казit ни се, че ние 
не б·l;хме по далечъ отъ два часа отъ селот,о, като 
предполагаха, че бtхме избрали най-близкото. Въ 
единъ ч,аса и три четвърти ние слtзохме една го

лtма плани на и с-е .намtрихме въ едно село наре
чено Караджиларъ, кжде• 

'Ка, въ подножието на който, влизайки въ долина 
та, преминах;ме единъ твърде издълбанъ ровъ въ 

който тече бързъ п,отокъ. Следъ ,като преминахие 

11·влата обработена площь, стигнахме най -после въ 
десеть часа въ l{арнобатъ, раз,положенъ на края 

на равнината. Тази станция бtше поносИ'Ма . Тя 

(Карнобатъ) принадле>lfеше на единъ турчинъ, 
който ,ни предложи кжщата с,и, за да получи едно 

препюржчнтелно писмо отъ Господинъ По,сланника 
за Цариградъ. 

Най-гол·l;мото нещастие ,б·в тамъ, че колит·h, 
теглени отъ коне, въ които б1ха леглата, като 
пристигнали твърд:е късно презъ нощьта при раз

валения мость, за който опоменахъ, не могли да 
се изтеrлятъ и останал,и тамъ д:о сутриныа; по

ради това, като нtмахме нищо друго освенъ голи 

сrени и 1Подъ, ние ,зечеряХ:м1е съ то·ва, което б-l;ше 

то въ лtво се вижда единъ 
Сарай съ rолtми сгради и 
наблизо една друга по
стройка съ кьошкъ. Тtзи 

постройки и цtлото село 

еж дадени като апанажъ 

на единъ отъ Кримскитt 

князе(/{алrа Фереrъ Ханъ). 

Тtзи князе живtЯlъ обик

новенно въ Ямболъ, ма

лъкъ rрадецъ разполо

же нъ въ съседство и тt 

иматъ за апанажъ околн~:r 

села. Видtхме тука кози 
между едно стадо отъ ов

це, това, което не срtщ

нахме никжде въ цtлия 

нашъ пжть, nй като ста

дата се състояха отъ овце, 

крави, волове и нtколко 
биволи съ тtхнитt юнци. 
Ние видtхме сжщо до 
всички села много r ж.ски Ловечъ. Кжщата въ която се крилъ Левски 
и по нtколко кокошки и 
пилци, но не и пуйки; следъ два или три часа 
пжть ние сти гнахме Ха р м а и л и, турско село, 

кждето управи'Гелыъ ни каза, че Кар11-1обатъ е 
само на единъ часъ разстояние отъ тука. Обаче, 
сJfедъ като върв·l;х;ме два, ние се намtрихме за· 

мотани въ едно широко поле, кждето напредвайки 

съ мж11<а, стипiахме до единъ мостъ разваленъ 

наскоро, който ни попречи да преминеrмъ отта 

тъкъ; озъртахме се навс11<жде за да откриемъ 

другаде мtсто за пр,еминаване, бtше по,111-1ало ве
че да се мръ~<,ва, за ща,стие 1времето б·l;ше ху

бапзо, небето ясно и луната пълна и ние нам-1;

рихме единъ други мость новопостроенъ, който 

минахм,е следъ дълго за,оби1<аляне; тамъ нам-l;рих
ме турска стража съ своя барабанъ. Напредвай1<И 

заобиколихме една пла,нина съ една широка рав

нина и стигнахме до единъ ужасенъ склонъ пъ

ленъ съ грамадни камъни и изпо1<ъртена настил-

~~ .. ,.--
·приrотв·ено за обtдъ и си л·l;гнахм,е ·върху сtното; 
Гооrюжата на ПосJ1аини;~<а бt длъжна да постжпи 

като другитt, понеже нtмаше легло, но бидейки 
твърде уморени, ние спахме чуд:есно. 

6 юний. Поч,ивахме презъ ц·l;лия този день; 
конетt почти не можеха да ни служатъ и всички 

·наши хора бtха капнали отъ умора. Следъ единъ 
мжчителенъ пжть, който трая тринадесеть часа 

безъ прекъсване, ние б·вхме поразени, като се съ
бу дихм·е, отъ ху,ба,вото мtстоположение на !{ар

нобатъ, който е голtмъ туро1<и rрадъ. Той е раз
поJIО)l,енъ отч асти въ равнината, отчасти върху 

склоноветt на малки планини ИJrи rто-скоро из
дигнати хълмове, които еж крайнит·I; издънки на 

планинската верига Родопи. Тази равнина е пре

сhч,ена отъ една малка р-l;ка, която минава близо 

до мtстото кждето отседнахме и малко по-нада-
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J1ечъ, тя се минава презъ единъ ху,бавъ камененъ 

мость. На вънъ на около половИJна миля има една 

приятна гора, посадена съ високи дървета, наре

дени изкуственно; земята е покрита съ всtкак,ви 

вищове растения; въ околностьта пасатъ стада, на 

всички страни се виждатъ села, малко отдалечени 

едно отъ друго. Тукъ имаше панаиръ, който бt_ше 
поч.налъ вч.ера; той 1'рае три деня. Тукъ идватъ 
ча,къ отъ Цариrрадъ търговци турци, -гър1.1;и, ев

реи, които НОСЯТЪ l\'VHOГO стоки и между другото 

много принадлежности за коне. 

Единъ евреинъ отъ Цариградъ дойде и въ на
шата кварп1ра съ ошедала и други дре·болии. За 
удобспзо на панаиря, има известно число дюкяни; 
презъ ,времето, когато се опрtхме на това мtсто, 

видtхме да отиватъ и идватъ много кола и една 
грамадна тълпа хора. 

Г,осподарьтъ на нашата кжща бt Б а й р я к
т а р ь, т. е. з,наменосецъ на шесто110 яничерско 

отдtлени,е; той ·е б.илъ Сердаръ т. е. началникъ на 

яничеритt въ областьта и за да има таз1:1 длъж

ность, плащалъ ше,стдесеть лиастри всtки три 
месеца на Агата на янич,еритt. Единъ други е 
взелъ тази длъжность чрезъ интриги и той поиска 

и получи отъ Господинъ Посланника едно препо
ржчително писм•о за Ца1риrрадъ, за да си я въз
върне. Той е билъ въ 1734 rод. при битката при 
Кочимъ, въ която турцитt кат-о -били разбити, еж 

избъгали и се завърнали всtки у тtхъ по най
кжсия пжть, както билъ тtхния обичай, ,ни каза 
самъ той. На то·ва мt•сто има малка рtкичка, коя
то се нарича 1{ а р н а б а т у ,с у л а р ъ. 

Колитt пристигнаха сутриньта и ·се започна 

сушене110 на палаткитt и разтоварването на всич
ки кола съ по шесть 11tола, които бtха наети до 
това м~сто, понеже трtбваше да се сна6димъ съ 
други; трt1бваше еж.що да се взематъ други коне 

на мi.стото •На тtзи, коит,о не можеха пов,ече да 
въ,рвятъ. Обtдвахме и взехме сю11вtтни мtрки, 
за да можемъ да тръгнемъ на другия денъ. Кадия
та или сждията ни обеща нови кола, които обаче 
ние напразно чакахме. 

7 юний. Загуби се много .време, за да ·се сна

бдимъ съ кола отъ ,които имахме нужда. Михман
дара би моrълъ да ги получи лесно предния день 

на умtрени цtни, но за да ги има безплатно, или 
да разходва малко, 'Гой за,губи времето и тt бtха 
ангажирани отъ търговци, които си отиваха отъ 

панаиря, който с-вършваше този день. За да на
кара съ сила турцитt да д1оставятъ коли, както 

изискваше фермана на Голtмия Господарь, който 
изрично постано·вяваше, щото да не се остава 

1 lосланника да му липсва нtщо, кадията не смtе
ше, като се из.ви·няваше, че тtзи хора бtха то,1-
кова лоши, че човtкъ не е сигу'Ренъ за ,своя жи

вотъ, а·ко употрtби •сила. Следъ ·като се rоiВори нt
колко пжти и следъ като Михмандара обеща, че 
положително ще има коли за веч,ерьта,, рtшихме 
да тръrнемъ съ каруци и кола теглени отъ коне 
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за ДобраJ1ъ (предпОJ1агаше се, че пжтн не е 110-

веч·е отъ четире часа), и да оставимъ съ Михман
дара домакиня на Гооподинъ Посланника и нt
колко други хора, които трtб,ваше да го следватъ 

и да ни настигнатъ презъ ,нощьта съ волски кола, 

за да почнемъ да изкач1ваме планинитt на другия 

день. Прочее, обtдвахме и въ единъ ча•са тръг
нахме. 

Едва почнахме да лжту1ваме и дъжда ни за

валt, пжтищата бtха тъй пълни съ каль, че ко
нетt съ мжка си изтегляха краката. Ние оставихме 

на дtсно една изкуствена могила и малк,о следъ 

това едно християнско село именуемо Сарамезе, 
единъ часъ далечъ отъ Карнобатъ. Трtбваше да 
пребродимъ на тава мt,сто малката рtка за КОЯТО 
rоворихъ, понеже моста бt разваленъ; кальта бt
ше тъй дълбока и водата rолкова ,висока, че следъ 
като размислихме върху неудобсrеото да минемъ 
петь-шесть ,блата съ голtма каль и да пристиr.немъ 

късно -въ Добралъ, ни.е се върнахме назадъ и влt
зохме ·въ старото ,село два часа следъ нашето из

лизане. Карнобатскитt жители, ,като ни ·видtха да 
се .връщаме, накараха да ни с,е опредtли отъ Ка
дията друга кжща, много по-голtма и по-удобна; 
тя ,се съсrо,еше отъ много свtтли ,стаи на първия 

етажъ и ра3'положена съвсемъ близко до първата; 
нtколко турци, които заминаха, еж я заемали 

презъ панаиря. 

Господарьтъ на тази кжща бtше младъ яни
черинъ съ твърде хуба,ва вънкашность, който има

ше едно друго жидище, твърде удобно за тази 
страна. Той дойде малко следъ rова цtлъ разrнt
ве"Нъ, че еж му взели ,кжщата ,безъ да му кажатъ 

нtщо, това кюето не се пра,ктикува къмъ турцитt; 
той изглеждаше неукротимъ и каз·ваше отъ все, 

сърдце, че ако бtха поне малко го предупред1или, 

той щеше да напра·ви честь да я даде и би поне
сълъ всички разноск,и ,по престояването на Го·спо
динъ Посланника, но той бtше ядо,санъ, отъ на

чина ·по който се постжпва сп,рtмо него и за 
ос,кърблението, което му се нанася, като ,се смtсва 
съ подаНlницитt хрwстиЯ'Ни, на ,които кжщитt се 
взематъ безъ да ое иска тtхното съгласие. Госпо
динъ Посланникътъ му ·каза съ rолtма доброта, 
че той не иска да прави нас,илие ни вреда никому, 

че той не е билъ уведоменъ qa неправилностьта 
на този случай, ч.е тоiВа съвсе,мъ не му харесва и 

намирайки неrовитt оплаквания справедливи, тqй 
е гото-въ да излtэе отъ кжщата ~и да се върне въ 
своето първо жилище. Младиятъ човtкъ, като из
мtни при тази речь изведнъжъ лицето и тонътъ, 

каза че е много довол,енъ, даде на драго сърдце 

кжщата и остан·а съ насъ да пие кафе и чай. Той 
отиде даже да търси своитt братя, родитеm и 
приятели, този день и следния, както ще се види 

по-после и бид,ейки задълженъ да остане въ това 

селище, той ни правtше че,сти и дълги визити. Той 
накара да дойдатъ нt1колко жени на неговитt 
роднини въ едно отъ крилата на кжщата, откж

дето тt можаха да видятъ Госпожата на Послан-



вика. Той 11 оис1<а, .11·l,1<арн да uиди .11:1i1ка ) 1 у, конто 

имаше заболtли очи. Той б·lшrе rотвачъ въ Цари
градъ на втората одая нничери, къмъ чийто 1юр-

11усъ се числ.еше. Тази длъжность се почита у 
турцитt и -гой б·!;ше дошелъ да ,се радва на свое

то богатст.во въ своето родно м·!;сто . Това б·l;ше 
еди нъ и•стински малъкъ господарь, неговия кал

пакъ или боне ,бtше винаги върху ухото му. Не
говата вън1«1шность бtше изрядна; всtки пжть, 

1<оrато ни •правtше посещение, което (както ка
захъ ве•1 е) б·l;ше често, той см·l;ннваше дреХIИТ'Б 
с и, за да можемъ да видимъ rарде,роба ~, у, който 
бtше доста значителенъ. Той прие обаче съ алч
ность н.е само тритt •бутилки вино, които Послан
ника му поднесе въ знакъ на сърдечносп,, но той 
взе с1, гоJ1tм а признателность ед1-tа сребърна мо
нета на стойность лиастръ 

и половина, която той за

минавайки му даде въ рж.

ката за наемъ на кжщата, 

която макаръ и обширна, 
бtше построена само отъ 

дърво и следователно (го
рата бидейки близо) не 
бtше струвала на неговия 

баща, както той самъ ни 

каза, повече отъ хиляда 

пиастри. 

Обещаха ни търже
ственно за този день, пре

ди вечерь, коли. Вечерьта 

като не видtхме кола, увt

риха ни, че ще ги имаме 

на другата сутринь; съ 

тази надежда ние напра

вихме rолtма разходка въ 

полето, на връщане иг

рахме, вечеряхме и си лtr-

11ахме смtтаИки да тръr -
немъ рано сутринъта. 

8 юний. Като се съ
будихме къмъ ос~мъ часа, 
ни е се видtхме •излъгани БЪ нашиг1; оча,шания, 

1<ошпt не бtха още дошли и на•празно ги оча1<

вахме .известно време. Най-после ка,дията изпрати 

отъ своигl; хора въ селото Сарамезе за да взематъ 
съ сила отъ т-l;зи ·5•t;дни селяни. Чакахме нетърпе-

11иво погл еждайки ,отъ време на •вр~ме въ полето 

служейки с•и даже съ далекоrледъ, но това б·I; 
безполезно . Следъ н·l;коJ1ко часа чакане до ~iдоха 
най-после да ни кажатъ, че н·l;мало ника1<ни кол11 

въ това се110. Н·l;маше какво да се прави, освенъ 

да се повика кадията и да му се говори твърдо. 

Ув·l;риха го, че ще се взематъ кола въ града на 

1<аквато цена и да е и че ще се из-прати въ Пор
тата единъ я ничарь, за да се оп11ачемъ. Тtзи за
плаШ1Зания му дадоха страхъ толкова, че тoii 
вед:наrа намtри кола ; но бtше нече толкова 1<ъс-

110, ,, е нне не ~южах~,е да тръгне~гь и тр·l;бваше дJ 
има~ , е търпени-е презъ остана11ата ,, асть на деня; 

обtдвах~,е и отидохме после да се разходимъ по 

по11яната до гората, за 1<оято вече спо,:ме·нахъ. Въ 
стадото, което имаше за овчарь е;tинъ младъ чо-

11 ·l; 1<ъ съ хубава вънкашность, избрахме едно агне 
за заба1зление на децата и зе него му се дадоха 

петнадесеть 1~ари; всичко е евтино ,въ тази стра на: 

01<а (или трн J1и ври) овнешко месо се продава че
н,ре пари, шесть яйца за една пара. l{ато дой 
дохые въ кжщи, имаше много турски жени, 1юито 

б·l;ха дошли въ двора и нас-l;даJ1и по стълби-гl;, за 

да видятъ Госпожата на Посланника, презъ което 
вре)•l е ние б·l;х~,е ·въ 1<ьош1<а. Имаше еж.що много, 
които гледаха отъ улицата . Стопа нина на кжщата 
дойде да ни види съ овои-гl; братя, 11риятели и ·мно-

Ловечъ. Пжтьтъ за Троянъ 

ж~ство турни и сереларьтъ, които говориха съ 

насъ. ! !опитахме ги каква tВъзрасть достига чо 

вtкь обикновено въ тtхната земя, т-1; ни отгово
риха, ч е тукъ на шестд,есеть и седемдесеть години 

се r11еда като на напредна11а въз,расть, но че има 

старци които жив·l;ятъ до 100 години, (които пра
вятъ наши деветдесеть н седемь), понеже т-hхната 
година е дванадесеть луни и е по-ю,,,са отъ на

шата около д,ванадесеть денп. l{от<ото за децата, 
ма~<аръ че сжществу,ва полига,мия, увi;ряваха ни, 
че р·l;дко има баща, който да има повече отъ дrва

надеоеть отъ всичкитt си ж·ени. Между това, при
стигнаха седемь rол·l;ми 1<ола тег11 ени отъ по два 
би вола вс-l;ка, върху които 11,есно се натовари 

всич 1<0, което бtше върху десеп, волс1<и кола 11 

решихме да тръгне•ме на другия день. 

(Следu•). Съобщава: Ст. Андреевъ. 
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CBETF\ Мf\РИНА -- ГЛУХИТь КАМЪНИ. 

Единъ кжтъ отъ нашето отеч,ество, който за 
служава да бжде nосетенъ отъ туриста и архео
лога. Първиятъ ще съзре отъ -върха въ дале
чината бJJ·tстящитt минарета на Одринскитt джа
мии, хубавата долина на Арда, Сакаръ-планина, до
лината на Марица, надипленит·I, вериги на Южнит1; 

Родопи, поrJ1едътъ му най-после ще отпочиJ-1е въ 
далечния хоризонтъ на северъ, въ синкавит·I; ве

риги на Ср·l;дна-rора и Балкана. Археолоrътъ ще 
има да се замисли върху 01-юва, което ще види по 

скал итt. 

Света Марина е лесно достжпна. Отъ гара 
Любимецъ поч ва на юrъ новостроящето се отъ 
Урудоваци шосе Любимецъ - Орта-1<ьой. Пжтьтъ 
до С-вета Марина е удобно шосе, вече готово, п 
мина,ва презъ ceJJaтa Лозенъ (на 7 1<лм . ) и Малко 
Градище (на 14 1шм . ), 1<оето е разположено въ 

Ловечъ. Дръстене махала 

политt на Родопитi;, за да почне да се из1<ачва, 
п равейки широки живописни завои, ,J<Ъмъ водо

дtла. Нtколко удобни дърварски пжтя, кръстос
ващи шосет-о, водятъ къмъ върха Св. Марина. Са

миятъ връхъ е спадалъ въ граничната зона при 

старата турско-българска граница. Населението 
отъ с. Малко-Градище по-рано не е могло да по

сещава върха и почти нищо не може да разкаже 

за него. Най-бJJизкото село отвждъ с11арата гра 

ница е с. l{ерезлеръ, сега населено съ бtжанци, 

които нищо не знаятъ за скалитt. 

Околнитt върхове еж обраСJIИ съ хубава ши
роколистна гора, предимно липи, и 'Въздухътъ, про

питъ презъ юний съ нежния ароматъ на цъвнадит·l; 

липи, с-l;кашъ самъ навлиза въ дробовет·s. А надъ 
зеления клона,къ стърчатъ „Глухитt· камъни" съ 

почти отвесн и стени, като многостранни пирамиди, 

и спиратъ погледа още отдалечъ. 
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На повечето отъ скалитt се виждатъ още 
отъ далечъ множество правожrълно наредени въ 

редици и еднак,ви по roJitминa и форма дупки, 

като бойници на древна крепость. Най-низ1<ит1, 
дупки отстоятъ на около 3 метра отъ основата на 
скадитt, а на.й -високитt еж на около 20 и пове,1е 
метра. Отворътъ на дупкитt има форма на тра
пецъ съ основи oкoJio 40 и 25 см. и височина 50-60 
см, Дълбочината въ основ-ата е 30 см., на върха 
15 см. Въ повечето дупки нtма нищо, а въ нtкои 
- случай но на,вtти отъ вtтъра листа, или черуп
ки отъ лешници и желжди, остатъци отъ пира на 

нtкой отъ мноrобройнит·I; перкати обитатели -
орли, ястреби, гарвани. Такива дупки, наредени .въ 

rрУ'пи по 2-3-4, има 01юJ10 300. Нъколко обаче, 
за да nотвърдятъ поrовор1<ата, че всt1ю правило 

има из-ключение, иматъ за въ.ншенъ от1юръ ква

дратъ. 

Че тtзи дупки еж. резултатъ отъ 
планомtрна човtшка дейность, не може 

да има съмнение. Но кой ги е дълбалъ? 
Съ каква цель ? Кога? Кому еж. били 
потрtбни тия дупки? О1ъ еж.щата епоха 

ли датиратъ тt, както не по-малко ин
тереснитt и эаrадъчни следи върху една 

недалечна отъ тtхъ скала? 

Върху последната скала н-tма нито 
една дупка, подобна на описанитt. Оба

че много добре еж. запазени издълба
нитt въ скалата стж.пала, дълбоки 70 см., 
високи и широки въ дълбочина по око
ло 20 см. Ст.ж.палата еж. наредени въ две 
групи по около 10- 12 стж.пала, раздt
лени съ хубава платформа, rолt.ма около 

1- 1 ·5 кв. метра. По тия стж.пала лесно 
и удобно се изкачва на върха на скалата. 
Върхътъ е равна четверож.rълна площь 
съ страни около 4-5м. и заобиколеиа съ 
хубаво запазена издълбана въ скалата пж.

тека,широка около 40 см , Върхътъ прилича на кратеръ 

- четвъртити отвесни стени эаграждатъ една яма 

около 15 куб. м, въ която се намиратъ остатъци отъ 
тухли, пръсть, камъни. По всичко личи, че скалата 
на върха е била издълбана тъй, че въ дупката е 
построено жилище, скрито въ скалата, невидимо 
отвънъ, обитателитt на което еж влизали въ него 

удобно по издълбаната въ скалата стълба, А ТИ>1 
обитатели ще еж били ,остроумни хора: на една 
отъ отnеснитt стени на сжщата скала издълбали 

отворъ съ сводъ около 1Xl.5 м,, водящъ въ една 
изкуствена п-ещеря съ отвесни гладки стени, rо 

л·l,ма около 3 куб. метра, въ която и презъ юлий 

имаше вода. Но ,ка~<ъ прониква водата тамъ? От
весната стена е набраздена съ улейчета, водящи 
къмъ отвора, тъй че дъждовната вода, или водата 

отъ топящия се сн·l;гъ, ое влива право въ nеще
рята. Около скалата има стари в·l;ковни лози, де-
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бели като човtшка ржка, а сжщо и други поди

вtли плодни дървета - череши и сливи. 
Отъ тая скала при ясно време се tвижда въ 

хоризонта на северъ Срtдна-Гора и Стара -Пла
нина, на юrъ - долината на Арда и rребенитt на 
Южнитt Родопи, на изтокъ - Одринъ, Свилен
rрадъ,. Сакаръ-Планина. Наблюдательтъ, скритъ въ 
своята наблюдателница, безъ да бжде виденъ, е 
моrълъ да следи какво става въ околностьта ... . 

Но за какво еж служили ст-от-ицитt дупки въ 

близкитt скали? Не е ли по-пр'авдоnодобно пред
положението, че въ древни времена тамъ е имаJIО 

св,еl'илище? Може-би на старитt тра-ки-одриси, 
които еж владtли мtстата, видими отъ скала'Га? 

Мtстното население не може да даде ни

какви- сведения, никакви. предания. Нtкои свър
зватъ Св. Марина съ хайдути. Знае се само, че 

овчар•1ета еж намирали стари пари ( ,,антики") въ 
подножието на скалитt, но ,еж ги загубили; а спо
редъ нtкои по-.интелиrентни селяни, тия монети 

еж 6или закупени отъ „иманяри" отъ Харманли.и, 
„които имали плановетt на постройкитt около 
rлухитt камъни и знаели кжде е заровено има

нето,, . . . 
Излаrай1ки това, което можахъ лично да ви

дя и узная при rпосеще1Ни-ето ми на Глухитt ка
мъни въ 1927 и 1928 година, желая да подтикна 
туриста, а най-вече ·историци и археолози, да се 

заинтересуватъ за тия ,скали, да ги посетятъ и 

изучатъ. 

Д-ръ Стеф. Мутафовъ 

Бележка Редакцията. При удобенъ случай ще се 
повърнемъ върху тъзи скални дупки, както и върху ск11л
нитв дупки, които се срtщатъ и другаде у насъ. 

ИЗЪ ДЕЙНОСТЬТf\ Hf\ f\СОЦИЯЦИЯТf\ Hf\ СЛf\В. ТУР. Д-Вf\ 
(По поводъ сказката на Д-ръ й. Облакъ въ София). 

Асоциацията на славян·скитt тур. др-ства, 

основаването на която бt пос1рещнато на време
то ,си съ ,rолtмъ ентусиазъмъ отъ ,страна на всич
ки ту~ристични срtди и дейци у насъ, ,бавно, но 

сигурно вече върви 1<ъмъ дейна проява на своя 
Ж'Иnотъ и 1<ъмъ одtлотлоряване на у,ста,внитt си 

цели и задачи. Бавно, казвамъ, защото наистина 
е нужно време да ,може да ·се начертае най-пра

вилниятъ пжть за дейность, да моrатъ ясно да се 

осъзнаятъ целитt и и това съзнание за важность

та имъ и за ползата имъ да може да проникне 

кол,кото се може по-дълбоко 1Всрtдъ всички ту
ристични срtд:и на съюзенитt дружества. Но 
сигурно, защото чре•зъ такава последопность дt
лото ще стжпи на здрава почва, ще му ·се създа

датъ условия за траенъ жи:вотъ и то ще пребжде 
презъ поколения, та да моrатъ единъ день и ту

риститt отъ славянскитt с11рани 1СЪ спокойна съ
весть и съ радостно съзнание за изпълненъ 

дъJDГъ да кажатъ, че .и тt ,еж допринесли за сбли
жението на онt•зи, които, порад-и родството си 
- ,племенно, езиково и духовно - първи трtбва 
добре да се опознаятъ и истински да се сприя

телятъ. Знайно е отъ друга страна, че природата 
е най-добриятъ посрtдникъ, че тя е, която може 

да ,създаде най-трайни ·разбирателства я връзки, 
най-·чист.о и безкоrристно ,взаимно общуване, ето 

защо и туриститt еж едни отъ главнитt фактори, 

които ,могатъ и трtбва да изиrраятъ благотворна 
роля въ тази насока. Нищо отъ това, че жи-вtемъ 
все още въ ·из,ключителни времена, че ,сме още 

въ зодията на след1военния периодъ, че още не 

еж се уталожили на.ционални, политически и т. н. 

страсти, нищо дори и отъ това, че надъ всички и 

надъ всtки е раз1Перила криле ·грижата за насжщ-

ния. Нали 1nрезъ всички времена и при ,всtкакви 
обстоятелства еж нужни идейни знаменосци, апо

столи и дейци? Не ,сътвори ли и бълrарскиятъ 

тури,стъ най-добритt си творчески дtла - хи

житt си - тъкмо '11резъ този именно периодъ 
на разруха? Не доказа ли той съ това, че е то

денъ при всt·какви обстоятелства да твори за 
общо добро? 

Ето защо и Изпълнителниятъ комитетъ на 
Асоциацията, -седалището на ,който, -както е из

вестно, презъ тази година е въ София, съ радость 
прие предложението на идейния си съратникъ 

отъ Любляна ,(Словенско) r. д-ръ Йосипъ 06-
лакъ, виденъ писатель, общественикъ и адво
катъ, но, както самъ той •винаги казва за себе си 
- ,,преди всичко туристъ", да запознае чрезъ 
една публична лекция софийскитt ту·ри,сти съ 

хубоститt на Словенскитt Алпи и на Високитt 
Татри. Лекцията се съ-стоя на 23 мартъ т. r. Не 
си поставямъ за цель да l[]}реда,вамъ съдържание

то и, да припо:втарямъ тукъ онова, що с·казчикътъ 

СЪ ЦВ'В'l'ИСТИЯ СИ СТИЛЪ на своя ·роденъ езикъ ни 

разказа за хубоститt на славянс1<итt планини на 
западъ ,и на северо-западъ отъ насъ, планини, 

които „не б111ва повече да -бждатъ отдtляни една 
отъ друга съ -стратегически и др. граници". Нi;ма 
д_а споменувамъ и за ефекта, който произвеждаха 
въ душитt и въ съзнанието на слушателитt до

бре подбранитt диа:позитиви, характеризирващи 
споменатитt планини. Искамъ съ тtзи си редове 

само да подчертая факта, че само по такъ,въ на

чинъ дtлото за сближението на славянскитt ту
ристи, респ. на славянскитt народи, до·бива плъть 
и кръвь, ,става жива дейс'!'вителность и се пости

га. Имената J-Ja дветt планини, тtхниятъ харак-
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теръ, па и характе'рътъ на гl,хнитt обитатели 

за rвинаги ще останатъ въ паметыа на слушате

JJитt и ще имъ бждатъ отъ сега нататъкъ близки 

познати. Но не само това. Запечатаниятъ имъ нъ 
паметьта и въ душит1, образъ зове новитt 0 1 
познати, кани ги na отидатъ близо до flero, да 

отидатъ та,мъ въ лоното на китната сла,вянска 

природа и да се с-приятелятъ съ нея. 

Прим·l,рътъ на д-ръ Облакъ, обаче, идва да 

ни подскаже и за другъ единъ нашъ неизпълне11ъ 

още дъ.лгъ. А той е: да не жалимъ ни трудъ, ни 

срtд,ства, а часъ по --скоро да приготвю1ъ и ние 

диапозити вн.и изгледи отъ всички кжтове на гор

дия Балканъ, отъ легендарния Пиринъ, отъ кра

савицата Рила, отъ ху,бавитt Родопи, отъ царстве
ното ТърноJВо и др., да прибавимъ къмъ тtзи из

гледи lfltcни и описания отъ наши вдъхно·вени 

пtвци на чаровната ни природа и да разнесемъ 

сланата и по цtлия славянски свtтъ. Това е нашъ 
дълrъ ,преди всич1<0 къмъ самата нея, а следъ 

това и 1<ъмъ дt11ото, на 1<оето служимъ 1<ато дей

н и членове въ задругата на славянскитt туристи. 
Ще се нам·l;рятъ и въ нашата срtда хора - било 

отъ София, било отъ другаде, които съ пламен
ното си слово, присжщо на истинския български 

туристъ-планинецъ, съ достоинство да предадатъ 

ше,метното чу1вство, което всt-ки смъртенъ пре
живtва, кацналъ на царствения Елъ-тепе, или 

11з 1<ачилъ ,се на ч елото на величавия Мусала, илн 

по склоно.ветt на Юмрукъ чалъ, или край брt
rоветt на безбройнит·I; лазурни планинс,ки очи. 

Ще се намtрятъ таки ва хора, които съ искреното 
си слово и съ ,правдивото си чуство да привл·k

катъ гости отъ всички славянски краища и по на

щит-1, 1н1пълно достжпни вече 1сла,вянски планини. 

Само тъй ще ,се допринесе за още по-ефикасно 

постигане целитt на АсоLtиаu·ията, защото взаим
но опознаване е невъзможно ,безъ по-често и по• 

многобройно взаимно посещение. 

И. Раевъ. 

Нf\ЛЕЖF\ЩИ ИЗМ1SНЕНИЯ ВЪ ДРУЖЕСТВЕНИЯ УСТf\ВЪ 

За да ОТГО•IЗОJJИ на ИЗИСl~ВаliИЯТа на разраст
ващето туристичешо движение, уставътъ на дру

жестоото, -лриетъ преди ,седем ~, години въ Тър

ново, се нуждае отъ н·l;кои измtнения. 

Центратюто настоятелство, като сrтод·l;ля то 
па схnащане и 1<ато имаше 11редъ 1mдъ 'ПОж-ела

ниетQ на последния друже•ственъ съборъ, 1въ редъ 

за,седания се занима съ измtненията rоъ устава, 

1<оито трtбва да се предложатъ за разглеждане на 

събо·ра ,въ Ловечъ. Набързо указоаме проектира
нитt из-мt·ненин и ,мотивит-1; имъ. 

- Споредъ чл. 8 отъ устава „въ единъ градъ 
ИJ!и село не може да има повече отъ единъ ю10нъ" . 

Това у-ставно lflОложение бозопорно е наджиояно 
отъ развитието на туризма въ голt•мит·I; ни гра

до'Ве и особено въ София. При nнешното поло
жение на нtщата, нalflp., •софийскиятъ ни клонъ 

би трtбвало да •брои не по-малко отъ 2- 3,000 
редо~вни ч11енове, нtщо практичес1vи неnъзможно 
при общест,вената и психическа раз1ювидность на 

населението на голtмия rрадъ. Ето защо днесъ 

значителенъ брой отъ пра,пикуващитt туризма 

столи•1ани ,еж или съвсемъ неорганизирани, или 

събра~rи въ н½,колко дружества и групи извънъ 

Б. Т. Д. 

Туристич еското движение у насъ се нуждае 

отъ един-ство и трtбва да организира всичк-и лю

бители на природата, бродещи ·иэъ планинитt. 
Яnно е, оба·че, че сега шната редакция на чл. 8 
отъ уста1За е знач.итеЛ'J-lа пречка эа разра,стлането 

на организирания туризмъ и за единството на ту

ристичесi<ОТО движение ,въ страната, ето защо 

необходимо е между сегашнитt алинеи Т и П да 
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се 1приба1ви нова, наприм·l;ръ съ следното съдър
жание: ,,По предложение на Централното настоя
телство съборътъ може да реши, щото въ градове 
броещи надъ 70,000 жители да има повече кло
нове, всtки съ поне 100 редовни членове". Въ 
връзка ,съ топа ,из•м-l;нение следвало -би въ чл . 5 
отъ у,става, както и ·въ забелtжката къмъ него 

дум·ит-1; ,,·софийс-киятъ клонъ" да се замtнятъ съ 

,, софийскитt 1<ло 1-юве". 

- Отъ опитъ ое знае голtмата полза отъ 
посеща,nа нето поне е1rнажъ -въ годината на по

сла6итt , па и на оста·нал-ит-1; 1<лонове. Това се 
върши отъ членоветt на Централното настон

телство, иJJи други дружествени членове и сега 

обаче, но не въ достатъче1-1ъ размtръ. Нуждата 
отъ ,с,пециа11енъ ортанизаторъ, която е безопорна 

по парични причини за дълго ще остане незадово

лена. Значително !ПО-добре и по-евтино би могла 
да се ор,rанизира дейностыа въ тази насока, ако 

дружественитt ч11ено,ве, които при слу,чай под
помаrатъ Централното настоятелство ( особено въ 
отдалеченитt отъ ,столицата ,мtста), -се опредt
лятъ отъ последното за презъ цtлия му мандатъ 
и за оnредtленъ райо·нъ. По този начинъ ще ,може 

по-отблизо и системно да се след:и живота на 

клоноветt, да се напжтватъ и импулсиратъ по

недейнитt. За целыа къмъ чл. 22, т. ,,д" трtбва 
да -се добави: ,, този друж,ественъ членъ може да 

е организаторъ за даденъ районъ, докато трае 

мандата на настоятелството". 

- Много пжти е изтъквана необходимостьта 

да се привлекатъ къмъ сътрудничество 1множе

ство лица, които съ -сIЗоитt познания или об-



ществено положение биха ,били полезни за раз· 
витието на туризма въ страната. Тава ще се по

стигне чрезъ създаването на единъ Висшъ тури
стически съ-ветъ. Какъ по-точно ,се очертава тази 
идея с,е ·вижда отъ сл-едващитt проектирани те1<• 

сто·ве, ·които евентуално ще се поставятъ въ от

дtлна глава пета, ,следъ чл. 30, а следващитt чле
нове и гла1ви отъ устава ще измt11ятъ съответно 

нумерацията си : 
Чл. 31. Къмъ дружеството се учредя,ва съве

щателно тtло подъ и-ме Висшъ · туристически съ
ветъ. Той се състои отъ: а) поч-етнитt членове на 
дружеството; б) из,брани отъ събора по предло
жение на U. н-ст,во 8-16 лица измежду видни 
общественици и хора на науката, както и дру
жеств~ни членове познати като идеолози на ту

ризма ·или .въ туристическата практика ; в) члеяо

ветt на Uе,нтралното настоятелство и J{онтролната 
комисия; г) организаторитt по чл. 22, б. ,,д". 

Чл. 32. Ви,сшиятъ туристически съветъ раз
глежда, било по предложение на U. н-ство или 
по свой починъ, ·въпроси отъ принци,пенъ харак
теръ, които еж отъ значение за развоя на ту

р3'Има ,въ страната. 

Чл. 33. В. Т. С. се свиква отъ Ц. н-ство поне 
еднажъ •ВЪ rо11ината и за,седанията му се ржко

водятъ отъ бюро, избрано отъ него за всtки от
дtленъ случай. 

При нужда за работата на съвета се изра
ботва пра вилни·къ". 

- Дру'Гъ важенъ въnросъ, чието уреждане 

не трtб1ва повече да •се отлага е този за хижитt. 
За целыа ще трtб~ва да се помtсти нова глава 
въ устава, напр. следъ чл. 72. Централното на

стоятелство е на мне·ние, че съ най-малки про

мtни най-подходяще за наюитt услопия е раз
решението, което ,въпросът'Ь е получ.илъ въ устава 

на Швейцарския алпийски клубъ. Съответнитt 
членове на последния rласятъ: 

Чл. 23. Считатъ се хижи въ смисълъ на на
стоящия у,ставъ ,подслонитt на Шв. алп. кл. или 

на не•гО1витt клонове, които служатъ за изкачване 
на ,високи планини. 

Хижигl; еж собственость на клоноветt, които 
еж ги пос11роили или придобили. Шв. алп. клубъ 

като такъвъ е ,собствени·къ на хижитt, които е 

построилъ или придобилъ; той може да ги от
стжпва на нtкой ,клонъ. 

Чл. 24. Хижитt на клоноветt еж, въ смисълъ 
на кл. 25 -отъ настоящия у,ставъ, на разположе
ние и подъ контролата на Шв. алп. клу,бъ. Една 

,субсидия дадена отъ централната каса установява 
това прано на Шв. алп. кл.; за хижитt, построени 
безъ финансовата подкрепа на централната каса, 
клоноветt-собст,веници ,еж длъжни отъ само себе 
ои да се подчинятъ на това. Отпущането на с:vб

сидии за хижи ще е предметъ на единъ правил

никъ, приетъ отъ 1съ6ора; су,бсидията не може да 

превишава 2/ 3 отъ разноскитt за постройка и 
благоустройство. 

Чл. 25. Хижитt не могатъ да бждатъ от.кло
нени отъ тtхното предназначение. Безъ позво

лението на събора тt не могатъ да бждатъ рт
стжпвани освенъ въ полза на дру,гъ нtкой клонъ 

или на Ш.в. алп. кл. Ако нtкой клонъ се разту·ри, 
собстве·ностыа на неговитt хижи и на мtстото, на 
което еж пострени, както и всич1<и права и задъл

жения 1<ъмъ тtхъ минащатъ беэ,възмездно на 
Ш·в. алп. кл.; клоноветt еж длъжни да предадатъ 
на Uен"Гралнот,о настоятел,ство нотариално завt

рена декларац-ия въ този смисълъ за всtка хи~а. 
За всич.ко що се отнася до постройката, 

управлението и контрола, както и използуване на 

хижитt, съборътъ предписва правилата, 1<0ито 

счита необ~одими за известно еднообразие въ 
режима. 

* 
Като правимъ достояние на дружественит·I, 

членове И3мtненията 1въ устава, които U. Н. въз
намtряnа да предложи на обсжждане въ пред
стоящия съборъ, ние се надtваме, че прое·ктит-1; 
ще ср·l;щнатъ съчуnствието на всички дружестве

ни деятели. Съ възприемането на предлаганитt 
измtнения отъ събора, .вtрваме ще се допринесе 
за по-целесъобразното организиране на друже
ството. 

Д-ръ Ник. Караивановъ. 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Рилската пустиня. - Делирадевъ въ статията си 
Великата Рилска пустиня казва, че и.мето Рила е тра
кийско и то означава мноr<>води·е, но ,прибавя, че Рила 
е пустиня въ св,оето дивно ,веJГи,ч.ие, съ сво·итъ изпра
вени къмъ небето зжбери, съ своитъ бездни, съ с,1юето 
въ,чн'О мълчаm1е. 

Пла,нинс,китъ ,и,ме,на еж едно отр-ажен.ие на при
роднитъ я·вл-ения. Народътъ не по3нава неJГо.rИ'Ката на 
идеолозитъ, за не,го пустинята не е м·ноrоводие, па 
билъ то3и народъ тракийсюи, герман,с,к.и или сла'Вянски 
- стига ,само той да ~к~ъе отъ въкове въ своята 
земя. Им.ето на Нила като многоводие е невъ~мож,но, 
щомъ кат,о съставътъ на ,понят.ие110 е нелоnично. Кж
дето ,пла,нинскитъ ,имена еж непонятни, тамъ може 

лесно да се каже, че тt, еж заети отъ народъ, който 
едн,о време е обитавалъ тtзи мъста, отначало самъ, а 
п:осле амъсенъ съ други народи, които •rули името, 

не го разбрал,и и го развалили. Името Рила е ,или раз
валено и поради това нер•азбираемо, 'ИЛИ пъкъ значе
нието ,му е изчезнало заед:но съ народътъ, който е 

билъ тамъ •по-рано. Делирадевъ има заrова право, 
кarro казва, че установяв-ането на именаl'а въ плани

нитъ пр,н,надл,е>r~и на -първо ,мъсто на туристи,тъ. Въ 
това се убеди,хъ, кoraro преди два)lесеть години по•r
нахъ да изуча,вамъ к·ато ,алпинистъ Юлийокитъ Алпи. 

Изходилъ съмъ стжпка по стж,пr~а 'Всъка д,олина, 
и,зкачилъ съмъ се на всички върх,ове, пре,косилъ съмъ 

всичк,и 1план.ински гребен.и. Грижливо · -:-съмъ избиралъ 
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между по-старит·!; ,овчари, козар.и и ловци моитt, во
да•ш, размишлявалъ съм:ъ и равговарялъ съмъ съ тt,хъ 

върху в,сичкитt, планwнски явления и така съмъ съ
бралъ всички поз.нати и,м:еиа на план~mитt,, 11одитt,. 
Органътъ !На нашето слювенско •планинско дру,жество 
почва да дава сега пълна номенклатура на Юлийск,итt 
Алпи и предалпит1;. 

Не >каввамъ тов·а да ,се хваля, но само 1110 поводъ 
стапшта на Дел,ира-дева и то да по~черт.ая, че само 
ние, туристи 'И алпюшст,и, м:ожемъ да съставим:ъ истин
ската, 'В1;рна •11оменклатура tИ термиколо11ия, и че само 
народътъ е •пu,с;1еднат.а върховна инстаrнция за тt,хъ . 

Въ словенската литература; отъ нъмци и италиянци се 
вмъкнаха всевъзмож-н-и грt,шки ,имен-а, често ~Изопа
чени и абсурдни. Така ,прочутtИятъ •нъмски алп,инистъ 
д-ръ ,IOJI.И Ку'Г'и въ,в.еде •по ,св·оя воля мно11обройпи 
имена. Това сжщо направи преди войната и !'еоrраф
сюин ,институтъ ,нъ Виена. Всичко това влt,зе въ лите
ратурата и ние н·!;маме смелость да ,изхвърл.имъ тъзн 
чужди названия. Така напр. никой словенски алпи
н:истъ ИЛ}I гоографъ не знае, че италианското изкуствено 
•име Monta,siQ ил.и на диалектъ М-онтажъ ,е Полишки 
Шmикъ, което име първ•оначал:но е означавало планина, 
пас-бище nъ планината. Името Полпшки Шпикъ е намъ
ника Hacq,ue t, а географс,кия юtст.итутъ въ Виена го е 
преобразилъ на JЗa-11.i,tze-п S.pi•tzen. 

Така еж.що ще да е и въ България. Официалн-итъ 
,имена ·за васъ еж тракийс-ки, гръцки, турски и какви 

ли ие, но само не български, т. е. ,имената, които- у110-
11ръб11ватъ авчаритt и ловцитt. И въ тtзи имена ~ие 
имат.е едно богато ,съкровище: !Не -само в-а домашнитt 
в1и -собствени им-ена; -nъ тt,з,и имена природата е от,ра
зила умътъ на ,вашето пле№е, за-селено тамъ далеко 
отъ културата, въ ,тишинаl'а на ,в,и,сок1итt върJюве. Отъ 
тtзи ~ъкров.ища не ще ч,ерп,и само българската лите
ратура; тъзи им.ена ще 011ворятъ вратата къ,мъ славян
ската праистории. Плаqшнск-итt имена на нашитt пу
стини еж пър1юначалнаrrа сла•вянска истории, истоJ)Ията 

на първата европ,ейска овчарск·а ,и з,емледелока култура. 
Въ номенклатурата на Юл,ийскитi; Ал.пи, •които еж 

на -културната ,г1щнищ1 между римлянитъ, германцит1;, 

ма·д~r,а'J)итt и славянитt - н-1,ма нито едно J-1есла-вян
сюо назва!J-IИе, съ малк.и изключен,ия на имена отъ по

нов.о •Врем.е, кога-го въ Алпитt надъ -славянсюитt, ов
ч,~,ри гоопо.Щствув.атъ нъм~ци ИILИ италиянци-. Та·ка в·l,
роятаю и имената на •бъrогарскит1; .и -сръбскитt, планин,п 
еж славянсК1И. И така този споръ съ у-ченитt, - идео
лозитt мо>r~е да •се разреши сам~о съ ,помощьm и съ
действието на ал111Jинистъ, н·о не ал•П'И•н,истъ-его,и.стъ, но 
а,лпннист-човъколюбецъ, родолюбецъ, който жертвуnа 
в-сичко за :изучван-е на р·одната си зе~мя - ,,а Рила не 
МО)(~е да се изу,чи въ дн,и, седм·ици и месеци". 

Нека -се впус.немъ югава на работа, която изисква 
пожерт-вуваншr и преди 1JJсич-ко дъл-бо-к.а любовь .къмъ 
природ·ата ,и .народа, по"Гомъкъ на нашата велич-ествена 

природа! 

Любляна. Д-ръ Хенрихъ Тума. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Дупница. - На 10 мартъ клонътъ е 'Ималъ го
дишното си събраН1ие. Избраню е ново настоятелство : 
председатель Д-ръ Ив. Лабутовъ, подпредседатель Ди
митръ К. Високалийски, секрстарь Асtнъ Мепжидиеrп, , 
каоиеръ Христо А. Теод-оси-евъ, домакинъ Славе Ла 
левъ, ·съ-в~е·m·ищи: Геор·ги Богда1-1•овъ, Ниr<ола Диканскн, 
К Джермански. 

Клонътъ е ~1малъ 105 р·едовии члена. Въ фииаи
соrю опюшенн-е клонътъ е добре стабил.из,1fранъ. Пла 
•оирани ·еж 134 броя отъ Бъл1-арски Тури•стъ. Презъ се
зона клоиътъ е далъ една вечеринка, спна rшrю-вечерь 
и една турис-щrчесжа -с,рtща. НапраIJенн еж 15 изтет11 . 

Състо1rннето на хижата •въ Скакаu-~ща е добро. 
Презъ Jitтoтo тамъ е билъ уреденъ бюфетъ, ,сто-г1а111ис
ванъ отъ ююиов.и члеН1о·ве, затвореиъ прежде-uремеинu 
поради запалването на ГОRНТ-В и забрЗ!Ната на хапе.нето 
изъ планr-1н•итъ. Въпреюи 1кжсо110 време отъ бюфета е 
реализирано 2.000 тева п,ечалба. Въ края на мартъ е 
у,редена аr,итационна седм,ица. 

Перникъ. - Отъ годишния отчетъ на клона ва
димъ следнот-о: Въ началот-о ilJa настоящата •година 
клонът: е броилъ 146 редо-вни члена, а се-кцията 
,,Китка въ !Бат.а,новци, основана ,миналата година -
18 ·члена. Числото на абонатитt на · Български Тури,стъ 
отъ 90 е •пора,стнало на 120. 

Залесяването на мtстностыа Кракра е било орrа
низ.нрано !На време. Съ помо,щыа на общината и сек
ционния инж-енеръ ,г. Юр. Мих•айловъ еж били поса
ден-и около 50 хиляди борчета, яв-ори, червенъ джбъ. 
брtстъ и брi,зи, ia заедно съ то11а и живъ плетъ около 
цълото бърдо. ~Въпреки сушата посаденото с-е е хва
нало до 60-70%. За целыа еж израз::юд·вани отъ ка
сата на клана 5000 лв. Настоятелств.ото nъзнамt,рява 
д:а направи отъ ~мi,с·гностыа Кра,кра ·ели,нъ великоле
пенъ юрски паркъ, като проектира да въ,зс.танови и 

една отъ кулитi; иа крепостьта, ,която ще бж.де и п,а
метиикъ за Кра1Кра Пернишки. 

Хижата на Г,оло Бърдо е ремонти-рана ос.но.вно 
пре•зъ лtтою. Посетена е отъ 1500 души, 500 t11рено
щувал.и тамъ. 

Релакторъ: Ив. Велковъ. 

Устроени ,еж били презъ ,годината 17 .излета. 
Презъ наст,оящия сезонъ -клонътъ възнЗJМtряnа да уре
ди задrраниче,нъ излетъ изъ Алшпt,. 

Презъ годината •е имало 4 сръщи съ 01юл-нитt 
клонове. Подготве,на е маркировка-та за Черни връхъ 
презъ Кладнишкия монастиръ. На 'Боснешка'I'а •пещера 
е зазrщанъ входа и п'Оставена врата съ ка11а~нщъ, за да 

се запази тази природна хубо·сть отъ рушени-е. Презъ 
лътото ще се проучатъ пещеоитt въ ,карстовата об
ласть ме,кду Земенъ, Горск,а Ска,кавица и Шишковци. 

,Клонътъ е излож-и.nъ ,на перона на мъстната гара 

две табла съ сни,мкн-Н'Зглед•и отъ Перникъ и окол
ностыа. 

Р.ефератн еж ч-етени отъ г-ца Вtря Снмова върху 
тур1fзъмъ и красота и отъ лесничея Юр. Михайловъ 
върху културното значение на за·лесяnането. 

За пострадал,итt ,отъ землетресението клонътъ е 
изпратнлъ ,всич-ко 4000 л.iJ. , а на Кюстендилския клонъ 
1000 лв. за строящата се хижа. Минната у-права е под
помогнала 'Клона съ 5000 лв. 

Къмъ клона има -вече и скйорска nру,па, която 
за с-ега набооя,ва 15 чл-ена. Клонътъ е ималъ презъ 
годината 40,911 лв. •прих,одъ, а разходъ 34,424 лв. 

RНИЖНИНI\ 
Ив. Велковъ, ,,Мъртви градове". --' Литератури.и 

очер~и за нашитt, ~градове Na•oonoH,s a<l if-stгum (Ни
кюпъ), Абаба..J1л-и,ска, Мадара и Преславъ. Gофия, Хе
мусъ, ц,е.на 10 лева. 

Скръбни. - Гриша Селивановъ, ру,сК'И бt,жанецъ, 
членъ на ,клона въ -Бt,лоnрадчикъ, починалъ на 5 фе
вруар.ий пъ грацъ Южинъ - Франция. 

- Олга Д. Русчева, народна уч~ителка, 23 годиш
на, чл-енъ 1На клона въ Карнобатъ, поч,инала на 24 
мартъ. 

Миръ на праха -имъ ! 

Придворна печатница. 



Туристи, 

На 24, 25 и 2б май т. г. въ гр. Ловечъ ще се състои 
XXII редовенъ дружественъ съборъ, който съвпада съ 
тридесеть годишнината отъ основаването на Вългар
ското туристическо дружество. 

По този случай Uентралното насто_qтелство покан-. 
ва всички членове да прис?'i"'iтствуватъ на събора и взе-

. матъ участие въ скромното отпразнуване на този ре

дъкъ и цененъ дружественъ празникъ. 

Постигнатото отъ дружеството _ни презъ този пе
риодъ отъ време ;3аслужава да бi"i"'iдe отбелезано въ 
живота на с?'i"'iщото по единъ подобающъ начинъ. 

Първо хвърлило искрата за разпространение на 
една иде_q, ко,qто въ началото съ предрасъдаши, а впо

следствие възприета съ жарь отъ млади и стари, пре
минавайки въ зрълата му възрасть нека му отдадемъ 
всичкитъ си сили, за да стане то центръ за обедине
ние на всички туристически сили въ страната. 

Съ погледъ напред~ь, черпейки поука отъ мина
лото, да се отдадемъ съ по-голъмъ устремъ на твор
ческа работа. По този начинъ засилвайки I туристиче
ското движение, ние ще допринесенъ за опознаване
то и културното повдигане на страната и народа ни. 

ВСИЧКИ НА СЪВОРЪ ВЪ ЛОВЕЧЪ! 

Здравейте! 

UЕНТРАЛНО HACTO.QTEJICTBO на В. Т. Д. 

i-•···········-···· .. ···· .. ·········· ....... ~ ............................................................ i . . i Българската Туристическа Кооперация j f София - ул. ,,Солунъ" № 25 i : : : Доставя на ум-врени цени всичко за туристически екипъ. i J За провинцията се изпраща и съ наложенъ платежъ. 1· : На чиновници кредитъ съ гаранция на учреждението. i i „ Искайте ценоразписъ! - ! . f rУРИСТИ, купувайте отъ Вашата кооперация! i : ............................................................................................................ i 
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Планитъ: 
Рапидъ синъ етикетъ 

ртиитt. и по-

щенски карти : 

~ Бромови Л и п а 

-=-Тtхнитt качества, чувствителностъ и uени ги гаран-

т 1:1 ратъ и не ще търсите други. ~~ 
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Туристи, 

ФОТОГРАФИРАЙТЕ само 
съ плаки ,,ОКА се ~ Eisenberger 

за да сте винаги сиг~рни въ снимкит-13 си. 

В И ДО В Е Т Ъ П ЛJ\ КИ , ,, О К А и С .Ж: 

Extra rapid за пейзажи и групни снимки. 

Ultra rapid бързи, за моментни снимки. 

Ortho lichtof rei - противорефлексини, ортохроматични 

специални за пейзажни, снвжни, облачни снимки. 

Цt,норазписъ за апарати и плаки безплатно. 

при Фотографическия складъ 

ПАСКАЛЪ К. ГЪЛгnБАРОВЪ 
София, ул. Алабивска, 44 

...................................................... 
♦ ♦ 

:ОбуIЦарница ,~БИЗОНЪи: 
: ул. Сердика № 26 6 (задъ театъръ „Одеонъ") : 
♦ • t СОФИ Я • 
♦ ♦ 

: ИЗРf\БОТВf\ BCE.Kf\l<BИ ВИ· : 
t ДОВЕ Нf\Й·СОЛИДНИ Гf\· t 
: Рf\НТИРf\НИ НЕПРОМО· : 
♦ . ~ 

: l<f\EMИ СПОРТНИ t 
• ♦ 

: ОБУВКИ. : 

: ПРИЕМR ЕДИ· : 
: НИЧНИ И ГРУ· : 
! ПОВИ ПОРЖЧКИ : 
: отъ СОФИЯ и : 
t ПРОВИНЦИЯТf\ : 
♦ ♦ ··•········· .......................................... . 

jj{: ...... . :::с·;:.-:·<:•.:::···:::· ... : .. ;;: ... :. . ,, , .... .... '···'· - ,, · ... ,; •. .- - ,· ·~::~ 

:::: Единствения ;::; 
[( СПОРТЕНЪ Мf\Гf\ЗИНЪ \··( 

g ] :::: М. КОСТУРКОВЪ ;::; 
~ ~ 
l_ii;_· СОФИЯ, БУЛ. ДОНДУКОВЪ 24 ;_Ii;_· 

.... Всички принадлежности за .... 

!:I туризъмъ, боксъ, футболъ, J 
А :::: 

!iij атлетика и др. ~I 
....• :·::::: ... ::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::: '::::_::··. ,..::::::::::::::::: ... ::::::_.:••: 

OOOQOQOO.OOOOOOOOOOO~OOQQOOOOOOO!O<IOQO 
~ ~ - -~ Q 
u --~ -~~ 8 8 ~~-" о 8 l•BO e.ъnr'i=iPCHO . nжтничЕСНО бЮРО 8. 
о @ ©Jr,;:.)t,::,J~ g 
8 ул . .,Търговска" № 4 1Q 

8 Издава : Държавни жел1,знопжтни билети 8 
8 за СТРАНСТВО, направо отъ София ~ 
8 съ валидиость два месеца g 
о -Билети за по ДУНАВА и АЕРОПЛАНИ R 
g Визиране паспорти о 
g Дава безплатни сведени_я по пжтуваието g 
о Телефонъ : 26-28 g 
&юооооаооооаооооо~оооооdООооо~ооо 

ПЕЧf\ТНИЦf\ ,.БР. МИЛf\ДИНОВИ" СОФИЯ ТЕЛЕФ. 44-46-
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1 3 

1 Т.ърнов:::::~:~:.:~~~а Банка · 1 
f На 31.XII. 1928 : У 
1 1 i ~::::: и фондо~е. ::I~~:: ~:: i 
А ~ 

~ ~ 
Х К.ъмъ 31 .111 1929 г. тия данни еж значително увеличени И 

i . Извършва всички банкови служби: приема влогове, дава заеми , из- j 
iJ вършва преводи, инкасира полици, чекове и др. V 
1 U 
~ ~ i Отпуща заеми за спе~'i-т~лни . обществени нужди ·1 
. ~ 
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1················· ................................... i 
: ' : : : : : 
f ТУРИСТИ f . : . : 
j пушете i 
• • : : : : : папиросит~ : : : : : 
f КАРТЕЛЪ f 
• • : : : : . : 
i i : ...................................................... .. 
~IВl~~~~~~f8J~~ml8Jf8J~~~~~~~~!&&181j 

I ТУРИСТИ~НИМАНИЕ j 
181 1В1 181 Въ Рилския мовастиръ има 181 1 вече частна фурна, която вади 1 
1 доброкачественъ хлъбъ по всъ- 1 i ко време и го продава па обик- 1 
!&! вовеви цеви. 181 i За излети, съ изходевъ пунктъ 1 
181 мовастиря, винаги ще имате 181 
1 пресевъ хл-hбъ. 1 
181 · 181 
~1В118118118!181181181~~1811В11В1181~11§181!8!181181181181~1В1181181~1&Jl8!181181 

:······ .. ······························· .. ·········••:· : НRРОДНИ ОСИГУРИТ. д·ВR ОТЪ ГРУПRТF\ : 
♦ • 

i ,,БАЛКАнъ~~ f 
: : 
: Общо състояни(' '1:ацъ 300 милиона лева. : 
♦ • · : ,,БАЛКАНЪ - ЖИВОТЪ..., : 
♦ • i Осигурява чов-вшкия живот"! по най· i 
: модерни комбинации. i 
: Носи риска отъ планински възкачва- • 
: ния и пързаляне съ ски. i 
: "БАЛКА.НЪ-ПОЖАРЪ и ТРАНСПОРТЪи : . 
: О б : • сигурява здания, стоки и ме ели срещу ще· • 

i• ти отъ пожаръ, експлозии и земетреси. : 
в ~ 
сички осигурявания по- транспортъ. • · 

: . : 
• Общо преосигурителио д·во "БАЛКАНЪи : 

L 
Преосигурява м-встни и чужди дружества. : 
Дирятъ се деятели изъ ц1шото царство. : . 
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П Туристически П 
~~ и сту денски (::! 
== :м: ршъ :: " а . :: 
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: : :: 
Н хорово изпълнение само на !:;; 
i) грамофонни плочи 1 \ - -: .. ; :••: 
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