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In the middle of the 19th century,  
the style “A la franga” was born,  
which means “in а French manner”.  
That was the age of adopting cultural  
influences from Europe 

Къща Клианти – алафранга

Klianti House – An alafranga

На първа корица – къщата на Аргир Куюмджиоглу, западна фасада 

Оn the first cover – Kuyumdzhiouglu’s house, western façade
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В средата на ХІХ-то 
столетие се ражда стилът  

„А ла франга“ (букв. 
„по френски маниер“), 

олицетворяващ епохата 
на проникване на 

модерната европейска 
култура 
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В средата на ХІХ-то столетие Пловдив се утвърждава 
 като един от важните административни, занаятчийски 

и търговски центрове на Европейска Турция, като космо-
по литен град със засилено чуждо присъствие. Широките 
тър говски контакти с Европа и Близкия изток, близостта 
на Цариград, обучението на младежи в чужбина, мно-
гобройните колонии от дипломати, търговци и мисионери 
създават бла гоприятни условия за разчупване на патриар-
халния и съз даване на модерен стил на живот. Именно 
този преход от традицията към модерността носи името 
„а ла франга“, което ще рече „по френски маниер“. Но това 
време не бива да се разглежда буквално като проникване 
на културно влияние само от Франция, а в по-широк план 
– като нова мода, идваща от Европа. 
Алафрангата е култура, знак за приобщаване към новото, 
към европейското. Това е промяна, която настъпва във 
всички сфери на бита и културата, в начина на живот на 
българите. Алафранга се нарича новата възрожденска 
къща и нейният интериор и „мобилировка“, изисканите 
маниери на изразяване и общуване, а също и модата в 
облеклото, носено от госпожите и господата в големия 
град. 
В резултат от тези нововъведения в българска среда се 
по лучава едно смесване между завареното и дошлото 
„отвън“, един нов еклектичен стил, който може да се 
оприличи с ефекта на кривото огледало. Макар че 
първоначално е посрещнат на нож от консервативното 
ориенталско общество, за около 3-4 десетилетия стилът 
алафранга добива свой завършен образ и се схваща вече 
като официална градска мода.

In the middle of the 19th century, Plovdiv was established as 
one of the most important administrative, craft and trade 

centers of European Turkey, a cosmopolitan city with a strong 
foreign presence. The wide-ranging trade contacts with  
Europe and the Middle East, the proximity of Constantinople, 
the training of young people abroad, the numerous colonies 
of diplomats, merchants and missionaries created favorable 
conditions for the diminishing of patriarchy and creating a 
modern lifestyle. This transitional period from the traditional 
society to modernity is called “A la franga”, which means “In 
French manner”. But this time should not only be considered 
as a French cultural penetration, but in a broader sense – as a 
new lifestyle coming from Europe.
Alafranga is a culture, a sign of embracing all novelties. This 
is a change that occurs in all spheres of life and culture, play-
ing a huge part in transforming the lifestyle of Bulgarians. The 
new Revival house and its interior, the exquisite manners of 
expression and communication, as well as the new urban style 
of clothing, worn by both men and women are all aspects of 
the Alafranga time. 
The result of these changes is the formation of a new eclectic 
style, based on the opposition of “New” and “Old”. A style that 
could be compared to the effect of the curved mirror.
Despite the initial descent from the more conservative- 
minded members of the society, it didn’t take the Alafranga 
style long to acquire its own complete image as an official  
urban fashion.

ВРЕМЕТО НА  
АЛАФРАНГАТА     

THE ALAFRANGA 
TIME

Най-представителната зала –  
салонът на втория етаж на къща Куюмджиоглу

The most representative hall –  
the lounge on the second floor of the Kuyumdzhioglu House
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Дървеното трираменно стълбище – къща Куюмджиоглу

The wooden triple staircase –  Kuyumdzhioglu House

Таван-слънце от  
къща Куюмджиоглу

The sun-decorated ceiling  
of the Kuyumdzhioglu House

Гостна стая на заможно пловдивско семейство, края на ХІХ в.

Guest room of a wealthy Plovdivian family, late 19th century

Детайл от фасадната украса  
на къща Куюмджиоглу – 

Detail of the façade decorations of  
the Kuyumdzhioglu House

Синята къща – портрет на 
собственика Георги Павлити

The Blue House – portrait of  
the house owner – Georgi Pavliti

Къща Недкович – медалиони

Nedkovich House – decorative medallions
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Новите възрожденски къщи първоначално са наречени 
ала франга. Това е водещият архитектурен стил през 

це лия ХІХ век, който се отличава със своето изящество, 
многоетажност, пищна декорация и внушителни размери. 
С времето името алафранга става нарицателно само за 
един елемент от възрожденските сгради – декоративните 
стенни ниши. 
Създадена за раздвижване на пространството и обога-
тяване на приемните салони и гостни стаи, със стенописите 
си, алафрангата става център на цялостната декоративна 
украса на къщата. Основата на алафрангата представлява 
кобилична форма, която излиза пред стената и служи 
за поставяне на вази, свещници, газени лампи и други 
предмети от интериора на дома. Често в тези стенни ни-
ши се изписват картини с ловни сцени, пейзажни ком-
позиции, из гледи от Константинопол, Йерусалим или го-
леми европейски градове. Някои са напълно изчистени 
откъм украса, а други са „обживени“ с барокови елементи: 
дантелени завеси, привързани с панделки и декоративни 
шнурове, растителни мотиви, изящни вази с цветя и др. 
Алафрангата е изписана със свежа живопис – пъстра па-
лит ра от цветове, която одухотворява по елегантен на-
чин домовете на заможните граждани под тепетата. В 
декорацията на стенните ниши се смесват различни худо-
жествени стилове – ренесанс, класицизъм, барок и рококо. 
Тези алафранги изграждат представата на възрожденския 
българин за Европата и са едно от най-ценните худо-
жествени богатства на хилядолетния Пловдив.

The Revival houses were initially called alafranga which 
was the leading architectural style during the 19th cen-

tury. It was distinguished by its refinement, multistory, lavish 
decoration, and impressive dimensions. With the course of 
time, the name alafranga was given to the decorative wall 
niches each Revival house had.
Designed to freshen the space up and enrich the guest rooms 
with its murals, the alafranga became the most important  
element in completing the house decorations. The basis of the 
аlafranga resembles the form of a carrying pole that extends 
in front of the wall and serves to place vases, candlesticks, gas 
lamps, and other household objects. These wall niches are  
often decorated with hunting scenes, landscape compositions, 
or views from major European or Non-European cities. Some 
are completely cleared from decoration, while others are 
“brought to life” with baroque elements: lace curtains with rib-
bons and decorative cords, plant motifs, exquisite vases with 
flowers, etc.
The Alafranga is full of fresh paintings – mottled palettes of 
colors enlightening the houses of the wealthier inhabitants 
of Plovdiv. The decoration of these wall niches is a mixture 
of different artistic styles – Renaissance, Classicism, Baroque 
and Rococo. These niches helped the traditional Bulgarian to 
conceptualize the European idea. They are one of the most  
valuable art treasures of Plovdiv.

АЛАФРАНГАТА –  
ВРАТА КЪМ ЕВРОПА

ALAFRANGA – 
DOOR TO EUROPE

Къща Хиндлиян – алафранга

Hindliyan House – An alafranga 

Данчова къща – алафранга                

Danchova House – An alafranga          
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Къща Клианти – най-богато изписаната стая с алафранга в центъра

Klianti House – The most ornate room with a centred alafranga

Къща Нишанян – алафранга

Nishanyan House – An alafranga 

Къща Хиндлиян – алафранга

Hindliyan House – An alafranga 

Къща Стамболян – алафранга

Stambolyan House – An alafranga 
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Преходът от традиционния към европейския модел се 
долавя най-силно в уредбата и оформлението на град-

ското жилище, което е огледало на новото самочувствие и 
престиж на собственика. 
Промените в бита и културата на гражданина водят до 
обособяване на различни помещения в дома, всяко от 
които има строго определена функция – салон, гостна, тра-
пезария за хранене, спалня, детска стая, кабинет.
Европейският стил в мебелировката се долавя първо в гост-
ната, която се обзавежда с „виенска“ мебел – богато деко-
рирани маси, удобни столове и кресла. Големи полилеи 
и красиви газени лампи осветяват пространството около 
тях. За отопление се използват чугунени и зидани печки с 
кахлени плочки. В бюфетите като на изложба са наредени 
порцеланови и сребърни сервизи, подноси и кани. 
Настолните часовници отмерват новия ритъм на живот, 
настроение добавят мелодиите от музикалната кутия, а 
спомените се съхраняват завинаги в семейния албум. 
Традиционните порядки са изоставени и в най-интимната 
част на дома – спалнята. Креватите са метални или богато 
дър ворезбовани в комплект с тоалетка и огледало. Свое 
легло има и най-малкото дете. 
Градското семейство се събира за хранене в трапезарията. 
Сервира се на постлана с покривка голяма маса, с наредени 
върху нея съдове и прибори (нож, вилица и лъжица) за 
всяка от храните. В кухненската част има умивалник, както 
и полици за готварските принадлежности и новата пор-
целанова посуда.

The transition from the traditional to the European model 
is most noticeable in the interior of the urban dwelling, 

which is a mirror to the new self-esteem and prestige of the 
owner. Changes in the lifestyle and culture of Bulgarians led 
to the differentiation of the premises, each having a different 
function – hall, living room, dining room, bedroom, nursery, 
office.
The European influence is firstly felt in the living room, which 
is equipped with Viennese furniture – decorated tables, com-
fortable chairs and armchairs. Large chandeliers and beau-
tiful gas lamps illuminate the space around them. Cast iron 
and masonry stoves with ceramic tiles are used for heating. 
The buffets are delicately filled with porcelain and silver sets, 
trays and jugs. The desktop clocks measure the new rhythm of 
life, the melodies from the music box add to the sentimental 
mood as the memories are forever kept in the family album.
The traditional ways are left in the most intimate part of the 
house – the bedroom. The beds are either made from metal 
or from graciously carved wood in a set with a dressing ta-
ble and a mirror. Even the youngest child has its own bed. The  
urban family gathers in the dining room. Meals are served on 
a large table, covered with a table top, with dishes and cutlery 
prepared for each one of the meals. There is a washbasin in the 
kitchen area, as well as shelves for cookware and new porce-
lain utensils. 

СТИЛЪТ „АЛАФРАНГА“  
В УРЕДБАТА НА ДОМА 

ALAFRANGA STYLE 
INTERIOR 

Алафранга в къща Куюмджиоглу

An Alafranga in the Kuyumdzhioglu House

Алафранга в къща Куюмджиоглу

An Alafranga in the Kuyumdzhioglu House
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Газена лампа “Gebrüder Brünner 
– Vien”, калаена композиция, 
посребрена, матово стъклено 
тяло тип „Коломбо“, ампир,  
края на ХІХ в., Виена

Tin gas lamp “Gebrüder Brünner – 
Vien”, silver plated, matt glass body 
of “Colombo” type, empire,  
late 19th century, Vienna

Интериор в къща Куюмджиоглу 
– Копривщенска стая

Part of House Kuyumdzhioglu’s 
interior – The Koprivshtica room

Бонбониера, коприна и дантела, края на ХІХ в., Франция

Bonbonniere, silk and lace, late 19th century, France

Музикален часовник (будилник),  
в метална кутия, Junghans, 1890 г., Германия

An alarm clock in a “Junghans” metal box,  
1890, Germany

Сервиз за шоколад, месинг, релефно 
орнаментиран, с четириъгълни поставки, 

фабричен, средата на ХІХ в., Франция

Brass set for chocolate, embossed ornamentation, mid 
19th century, France 

Жардениера, сребро и кристал, края на ХІХ в., Франция

Jardiniere, silver and crystal, late 19th century, France 

Газена лампа “Blitz Brenner”, 
калаена композиция, позлата, 
основа от черен оникс,  
края на ХІХ в., Виена

Tin gas lamp “Blitz Brenner”, 
gold plated, black onyx base,  
late 19th century, Vienna

Каминен часовник от бронз, с два амура и 
фигура на орел в горната си част, ХІХ в., Испания

Bronze clock with two amurs and eagle decorations,  
19th century, Spain

Интериор в стил алафранга

Alafranga Style Interior

Дама в гостна стая, последното десетилетие на ХІХ в., фотоателие „Вацлав Велебни“, Пловдив

A lady in a guest room, last decade of the 19th century, photo studio “Vaclav Velebni”, Plovdiv

Дамска кутия за бижута, червен 
плюш, метал и коприна, края на 
ХІХ в, Франция

Ladies’ jewelry box, red plush, metal 
and silk, late 19th century, France
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В годините след Кримската война настъпва видима про-
мяна в традиционното мъжко облекло. Първите, които 

подражават на гръцките граждани и на европейските чи-
нов ници, дипломати и мисионери, са от интелигенцията 
и учи телското съсловие. Проводници на новата мода тип 
„ала франга“ са и заможните българи, които учат, пътуват и 
търгуват с чужденци. 
В началото мъжете могат да бъдат видяни с елегантни 
костюми, а на главата – с фес или калпак. Затова често са 
осмивани и обиждани от консервативната патриархална 
част на обществото. За по-малко от половин век новият 
моден стил се оформя като традиционно градско облекло. 
Мъжките костюми се изработват от домашно тъкани 
платове, но с европейска кройка. В делничните дни 
господата носят костюми на райе в сив или кафяв цвят. В 
допълнение слагат бомбе с твърдо дъно или мека шапка 
от кастор. Черно е задължителното официално облекло, а 
негова емблема е фракът с цилиндър – дреха за приеми, 
празници и визити. За оформяне на модерна визия, мъжът 
добавя елече от сатен или коприна в ярък цвят; твърда яка 
за фишу или папийонка на врата. 
Задължителните аксесоари, които трябва да притежава 
всеки уважаващ себе си господин, са – бастун, шапка, ръка-
вици, чадър и часовник с красив ланец, висящ от джоба 
на сакото. Дошли от Европа, те са възприети сравнително 
бързо от нашенеца.
Късата подстрижка тип „алафранга“, постепенно измества 
традиционната прическа (перчем или чомбас). Към края на 
века модни са алабросът и карето, а брадата и мустаците 
стават един от задължителните елементи за мъжа в костюм. 

After the Crimean War a visible change in traditional men’s 
clothing was marked. The first Bulgarians to emulate 

Greek citizens and European officials, diplomats and mission-
aries were a part of the Intelligentsia. The conductors of the 
new “alafranga” fashion were wealthy Bulgarians who study, 
travel and trade with foreigners.
In the beginning, men could be seen wearing elegant suits in 
combination with a fez or kalpak. They were often ridiculed 
and criticized by the conservative patriarchal part of the  
society. In less than 50 years the new fashion style shaped into 
a widespread urban style of clothing. Men’s costumes were 
made from home-made fabrics, but with European cuts. On 
weekdays gentlemen would wear grey or brown stripe cos-
tumes. In addition, they would wear a bowler hat. 
The official formal attire was obligatory to be black, and 
its emblem was the tailcoat with a cylinder – a garment for  
receptions, holidays and visits. In order to complete the  
modern look, the man would add a satin or silk cloth in a 
bright color; a stiff collar or a bow tie. The obligatory accessories 
that every self-respecting gentleman must possess were – a 
walking stick, a hat, gloves, an umbrella and a clock with a 
beautiful chain, hanging from the coat’s pocket. Coming from 
Europe, these accessories were perceived relatively quickly by 
the Bulgarians.
The short haircut Alafranga gradually replaced the traditional 
hairstyles (Perchem or Chombas). Towards the end of the cen-
tury, the Alabros and Ikare hairstyles gained wide popularity. 
The well-groomed beard and mustache became one of the 
mandatory elements in a man’s look.

МОДАТА АЛАФРАНГА 
В МЪЖКОТО ОБЛЕКЛО

MEN’S 
FASHION

Млад мъж с европейско облекло, началото на ХХ век, 
фотоателие „Андрей Андреев“, Пловдив

Young man dressed in European clothing, early 20th century, 
photo studio “Andrey Andreev”, Plovdiv

Табакера, сребро, филигран, ХІХ в.

Silver cigarette case, filigree, 19th century

Мъжки очила с метални рамки в кожен калъф, ХІХ в.

Men’s glasses, metal frames, leather case, 19th century

Г. Тархолев с облекло „алафранга“, 1883 г., 
фотоателие „Никола Кавра“, Пловдив

G. Tarholev dressed in “alafranga” style clothing, 1883, 
photo studio “Nicola Kavra”, Plovdiv
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Семейството на Хр. Г. Данов, 1883 г., Пловдив

Hristo G. Danov’s family, 1883, Plovdiv
Снимка за стереоскоп с надпис  

„Бой с възглавници“, 1899 г., 
фотограф Бенджамин Килбърн, САЩ

Stereoscopic photo titled “Pillow fight”,  
1899, photographer – Benjamin Killburn, USA

Кюстек, сребро, градски. Централен мотив – розета и 
спуснати синджири с украси и миниатюрен пистолет

Silver pocket watch chain. Central motif – decorative rosettes, 
chains and a miniature pistol

Часовник „Ralf Gout“, сребро, украса с рог от костенурка и сребърни 
набивки, с турски цифри, началото на ХVІІІ в., Лондон

“Ralf Gout” silver pocket watch, turtle horn decorations, Turkish digits, 
early 18th century, London

Семейството на Кочо Богданов, 1900 г.,  
фотоателие „Хенри Багдашар“, Пловдив

Kocho Bogdanov’s family, 1900, photo studio “Henry Bagdasar”, Plovdiv 

Мъжко долно бельо – риза и гащи, памук

Men’s underwear – shirt and underpants, cotton

Мъжки костюм, черен вълнен плат, редингот, риза, 
жилетка, панталон, яка, вратовръзка

Men’s suit, black woolen cloth, frock-coat, shirt, vest, 
trousers, collar, tie

Мъжки бастун – дърво и слонова 
кост с инициали

Men’s walking stick – wood and ivory, 
carved initials

Семеен портрет, края на ХІХ в., фотоателие Мосронян, Бургас

Family photo, late 19th century, photo studio “Mosronyan”, Burgas

Д-р Рашко Петров и неговата съпруга Харитина  
след женитбата им през 1864 г., фотоателие „Никола Кавра“, Пловдив

Doctor Rashko Petrov posing with his wife Haritina,  
after their marriage in 1864, photo studio “Nicola Kavra”, Plovdiv
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От началото на ХІХ век в големите градове, където 
съжителстват различни етноси, в женското облекло 

се появяват чужди добавки (гръцки, турски, еврейски и 
др.). През втората половина на столетието се налагат еле-
ментите на модния стил „алафранга“, чиито проводници 
са икономически напредналите центрове. В градове като 
Пловдив, Русе и Свищов дамите могат да си позволят да 
облекат скъпите дрехи, а и има „къде да ги разходят“. 
Основните пътища, по които те се снабдяват с модерните 
облекла, са или от чужбина, или от градските шивашки 
ателиета. 
За официален дамски тоалет се приема само роклята, коя-
то е предимно в светли тонове. Тя е носена както от де-
войки, така и от омъжени жени. Всекидневното облекло 
е в тъмни цветове. Горната част на торса е елегантна и 
силно пристегната с корсет, а от талията надолу силуетът е 
разширен с обръчи и фусти (т. нар. кринолин или малакоф). 
Задължителни аксесоари за всяка уважаваща себе си дама 
са пелерината, ръкавиците, шапката и чадърът. Богато 
укра сените чанти и изрисуваните ветрила допълват ро-
ман  тич ния образ на тези нежни създания.
Бельото е другата новост, която идва с градското облекло. 
В края на ХІХ в. корсетът също се превръща в бельо, което 
„изправя“ несъвършенствата на фигурата и служи за за-
креп ване на нов аксесоар – чорапите. Под роклите и по-
лите се носят гащи с крачоли и гащеризони.
И у нас се пренасят модните изисквания, свързани с вън -
шния вид, за който трябва да се полагат специални гри-
жи. Дамите се интересуват от нововъведенията в коз-
ме  тиката, набавят си скъпо струващи продукти, като 
по мади, червила, лак за нокти, руж за страните и парфюми, 
доставени от странство. 

At the beginning of the 19th century, mainly in the big 
cities, where different ethnic groups coexisted, clothing 

accessories from Greek, Turkish and Jewish communities were 
commonly used in women’s attire. However, the second half 
of the century was dominated by the modern Alafranga style 
conducted by the wealthier members of the society. In cities, 
such as Plovdiv, Rousse, and Svishtov, some ladies could afford 
to wear expensive clothes and even had places where they 
could show them off. The main suppliers of fashionable cloth-
ing were tailoring workshops and trade imports. 
The dress was considered as the only suitable formal outfit. It 
was worn by both girls and married women. Everyday clothing 
was in dark colors. The upper part of the body was elegantly, 
yet tightly strained with a corset, while the silhouette below 
the waist was widened with hoops and petticoats (so-called 
Crinoline or Malakoff).
Mandatory accessories for every self-respecting lady were her 
cloak, gloves, hat, and umbrella. The richly decorated bags 
and the painted fans completed the romantic image of the 
gentle creatures.
The underwear was another novelty that came with urban 
clothing. At the end of the 19th century, the corset was also 
turned into underwear, which “straightened out” the imper-
fections of the figure and served as an attachment for a new 
accessory – the socks. Overalls or leggings were worn under 
the dresses or skirts. 
The latest fashion requirements, related to appearance аre 
easily assimilated. Ladies are interested in innovations in cos-
metics, they buy themselves expensive cosmetic products like 
pomade, lipsticks, nail polish, rouge and perfumes all of which 
are imported from Paris, Vienna and London.

МОДАТА АЛАФРАНГА 
В ЖЕНСКОТО ОБЛЕКЛО

WOMEN’S 
FASHION

Хaриклия Недкович (дъщеря на търговеца  
Андон Сто янович) – съпруга на Никола Недкович, 

втора по ловина на ХІХ в., фотоателие “P. Sebah & Co”, 
Константинопол

Harikliya Nedkovich (daughter of the merchant  
Andon Stoyanovich) – wife of Nikola Nedkovich,  

late 19th century, Photo Studio “P. Sebah & Co”,  
Constantinople

Дамска шапка, екрю, тюлен воал, щраусово перо

Ladies’ hat, tulle veil, ostrich feather

Дамска чантичка, сатен, мъниста

Ladies’purse, satin, beads

Ралу Казаси – племенница на  
Никола Недкович, втора половина на ХІХ в., 
 фотоателие “Abdullah Freres”, 
Константинопол

Ralu Kazasi – Nikola Nedkovich’s niece, 
late 19th century, Photo Studio “Abdullah Freres”, 
Constantinople 
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Хариклия Куюмджиоглу (дъщеря на Никола Филипович) –  
снаха на Аргир Куюмджиоглу, втора половина на ХІХ в., 
фотоателие “Wilh  Neuss”, Виена

Harikliya Kuyumdzhioglu (daughter of Nikola Filipović)  
kinswoman of Argir Kuyumdzhioglu,  
second half of the 19th century, photo studio “Wilh Neuss”, Vienna

Дамски чадър,  
дървена дръжка и  

бяла бродерия

Ladies’ umbrella,  
wooden handle and 

white embroidery

Дамско облекло,  
края на ХІХ в.

Women’s apparel,  
late 19th century

Долен гащеризон, памук, рязана 
бродерия, дантела

Underwear, cotton, embroidery, lace

Ветрило, дърво, рисуван плат, края на ХІХ в., Германия

Fan – wood, painted fabric, end of 19th century, Germany

Семейство,  
втора половина на ХІХ в.

Family photo,  
second half of 19th century

Фуста и корсет, дантела, 
памук, банели

Underskirt and corset, lace, 
cotton, busks

Млада жена с облекло „алафранга“, втора половина 
на ХІХ в., фото ателие „Ив. Карастоянов“, София

Young woman dressed in “alafranga” style clothing,  
late 19th century, photo studio “Iv. Karastoyanov”, Sofia 

Колан, сребро и злато, токата във форма 
на панделка, филигран с гранулация,  

края на ХІХ – началото на ХХ в.

Belt – silver and gold, ribbon-shaped belt clasp, 
filigree with granulation,  

end of 19th – beginning of 20th century

Брошка – изображение на жар птица, 
филигран с гранулация от злато  
върху сребърна подложка, края на ХІХ в.

Pin – incased filigree, silver pad, firebird 
decoration, late 19th century

Параван, дърво, 
рисувани страни

Screen, wood,  
painted sides

Копринена рокля  
в канелен цвят

Cinnamon-colored  
silk dress

Фустан – битува при прехода 
от традицията към модерността

Fustan (dress) – Popular during  
the transitional period from  
Traditionality to Modernity

Ботуши, висок 
ток с връзки, 
червена кожа, 
края на ХІХ в.

High-heeled boots, 
red leather,  
end of 19th century

Сатенена пола от черна коприна с шлейф,  
турнюрен тип с корсаж с банели и  
богата мънистена украса

Black silk skirt, corsage with busks,  
rich bead decoration
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През ХІХ в. ритъмът на живот в града се променя. 
Затвореният ориенталски дом отваря вратите си 

за нов вид забавления – балове, вечеринки, соарета и 
журфикси. От големите чорбаджийски родове са пър-
вите замогнали се граждани, които бързо възприемат 
чуж доземските маниери и вкусове за музика и веселие. 
В някои възрожденски къщи има специални места за 
оркестъра, който свири на тържествените приеми, за 
да може домакинът да подчертае, че е модерен човек 
– алафранга. Даже традиционните коледарски песни и 
обичаи са заменени с изпълнения на струнни оркестри. 

Балът притежава собствен етикет, който изисква спаз ва-
нето на определени правила на поведение. Например, 
жените винаги ходят семейно, докато за мъжете няма 
подобни ограничения. Младите госпожици са придружени 
от родителите си или от близки сродници. Забавите 
започват с концерт, изнесен от присъстващите гости, а 
не от професионални музиканти. Изпълняват се известни 
произведения на пиано, флейта, виолончело, както и 
популярни арии. След това идва времето за танци – кад-
рил, полка, мазурка, чардаш, валс. 

Празничните дни са време за отмора и развлечения. По -
сещават се бирените градини и кафе-шантаните. Граж -
даните ходят и на пикник в околностите на града. По пу-
лярни места за общуване и шумни увеселения са островът 
на Марица – Адата и хълмът Бунарджик.   

The 19th century has changed the urban lifestyle. The  
reticent Oriental home opens its doors for new ways 

of entertainment – balls, dinners, soarееs, and quizzes. 
The wealthier families are the first ones to adopt the foreign  
manners, the taste for music and the entertainment. Some  
Revival houses have a special place designated for string  
orchestras, an illustration of the host’s desire to be seen as a 
modern man – an alafranga. Even the traditional Christmas 
songs and customs are replaced by string orchestra perfor-
mances.

The ball has its own etiquette that enforces certain rules. For 
example, women were always accompanied by their hus-
bands, while men were free to visit on their own. The young 
ladies were accompanied by their parents or close relatives. 
The fun started with a concert given by the guests in atten-
dance, instead of professional musicians. Famous pieces 
were often performed on the piano, flute or cello. One could  
enjoy popular arias as well. Then comes the time for dances –  
Quadrille, Polka, Mazurka, Csárdás, Waltz.

Holidaytime is for relaxation, pleasure and trips to beer  
gardens and Café-chantants. The citizens would also go picnic 
in the outskirts of the city. Popular places for communication 
and noisy gatherings are the Maritza Island – Adata and the 
Bunardjik Hill.

ЗАБАВЛЕНИЯТА ENTERTAINMENT

Вечеринка на Пловдивското певческо дружество, 
началото на ХХ век

Soiree, Singer’s Society of Plovdiv,  
early 19th century
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Салонен оркестър на Пловдивското певческо 
дружество с диригент Антон Тайнер,  
края на ХІХ в. – началото  на ХХ в.

Saloon orchestra of the Singer’s Society of Plovdiv, 
conductor – Anton Teiner,  
late 19th – early 20th century

Цигулка за лява ръка,  
втора половина на ХІХ в., 
принадлежала  на цигуларя  
Васил Джалъза от Пловдив

Left-handed violin,  
second half of 19th century,  
used to belong to Vasil Dzhalaza

Шарманка, механичен портативен орган за свирене и теглене на 
„късмети“ от папагали или бели мишки, с 8 програмирани мелодии, 

дърво и метал, края на ХІХ в., Париж, Франция, производител „Gavioli“

Sharmanka (Barrel organ), mechanical portable organ for playing music and 
drawing fortune slips, “chosen” by parrots or white mice, with 8-programmed 

melodies, wood and metal, late XIX c., Paris, France, manufacturer “Gavioli”

Хармоничка, ръчна, от кожа, дърво и метал, края на ХІХ в.

Ten-key bisonoric diatonic accordion, late 19th century

Музиканти, края на ХІХ в.

Musicians, end of 19th century

Музикална кутия, гребеновиден тип,  дърво и метал, 
втората половина на ХІХ в., закупена от Виена от 
пловдивския търговец Андон Хаджиандонов

Music Box, comb type, wood and metal, the second half 
of XIX c. Purchased from Vienna by the Plovdiv merchant 
Andon Hadzhiandonov

Цимбал, произведен от Джоузеф Шунда, 
Будапеща, 80-те год. на ХІХ в.

Cimbalom, manufactured by Joseph Shunda, 
Budapest, 1880’s

Диригентска палка на  
Ангел Букорещлиев,  
резба върху слонова кост.   
В горния си край завършва с 
ажурно изработена лира  
и надпис „От Пловдивското 
певческо дружество на 
Ангел Букорещлиев“, 1897 г.

Angel Bukoreshtliev’s baton,  
carved ivory. Gifted to him by  
the Singer’s Society of   
the city of Plovdiv, 1897

Свиреща тоалетна кутия,  
червен плюш, края на ХІХ в.

Musical makeup box,  
red plush, late 19th century

Програма за  
Гергьовденската вечеринка 

в Цар Симеоновата градина, 1898 г.

Programme for the Fete of St. George, 
celebrated in Tzar Simeon’s park
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Поривът за приемане на новите удоволствия е свързан 
с появата на модерни напитки, храни и вкусове.

Кефът е в аромата на тютюн и кафе, който се носи из прос-
торния двор на Куршум хан, както и сред постоянните 
посетители на Карамановото кафене, които сред мъглата 
от димящи лули и филджани с кафе, гасят „разпалените 
страсти“. Новата мода алафранга променя салтаната и 
господата пият кафето си след хранене, сервирано в 
пор  целанови чаши, внос от Европата. Еманципацията на 
жените е поредната крачка към модерността. Докато об-
съждат модата и градските клюки, жените пият от топлата 
напитка, като добавят мляко, за да убият силния ú вкус. Ня-
кои си позволяват да запушат с цигаре, за да придобият 
нов имидж на „фатална“ жена. 

По европейски маниер в Пловдив се създава пивоварна 
„Каменица“. За утвърждаване на новата напитка тя открива 
собствена мрежа от питиепродавници. Едно от любимите 
места на пловдивчани е бирарията в двора на фабриката, 
където всекидневно се точи прясно пиво. Бирата е под-
насяна с черни хлебчета, наденици, варен жамбон (шунка), 
вкусни австрийски салами и кренвюрщели (кренвирши).

Изоставянето на традиционните и преминаването към 
внос  ните храни и напитки, постепенно води до промяна на 
старите вкусове. В отговор на изискванията на обществото 
са и новопоявилите се сладкарници, бирарии и кафенета, 
които са в унисон с модерното време.

The urge of accepting new pleasures is related to the  
emergence of modern beverages, foods, and tastes.

The pleasure can be found in the aroma of tobacco and  
coffee in the spacious courtyard of Kurshum Khan, or among 
the visitors of Karaman’s café, who extinguish the “sparkling 
passions” in a mist of smoking pipes and coffee fillers. The new  
alafranga fashion changes the old manners. After the 
meal the gentlemen drink coffee, served in porcelain cups  
imported from Europe. The emancipation of women is  
another step towards modernity. While discussing fashion and 
gossips, women drink their warm beverage by adding milk to 
kill its strong taste. Some allow themselves to light a cigarette 
in order to acquire the image of a “fatal” woman.

The “Kamenitza” brewery is established in Plovdiv. This paves 
the way for the opening of numerous beer shops around 
the city, which help the affirmation of the then-unknown  
beverage. One of the most visited places at the time is the 
beer garden. The fresh beer is served daily with black bread 
rolls, sausages, jambon (ham), delicious Austrian salami and 
frankfurters.

Leaving aside the traditional cuisine and using mainly im-
ported food and beverages led to a change in tastes. The new 
consumerist requirements of the society are met by newly  
established pastry shops, beer houses, and cafes which are in 
harmony with modern demands.

КЕФЪТ... ИЛИ  
НОВИТЕ ГРАДСКИ 
УДОВОЛСТВИЯ

PLEASURE… OR  
THE NEW URBAN 

MINDSET

Пикник извън Пловдив, 90-те год. на ХІХ в.

Picnic in the outskirts of Plovdiv, 1890’s
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Сервиз за кафе – малки порцеланови чашки 
с метални зарфове, средата на ХІХ в., 
Константинопол

Coffee set – small porcelain cups,  
metal cupholders, mid 19th century,  
Constantinople

Сервиз за кафе, ръчно рисуван японски 
порцелан, принадлежал на първия  
пловдивски кмет Атанас Самоковлиев,  
края на ХІХ в.

Coffee set, hand-decorated Japanese porcelain,  
used to belong to the first mayor of Plovdiv –  
Atanas Samokovliev, late 19th century

Лула от морска пяна с изображение  
на мъжка глава с дълга брада и 

казашка шапка, края на ХІХ в.

Sea foam pipe with the shape of  
a bearded man wearing a Cossack hat, 

end of 19th century

Порцеланов накрайник от лула  
с метален похлупак и изрисувана 

ловна сцена, Германия, ХІХ в.

Porcelain pipe nozzle with а metal lid,  
hunting scene illustration, Germany, 19th century

Халби за бира, сребро, края на ХІХ в., Англия 

Beer mugs, silver, end of 19th century, England 

Бутилка за бира, стъкло, фирмена, фабрика „Лаушман и Джевизов“,  
с. Коматево, Пловдивско, 1887 г.  

Beer bottle, glass, company bottle, factory “Lauschmann and Dzhevizov”,  
Komatevo, Plovdiv region, 1887 

Реклама, публикувана във в. „Пловдив“ от 07.02.1891 г.

Advertisement, published in the “Plovdiv” newspaper, 07.02.1891

Пивоварна фабрика „Фрик и Сулцер“, Пловдив

“Frick and Sulzer” Brewery, Plovdiv

Бюфетът при езерото в градината „Цар Симеон“, Пловдив, края на ХІХ в.

The Buffet at the Lake in the Tzar Simeon park, Plovdiv, late 19th century.

Градинско увеселение на по халба бира, Пловдив, края на ХІХ в

Outdoor activities – beer in the park, Plovdiv, late 19th century
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1848 – създадена е първата фотокамера у нас от пловдив-
чанина Атанас Сахатчи
1856 – за първи път е честван празникът на светите братя 
Кирил и Методий, който по-късно става общонароден 
празник на сла вянската писменост и култура 
1857 – положено е началото на първото книгоиздателско 
сдру жение, начело с Хр. Г. Данов
25 декември 1859 – за първи път в пловдивския храм „Св. 
Бого родица“ празничната коледна литургия е отслужена 
изцяло на български език
25 юли / 6 август 1878 – излиза от печат първият брой на 
първия български вестник след Освобождението – вестник 
„Марица“
1878 – открито е първото Военно училище; произведени са 
пър вите офицери за българската войска
1879 – осъществено е първото телефонно съобщение между 
кабинета и канцеларията на княз Александър Богориди, 
губернатор на Източна Румелия 
1881 – открита е първата театрална сграда след Осво бож-
дението – театър „Люксембург“
1883 – основана е първата професионална театрална трупа 
1884 – осъществени са първите прожекции с т. нар. „маги-
чески фенер“ (предшественик на кинематографа) 
1892 – проведен е първият междуградски телефонен раз-
говор Пло вдив – София 
1892 – открито е Първото българско земеделско-про-
мишлено изложение, на което са представени редица 
европейски новости: 
- за първи път се чува звукът на фонографа;
- осъществява се първият полет с балон; 
- за първи път в България се демонстрира  
  електрическо осветление.

1848 – The first photo camera in Bulgaria was created by  
the Plovdiv-born Atanas Sakhatchi
1856 – The feast of the holy brothers Cyril and Methodius was 
first celebrated in Plovdiv. It later became a nationwide holi-
day of Slavic writing and culture
1857 – The first book publishing house, headed by Hristo  
G. Danov, was found in Plovdiv
December 25th, 1859 – A celebratory Christmas liturgy was 
served in the Bulgarian language for the first time in Church of 
the Holy Mother of God, Plovdiv
July 25th / August 6th, 1878 – The release of the first issue of 
the newspaper “Maritsa”. The first Bulgarian newspaper after 
the Liberation
1878 – Opening of the first Military School where the first  
officers for the Bulgarian army were produced
1879 – The first telephone message was exchanged between 
Alexander Bogoridi’s cabinet and office
1881 – Opening of the first Post-Liberation theatre –  
the “Luxembourg” Theatre
1883 – The first professional theatrical group was formed
1884 – First screenings with the so-called “magic flashlight” 
(the precursor of the cinematographer)
1892 – The first two-way, long-distance telephone call in  
Bulgaria was made between Plovdiv and Sofia
1892 – Opening of the first Bulgarian agricultural and  
industrial exhibition, where a number of European innova-
tions were presented:
- the sound of the phonograph is heard for the first time;
- the first hot-air balloon flight;
- electric lighting is demonstrated for the first time in Bulgaria.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ 
В ПЛОВДИВ...

FOR THE FIRST TIME 
IN PLOVDIV…

Трънската депутация на Пловдивското изложение, 1892 г.

The Tran delegation at the Plovdiv exhibition, 1892

Първият полет с балон на 
Първото българско изложение 

First hot-air balloon flight at  
the First Bulgarian Exhibition  

Фонограф „Conqueror“ с цилиндрично записващо  устройство,  
дърво и месинг, края на ХІХ в. – началото на ХХ в., Париж

The “Conqueror” phonograph with a cylindrical recording device,  
wood and brass, late 19th century – early 20th century, Paris

Първият български вестник 
след Освобождението

The first Bulgarian newspaper 
after the Liberation

Вестник „Нашето първо изложение“, бр.1, декември 1891 г.

“Our First Exhibition” Newspaper, 1st issue, December 1891



32 33 

Новите технологични открития през ХІХ век прео-
бразяват коренно живота на хората, а реалният 

икономически ръст води до урбанизация на по-големите 
възрожденски центрове. Въвеждането на телеграфа, а 
впоследствие и на телефона, са сред основните фактори, 
които ускоряват темпа на промените по нашите земи. 
Първият телеграф се свързва с името на американеца 
Самюел Морз и неговата азбука. В Османската империя 
въвеждането на „дяволската машина“ става при султан 
Абдул Меджид. Първата телеграфна линия в нашите 
земи, свързваща Русе и Варна, е открита тържествено 
през 1855 г. Бързата комуникация може да реши изхода 
от войната, а новините „прескачат“ граници и смаляват 
размерите на света. През 1869 г. в турския конак в Пловдив 
е организирана първата телеграфо-пощенска станция. 
Патентоването на телефона от Александър Бел през 1876 
г. води до революция във възприятията на обществото. 
Човешкият глас вече може да преминава големи 
разстояния. Много скоро след това телефонът е донесен 
и в българските земи. Първият телефонен разговор у нас 
е проведен в Пловдив през 1879 г. между кабинета на 
генерал-губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди 
и неговата канцелария, отстояща на 200 м. оттам. 
Една от най-важните задачи на младото българско Кня-
жество е бързото въвеждане на техническите новости, ид-
ващи от Европа. Снабдяването с нови технологии позво-
лява осъществяването на междуградски разговори. На 
15 август 1892 г. при откриването на Първото пловдивско 
изложение от специално монтираната кабина в градската 
градина е проведен първият телефонен разговор между 
Пловдив и София. 

The new technological discoveries of the 19th century 
have transformed the lives of the people, while the real 

economic growth led to the urbanization of the major Revival 
centres. The introduction of the telegraph, and consequently 
the phone, are among the main factors which accelerate the 
pace of change on our lands.

The first telegraph is associated with the name of the  
American Samuel Morse and his alphabet. In the Ottoman 
Empire, the introduction of this “devilish machine” took place 
during Sultan Abdul Mejid’s rule. The first telegraph line in our 
lands, linking Rousse and Varna was officially opened in 1855. 
Fast communication can solve the outcome of a war and the 
news can skip borders and diminish the World’s dimensions. 
In 1869, the first telegraph-post station was set up in the  
Turkish Konak in Plovdiv.

Alexander Bell patenting the telephone in 1876 led to a  
revolution in the perceptions of men. The human voice could 
now travel long distances. Soon after, the phone was brought 
to the Bulgarian lands. The first telephone conversation in  
Bulgaria was held in Plovdiv in 1879 between the office of 
Eastern Rumelia Governor Alexander Bogoridi and his cabinet, 
standing 200 metres  away.

One of the most important tasks of the young Bulgarian  
Principality was the rapid introduction of technical  
innovations coming from Europe. Supplying new technolo-
gies allowed long-distance calls. On August 15, 1892, the 
first telephone conversation held between Plovdiv and Sofia  
happened at the opening of the first Plovdiv Expo in a  
specially installed cabin in the city garden.

МОДЕРНИ 
СЪОБЩЕНИЯ

MODERN WAYS OF 
COMMUNICATION

“Mr. Watson, come here –  
I want to see you!” – The first words 
Thomas A. Watson, Alexander Gra-
ham Bell’s assistant, heard on the 

other end of the telephone line. 

 „ Г-н Уотсън, елате! Нужен 
сте ми тук!” – тези думи чува 
съвсем ясно на другия край на 

телефонната линия асистентът на 
БЕЛ,електротехникът  

Томас Уотсън

Разговор с помощта на слушалката на Бел, 1881 г.

Conversation with the help of Bell’s earphone, 1881

Телефонна централа за вътрешно 
разпределение на повикванията.  

На слушалката с надпис „Ericson 1895 patent”

Telephone station for internal call allocation.  
The handset is marked with “Ericson 1895 patent”

Стенен телефон „Берлинер“ 
 с микрофон в средата, края на ХІХ в.

Wall phone “Berliner” with a microphone in 
the middle, late 19th century
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Ключ морзов, единичен, 1855 г.

Telegraph key, single, 1855

Ключ морзов, двоен, производство “Siemens & Halske”, ХІХ в.

Telegraph key, double, manufactured by “Siemens & Halske”, 19th century

Пощенска марка „Голям лъв“, 3 ст., 1882 г., печат „Экспедиция 
заготовления государственых бумаг“, Петербург

“Big Lion” postage stamp, 3 st., 1882, seal, „Экспедиция 
 заготовления государственых бумаг“, Peterburg

Пощенска марка „Малък лъв“, 2 ст., 1889 г., 
Национална печатница „Impimerie Nacionale“, Париж

“Small Lion” postage stamp, 2 st., 1889, 
National Printing Office, “Impimerie Nacionale”, Paris

Стенен телефон „Уестърн Електрик“  
с индуктово повикване, края на ХІХ в.

Wall phone “Western Electric”, 
late 19th century 

Външен монетен телефон „Ериксон“  
с указания за обществено ползване, края на ХІХ в.

Outdoor monetary phone “Ericsson”  
with guidelines for public use, late 19th century

Телефон с магнитоиндуктор, 
края на ХІХ в.

Phone with a magnetic inductor, 
late 19th century 

Телефон, настолен, края на ХІХ век 

Desk telephone, end of 19th century 

Стенен телефон „Сименс и Халске” с две слушалки  
и възможност за конферентен разговор, 1905 г.

Wall phone “Siemens & Halske”, double earpiece,  
option for a conference call, 1905

Първата телеграфна линия в българските земи е от Русе до Варна –  
открита тържествено през 1855 г. Другите две главни османски направления 
са от Цариград и Одрин към Пловдив и София, и от Одрин  
към Дунавския вилает.

The first telegraph line in Bulgarian lands connected Rousse and Varna –  
solemnly opened in 1855. The other two main Ottoman lines were from  
Constantinople and Edirne to Plovdiv and Sofia and from Edirne to the Danube Vilayet.
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Европейското влияние става доминиращо в Османската 
империя в годините след Кримската война. Неизбежно 

то прониква и в българското общество. Настъпилите 
промени водят до подем на промишленото производство 
и търговията. Това налага поправка на пътищата и 
пристанищата, изграждането на първите ж.п. линии. Новият 
европейски модел изисква занемарените ориенталски 
градове да придобият друг облик – да има зеленина и 
простор, красиви градини, фонтани и езера, около които 
да се провеждат открити празненства и забави. 
След Съединението между Княжество България и Из точ-
на Ру мелия, младата държава търси международно ут-
върждаване. Стъпка в тази посока е Първото българско 
земеделско-промишлено изложение. Пловдивчани трябва 
за 10 месеца да построят парка, павилионите и хотелите 
на мястото на старото буренясало турско гробище и да 
сътворят новия търговско-промишлен „музей на открито“. 
За главен архитект на изложението е избран швейцарецът 
Хайнрих Майер. Получени са заявки от различни дър-
жави, български градове и частни предприемачи, които 
изграждат щандовете си със собствени средства. Пави-
лионите са архитектурни бижута – функционални и бо-
гато декорирани. Монтирано е осветление, достатъчно 
да освети многохиляден град, а пловдивчани виждат за 
първи път електрическа светлина. 
Изключително удивление будят представените в панаир-
ното градче научно-технически постижения и открития 
– Едисоновия фонограф, марионетките на Томас Хол-
ден, шевните машини „Сингер“, оръжията на Круп и голя-
мо то многообразие от селскостопански машини. На 
из ложението е представена първата колективна худо-
жествена изложба у нас, както и носии от всички краища 
на българските земи. Пресата в Европа, САЩ и Япония 
говори за „българското чудо“.

The European influence became dominant in the Ottoman 
Empire in the years after the Crimean War. It inevitably 

penetrated the Bulgarian society as well. The changes led to 
an upturn in industrial production and trade. This imposed a 
necessary renovation of important roads and ports, as well 
as to the construction of railways. The new European model  
reshaped the neglected Oriental cities into urbanized centres, 
homes of numerous newly emerged daily activities. 

After the Unification of the Principality of Bulgaria and East-
ern Rumelia, the newly formed state sought international  
affirmation. A step in the right direction was the First  
Bulgarian Agricultural and Industrial exhibition. Plovdiv  
citizens had to build the park, pavilions, and hotels at the site 
of the old Turkish cemetery and create the new commercial 
and industrial “open-air museum”.

The Swiss architect Heinrich Meyer was chosen as the chief 
architect of the exhibition. Requests for joining the expo 
we received from different countries, cities and private  
entrepreneurs. Participants had to build their stands with their 
own funds. The pavilions were architectural jewels – both in 
functionality and decoration. Illumination, enough to light an  
entire city was installed – the first time ever Plovdiv citizens 
had seen the electric lights.

Edison’s phonograph, Thomas Holden’s marionettes, the 
“Singer” sewing machines, Krupp’s weapons and the wide  
variety of agricultural machines provoked huge interest  
being the great scientific and technical discoveries of the  
current Age. The Expo presented the first collective art  
exhibition in Bulgaria, as well as traditional costumes from 
different Bulgarian regions. The media in Europe, the United 
States and Japan wrote about the “Bulgarian miracle”.

ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО 
ИЗЛОЖЕНИЕ

THE FIRST BULGARIAN 
EXHIBITION

Павилиони на Първото българско изложение от албума на 
придворния фотограф Иван Карастоянов, изд. 1892 г.

Pavilions inside the First Bulgarian exhibition, taken from 
the collection of the court photographer Ivan Stoyanov, 1892

Павилиони на Първото българско изложение от албума на 
придворния фотограф Иван Карастоянов, изд. 1892 г.

Pavilions inside the First Bulgarian exhibition, taken from the 
collection of the court photographer Ivan Stoyanov, 1892
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Първо българско изложение – Главният вход, 1892 г.

First Bulgarian exhibition – Main entrance, 1892

Брошка-значка от  
Първото земеделско-промишлено 
изложение, Пловдив 1892 г.

Pin from the First agricultural and 
industrial exhibition, Plovdiv 1892

Негово Височество княз Фердинанд Сакс-Кобург-Гота –  
покровител на Първото българско изложение, 1892 г. 

His Highness Prince Ferdinand I of Saxe-Coburg and Gotha –  
Patron of the First Bulgarian Exhibition, 1892 

Китеник (кебе) от Копривщица – експонат от Първото 
земеделско-промишлено изложение, Пловдив, 1892 г.

Kitenik (woolen rug) from the town of Koprivshtica – an exhibit 
from the First agricultural and industrial exhibition, Plovdiv, 1892

Панорама на Първото българско 
изложение от албума на придворния 

фотограф Иван Карастоянов,  
изд. 1892 г.

Panoramic view of the First Bulgarian  
exposition, taken from the collection of 

the court photographer Ivan Stoyanov, 1892

Първо българско изложение – Езерото с пещерата, 1892 г.

First Bulgarian exhibition – The lake with the cave, 1892

Шевна машина „Сингер“ от Първото земеделско-промишлено изложение, Пловдив, 1892 г.

“Singer” Sewing machine from the First Agricultural and Industrial Exhibition, Plovdiv, 1892
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