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ерtща ,,, една 6-ьпrарка в-ь Нфрuка. 
(Еп11зодъ изъ сю1таният'а ми въ южн11тt. стран11). *) 

На широката тераса 11рtдъ Катаракrь-хотелъ въ Асуанъ, да
лече на хю1ядо километра по течението на Нилъ, се трупа множе

ство пъсrьръ свtтъ . Туристи отъ Европа и Америка, леко обл'!;чени 
туристки, разположени около лекитl; маси, по ситния градински пt

съкъ из·ь градината подъ терасата, или на онtзи, наредени по пло

читt на терасата, весело се разrоварятъ н любуватъ на прохладния 
вечеренъ часъ. 

*) На1ш111тъ nжтешестuен,,~:ь 11зъ 1·орещ11тt страни, коАто неотдавна из
даде ц'!;нннп с11 защ1ск11 по пжтуването си nодъ заrмв11е .Въ южнитl; страни• 
(fr11neтъ-IO. Арабия Изт. Африка), 1111 даде цв~ откlr\сле11и, ед11н11ятъ 1юдъ 
горното заглавие, а друr11ятъ .Пр11 Ни11ск11rh прагове·. Тtз11 д11n еn11зода за 
nръвъ rz;,;тh се явяnаn, въ на 111а1 а литература, тt не еж помtст11ани въ из
даденитt му досега заш1ск~ 1. 

б. р 



18 

Слънцето кл1Jни къмъ западъ. Горещината полека-лека изчезва, 

отст№.пва мtстото си на съживителния хлаnъ, който всички жадно 

поrлъщатъ. 

Високи разговори, весели см-tхове, пtснички на нtкоя, отда

лечена въ тропическата растителность на градината, веселитt про• 

виквания на закъсиtлитt туристи и чуруликания на пъргави като 

газели англичанки, които се завръщатъ и потни, и капна11и отъ 

скитания изъ околноститt , долнтатъ до наш~tтt уши. 

Евгения, Жоржъ и азъ, отдалечени въ жrъла на терасата, 

всtки nрtдаденъ на своитt; мисли, съзерцаваме вечернит·k картини. 

Моя погледъ се губи долу по гладкитt води на спокойния Нилъ, 

по които се nлъзrатъ прощално вечернитt л&чJt' на червеното като 

кървава топка заходящо слънце. Сеrнсъ-тогисъ Евгения възклицава 

и посочва нtкоА 11рив1tкателенъ июансъ ,,,а слъичевитt отрsжени11 

на небето или въ Нилъ, Жоржъ оrкжсва погледа си отъ нtкоя 

група, джхне кжлбо димъ изъ устата си, и пакъ пустне свободно 

очитt си изъ пъстрнтt групи, азъ отправямъ погледа си 11раво въ 

очитt и, мъrновенно го мtркамъ по красивото и лице и пакъ тоИ 

потъне въ пространството, далече задъ Нипъ. въ безкраИнитt 

могили и пъсъци. 

Пакъ настава мълчание и съзерцание. 

Нова група отъ д;cst англичанки съ двамина кава11ер111 типове 

на Албионъ, nослtдвани оrъ мургавата фигура на своя водачъ

арапинъ, се изкачиха иа терасата, отърсиха праха отъ обущата си, 

мtтнаха на рамtнt ле1<и горни дрехи и седнаха на с·ьсtдната маса. 

Равнодушно азъ оттег11ихъ погледа c1t отъ далечината и се 

вг11едахъ въ нашитt съсtдн, които вече nиtxa разхлаnнтелни liаnитки, 

донесени отъ чериия nрнслужникъ. Щом·ь се вrледах·ь uъ една отъ 

дамитt, която поuече rоворtше, повече се смtеше, неволно нtка1<ъвъ 

далеченъ спомtнъ блtсна въ паыеrьта ми, Нервитt ми се възбудиха, 

азъ ровtхъ изъ пластоuетt на сnоменитt си, nрtобръщахъ ги, 

дирtхъ нtщо, защото дамата, която седtше срtщу мене и която 

бtrло и безучастно единъ-два пжти ме поrледиа, ми на11омняше 

нtщо. Но какво? Не можахъ да си отговоря . Дали съмъ II виждалъ 

нtкоrа ? Дали н nознавамъ? Азъ пон·kкога с~ спирахъ на мис-ы1ьта, 

че с-ьмъ я виждалъ въ България, но скоро съ усмивка напущахъ 

тази мисъль. В „зможно 11н е? Тя, тука, тъА далече, въ общество 

на туристи англичани да бжде моя съотечес:твеница ? Не, не е 

възможно 1 Но все nакъ всtко вглеждане въ нея крадешкомъ ме 

увtряваше, че чертитt на тази съ срtценъ ръстъ, красива, развита, 

черноока дама съ коси малко кестеняви, ие еж съвършено чужди 

на моята паметь. 

Трtбва да съмъ виждалъ тази жена. Дt? - Не знаs,. 

~ Какво се вглеждате така въ онази дама ? - пита Евгения 

над ь ухото ми. - Т11 ви прави впечатление, виждам~, - добав11 тя. 

Така, случайно, не зная защо - отвърнахъ а:sъ, обърнаrь 

-се къмъ Евгения и се мжчихъ да промtнr, разговора. 

Виждали ли сте я другъ nж п, ? 
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- Не, не мога да си спомня. Може би нtкж.дt изъ Египетъ, 
когато посtщавахъ старинитi; - отrоворихъ азъ присторено равно
душно. 

- Но вие я гледате тъ/;1 втренчено, че . . . - каза Евгения, 
усмихна се подозрително и ми се закани съ пръстъ. 

- Вижте, вижте ! - извика Жоржь и ни посочи къмъ заnадъ. 
Тъкмо на врtме. То!! прtкжсна трудния за мене разrоворъ. 

Всички се обърнс1хме къмъ слънцето, което се скриваше. И ето 
съсtдната маса, англичанкит:t; съ кавалеритt си се обърнаха по 
сжшата посока да ,·леда.ь красивото залtзване на слънцето. 

Азъ крадешкомъ пакъ по1·леждахъ дамата о.ь съсtдната група, 
безъ да забtлtжи Евгения, понеже се страхувахъ да не започне да 
ме обсипва съ въпрос~½rt си. Не можахъ да и отrоварямъ, защото 
нищо не можахъ да извлtка изъ споменит1; си за дамата. Все пакъ 
нtшо ми rоворtше, че тя не ми е чужда, че азъ зная нtщо за нея. 
Чертиrt й ми напоыняха една дама, която изчезна отъ София по 
любовни сплетни. . . Познавахъ я ; и чертитt на дамата, която 
срtщамъ въ Асуанъ, мн напомнятъ неАнитt .. . Но възможно ли е ? 
Въ сърдцето на Асррика да намtри уб·l;жищс? ! Възможно ли е? 
И азъ се разубtжлавахъ, а всtко по1·леждане къмъ нея все повече 
довеждаше гатанката около дамата, кQято изчезна изъ София. 

Мръкна се. Вечерния хладъ се cпycilia, Групитt една по една 
почнаха да се прибиратъ въ хоте11а. Съсtдната маса съ групата, 
отъ която е и дамата, която възбуди любопитството ми, се оnраздни. 

Станахме и нне. Образ·1.,Т1,, на онази жена не ме оставаше 
на мира. Коя бtше тя? 

Вечеряхме, прибрахме се, пожелахъ лека нощь на двойката, 
моитi; съпжтници. Отидохъ въ стаята си и мисъ.r1ьта за онази не 
ме оставаше. 

Боже мо!I I Дt съмъ я виждалъ ? Коя е тя ? Да не е пъкъ тя? ! .. 

* * * 
На другия день нашата дружина продължи разходката си изъ 

околноститt на Асуанъ. 
Монтi; мисли се въртtха около дамата, която вчера обърна 

вниманието ми. Ев1·ения, а1<0 и да забtлtжи, че една мисъль ме 
мжчи, не се с tти да ме запита за нея. 

Моето заключение за нея бtше, че азъ съмъ я вижцалъ и че 
азъ трtбва да я познавамъ. Какво да се направи ? Любопитството 
ме измжчваше. Как-~, да науча коя е? 

На вр1,щане ав·ь забtлtзахъ снощната rpyr1a англичани изъ 
градината. Жоржъ н Евгения седнаха на терасата, а азъ си намt
рихъ работа, за да се 1<ача ropt, въ хотела. Една мис1-пь мн бtше 
дошла. Щомъ се качнхъ въ стаята си, която гледаше къмъ гради
вата, дtто се разхождаше групата, nови1{ахъ слугата, посочихъ му 
пр·kзъ прозореца групата, която продължаваше да се разхожда. 

- Познавате ли онtз~t пжтници? - питамъ 1·0. 
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Tt иматъ двt съсtдни стан - № 4 7 

- Трtбва да видя въ пжтничес.кия регнстъръ. 

- Идете, вижте 1 - каэах:ь му аэъ и му турнахъ въ рж1<ата 

нъкакви монети. 
Той изл-kзе, азъ се обпt,·нахъ на прозореца и се вrледахъ въ 

дамата. Слугата дойде и ми наговори двt английски иыена и 

0t отиде. 

Значи, тя е англичанка. Моитt спомени ме лъжаn,. Не я 
познавамъ. 

Азъ слtзохъ долу на терасата при Жоржа и Евгения. Сл1;дъ 
малко групата мина край насъ, качи се ropt. Тя i11нна, погледна 
веднажъ. Азъ пакъ се вrледахъ. Чудна работа! Какво е това? 
Тtэн черти? 

Първият-ь эвънецъ за обtдъ удари. Ние поб·ьрзахые да се 
приберемъ въ стаитt си, да промtнимъ костюмитt пжтнющ<и съ 
необходимия салоненъ костюм1:, - такъвъ е редътъ, дtто има 
англичани. Мохамедъ, с11угата на хотела, вървtше сл1щъ насъ и 
носtше фотографическия ни апаратъ. Отъ дол~н1я краА на широката 
стълба на хоте11а, по която почнахме да се изкачваме, аэъ забмtзахъ 
дамата : тs1 слизаше сама rто стълбата насрtща ни. 

Мисът, см-tла се мtрна въ ума ми. Аэъ не мvжахъ да удуша 

у мене .жепание-rо да науча, коя е. И сега се удивляваыъ на миrно
венната хитрость, която употрtбихъ. 

Ние се качвахме, тя сnизаше. Когато бtше на петь ста.пала 
ср_tщу мене, аэъ извикахъ на Мохамеда, 1<0Ато идеше слtдъ мене, 

високо и по български. 
- Бързай, Мохамедъ I Ще эа.къснtеыъ ! и я поrледна_хъ право 

въ лицето. 

Не иэпущахъ ни едно нейно дRижение. Тя изтръпна при 
моиrJ; думи. Спрt се. Вгледа се втренчено въ мене. Червенина 
покри лицето и. Азъ уэнахъ, че тя разбира български. Откри
тието ме задавяше. 

Мохамедъ, коАто не разбра що казахъ, Жоржъ, който 
върв·kше напрtдъ, отминаха. Евrении се обърна къмъ мене. 

- Какво казахте ? 
- Нищо. Вървете, азъ забравихъ да видя имамъ ли долу 

писма. Сега ще· ви стигна 1 - казахъ азъ на Евгения и .се спустнахъ 
по стълбата. 

Tt излtзоха ropt. Дамата все тъА зачервена слизаше по 

стълбата. Азъ я доча1<ахъ при главния входъ. Тя се опж.ти къмъ 
терасата, самичка. 

Тя наближи, спрt се. 

- Вие сте бъл~·аринъ? - запита ти. 
Беднага свtтлина се мtрна въ_ ума ми. Този гласъ азъ съмъ 

,,увалъ и другь 11.ж.ть. Чертитt и гласътъ - не може да има вече 

съмнtние. . . Тя трtбва да е 1 • • • 
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- Да, българннъ съмъ и не се съмнявамъ, че .. 
- И азъ съм·ь българка, нали ? - отвърна тя зачервена и 

усмихната. - Какъ узнахте това ? 
- На стълбата, когато вн срtщнахъ и извикахъ по български 

на слуrата да бърза ... 
ТоА знае ли български ? 

- Не. 
- Защо тогава му говорихте на непознатъ езнкъ? 
- Искахъ да видя,_ какво впечатление ще ви направи този езикъ .. . 
- И узнахте. 
- Узнахъ, че вие сте българка, щомъ се смутихте и зачер-

вихте . . . 
- Защо направихте това? - запита съ укоръ тя. 
- Простете ме, азъ не можахъ да устоя на мисъльта, l{ORTO ме 

мжчеше . .. Вчера ви rледахъ, чертнт1; ви ми се виждаха познати . . . 
- Е, познаватz ли ме ? 
- Мистr, че сте . . . , която една мълва 11роnж.ди нзъ 

България. 

- Да, аэъ съмъ. Вне не се лъжете! - и насълзена ми по
даде рлша. 

Мащинално тя тръгна къмъ едннъ отдалеченъ ж.гълъ на тера
сата. Аэъ я послtдвахъ. 

- КоА сте? Отдавна лн напуснахте България ? - запита тя. 
Азъ и разnравнхъ, ко/.1 съмъ, защо пжтува~1ъ и отколко 

врi;ме не с,,мъ внждапъ отечеството. 
Ще се завърнете ли пакъ? 

-- Да, слtдъ нtколко мtсени. А вие? 
- Никога, никога! - отвърна тя и черти на дълбока скърбь 

11рорtзаха лицето и, което излеко се покри съ блtдость. 
- Какво правите тука? Кон еж ваu1нтt кавалери 11 коя е 

другарката вн ? Да не сте ома.жена ? 
- Омжжена съмъ почти. )l{нвtя съ uо-младня англнчанин·ь, 

коАто прави голtмн жертви за мене. Другата двоАка еж. мж.жъ и 
жена, наши добри приятели. 

- Ще останете ли по-дълго врtме въ Асуанъ? - попнтахъ. 
- Не, утрt заминаваме наэадъ, sa Каиро, а оттамъ къмъ 

Парнжъ н Лондонъ, съ дру1·аря си. . . 
- А въ България? 
- Никога! Никога! България отрови моя жнвотъ. Азъ вече 

никждt не ще намtря щастието - то отлетt. Ще ходя по свtта, 
ше се скитамъ, МJ1ръ дано намtря 1 - каза нажалена тя. 

- А домашннтt ви знаятъ ли, дt сте? Пишете пи имъ? 
- Никога I Tt не знаятъ н не трtбва да знаятъ, жива ли 

съмъ н дt съмъ ! -:- каза разпа.лено тя и ме хвана за рж.ката : 
ОбtщаАте ми, че никога, никому не ше споменете моето име, 
не ше да говорите, че сте ме срtщали. . • 

- Обtwавамъ ви н ще сн сдържа обtщанието. . . Но нима 
не си спомняте за отечеството понtкоrа? 



22 

- Лонtкога, . . да, но винаги съ сълзи на накнntлъ ядъ и 
съ тръпки по снагата. Всички тамъ еж ме забравили и азъ ще се 
погрижа да забравя отечеството си, което изтръгна толкова сълзи 

отъ оч11тt ми. Отдi; ме познавате вие? - запита внезапно тя. 
- Виждалъ съмъ ви въ П., дtто бtхъ учитель. Вие бtхте 

още мома. Годихте се за Х. и отпжтувахте за София ... 
- Да. дtто стана скандаnъТQ и отдtто мълвата хорска ме про-

nжди. Вие бtхте ли . тогава въ София? 
Бtхъ. 
Знаете всичко ? 
Да, подробно. 
Говориха пи много слtдъ като изчезнахъ? 
Не, нtкоя седмица само .. 

- Забравиха ме и азъ ще ги забравя! - каза тихо, мечтателно 

насълзената жена и въздъхна. 

- Завърнете се, всичко е забравено вече. 
- Не, никога 1 . . • А какво стана съ моя мжжъ? Познавате 

;rи го ? 
- Зная го добрt. ТоА е почти аагнналъ, той падна много, 

МНОГО долу. , . 
- Бtднияrъ, той много глупости направи аа мене. . . 
Вториятъ звънецъ за обtдъ удари. Тя трепна. 
- Трtбва да бързамъ. Ще ме чакатъ. Прощавайте 1 - каза 

тя и ми подаде ржка. 

- До виждане ! - отвърнахъ авъ. 

- Не, никога I Нне нtма да се вндимъ вече I Помнете обtща-
нието си, не говорете никому за мене. И тука не rьрсете слуqай да 
ми говорите. . . Помнете, че сте срtщали една ваша съотечественица 
тука, въ горещинитt, една жена нещастна, която мълвата пропжди 

да се скита. . . додtто намtрн своя край ! - изговори тя nрtзъ 
сълзи, стисна ми рк..ката и изчезна бързо въ входа и по стълбитt 
на хотела. 

На другия день тя отпжтува. 

Прtв. И. Буреш:ь. 

Тепеграфнить жици като nрьдсиазвачи на врtмето. 
Една отъ важнитt задачи при оттрtдtпяне програмата на иэлетнтt 

~ безспорно разрtшаването въпроса: какво ще бжде врtмето. Недоста
тъкътъ отъ nарн, дtйствително, е една неnрнятность; 1::10 като знаемъ 

разумно да ги разходваме, тQй нtма твърдt да накърни удоволствие
то ни при пжтуването. Напротивъ, многото пари често откло

няватъ туриста отъ 1<расотитt на природата. У насъ, слава Богу, 
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този cлyLJa~! е много р l;дъкъ, особно въ кр,"rовет·J;, к
онто най-много 

пжтувагь, ~1менно между нашиrk млади туристи. Дtйст
вително, не е rо

лtмъ 11росторъть на мtстата, които нашиятъ турис
тъ спохожда, обикно

вено тoli зас1;га r1рtдtлитt на нашето отеLJеств·о ; но резултатитt отъ 

една такава ефп111а екскурзия, душевt1ото обога
тяване 11 освtжаване 

с№. много 110-голtмн, отъ тtз11 на оноrова, 1<011·1·0 съ пълна ю1сия 

се поти въ залу~uен1пt вагони на западния макъ ш1и на тоrова, 

коliто зtпа пр·J;дъ грамаднитt здания uъ Виена. 

OбaLJe много по-непрпят110 отъ скримностьта на срtдствата е 

да ви изненада 1юшо врtме прtзъ из11ета. То н
е иска да знае има

те ли много парн ~1л11 не. Всtю1 отъ васъ става rърмоотводъ иа не

говнт·I; 1<аr1ризи. Закарва ви 1·0 въ нtкоя кошара, гостинюща иn11 хо

телъ, споредъ това, какъ ра.зполаrа вашата кисни, 11 ви държи тамъ 

то;,коRа дълго, 1<олкото му се ще. 

Чешск11ятъ rшсатель Неруда е описалъ безподобно
 въ ещ1нъ свой 

фейлетонъ м,у;_кит·I; на една такава компан1щ осждена на зато1.Jен11е 

от-ь прод·ы1>1п1те;1нш1 дъждъ въ задушения хотет,, д1;то едиис,·ве

нитt 11.1п.. дру1·ар11 С)\ билв мра11ниягь небосклонъ и тжжното л11це 

на rостин1-1ичар11. 

Не само при голtмюt, а II при ма11юпt екскурзии на пръвъ 

11ланъ се 11апага въпрос·1,тh за хубавото врtме. Та 11 това е дока

зпе.11сr1ю за го11tмата важность 11а тоя въпросъ. Той е за11ю1авал·ь 

всички 01ъ наА-старо врtме, а II днесь е прtдмет·ь на всtкидневенъ 

разговоръ. При все •te в·1,nрос<ь1"ъ за врtмето е мно1·0 uаженъ за 

вс11чк1-1 крж1·ове на човtшкото общество, при все че всtкой иска 

точен ь отrоворъ на то11 в-ьпрос-ь, все пак-ь всичкитt опити в h , оя сми

сълъ С,'1- осаналн само 11рtдположення. Точностьта, сиrурностьта за 011-

рtдtш1не състоянието на вр·l;мето е останало 11pocro едно жел:11111е, единъ 

иде~;1·ь, макаръ 1-1 да не може да се отr<аже, че доста сме се прибли

жили към ь тоя 11деа11ъ. Ако бихме 1-1скаn11 да nрос,1tди~гь осичкитt 

опити и наLJини, чрtзъ r<онто човtю, се е старае
11ъ да се докопа до 

разкритието на тоя въпрос ь, б11хме nолу1.Jил11 
една твърдt интересна, 

пъстра и поучи 1·елна 1сартина. 

Нека си припом1111мъ са~ю нашнтt интер~снн простонародни 

пр l;дс1<азания за врt.мето. Tt c,n плодъ на дългогодишни наб11~одения 

11 оrнпность. Дtйстително, има о·,, rkxъ и .11ного нtща дt·r11нсю1 , но 

пъК'ь и науката не се спнра да uземн LJecтo примt.ри оп, тtх1, за 

1ю·гвърждение на своитt въз1·11еди. 

Забtлtжителенъ моментъ въ ~1сторията за nрi;дскз
ване на вр't

мето е изнам'tрваието 11а барометра. Мз1саръ то/.1 и много да помага, 

но пакъ не можа да се разрtшн съвсtмъ та11 п
роблема. 

·Огь собствеиа опитность знаем·ь, че коrата баромеrьрътъ се 

качва, ще настжпи хубаво вр·tме, rюгато пада - лошо врtме. O6аче 

указало се е, че при нtкон слу•1аи барометър
ътъ при В(е че се днга, 

пакъ наст,v,пва 1юшо врtме II обратно. 

Другъ наLJинъ за прtдсказване на врtмето С№. метеорологи-

1.Jескитt данни за из11·l;стно мt.сто. Да посочим,, примtръ: искаме 

nрtзъ авгусrъ да п,ыуваме в·ь Горна Ита.qия. /(акво ще бJ,;де тамъ врt-



24 

мето, разб~1ра се, 11е можемъ да r1р·lщскаже~t'Ь. Взимаме 1ш помощь 
Baedeker·a 11 намираме, че прt.зъ това врtме срi;дната температура 
е напр. 25° С. И споредъ това 11ареждаме 11 своето облtкло. За 11е
щасп1е, обаче, прtзъ 11жтува11ето може да се случи хладно и д·ьж
довно врi;ме и ние сме изложени на опасни за здравето ус;юв11я. 
Ппдобенъ l'llпиченъ исторически приыtръ нн прtдставлява На11олеп
нош111тъ поход·,, въ Рус11я. Наполеонъ поn~tталъ Лапласа, кога въ Ру
сия почват-ь голtм1rт1; студове, та слоред·ь това да нареди завоева
телню1 си планъ. Jlаш1асъ е изчис11илъ, •1е до нача1юто на я1-1уар11я 
r1e трtб11а да се о□асяватъ огь настжлването на гол·J;ми'ГI; студове. 
Но въ оная година силни,-\; мразове дойдоха още пр·l;зъ декемвр11tl 
- 11 сждбата f1a вел11ката армия 61;ше рtше11а. 

Ис'r11нскн1rтъ напрtдъкъ се постигна съ 11р11готовлението и у110-
тр1;блението на тз1<а иаре•1еннтi; "синоптичес1<н 1<арт11". l{арти, 1<оито 
по1<азватъ с·ьстоя1шето на вр1;мето за значителна часть от·ь земната 
повръююсть, 11апр. на Европа. При това 1·лавно внимание се обръща 
111,рху барометрнческото налtгане. Да се спираме 1ю-надъл1·0 върху 
1·011 въпросъ не му е ту1сь мtстото. Не1,а сrщменем ь, 11е врi,мето 
заннс 11 rлавнп отъ разпрtд l;т1нето на на11t1·а r1ето II отъ взаимното 
11оложен11е на силното и слабо нал·вгане. Това взаимно положение 
rюстоннно се м-\;нн, обаче тия промtни стават·ь nъ опрtдtленъ редъ 
и зависятъ от~, опрtд1;лена услош1я. Сеrаш1111ятъ дире1<·rоръ на цен-
1·ра11ната метеорол')ги•1ес1<а станция въ Виена 0-г Pernter 11рtдс1саз11а 
вр1,мето t1a 85 / 0 от-ь с;1уча11, но и тоl-! до11уща по1·р·l;шю1 често. Изобщо 
казано, 11е ыожсмъ съвс1;мъ точно 11 сигурно да пр1,дскс1жемъ вр1;мето. 
Главната причи11а на това леж11 въ силната измt11ч11вость на факторитt, 
които съставляватъ врtмето. Но въпрtкн това пакъ не трtбва да шр1,с
тимъ р;,щ·I; и да се отдадеме на ка11ризит·I; на природата, а чрtзъ 
1rаuлюдения и опитность да се домогваме до тон идеаJJъ. 

Между многото поnудярн11 11ач11н11 за 11р1щсказnа11е. на вр-t;мето 
е и този •1рtзъ т~е1·раф1штt и телефонни ж1щ11. 

Звуче11ието на телеrрафнит·I; жици е всtкиму 11ознато. То 
е едно явление толкова обикновено и често, •1е мнозина еж об·ьр
нал 11 на него по-сериозно внимание. Обаче, раз1·еда110 по-от
близо, то често ни изненадва - можемъ да забtл·l;жнмъ, че т11я 
ж1щи зыуч~пъ често и тогава, 1<оrата въ ittлa·ra 01<0J1Jюст1, нi;ма 
и помr1съл1, за вtтъръ и врtмето е та1<а тихо, че, както казватъ, ,.нито 
лнстецъ се помръдва". 

Това явление, дtйствите11но, е интересно, особено 1<ато с11 по
мис11нмъ по какъвъ начинъ то обю,новено се обнснява. Както об
тtгната жица ш1и металическа rrлоча издаватъ звукъ, кuгато треn
тя·гь, така с,,:.що и телеграфната жица, "ато uочне да тptnn1 -
издава звукъ. l<оя е nр11чината 11а това трtптение? 8·1:;роятно, с110-
редъ обикновеиото мнtние, движението 11а въздуха - вtтърътъ. У да
ритt на в·i;търа причиннватъ трtnтение въ жината, а тая послtдната 
звучи. Ако това дtfiствително е така, тогава имаме едно съв..:t~rъ 
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обикновено явление, което, както по своитt прич_ини, така н по 

своитt послtдствия , не заслужава да се обръща внимание t1a него. 

Обаче работата е мат<о ло-дру1·а и никак·ь не е обикно
вена , както на п·ръвъ погледъ изrле>fl"да. Нека се повърнемъ къмъ 
това, което rю-ropt казаю,tе - че много пжти, и то често, 1<01·ато 

въэдухътъ е съвсtмъ спокоенъ, телеrрафнит1; жици пакъ эвучатъ ; 

эначн въ топ случай причината на звученето не е .вtтъръ-гь. На
блюдаваме ли нвлението по-nродължитеJ1но, ще заб-!;лtжимъ и много 
други особености не заб-!;л-tэани по-рано. Та1<а напримtръ, ще видимъ, 
че звуче1i'ето не е съвс-tмъ правилно - нtкогашъ се чуватъ продължи

телни и дълбuки тоиове, други пжть кжси и отсtчени, съ ды1ги или 

пъкъ съ кжси паузи. Сжщо и височината на эву1<а е различна -
веднажъ висока, други пжть низка, трети нжть се чува цtлъ акордъ 
от-ь зву1<0ве. Силата s:жщо не е еднаиква - н-tкога съвс-l;мъ слаба 11 

тиха, други пж.'rь могжща - чувана на эна•LИтелно разстояние. 

Всн•1ки тtзи явления надали могаrь да се при•1И1iЯТЪ отъ в·Ь
-гьра . Толкова повече, че телеграфни-гl; жици често звучатъ, както 

казахме, и ко1 ато н1;ма вtтър·ь, а нtкога, коr'ато има и силенъ вt
търъ, съвсtм·ь не звучатъ. Явява се тогава въпросътъ, 1<оя е причн

ната на това звучене? Изобщо казано, истинската причина на това 

не може да се познае, но съ снrурность може да се "аже, че вt
търътъ не е тая причина, а и не може да бжде. 

Причината на това звучене еж изобщо метереолоrическитt 
щ~ления, като: иалtгането на въздуха, слънчевиrh 11жчи, воднитt 
парн, те~шературата, електр11'lеството, магнетизъм-ътъ и др. Тия от
п.ълни мет~орологически елементи еж непостоянни, изм-tнчиви. А тt
хната изм1;нчивост1, пр;~чинява хубавото или лошо вр-tме. Значи мо
жемъ да "ажем·1-,, че причината !'а това звучение на телове·г!; е раз-
11и•11юто състояние на тия еJ1ементи . Ной отъ т·l;хъ е исrинс1<ата 

nричr1на на това , за сега ~,а насъ е безразлично. 

Изъ Casopis Turishi. 
(Слiщва) 

С. Д. С1ор1~нс1ш. 

Археологични . разкопки въ Карловско. 
Ученотобивитt п.ружест11а у насъ вирtнтъ слабо, но за да се 

кр"l;пятъ и заснлватъ, трtбва едно друго да си помагатъ. Думата м11 
е за археолоrичнитt и туристскитi; дружества въ Българин. Tt 
имат-ь ограничено число членове, малко любители се явяватъ за спо

хождане и изучване nрироднитt хубости, за откриване и съхраняване 

старинни прtдмети. Туристскитt дружества иматъ една точка отъ 

ц1;льта си обща съ часть отъ ц1;льта на археологи•mитk, именно : 

п в) да nо"ровителствуватъ и поддържатъ исторически-t бtлtжитости 
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въ страната• . Туриститh, като имат·ь прtдъ видъ тази точка отъ 

utлhтa си, трtбва при всtки спучай на археологични открития или 

прtдприятия да nосi;щаватъ и изучава-гъ и тtзи мtста заедно съ 11а

ходкитh no тtхъ. Слtдъ оnовtстяването за разкоnкитt въ Хисаря и 
Те1,ин отъ археоло1·ичнин клонъ на Карловс1<ото ученотобиво дру

жество • В. Левск~1 •, трt5ваwе поне най-близкитt тур11ст11 да сnохо
дяrь казанитt м-tста, да укажаrь нужното съд-tf.!ствие, ако моrатъ, 

разбира се, да nроучатъ станалото и това чрtзъ турнстскнн ор1·аtгь 

да се извtсти на всич1ситt друrари-турист11. 

Карловс1<0то дружество съ една статия в·ь органа си 11 .• Просв1;1 а•, 

брой 36, година V, извtстява за нзвърwенитt разкоnки-разкрнт1т въ 
Хисаря и Текин и заслужава да .:е направи извлtчен11е отъ нея -
• По разкопкитt въ Хисаря и Тек11я •. 

Археолоr11чни11тъ 1<лс,нъ на дружеството рtшава да се на11ра11s1тъ 

ма11ки разкопки на тhзи двt мt.ста и избира двt комисии, 1,ато ги 

натоварва да наnравятъ разкопки и старинни дирения въ окол110-

ст11тt имъ. /{омисиитt изпълнили възложе1штt ИАГЬ работи II до11ес
м1 гщсмено за извър111еното и събрано отъ тtхъ. 

Хисарс1<ата комнсня е упо1·рtби11а 3 дена за разкопки и дире

не - 13. 14. 11 15. ~юемвриti 1906 r. Първата разкопка е правена 
при .Момина баня•, и околностьта на Хисарs,. Мi;стото е на нз1·окъ 

отъ крtпостьта, въ дtсно о,ь пжтя, що види отъ послtдната за 

Момина баня , до самата баня. Utлата мtстность, на едно значително 

разстояние, била усtяна съ тухл11, 1серемид~1 11 камъни отъ стар·,, 

1·радежъ и кръстосана съ стари з1-1дове. П-ървнят·,, денh 6 душн ра

ботниuн на дълбочина 3- 4 педи открили 1<а111енни основи, ко11то 

заграждатъ t<оридоръ, wирокъ 2 1/ 2 м. н rюсланъ съ тухли, а стра-

1н~чнитt му зидове, д·ЫJги 5 метра, свършватъ и огь дв·втt стра1ш. 

Разкопюпа била cпp·l;Na, като непоситш за срtдствата и нрtмето, с·ь 

което разполагала комисията. 

Втората разкопка нанравилн въ самата кръnость - на западъ 

отъ п Хисарь-1,апня". На дълбочина 1 1/. м . отt<рили rолtмъ гран11тен·ь 

бщжъ, 11зд·lманъ въ форма на nаралелопинедъ съ размtри : 2, l ·2U и 

0·50 м. Подъ него втори та1СЬвъ, а nодъ втор11я дру1-ь отъ чнст·ь 

мраморъ. Мtстото около т-tзи каменни б,1окове било из1·радено съ 

·rухлн, камъни и хорусан·ь. Ом. двtтt страни, къмъ лицето на кр·l:;

пос1'ьта, на каменнитt блокове биJJи изправени rра11ит11и стълбове, 

висо1ш 2 м. Разкоn1<ата не довършили и тамъ по с,1;.щитt причини. 

Отъ Хисоря намtрили и събрали сл1щнитt 11рtдмети : l) мра
морна женска статуя, 2) двt части отъ мраморни колонн съ изящна 
орнаментика, 3) грама,rtна каменна копаня (гаванка), 4) двt каменни 
вази , от·,, които едната съ дръжки, а дру1·а•1·а безъ дръж1си, 5) ка
менна чаша съ дръжка, 6) двt пръстени кандила , 7) nръстенъ ка-

11ъп·ь за чеnрази (пафти), 8) rолtма керемида, 9) rолtыъ 1,аменен·ь 

С,1'дъ (котслъ), 1 О) пръстено шише, 11) жел·l:;эна мотика и 12) же
л·l:;эна брадва. 

Другата комиси11 е правила разкопки при с Текия, което се 

наю,ра на С.-~ птъ /{ар.чово, прн nолитt на Стара 11лани11~ до Троян-
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ския проходъ. Жнте11итt на селото еж 11ове•1е турци. Мtстностьта 

е очарователна и е една отъ наА-живописн11тt въ тоз11 кж:гъ на на

шето отечество. Околностьта на селището има голtмо значение нъ 

старинно отношf!iие. На заnадъ, на една значителна височина въ Бал

кана, в·ьрху скалата • Гйокъ-Теnе • или • ГАокъ-Ташъ• , съ чудесна 

гледка по дЪJ1жината на Стрtмската долина, се намирали оста, .. ьщ1 

отъ старо градище. Тукъ били намtрени разни прiщмети, но особно 

внимание за,лужавалъ единъ голt&гь кюпъ съ желtзенъ похлупакъ. 

На сtверъ отъ се11ото имало сжщо осrаr1ки отъ стара крtпость, из

равнена вече съ nовръхнината на земята. Въ тази м·l;стность с,1, 

намtрени много мон~ти и стрt11и желtзии. На изтокъ отъ селото, 

на растояние 2 килом., ясно личели основитt. на старо градище, на

рнчано от·ь мtстнит1; жители .Узунъ-Касаба •. Въ цеt1търа на гради

щето се нзди~-ало мtстото • Сарай-ери• съ дължина и ширина по 

около 500 м. и по не1·0 ясно се забtлt.звалн останкнтt. отъ стtнит·k. 

На западъ отъ ~Сарай-ери• еж намtрилн основитt. и стtнитt. на 

олтаря на една черква. Въ таз11 мtстност1, бил11 намtренн много 

археологични nрi;дметн, но разнесени - едни изпратени въ Ца

риградъ, други уш1щожени, а трети ш·раде1т въ nостроt!кнтъ на се

лото. Въ дружеството оrь сжщото мi;сто имало запазе11ъ квадратенъ 

мра1tюренъ камъкъ с-ь гр·ьцки надписъ, още непрочете1п,. r.ри по-ща

телното иэучване околностьта на Текип щt.ли да се 11амtрятъ много 

старинни остатъци 11 основитt на н·l;кое старо селище. 

Отъ Те1<Ия в·ь дружеството еж доставени сл1щннт·t; щ>·l;дмети : 
1) мраморенъ камъкъ Cn гръцки надш1съ, 2) една желtзна стр1.ла, 

3) единъ к1t,съ глинено издtлие, 4) една мtдна монета и 5) двt 

тухли от-ь черквата и 3 керемщн1 отъ текето. 
Ето г1римi;ръ за 11аучна дtйtюсть t1a уче1юлюбиви·гt дружества 

у насъ. По този начинъ ще можемъ въ 611иRко бх-деще да нзучимъ 

м11налото на нашето отечество, за да знаемъ на какво 11мен1ю да гра

;щмъ сегашното. 

20. декемвриА 1096 г., София. 

Рефератъ за VII сборъ на ферата и съдържанието му, за да 
БТ Д. - Занапрtдъ централното бж.де своеврtменно обявенъ въ 

настоятелство на БТД е рtшило програмата на сбора. Понеже не е 

на всtки сборъ да се чете по единъ далечъ вр'tмего за VII. редоuенъ 
туристовско - научен·ь или спор- сборъ на БТ Д, който ще се състо11 

тенъ рефератъ, който послt ще на Св. TpoAua въ гр. Враца, то 

бжде публикуванъ въ БТ. Такъвъ uентр. нает. моли лицата, конто 

рефератъ може да чете всtки членъ възнамtряватъ да четатъ подо

на БТД, като прtдварително съоб- бенъ рефератъ, яа му извtстяrь 

щи въ центр. нает. темата на ре- още сега за това. 
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Отваряне излетния сезонъ. 
- Сезонъ,ь на пtтнитi; изпети въ 
БТД се открива обикн. на 25. марта 
- Бпаговtщение. Обаче дългата 
зима и закъснtването на пропtть

та не ще позвопятъ · тая година да 
се открие тогава, а ще трtбва от

криването му да се отложи за 8. 
априш1f..1. Въ тоя ленъ ще ,·о от
крие и Софийскиятъ кпонъ "А. 
Константиновъ". 

Нови членове въ Софийския 
клонъ отъ БТ П.. - Въ поспtд• 
ното си засtдание настоятелството 

нn този IUIOHЪ е приело за члено

ве спtднитt пица: 

1) М. Антонова - учителка, 
2) Ив. Бурешъ - студентъ, 
3) Ал. Джаджовъ - ч.ин. статист. , 

4) Г. 11. Захариевъ - чин. статист., 
5) Тома ИсаАевъ - студентъ, 
6) Дим. Крусевъ - чин. статист., 

7) Г. Недt11ковъ.....,.студ. рис. учил., 

8) Пенчо С. Петевъ - чин. стат., 
9) В. Стаматов·ь - •1инов . стат., и 
1 О) А. Филиповъ - чиновникъ въ 
университета. 

Умолsmатъ се и друrитt клоно• 

ве да изпращатъ въ центр. нает. 

сnисъкъ на новоnриетитt членове . 

за да се помtства въ БТ, съr11асно 
устава. 

По записването абонати за 
БТ. - Редакцията моли туристи
тt, които еж ваписали абонати за 

БТ, да й изnратятъ покан11тt, за 
да и~гь се изпраща редовно спи

санието. 

IK 1~ tl Ж 1~ tl IJ R. 
Въ южнит1; страни. П,юпни I сподtли съ четцит·I; впечатленията, 

зanucК,ll omr, Р. В. Радевъ. София, които е изнес,лъ нзъ чаровнитt 
1906. г., 208 стр. гол1ь,1tа ocAtuн.a nосtтенн м·tста , да разкрие rrptдъ 
Со 185 1еартини. Ц1ьн.а 2 лева. омаяния им·ь взоръ ониs1 картини, 

Ето една полезна книrа между конто твори южната природа. И 
многото безполезни, дори врtдни, сторилъ е това много добрt. Ма
конто эатруnватъ книжовния ни каръ цtлото му сжщество да е по
nазаръ ; ето едно увлtкателно че- rълнато отъ дълго галената н ре

тнво, което би трtбало да обърне вниво пазена мисъл,, - да се на

вниманието и на нашия, петнменъ скита надлъжъ-наширъ изъ горе

за пжтеоnисания, туристъ. Кой не щитt страни, то/.! описва па.те~гь 
1 

-е мечтапъ за ония топли страни, Черно-море, Босфора, Цариградъ, 
дtто е 11юлката на цивилизацията; 

1 
Мраморно море, Дарданелитt, на

кои не таи въ душата си желание- стръхнали съ у1<рtпления, Архи
то да му стжnи кракътъ въ мtста- пелаrа, Ионическо море и Срiши
та, дtто се раждатъ фурмитt и земно море, прtлеститt и грозо

бананитt, отдtто ни иде кафето? тиитt на морското пжтуване -
Ала колцина еж. ония щастnивци, всичко това прошарено съ весели 

_-чиито мечти еж се осжществили, и скръбни приключения. 

чието желание се е изпълнило? Прtди да опише скитанията си 

Един·ь отъ тtхъ, авторътъ на оаа- иаъ Егиnетъ, авторътъ ни запозна
главената книга, е ималъ идея да ва съ географията и историята на 
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страната, наnоконъ въвежда ни въ По-нататъкъ то~1 ни изправя 

вжтр1иuностьта н ни 11оказва всич- прtдъ пирамндитt и обширно ни 

китt съкровища, конто 1<рне зе- разказва за т1;хнати история ; за

мята на фараонитt. Разхожnа ни вежд.1 ни всрtдъ развалннип ·на 

11зъ Александрия и ни кара да се Хелнополнс ь, а послt, по делтата 

спремъ лр1;д-ъ колоната на Помпея, на Нилъ, къмъ прочутия му ба

крtnостьта на Наполеона, лаыетни- ражъ, .обърналъ делтата на не

ка ~1а Мехмедъ-Алн; да влtземъ тински раи, които има съ тpoll• 

въ наИ-проч_vтата на вр·l;мето си нит!; си 1·одишни жетви, ллодоро· 

библиотека н музеА, за да се у- дие едва ли не едн11чко въ свtта. 

вtримъ, какви пnжуджета еж тt Хепван·ь, люб11мото мtсто за раз

nрtдъ своитl; великани прадtди•. ходка на l{аирчеии и мно1·0 пр·l;

Въ l{анро r1жтннкъ-гь се спира по- поржчвано за 11рtживtване на r-ър

вече fl описва тази .африканска I доболни; развалннитt на Мемфисъ, 
цариuа, 1<оято съединява пр1;лести- стовратнатэ Тива, колонадитt въ 

тt на два св1;та • ; тоя п фокус·ь, Луксоръ, храмоветt въ Карнакъ, 

в ь коf!то се сбрало вси11ко хубаво колоситt на Мемноне, града Асуа11ъ, 

на Ориента, напластявано прtзъ островъ Филе, праrо.ветi; на Нилъ, 

вi;кове и вtкове, и 11еличествени Баража, С;10новия островъ еж по

работи, които заладниятъ вtтъръ дробно оr1исан11. 

е донесълъ" ; тая .панорама, въ Отъ Каиро пжтникътъ пр·l;зъ 

която могатъ да се видятъ всички пустинята достига Суец,,, плтуоа 

нзточ,т типове - араби, фелахи, прtзъ Червено море за Южна Ара. 

бербери, копти, евреи, турци, неr- бия, дtто се спира въ nрнстанн• 

ри, бt:дуини, сириИц11, перен, ин• щето Лдеиъ. Поел-!; се г1рtх.върJ1я 

дИнцн съ тtхннтt нъравн и обичан и; на отсрtщния източно-африкански 

въвежда ни въ стария Каиро, за да брtrъ, въ френската колония Джи

ни пок11же пазарн,t., джамиип, бути, а оттукъ 11рtдприема пжту

крtпостьта, кладенеца на Йоснфа, ване къмъ абнси11ската граница. И 

гробищата на халнфитt, ыузея; най- тия страни еж 011нса1щ в·ь нсtко 

послt запознава ни съ сегашното отношение : клнмаrь, население, 

лоJ1нтнчес1<0 положение на Египетъ, нърави и обичаи. Въ края се описва 

управлението, воl!ската, индустрия- историята на Суецкия каналъ и не-

та, ,ьрговията, училищата. говото сегашно положение. 

Н. Б. 

Златоносни легла въ Маке- то монети, е могълъ да покори 

дония. - Че Макеnоння е страна Гърция. Обаче, слtдъ настк.пилитt 

съ изобилни минерални богатства, исторически събития и 11окореннето 

е нэвtстно отъ историята . Старнтt на Балканския полуостровъ отъ тур. 

историци, начело съ Тукидида, го- цнтt., всtко разработване на дра

ворятъ за богатствата на злато въ rоцtнния металъ е enptнo. Само 

Македония н Тракия. Филнпъ Ма- тукъ-тамt населението се е зани

кедонски , съ сtченитt отъ това зла- мавапо съ плавене злато главно 
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въ Ненрокоrrско ; неврокопци еж за да се ангажираfь капитали въ 
дохождали чакъ у насъ да ми11ть новитk рударски прtдпрюпия, то 

злато. ще нзл1;зе, че златнитt легла въ 
Въ послtдно врtме турското rrpa- Македония щ~ бждатъ много по

вителство се е заело съ система- богати отъ тия напр. въ Борнео и 

тическото изучване на страната въ Холандска Гви11на, при което въ 

това отношение, като е ангажирало МаJ<едони11 има и изобилие на вода 

германския ми:ненъ инженеръ Грос- за nлавенс. Освtнъ въ ntcъ1<a, но 

копфъ, единъ вtщъ геологъ, прак- 11 въ здрава скала може да се от
тикувалъ въ Русия на Кавказъ, криятъ златоносни жили, нзучва
Браэиш1я, Сtв. Америка, Япония и нето на които е тепърва започнато. 
Холандска Индия и коАто сега вни- Тогава на uгърлицата на Маке
мателно nропжтува Македония. Cno, донс1<ата роб11ня ще се наниже още 
ред·ь св1щtнията, които намираме единъ скжrrь 6исеръ, за да въз
въ нtмскитk сrrисания, резултатитt бужда още по-силно апетита на 
отъ тая обиколка бнл·и много бла- евроnе.йскитk хищници. 
гоприятни и тоА намира Макеnония Хр. Пи11. 

за ецна много богата съ злато 
страна. Сн~rъ въ Алжирска Сахара. 
Ц·13лата южна часть отъ Солун- Bullet!n du Comite de l'Afrique 

ската область бипа златоносна . Осо- fraщajse съобщава интересни свt
бено често се срtщало злато въ дtния за падналия снtгь въ Ал
наноситt на рtката Галико и неА- жирска ~ахара nрtзъ февруариА 
нитt притоци . 3латото се намирало 1906 г. Така, на 5 февруария е ва
въ дебели, малки лrоспици или въ I лtлъ снtгь въ Е! Golea отъ 6 ч. 
жич.ковидни пръчки, дълги 2 -3 сутрнньта неnоtкъснато до 3 ч. 
см. и дебели 1-3 мм. Както по ! с;1tдъ обtдъ, а сдtдующия день 
течен11ето на Галнко, пtсъчно эла - 1 съ слаби прtкъсвання пр·13зъ цt
то се нам11рало и въ многобройни 11ия день. Снtжната покривка 
други рtки, еж.що близо до голt- ' е достигала 5-6 с. м. Мtстность
мото езеро Ланrада само на три j та, дtто се е случило това не
часа пжть оть Солу~ъ. Злато било обикновено за Сахара явление, е 
констатирано още и въ здрави , на сtверъ отъ EI Khoua. То се 
кварцови легла. Една такава жила, простира на разстояние 52 кл. м. 
която била негласно разработвана, отъ EI Golea, къмъ ю.-э. прtзъ Fort 
до гдtто се научатъ властитt из- Mac-Mal1on до Gourara и на 101-ъ 
ваде!iа само на 1 5 метъръ в~ два чакъ до Ouakda . 
мtсеца дала злат~ за 100 'хиляди I На 6. февруариfl къмъ 1 О ч. np. 
лева J I lри rrлавиието една тонна ооtдъ околностьта Tirnmimounu е , 
пtсъкъ давала до 3 гр. злато и то била покрита съ 3- 4 с. м. дебелъ 
при съвсtмъ прости уреди за пла- снtгъ. На 1 О. февруарий е ва11tлъ 
вене. Ако се промиватъ и старитk снtгь на югъ и ~.-э. отъ ~uargly 
на.носни пластове и ако се ynoтpt- въ долината на Мiа, а на I о. фев
бятъ модерни nлавелни машини, то руарий в:ь Lagl1ouatu. 
добивката ще се повиши. AJ<o дtА-
ствнтелно резултат11тt еж такива, 

както ги съобщаватъ въ Германия, 

а това не бжде само една реклама 

И. Б. 

Въ Кобленцъ недавна се осно
ва110 "Rbeiniscl1er Vereiл fi1r De.nk
malpflege und Heiшatschutz" (Рейн-
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ско дружество за покровителству- \ Колкото се отнася до насъ, то 

ване паметницитt и отечественитt ние не само •1е онищожаваме го

хубости). То се грижи ла запазва I рнтt си, но и не запазваме или 
паметниц~1тt и природн11тt красо- 1 описваме ония дървета, които еж 

ти въ всички РеАнски области на тtсно свързани съ историята на 

Прусия. нашето близко минало, като напр., 

У насъ редовно се унищожаватъ черницитt въ Асtновата махла въ 

горитt и обеаобразяватъ гледкитt. 1 Търново, подъ които е станалъ 
Не ще ли се и ние единъ день по- 1 nървиять ни воf.lнски наборъ въ 
rриж~тъ, за да ги запазнмъ? Търново, кнтересната Богоридева 

Р1;дки и паметни дървета въ зарзалия въ ААтосъ, крушата, на 

Чехиq.-Подъ това заглавие се I която еж избtсени сума българи 
публнкуватъ въ чешското сnнсание въ Сливенъ, н np. Почти въ всtки 

„ Lovesk5· obzor• като приложение нашъ градъ може да се посочи на 

и подъ редакцията на Иосифъ В. подобни паметни дървета, но ~сой 

Раэмаръ въ Писекъ сн11мкн н опи- ли се интересува за запазва11ето 

саш1я на забtлtжнтелнитt дър- нмъ? Въ Германия почти въ всtка 

вета въ чешскитt земи. Редакцията паланка се вижда посаденъ нtкоИ 

посочва ю1 много дървета, но до- Бнсмарковъ дмбъ (Bisшarkeicl1e), 

сега е публикувала за Олдрихова нtкоя наметна липа , а у насъ за 

дн.б·ь, Ива11ъ Хусовата липа, Се- подобно нtщо и дума не може да 

дембратовия ясенъ, историческата става. 

Круша въ Мнневско, Св. 1 lроко-

лнева дн.бъ н np. 1 Търново. Г. К. 

ТУРИСТСНА ПОЩА. 

Въ този отд-J;лъ занапрtд·ь ще се nомi;стваrь зашtтвания 

оть чнтателнтt на БТ н отговори отъ редакцията. 
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