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f]О~АН.А 

ЗА Vll. СБОРЪ НА БТД ВЪ ГР. ВРАТЦА. 
Съгласно чл. 72 отъ устава на Б'l'Д и по 1УЬшеm1 е 

на Vf. сборъ, канятъ се вспч1ш клонове на дружеството, l<aliтo 
и всп:чю1 членове. , на УП. редовснъ сборъ въ гр. Враща na 
10. IJ 11 . IOB IIП. 

Всt1ш J,лонъ е длъжонъ да б,'hде щ1·вдст~шmъ ва сбо1н1. 
tъ делеt·атп (•м. 16. 0·1·ъ у1тша). Жuлатолно о да ПJ.)1ш,и·о·гву
ваrь nо-ве11е •1ленове турпст1r. 'Г 1ш от·ь м;хъ, .кuт:о 1шатъ 
нужда, отъ от11 ускъ отъ цеятрал1111тв вл:1.ст11 въ Сuфия. мо 1·.\,'Г'Ъ 
да Ct' обърнатъ за съд'ьfiстn11r 1<ы1ъ ,~ен·rрал. пас,·оятелс•11во . 

R11онов11Т'J1 настолтолства со уJ1_uляват-ь да съuбщатъ Bfl 
прi~дседателJJ на клона „llecJ:etLЪ и uт•r; БТД въ Врt~тца Б 
деЩ1 нр,в,;1,11 сб!)ра th!слото вд сборнветt, ,щ да се ввематъ Je'hpкu . 

ва ириrотвене квартnр~. 



Турпствтfl отъ Сакоковъ, Долва.-Баия, Брацигово, Кавак.пия 

и Бурrасъ се събиратъ иа 9 1>н11н въ Софпв, отдtто ваедно 

съ Софиянци ааминува1ъ съ пжтниш1шя влакъ въ rж.бота на 

9 юяnй въ 10·40 ч. в. аа Meanpa. 
Орхаяпйцп прnстиrатъ въ Мездра направо в'Ь сжбота 9 юиш'i 

вечеръта. 

ТурпстпТ'II отъ Търново, Горва-Орtховпца 11 Орtхово аа
мпнуватъ еъ пж.тнпшкия вла1tъ ва !) юняй за Мездра n на гара 
Плtвевъ се сдружаваn съ IJл,J:.вснцп въ 1 ч. 11рtзъ нщцьта. 

ПРОrРАМА НА СБОРА. 

J. 
СЖБОТА, 9 ЮНИЙ. 

Туристптt съ Софийrкnп влакъ пр11стигатъ на гара Мез

дра, на 9 срtщу 10 юний въ 1 ·05 ч. в. , по ·рtщнати отъ .Мур

гаuщи• 11 отъ делегат11 ва „Веслецъ". Нощувка но. гарата и 

ВЪ С. ~{tj8Дp!1, 
II. 

НЕдъля, 10 ЮНИЙ. 

Туриститt съ Плtвевсхnл nлакъ пристю'атъ ва гара 

Мездра на 1 О юнпй въ 4· 1 :i ч. :Jаравьта, посрtщватп отъ до~ 

шnun по -рано тyp11cin и деле1·атп 1+а „ Веслецъ" . 

5 ч. с. Всn"!кп редомъ лuтеrJ1ятъ за rp. Вратца. 
8 ч. с. П:,;исrигаве въ 11). Праща. Поср·hщане отъ В1,

слецЮ1 турпrти, равно спuртпст11 и rраж Lани. Общо шедствпе 

до градската град.и на. Пuч:нвiiа, аакусБа, ваrтаняване на квартири. 

9 ч. с. Заседаиие н.а VП. редовен:ь с6ор1, на БТ Д 

въ са.11011а на читалището II Развити<:". 

ДНЕВЕНЪ РЕДЪ: 

а) Стварпне нn. сбора. б) От11етъ отъ централното наето~ 

ятtнстnо и дuкладъ на контролната кош1спя аа 1906 г. в) Бюд. 

жетъ за 1907 г. т) Нрпемане новп монове въ дружеството. 

д) ПрiщJ1ожение за с·ы·.шсуване шн~на.та на нtко11 клонове съ 

н овшr JСтаnъ на дружеството. е) Jlзб◊ръ на вово настоSl'l'ел

ство. ж) ·Прtдложсншt отъ чпеноветв. - Затваряне на с~о_ра. 

Сво6оден1, обп,дs. 



85 

слt..дъ ПЛАДН't~, 

3 ч. ПотеrJJя се отъ грар;ската rра.п.nка за паметника ва 
Хр. БотйоDъ. Полагане вtпсцъ отъ дружеството. 

4 ч. Посtщаване образцовиn бубарнnкъ и копринената 
тъкачница. 

Разr11едъ на граАа. 
Пос·hщаваuе туристовската издож6а nъ салона на 

читал_ище „Развптне" . 
6 ч. Тръгвана за „ Вратцатаи. Горско забавление. Го

щавка отъ мtстн11л клоЯ'Ъ „ Весле1~ъ" 
Връщане. нъ града. Нощувка. 

ПОНЕд·ВЛНИl<Ъ, 11 ЮНИЙ. 
ИЗЛЕТЪ ДО ,,.'JЕДЕНИЦАТА". 

'!'ръгване отъ сбо~,ището въ 5 ч. r. Г.nаватаръ прtдседа
тельrь 1111 Вра•1ансюш клонъ " flerлe,~ъ" r. Н. Алексневъ. Пр11-
ст11rане ва "Леденицnта" къмъ 8 ч. 3:шуска ( отъ свое хра
ВIIво л п11т11е). ПоС'hщаване nещеритh. 

Въ 1 ч. сл. об. потегш111е за Вратца nрtзъ 3горпrрадъ. 
Обi~дъ прu стубела въ II Юновоте паснще" . Присткгане в·ь 
Враща. 

Въ 3 1/ 2 ч. n. точно .штращане отъ Вратца за Мездr·а 
нn 1·урист11т-h за Софиl\сюш влакъ. 3а оставал11тh турпст11 свобо
депъ 1жэ1·nедъ на 1·рада, 11е 11ер)[. 

Dъ 8 1/2 ч. n. точно u:111 1Jащане на тур1rст11тt з.t Нлt-
венсюш в.ш1rъ. 

ВТОРНИКЪ, 1~ ЮНИЙ. 
Ва свободвитt отъ служба туристи. 

СВОБОДЕНЪ ИЗЛЕТЪ ДО МИНАТА „М'l>ДНА". 
Тръгване отъ града 6 ч. с. Оборище "Вратцата". Глава

тарь турпстъn К. ЧорбаRоDъ. Прис·rиrане на " 1\Itдпа•, по
ч1шка, вакусБа, равгJ1е;~ъ на ~шната 11 11нста1Jацтшта на въвдуш
ната жuлtзн1ща. Въ 4 1/2 ч. потегляне ;за гара Елпсе~на. Въ 
8· 16 ч. в. 1rотегJш1ъ тур11стптi. с·ь Софnискшr nла1,ъ, а въ } } ·57 Ч. R. ТИЯ СЪ ВарRеНСRПЯ. 

1Jp·I111ъ дnн.та доuа па сбора, 1 О и 11 юяиfi ще бжде oт
БlJllTa въ салона на ч:италището „ Равnи1иеи туристовска пвложба. 

Сбор11ще за излети и шедствпя е градската гра;оmа. 

Здравпriiте ! 
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Р. В, Радевъ. 

nръдъ t{:иnei:<:и тъ прагове. 

(С, рани'!ка отъ 11жтуnането м11 11:~ъ юж1111т·!: стрзн н) 

На другия день тя замина II оставn дълбоки сл l;д11 в1, душата 

ми. Оrь високата, поn.нала въ зеле11ина веранда на "\{атарактъ

хотель" азъ дълго врtме ГJ1е11ах1, да се ра 1Вtва бtлня вуалъ на 

българката, 1<оято ле1<111пъ 1<абриолетъ отнасяше къмъ гарата. 

Скоро тре11ътъ по посока на Долнн-Еrипетъ изпищt - свирката 

ме стресна • . . . Т11 отиваше по незна11 1 1и пжтиutа н азъ едвn-т1 

нtкоrа щ·t;хъ nакъ да срtщна таз ,1 сантнме1пал11а натура, у конто 

все пакъ. огорчена дълбоко въ душата с11 , споменъть за отечеството 

нзтрът ваше облекчителнн сълзи. 

Слtэох1,, замисле11ъ върху неnната горчива сждба, 11олу, по

внкахъ Мохамеда, слугата, и му казахъ да се приготви, за да ме 

придружи до праrоветt на Нилъ, недалече 01·ъ Асуа111,, та тамъ, въ 

111ума на нилското бухтене, да эаауша скърбьта, коя·го А'lэбуди у 

мене nеuалната сждба на краснвата българка. 

И тръгнахъ самъ, безъ да се обадя на Евrе1111я 11 Жоржа -

нtко,,ко мRнут11 слtдъ това по прашния пжть, оrраденъ on, nро

стра11на разкошна зеленина оrъ nалмн, ли
мони, мнмоJИ и 1<актусн, 

ме настигна и Мохамедъ. 

Ние вървtхме мълкомъ. Нtколко КJ.оломе-ра не продумахые 

ни думица, ако Мохамедъ и да rоворtше доста сносно 
французки, 

ако и азъ въ скиrвнията си между арабския елеме•rrъ 
и да бtхъ 

нау•1илъ толкова думи 01-ь арабския езикъ, колкото t·н. nотр·\iб11и 

за кратки обяснения. Вс-J;ки бt nрtдаденъ на своитt мисли. 

Отъ врtме на врtме срtщахме туристи отъ разни народ
ностА 

и не раэмtнихме сь Мохамеда 1111 една шега по тт,хенъ адресъ, 

както rтравi;хме друrъ пжть. 

Тежеше ми нtщо на сърдцето. 

Околнитt хубости не ме плt11яваха. нито жара чувствувахъ. 

Когато чак7, Нил-ь пока~а 1u f1roкoтo си тtло nо•1ти неподв11жно, 

сладко, въ което се оглеждатъ к1~чесппt naJ1м11 на бр·\;r·овет l; 11 

малкитt низки островчета; когато съж11в1пелии111ъ хлад-h 
откъмъ ве

личествената pt1<a л,v.хна fl поизстуди 1ютжнзлото въ поп, чело, 

тогава азъ се об ьрнах·ь към·ь мои с·1.пжт1111къ. 

- Кажи, Мохам~д t, . 11а1111 то1н 111ум ь , 1'011 го дn1111та отда11ечъ 

до ушит!; мit, е шум·ьтъ 11а Нш1ск11т·I; 11рнове ? Да не се Jlъ?J<a ? 

- Да, xayara, имате право. не с·ё лъж11те ... Този uiумъ е 

отъ водата, 1<011то се бне въ камънетil·. ;· . Вие ве-че в-еднажъ б-l;хте 

тамъ,. на л11 ? 
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- Да, бtхъ, Мохамедъ, но иска~п, и днесъ да бжда тамъ 
самичъкъ да погледамъ . . . 

- Завчера госпожата бързаше много, та не можахме да раз• 
гледаме добрt м·l;стото . .. Тамъ е много страшно - довърши 
Мохамедъ. 

i(• 

* * 
Понърв·kхме още ~1алко пакъ в1- мълчание. 

Азъ се вслушвахъ въ б11нзкн11 ревъ на Нилъ, а по водата му 
не се забtлtзваше вече онова спо1<ойств11е, присжщо на тази ве
Л111<а и по 11tностьта си pt1<a, като че ли надарена съ рtдкото тър• 
пtние да в11ачи теж1штk си, мжтни цi,110 лtто води, на една д1!Л· 
жина повече отъ 70 ()0 1шлометра, дод·l;то дости1·не желания покой 
въ Ср·kдиземно море. По повърхностыа се в~,,ждаха купчини ntнa, 
к-,1но полека-лека nо-ю,долу се пръскаха, изчезваха. Колкото шум f,ТЪ 

стаRаше по-оглуuнпеленъ, толкова и въ водата се заб·t;л·t.зваше дви• 

жение, нервность сл·t.дъ една отчаяна борба, пtна, пtна като поl'ь 
по уморено тtло . . 

Още малко. 

Още една-двi; могили, дв·/; криволици по брt.1·а и отъ висо
чинката, по1ъна11а въ влага, 11р·l;дъ насъ се откри граыадната, ши
рока арена 1,а една отчаяна борба, вtковна война ыожду двtтt 
стихии. 

Ревъ оглушаваш~ всичко; за да кажа нtщо на Мохамеда, 
rрtбваше да се 11авеждамъ над•ь ухото му. 

По цtлата ш11рю1а на ptкa-ra, тtсно сближени едно до дру1·0, 
се нареждатъ група отъ множестё.о островчета - тукъ•тамt стърчат,, 

остри скали Нилъ стрtмително се слуша к1,мъ тtхъ и борбата с~ 
завързва, гръмлива, отчаяна, пtняста, страш11а. Р·l;ката налита без
умно, скалитt отчаяно я отхвърлятъ назадъ, за да се сблъска ·съ 
онtзи талази страшн11, t<онто 11датъ слtдъ нен, Али да ги отхвърли 
върху съсtднитt на дв·t,т-1; страни въ страшенъ плtсъкъ и вой 
безподобенъ , . . 

Като че ли грамадната ръка е сложена надъ адското огнише -
тя реве, клокоч•1 , върти се на едно мtсто, зtятъ страшни хунии . . . 
И пакъ удари взаимни между талазнтt, върху скалитt, застояли 
като вtрни стражи на пос·говет!; имъ, дадени оrъ провидението, и 
пакь ревъ и пъна като 1·рамадни 1<улове чист ь бtлъ памукъ •. . 

· Ударъ слъдъ ударъ 1·анася водата, на11ита едното чудовище; 
ударъ слtдъ ударъ отб11ъсва скалата, неnобtдимо чудовище ... 
И 1-юдата, отбнта отъ ri,v,.тн си, се спуща нъ ужасни улеи, дtто 
опр·hниятъ погледъ се замаН11а ... въ страшни водовъртежи, дi;то 
човъка чака минутна смърть . . . 

- Мохамедъ, онова, що се бtл·!;е 1 - нопитахъ азъ наве
денъ надъ ухото ыу. 

- Единъ браrъ, който сега ще мине по стихиитt съ лод• 
ката си . . . 

- Беэумнико 1 - извикахъ азъ. 
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- Нищо, xayara, тоИ е нааикналъ. Рибарь е , наnълнилъ си 
е лодката и сега си отива . . . 

- Нима ще мине прtзъ този адъ? 
- Да, да I ГледаАте 1 - каза усмихнато Мохамедъ. 
Съ св11то сърдце погледнахъ. Наистина, стихията бtше вече 

с r·рабнла додката, въ конто стоеше правъ арабинъ съ 6'вла ряза, 
стисналъ здраво въ. ра.1<ата сн дълга върлина. Лодк:~та вече б·k 
подхваната отъ течевието и стрtмително навлизаше между остров
•rетата и стърчащигt. скалисrи острнла, готова да полетн върху во
довъртежит1;, no пtната . . . 

Боже, какво безумие 1 Той е изrубенъ ! Такваз11 с~tлость .. . 
прtдъ явната смърrь I Азъ не дишахъ вече, защото лодката хитро 
насочвана съ дългата върлkна, далече отъ скалитt се плъзгаше иэъ 
яросrнит·f; улеи, летtше , .. готова всt1<и мигъ да се разбие и 
отвлtче въ адскитt дълбочини, жертва на чудовишнат:~ борба . . . 

Но, чудо I Арабннъть прtмина всички опасности, прав·ь непоко
лебимъ, съ1·мъ . .. Отмина, тихо плувна лодката по вълнитt на
долу и арабинътъ зап·f; една отъ онtзи страстни мелодии, каквито 
само източната музика познава, мелодия, оглушавана отъ рева до
стигаше на откжслеци до насъ . 

Олекна ми. Въздъхнахъ дълбоко. 

* * * Пакъ се вгледахъ въ стихийната борба и нtкакъ очнтt ми 
се замайваха, нt.какъ стихията ме викаше, иамtше въ обятията с11. 
Необяснимо чувство 1 • • • 

Тръгнахме нагорt покраИ праговеп - все сжщия ревъ, все 
сжщия плtсъкъ, все са.шия воА, страшенъ, оглушителенъ. 

Неволно погледътъ ш, падна върху д11t фигури, седнали по на 
единъ камъкъ - мк..жъ и жена, англичани . Минахме покр.1А тtхъ. 
Мълчаливи, неподвижни като древнеегипетскитt статуи, тt не trн 
погледнаха - очитt имъ бtха вковани въ пtнясrитt улеи между 
островчетата . . 

- Трtбва да са.. англичани - забtлtзахъ азъ 
- Такива са.., въ нашия хотелъ квартируватъ и вече пети 

день идатъ тука и седАТЪ по цtлн часове на тtзи камъни 1 - каза 
.Мохамедъ, 

Заминахме нагорt до началото на праговетt, отдtто почва 
борбата, върнахме се - двtтt фигури мълчаливо стояха на сн-.
щитt иtста, sъ сжщнтt пози, съ rrогледи, вковани въ са..щитt мtста, 

Заминахме назадъ, 
- Tt ще си останатъ тамъ до довечера - каза като на себе 

си Мохамедъ. 
Чудни твари I Заковани въ зрtлящето, не мърдатъ 11 стоятъ 

съ часове .•• Чудна нация! 
Отдалечихме се. Полека-лека шумътъ ставаше все по-глухъ, 

· Аалеченъ, водитt нилски се успокояваха, тишина пакъ обгръщаше 
хубавнтt пеАэажн. 
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СJ1ънцето вече кло11·l;ше да се скрие въ пустинята, когато ние 
·се качвахме по стълбитt на главния входъ на хотеля. 

Простихъ се. съ Мохаыеда, поблагодарихъ му, дадохъ му 
онова, което му се пада, ба1сшиша, всесю1ното оржжие на ориента, 
и съ олекнало сърдце излtзохъ на верандата, дtго съ мъмрене 

ме посрtшнаха Жорж-,, и Евгения, моята весела компания. 
Избавихъ се отъ укорит1; 11мъ съ обtщан~1е 1 че вече не ше 

се отдалечавамъ ннкжд·I;, без1, да имъ обадя. 

като 

Телегафнит i:. 
пръдекаэsачи 

(Свършек1,). 

жици 

на sрi:.мето. 

Противъ всичко това можемъ, разбира се, да възразимъ: добрt, 
такова тълкуване, наистина, не би било лошо, но ripocтo па с·е 
каже: ~ това не е вtтъръ, врtмето е~, е все така само смtло 

;,огическо заключение, д·l;йствителностыа на което трtбва тепърва 

да се доказва. Кждt е тогавd онова доказателство, че това е врt
мето, което д•t;йст~ува, че жицитt 01-ъ него звучатъ? 

А тукъ именно сме на па.ть къмъ цt11ыа. Такова доказателство 
има съвсtмъ просто, макаръ J1e леко, то е 06111шосtнната 1101щz 

011и111ность. Тази опнтность, това стара.елно наблюдаване на ц·!;
лото явление, показа, че онов:~ разно състояние на телеграфнитt 

жици, било че звучатъ, иля никакъ не звучатъ и,1и че звучатъ 
ту силно, ту слабо, ту съ високъ rонъ, ту пак·ь nо-слабъ и 
т. н. в·ь сжщность е зависtло отъ разното състояние на атмосфе
рата: или оть врtмето. Това е просто добитъ фактъ и за това наА
в'l!рно доказателство. 

Вече знаеме, че врtмето, аrмосферата, се състои отъ цt11ъ 
редъ явления, които така сжщо еж разни, всtко по свои начин11 
дtltствувз на жицитt. А отъ тукъ пъкъ си обясняваме различията 
аъ тtхноrо звънтене. Да земеме само за примt.ръ, макаръ че въ на
шиятъ случай то не трtбва да ба.де съвсtм ь вtрно, че наблюда
ваме какъ тонътъ на звънтящата жица въ разстояние на извtстно 

врtме, ако е лотрtбно лрtзъ цl;дия день, става по вис,жъ. Вед
нага се хвърл я въ очи, че причината на това може да б.жде изиt
нението на температурата на въздуха. 

Разб11ра се, това вземаме само за примtр·ь и за обяснение. Въ 
дtАствитепносrь още не можемъ безъ оnасность да кажемъ, кои 
отъ ония разни въздушни дtятели лричиняватъ тукъ повишение 

тона на звънтящата жица, да пи е топлината, или друго нъщо. Това 
е второстепенно. За нас·~ остаuа важниятъ и доказанъ фактъ, че раз
ното състояние на врtмето сжщо така се проявява въ разни дtu
ствия върху телеграфниrl; жици. Телеграфнитt жици, слtдователно 
еж като нtкolt уредъ, които както нашитt барометри., тоЩ!омtри и 
т. н, покаэватъ състоян~ето на врtмето. Но не е само това, 
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Навtрно, всtкой знае отъ свой опитъ, че постепенното nро

~,tнение на врtмето мн,чно може човък-. самъ да наблюдава. На
примtръ, едва ;1и нtкой може да прtсмtт1rе, качв:~ л.1 се прtзъ 
11-tтото топлината, да кажемъ н'а11р11м·l;ръ, отъ 20° С на 22° С. А 
оше по-ма11ко се забtлtзва, да-ли въздушното валtгане спада о-гь 
745 mm, на 740 mm., или пъкъ да-ли влажностьта на въздуха е 5 "/0 • 

Но отъ това, че сам·ь човtкъ не може да забtлtзва такава проы sна, 
не ще да pe'le, '!е тия пром·l;нн не сжществуватъ. Че пъкъ тия из
мtнения еж въ дtйствите.тюсть, човtкъ узнава съ помошьта на разни 

уреди, напр. съ топломtра, баро~етра и т. н. · 
l<акво показва топломi;рътъ ? - Изм·J;нение топлината 11а въздуха. 

А барометръ-гь? - Изм·J;нение на атмосферното налtrане. Това еж, 
слt;цователно, уреди, съ които може~rъ да сл·t,днмъ из~1·t,нението, 
макаръ сами съ тi;лото си да не чувствуваме, състоянието на раз

нитi; дtятели, отъ които атмосферата и врtмето еж съсrавенн. И 
къмъ тtзи уреди се 11рибавн новъ, бихме го нарекли универсаленъ 
уредъ - те.лирафни ж1щ11, ко111uо А1омтъ да 11окаэв1тъ c11cmoл
mtem'J на ap11,.Aiemo, защото се 11одааатъ на 1tзмtьнен,1ята .AIIJ• 

Точнотьта на нtкон отъ горtказаюпt уредн, било тоnломtра, 
барометра или други, зав11сА отъ т-l;хната чувствнтелность, според·ь 

това, дали бърже и вtрно ще покаже собственното нзмtнение на 
дtятешпt, които дtt.\ствуватъ на тtхъ, А сжщо та1<а е и при на, 
шия универсаленъ уредъ, защото споредъ правенитt опити, смi;по 
можемъ да кажемъ, че чувствите,,ностьта му е толкова снJ1на, щото 

може да показва и такива нзмtнен11я на врtмето, които едва слtдъ 
дълго врtме, слtдъ 20 - 30 часа ставаrь за хората очевид11и. На 
кжсо казано, за нас·ь телеrрафнитt жицн CN. 11р1ьдсказ1Jачи на вр1ь
Аtето. Необход11ыо е да се проумtва езикътъ на този н·l;мъ прtдсказ
вачъ на врtмето; неrовнятъ езию,, както опрtдtлnхме въ началото, 
с.ж всевъзможнитt висо1ш, непрtк,у,снатR или откжслеч11и звънтения 

и свнрения, които еж вtр,тт·I; изрази на 011ова, което наново ще 

настане В'Ь врtмеrо. Цtлыа на тия наши редо11е е да научимъ 

този новъ езикъ. 

* * Първиятъ, койrо се е занимавалъ съ въпроса эа звънтенето 

на телеrр~фнитi; жини в ь свъз :<а съ врtм~то, е д.р7, ЕйдаА111 о·гь 
l?рауншваtlгъ, който, като прослtдилъ внимателно това явление, до

шелъ до извtстенъ резултатъ, формулнранъ въ .слtднитl; 11етири 
о,сновни правила : 

1. телеграфшпt жици не звънтяrъ непрtкжсна·rо и постоянно; 
~. звънтенето на телеграфнит-1; ж~щи не е при11инено отъ дви

жение'!'о на въздуха; 1<акто безъ вtтъръ, така и прn вtrьръ жициrt 
МОl'ЗТЪ да ЗВЪIIТЯТЪ ИJ!II да не зв ьнтатъ; 

3. силата, мощностьта на звънтенето е мtнлива; 

4. височината на тона, който жици 1·t издавать, е мtнш1ва. 
Отъ тия четири основн11 правил.а и отъ по-нататъшнитt наблю-

дения - при какви условия се явяватъ различнитi; звучения на те

леrрафннтt жици, д•ръ Ейдамъ е далъ спtднитt заключения; 
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1. звученето на телеграфнитt жиuи е въ опрtдtлено отно

шение къмъ слtдуt()шето врtме, и то така , че едноврtменното из

даване на свирящи, а по-:лt брънч11иви тонове показва на лошо 

врtме (дъждъ, снtг·ь, вt.търъ 11ш1 буря); 

2. часътъ за настжпване лошо врtме е въ зав11с11мостъ отъ 

11исочината на тоноветt: при низки тонове измtнение на врtмето 

ще стане слl;дъ 30-48 часа, np11 високи, nрнб11изите11110 свRрящи, 

вече слtдъ 6-1 О часа; 
3. характерътъ на лошото врtме зависи оrь силата на тоно

веrt: колкото по-силни. по могжщи тонове, толкова по-лошо врtме. 

Докторъ ЕАдамъ · е наб111одавалъ не само влиnнието върху 

телеграфниrt, но и върху телефоннигt жRци и доwе11ъ 
до заклю• 

чение, че това влияние е еднакво; това което се отнася до тел
еграфнитt 

жици, се отнася сжщо така и за тtлефоннитt. Слtдоваtелио, се 

едно е, да-ли своитt наблюдения nравимъ върху телеграфни или 

върху телефон11и жици. 

Но по-къснитt набл10ден11я и изучвания на Ф. Бокъ о·гъ Ба

белхаусъ доказватъ, че това не е така - теле ·рафнRтt и теле

фоннитt жици не се отнасятъ къмъ врtието еднакво; трtбв
а да се 

наблюдаваrь отдtлно, и чакъ тогава можемъ да нзвад11мъ вtрн11 

правила. Че това указание на Бока е в·hрио, показва пакъ опитътъ, 

когато оrь двtтt жици (телеграфна и телефонна), ко1tто стоят·ь 

близо, 1елеrрафната звучи, а с-ьсtдната телефонна е спокойна, илн 

обратно. 
. Отъ това оrношение между двата вида жици е опрi;дi;

лилъ 601,ъ 

(Е'. Bock. - • Untersuchungen iiber das Топеn der Telegraphen 

und Telephonleit.ungen". Das Wetter. XXI, р. 1~5 u. F.) слtд,iит·t. 

основни положения: 

А. 1. телефоннитt II телеграфни жицv. въ разни врtмена зву

натъ различно и по своА начинъ. 

2. Телефонната ж1ща, наблюдана едноврtменно съ телеграфната, 

не показва сжщото състояние: когато пъ
рвата звучи, втората може 

да б.жде споко/.tна, 11 обратно. 
3. различното състояние на двtтt. жици е въ иввtстно отно• 

шение съ бждещето състояние на врtмето . 

В. l. телеграфнитt и телефонни жици не звучатъ неnрtкк.с• 

нато и постоянно; между единичнитt трептения мож
е да настанатъ 

nptкжcвa_tJ!_IЯ отъ нtколко секунди или минути, даже и по нtколко ча
са. 

2. трептенето на двt·гt жици не зависи отъ вtтъра - то може 

да начене и при безвtтрие и наоnакъ, да прtстане при вtтъръ. 

3, силаrа на звука е м·l;н1111ва - тукь едва може да се до• 

лови, тамъ nъкъ може да се чува на разстояние отъ 10-50 крачки, 

Съотвtтствующитi; нзмtнения въ силата на авука могатъ 6.
жрже да 

_се 11зреждатъ, чесrо пж.тн даже въ nродълже11ие на нtко
лко секунди 

IIЛИ минути. 

4. височината на тона въ разни врtмена сжщо така е раз

лична. Разликата може да бжде твърдt rолtма и да се наблю• 

дава въ съвсtиъ кратко нли по-дълго врtие. 

/• 
·' ,. 
' 
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Както се вижда, изброеннт·\; до-;-укъ положения се схождатъ 
напълно съ ония на Еllдама. Но Бокъ добав11. н други. 

5. задружно моrатъ да звучатъ повече тонове, като се сливатъ 
въ акордъ; пон·l;.кога пъкъ се чува неотчетливо бръмчене, но пакъ 
може единъ опр·l;.дtленъ тонъ да прtобладава надъ друrитt. 

6. звукътъ, издаванъ отъ жицнп, не трtбва ла бжде вс !;.кога 
силенъ, еднакъвъ, но може да ба.де и откжслеченъ, трептящъ, съставенъ 
от~, ц\;;1ъ редъ еднакви, добрt забtлtжими трептени11; чи .:лото на 
тия трептения за една се1<унда въ разни nрtмена може да бжде 
различно. 

7. често пжти звучrнето на жицит-t въ противопо11ожното на 
вtтъра направление е много по-силно и се чува на много по-rолtмо 
разстояние, отколкото по саvото направление на в·J;търа. 

8. въ извtстно врtме можемъ да забtл11жимъ, че само нtкои 
телеграфни и телефонни диреци звучатъ по-силно; понtкt,га пъкъ 
можемъ да наблюдаваме еднакво звучене по всичкит-t жици. 

Възъ основа на тии разнообразни състояния на телеrрафнитt 
и телефонни жищ1, било изобщо или часгно за извtстно врtме, 
Бокъ е наредилъ 1~рао11ла за 11р1ьдскаэоане ор1ъ.1tе1110, които излагаме 
въ дощ1ата табпица. 

При излагане на правилата ще употрtбяваме изв·l;стни знац111 
ч11сла и съкратени думн. Така, за наименование на жицитi;: Тлr. 
означава телеграфна жица, Тлф. -телефонна жица. Число, поставено 
слtдъ съкратената дума, показва сuлата на тона, изразена въ раз
стояние (въ крачки), дtто ясно се чува. Напримtръ, Тлr. 10 озна
чава, че зв·ьнте·нето на телеграфната жица е ясно чувано на разстоя
ние десеть крачки, Тдф. О означава пълно спокоисrвие на телефонната 
жица, Тлг. 10, Тлф. О означава, че телеграфната жица звучи (неll
ното звучене се чува на 10 крачки) , но въ сжщото врtме телефон
ната жица е ciloкollнa. 

Ако къмъ съотвtтното съкращение е прибавено още едно 
число, отдtлено оrь първото съ запетая, то nосдtдиото показва 
011ca•ttmama на 'ЧуJа.нил 111онь. Височината на тонQветt въ ыузиката 
се отбtлtзва, както е извtстно, съ опрtдtлени букви, напр. : с, d, 
е, f, g, а, h. Вс-tки не може да бж.де с1,вършенъ музикантъ, за да 
опрtдtли· точно: кой тонъ се чува; но nъкъ всtкоf.\ може да раз
познае, да-ли чуваниятъ тонъ е нисъкъ, или малко по- внсокъ, иди 

пъкъ високъ, звънливъ. За тая цtль е наредена най-проста скапа. 
Въ нея ввсочи11ата на тона се опрtдtпя съ петь числа - отъ I до 
5, отъ тtхъ 1 означава дълбокъ, иисъкъ тонъ, 2-мат<о nо-внсокъ 
и т. н . . чакъ до 5, тонъ високъ звънливъ, свир1щъ. Четеrь така: 
T11r. 10, 5 означава. че телеrрафнитt жнuи звучатъ ясно на раз
стояни~ десеть крачки и съ високъ тонъ. 

Сега, щомъ можемъ да разбираме говора на нашия прtдсказ
вачъ, ние ще се опитаме да проникнемъ до ония таинственн ра.бо
_ тилниuи на природата, въ които тя прtде нашата сждба. Съ едно 
_много просто н ефтино, но неизвtстно до сега срtдство, ние ще 
откриемъ покривапото, което закрива оrь насъ наА-бпизкото ни 
бж,11'1\ще, 



4:3 

Въ нашата табтща изслtдвания,·а на Бока еж изложени в·ь 
двt колони: въ лtвата е показано наблюдаваното състояние на 
жнцнтt, а въ д!;сната е показано, какво врtме, споредъ него1 може 
да се очаква, 

СЪСТОЯНИЕ НА ЖИЦИТt: 
1. Тл г. О, Тлф. О дълго вр'!;ме 

2. Тлг О, Тлф. 10-20, 3 . . 
3. Тлr. О, Тпф. 30-&О, 3-5 

4. Tnr. О, Тлф. 10, 
цtпитt жици. 

5. Тлг. О, Тлф. 301 

тt жиuи. • . . • 

2-3 по 

4 по цtли-

6. Tnr. О, Тпф, 10 -20, 2-3 
съ прtкжсване на звънтенето 

7. Тлг. О, Тлф. 30- 50, 3- 5 
тоноветt откн.слечня, съ удари, 

бързо сп-tдващн единъ nодиръ 
другъ. . . . . . • . . . • . 

8. Тлг. О, Тлф. 20, 3, тоноветt 
откжспеч11и, свободни, на повечето 
стълбове, често едннъ тонъ ясно 

изпъква надъ другитt. . . . • 
9. Тлг. О, тоноветt еднични, 

Тлф. О . · · · · · · · · · · · 
10. Тлr. до 10, Тлф. 30, 3, На 

Тпф. ударитi; полека до бързи, 
на повечето стълбове. . • • • • 

11. Тлr. 20-30, Тлф. О. . . 
12. Т nr. до ~О, постепенни у да-

ри, Тлф. О. • • • • 
13 Тлг. 30, 3-1, ударитk бър 

зи, nослъ слаби. • • . • • - • 
14. Тлг. 50, Тлф. 25, 5. Тлф. 

показва бързи удари, в11сочината 
на тоноветt поредъ се усилва и 
намалява. • • • • • • • • • • 

15. Тлг. до 20, 2 - 3. Тлф. до 
20, 2-3. И у двата тоноветt съ 
удари. . ... . ... .. . 

16. Тлr, 20, 3. Тлф. 30, 3, 
послtдния тоноветt пр·t.кжснатн . 

17. Тлг. 30-50, 3-5, Тлф, 
30-50, 3 · · · · · · · · · 

□PtдGRA8BAHE: 
Установеното врtме ще продъл

жава още 24-36 часа. 
Спо1<ойно, ясно вр11ме. 
Ясно врtме, лtтно врtме ще 

бж.де горещо, въ зимата - ще 
настане студъ. 

Слабо охлаждане отъ вtтъръ, 
11наче доброто врt~1е ще потрае. 

Силно изстудяване отъ вtтъръ, 
прt.зъ зимата остъръ мразъ; ина
че доброто вр·!Jме трае. 

Слаб·ь вtтъръ, промtнчиво, ясно 
и облачно. 
Прш1tна 11а врtмето въ разсто

я н•1е на 6 час;:~ (лiт,о врtме зна
чително охладяв~не съ силенъ вt

търъ). 
Силно вtтровито, отначало още 

сводътъ заобпаченъ, а и дъждъ, 
nокъсио частично изясняне. 

Врtмето прtзъ 12- 24 часа 
·rрайно. 

Слtдъ 12 часа постепенно за
мра•1аване , слtдъ 24 часа силе11ъ 
вtтъръ, повечето безъ дъждъ. 

Постепенно силно эамрачаване, 
Небосводътъ се покрива съ 

Ираю, ДО 30- 40 Часа. 
Отначало вtтьръ, отъ 48-72 ч. 

nptзt п·t.тото дъждъ и буря. 

Иэмtнение вр·t.мето въ разстоя
ние на 36 часа, непрtкжснатъ 

вtтьръ съ усю,ване. 

Слtдъ 24 часа ще се заоблачи, 
послt слабъ дъждъ. 

О,свtжающъ в·l;търъ и облачно. 

Бърза промtна на врtмето съ 
сипенъ дъждъ, 
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18. Както въ номеръ lfi, но Промtна на вр-\;мето n дъждъ 
ударитt на Тлф, бързи, • . . • вече спtдъ 6 часа. 

19. Звукътъ чуванъ протявъ вt- Бърза промtна по напр,1вление 
търа nо,добрt, отъ колкото по вt- на вi;1·ъра. 
търа. . • . . • • . • • . • . 

20. Дрънкането жицитil на Тлr. Бърза снtжна виелица . 
аямt, • • . ........ . 

О гъ тия специални номера можемъ да изващ1мъ общи цl;нни 
правила и основи : 

1. Ясно, равно, хармонично звънтене е прtдс1<азва11е на ясно 
и споко/.lно врtме; неоnрl;дtлени, неравнобиющи, при кои го за 
хоментъ височината и с11пата 11а тона се мtнява, е пъкъ пр·tщвtст• 
никъ на нееднакв::~ и мъгл 1во врtме. 

2. Напълно еднаквото звучене на жицитt както на те~еграфа, 
така и на телефона, и то една1<ви не само въ силата, но и нъ ви• 

сочината на тоноветt, при разстояН11е 30 - 50 крач1ш за си11ата и 
3-5 за височината, означава, според,, правилото, близъкъ дъжд·ь. 

3. Показва-пи телеграфната жица звънтене по-с11.1но и по-високо 
отколкото телефонната, можемъ да очакваме увеличение на обпач
ностьта, а въ с.лучаА на противното пъкъ - хубаво и дпри го
рещо врtме. 

4. Ако двtтt жици еж спокоАни по-дълго врtме, това по1<азва 
че сжществующето състояние на врtмето ше се r1родъшки. 

5. Прiжъсване, съ б·ьрзи удари слtдваше звънтене на теле• 
фонниft жици, свидtтепствува промtна на врtмето (често пжтя още 
cntдt. 6-10 часа) . 

6. Дълги ми;1утни прtкъсвания въ звънтенията показвать не
постоянно, веднага nромtнливо врtме. 

7. Звучене по цtпитt жици или на по-голtмо число теле
графни и телефонни стълбове, прtдсказ1щ из◊тудяване. 

Това еж главн11тt основи А разпознавания, установени отъ 
досегашнитt наблюдения и ош1ти. Забi;п·l;зва се, че повечето отъ 

· тия основи еж всеизвtстнн и иматъ покат-tа мtстна сто/.lностъ, т. е. 
прtдсказването, направено възъ основа на тtхъ, се отнася до мt -
сто, о кждtто е станало наблюденRето. Туристътъ не може да nptд• 
сказва бжджщето състояние на цtлата земя: нем_у би сп1гало, ако 
може да се прtдскаже само за оня сравнително ыглъкъ ка.съ земя, 
по ко/.lто п.жтува. Ще бжде достатъч_ио, ако туристътъ може да раз• 

прtдtпи пжтя си споредъ очакваното състояние на JJp·t;мeтo, ако 
узнае да-ли това състояние ще се j'държн или не, и ако се про• 

мtни, да-ли промtната ще б&.де къмъ nо•добро итt по-лошо. • Ще 
вали ли - нtма ли да вали ?" - тамъ е въпросътъ, само на него 
желаемъ да имаме отговоръ. 

А въ това отношение нашиятъ пророкъ, ако и сраRнително 
младъ и ~неоnитенъ" ни дава съвсtмъ удовлетворителенъ отговоръ. 

.. д--ръ И. Бt.логлаsъ. 
Изъ Casopis turistu. Оть географското дружество 11рн 

чешкия университетъ въ Лраrа. 
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ПОКАНА 
ЗА ИЗЛЕТЪ ВЪ РОДОПИТ-В. 

l-lаf.1.младиятъ членъ въ туристовската яа
друга, Брац ! ГОвскиятъ 

клонъ "Родопн •, нма редовно събран11е на 6 февруари/.!, в·ь което 

р·t.ш11 да се 11аправятъ четири излета пр
tзъ сезона на 1907 r. нзъ 

околн~стнтt, на Брацигово. Четвърт11ятъ 
нзлеrь ще бжде петдневенъ, 

отъ 15 до J 9 авrустъ и ще има сл·l;дния маршруrь: 

15. августъ: Браu11гооо-Ясж-кория-Фотенъ. 

16. " Фотенъ-прtзъ планиl'атз покра/.1 границата за 

казармата Та,uъ-Боазъ. 

17 авrустъ: Та1111,-Боазъ-Лждже11е. 

18 • Лжджене-Ракитово-Батакъ. 

1 О. • 1:>атакъ-Еледжикската планина-Пещера - Бра-

u11гово. 

По тоя случаи клонътъ кани всичкн 
туристи, членове на раз

ниrt клонове orn БТД. които 11матъ възможносrь да взематъ 

у•rастие въ тон 11злетъ на родопци, Въ него rt ще иматъ възмож

ность да вндяrь едииъ непосtтенъ кжть отъ Роnопнтt, който по 

свои1t дивни хубости не отстжпва на 
наf.1-красивитt мtстностн въ 

нашето отечество. Участн1щитt въ то
я 11зпетъ ще насърдчатъ ила

диrt браuиговски туристи и ще спомог
на,ъ за съб11ране материалъ 

за пжтеводитель въ Родопи,-!;. 

Желающ11т\; да участвуватъ въ излета се умоляватъ да съ

общатъ затова съ едно отворено писмо до l О авrустъ на Браци

rовсюtя ю1онъ. 

ip. Брац111ов?, 20 априлъ 1907 r. 
Иер. Ив, Иеремиевъ. 

Каснеръ на к.1она "Родолн• отъ БТ Д. 

въст~. 

Отъ смъртьта на незабра- комитета .А. l<онстанти11овъ • (коltто 

вимия Алеко Ко11статиновъ се публику
ва t1>чинеиията на покоf.1-

навърruвать mкмо 10 години на 1111я и урежда фонда за възтtrане 

11 ма/.1 . Соф11Аскиятъ кло11ъ отъ паметникъ) 11.а изработи подробна 

БТ Д, коАто носи неговотu име, програма за праздwика. 

е взелъ инициативата за отп
разд• 

нуване тая тъжt1а десетгодишн
ина, 

Изпети. 

като се отдале заслужената 110•1111Ъ СофиАскиятъ клонъ • Алеко 

1i11 оснQвЗтеJrя 11а туриэмr1 u·ь Б ьл• Константиновъ • има на 19 н 

1·ар11я. За та~ цtль к11011ътъ е 11зj20 април
ъ задружно съ Долно

брал ь д_вама лелега111: клонов11тt бан..:кия 1<лонъ "Ибърски турис'Гh • 

прtд.седатеJrь 11 подпрtдседатель, излетъ до Траянови
тt врата, Еле

конто съвмtсчно съ делегат11-·0Т' -дж11къ, Вtтренъ и Бtлово. Име-
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тътъ излtзе много слолучливъ и на 31 мalt - Възнесение - кло
в•ь единъ отъ идниrk броеве на БТ новия си праздникъ. По тоя случаlt 
ще помtстимъ описание на него. клонътъ устройва за 30 маА сt-

За 18, J 9 и 20 май са.щ11ятъ меенъ излетъ до сбора • Св. Спасъ • 
клонъ урежда тридневе1-ъ излетъ въ балкана .Герrиница• . 
съ ъ~аршрутъ: София, Царибродъ, 
Ждрелото~ Погановски мънастирь, Новоэапиеани членове. 
Трънъ, Руй, Брtзникъ, Батановци, Въ Брациrовскня кпонъ .Ро 
София. АОПИ • еж приети слtдниrk лица 
Врачанскняrъ клонъ .Вее- за члевове: 

лецъ • е ималъ на 6 маА нзлетъ Ив. Гагев h, учитель . 
до .Леденнцата • . Ив. 1{, Иереииевъ учитель. 
На 13 мalt сжщияrь клонъ е на- Тод. А. Бакьрджиевъ, шив:~чъ. 

правил·ь язлетъ до мината .Мtдна". Над. А. Шопова, ученнчка. 
Излеrьтъ е билъ nосtтенъ отъ Мар. Пандова • 
78 души, членове 11 гости, между Ел. Илиева • 
които и много дами. Ил. Илневъ, телеграфистъ. 
Долно-банскнятъ клонъ ,И- »эгоди. 

бърскн ·rуристъ • устройва за 
20 мalt излетъ до върха Сакарджа •. Г. Владии. Аначковъ, притежа-На 11 мalt туристътъ" Владимиръ тель на грцината - бирария • ИАначковъ членъ отъ еж.шия клонъ бърскн турист·ь • въ с. Долна-баня, се облож~лъ да иде за единъ ден~ прави ~ю•10 оrст,11.11ка на всички съ велоси nедъ прtзъ Кочариново туристи, които посtтятъ градина
до Рилския мънастирь и да се за- та му. 
върне, Тръгване 5 ч. с., връщане о ч. в. Силе~~ъ насрtшенъ вtтъръ Поста.пили суми. - Въ касата 
му попрtчилъ въ дупнищкото поле на центр. наl-rоятелство c.v. постя.
и тоИ загубилъ баса като :~а1<ъс- пили слtднитt суми: н·l;лъ съ 'I часъ. п~ такъвъ на- Отъ В.-Търновския клонъ • Трачинъ тolt 2 иэмяналъ въ 1 день пезица • оrь БТД 50 лв., привосъ 2:Н к. м . J и защ1снина за 1906 r. - Отъ 

Долно-бансюtя клонъ Ибърски ту-
l(лоноsи праэдннци, рис·n. 12 :-1в. nриносъ за 1906 г -

Оrь абоваментъ на БТ за 190u r. Брациговскиятъ кпонъ .Ро- 21•80 лв. и за 1907 г. 20 лв . .1tопи• е ималъ на 23 апрнлъ 
- деньтъ на провъзгласяването Прtдпага се ва ония клонове 
тракнИското възстание - годишния отъ БТ д, конто до сега не с,'1 се 
си nраздникъ. По тоя случаА тoll 11здължнли къъ~ъ центр. нает. за 
е билъ телеграфически поэдравенъ t 906 г. или не еж прtдставили 
отъ nрtдседателя на центр. на- от<rе·гь за ~1зтеклата го;111на, }1.З 
стоятелство. сторятъ това въ едно най-кратко 
Долнобанскиятъ клонъ ~ И- врtме , за да не имъ се отнеме пра

бърски турнстъ" ще 11разднува вото да участвуват~. въ сбора. 
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1<нижнина. 

Prof. 0-r С. Kassner in Berlin, посtтилъ. Той разгледва еж.що 
Bulgarien aufGrund eigener Reisen, търговията, индустряята ни, въ 
Mit 5 Tafelп, Zeitschrift Шr Erd- свързка съ съобщителнитt cptд
lшnde in Berlin.Jrg.1906№6 и 7. ства и просвtщението. Статията 
Въ свояrа сrатия .България възъ му е окрасена съ фотографии отъ 

основа на собствени пжтувания• , разни нашенски мtстности. 
която проф. Д-ръ Касснеръ въ Бер- Tptбl!a да отдадемъ заслужената 
лннъ публикува въ нtмското гео- справедливость· г-ну проф. Кас-
1·рафическо списание, ;tвторътъ из- снеру за неговото безпристрастие 
лага своя рефератъ държ::нъ въ пр_и обсжждането на разJ111чнитt. 
специалното заседание на каза11ото разгледвани оrь него въпроси : 
дружество на 19 мартъ н. с. 1906 г. дtто е трtбвало да ни похвали, 
Авторътъ е извtстенъ метеоро- той го върши, а дtто е нуждно 

логъ я то:\ е nрtдnриелъ своитt. да ни осЖд~· , не се стt.снява да го 

nжтувания изъ отечеството ни nрtзъ направи. Въ странство иматъ много 
петь лtта nодре11ъ, 01ъ 1900 до прtвратни поняrия за насъ и оте-
19U~ г. включително, съ чисто на- чеството ни, отъ една страна по 

учна utль. Статията си тolt за- ради липса на по пълни свl;дtния 
почва съ кратъкъ исторически уводъ за България, а отъ друга - отъ 
слtдъ който дава антропологически зложелателнитt. · дtйствия на на
свtдtния за населението 11 оро- 1 шятt неприятели, които даже съ 
графическ•1 бtл~жк1t за страната. злато подкуnуватъ хулите.1и на 

Послt пристА<.nя къмъ описване на всичко българско . Г. К,, който е 
посtтенитt отъ него градове: Ви- 1 nк.тувалъ цtли 5 лtта изъ Бъл
динъ, Ломъ, Свищовъ, Русе, Плt- гария, е ималъ възможность да ни 
венъ, Ловечъ, Търново, Шуменъ, изучи добрt и като обйектив~нъ 
Варна, Габрово, София, Татаръ- ученъ, ни е от1сал ь прtдъ своитt 
Пазарджикъ, Пловдивъ, Казанлъкъ, съотечественици такива. к.аквито 
с. Шипка, С-г.-Загора, Сливенъ, сме си въ дtf!ствителность сь всич
Ямболъ, Бургасъ 11 др , както и. к11тt ни добри и лоши стран11 и 

Рилския мънастирь и Сливенскяrt каквито трtбва да желае всtки 
банv. Ав1·оръn, се · докосва и до бълrаринъ да бждемъ прtдставени 

прнроднитt хубости.на отечест1ото nрtдъ културния свtrь. Съ това 
ни, 1Сато разtrравя за Бtлоrрад• r. К. ни е nринесълъ голtма услуга, 
чикскитt околносrи, Девня, Старо- за която не можемъ да му не бл:t• 
планинск,;тi; 11рuходи, Витоша, Рила, rодаримъ. 
Родопитt и l{остенец·ь, които тotl Хр. П11.11 , 
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Об.я.влений. 

ИЗЛЪЗЕ ОТЪ ПЕЧА ТЪ 
и се пусна въ продажба книгата : 

,,ВЪ l<>~Н.ИТЪ GTPAH»" 
(Еrиnетъ-Юшна Араби:1- Източна Аф;>ика) 

Пжтни записки отъ Р. В. Радеnъ. 

185 карт1-1ни на мt.етноет'и , градове, nа·метницн и типове 

Леко увJitкателно четиво. 

2\0 ГОЛtМИ СТРАНИЦИ, ХУБАВЪ llEЧA'l"Ь, rолrвмъ ФОРМАТЪ. 
ц1iна 3 nева. 

Продава се въ книжарницитt. на 

Олчевъ и Касжрuвъ въ София. 

ПРОДЪЛЖАВА СЕ ПОДПИСКАТА 
на 

&o1,,11zapcuu JЯ9ристъ 
Списание за туршзъмъ и пр11родоошшанпе. 

Орrанъ на Б-..лrарекото Туриотсзко Дружеетво. 
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