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би, за които еж необходими и съ
,;
ответни риболовни уреди.
ч
Основите на новия светъ.
Ние
съветваме
отговорник
'и
НЬкога си орелъ. ракъ и шука
компетентни фактори за нашия мор
се заловили да теглятъ кола, а сега
Въ този мементъ, когото завое
мною често напоследъкъ предг>зяик Министерството на Землед4лието, ски риболовъ да се замислятъ по
вателната политика н а нгькои ватг конфликти между дгрокавитгь деятели на Бългврск. Нвроденъ сериозно и си направятъ сметка,
Морски Сговоръ и Държавното Ри какъ да се засили той за полза на
сили застрашава световния миръ;
Изтъквайки това норзежкия, фин
барско
Училище се заловили рев населението и зв научни сведеМйя
въ този моментъ, когато нацио ландския, унгарския, шведския и
ностно да организиратъ морския ри- на свършившите Държавното Ри
нални, териториални и религиоз
други делешти, тгь еж настоя
барско училище.
боловъ.
ни въпроси ставатъ често причи вали енергично за всеобщо обе£орж- Следъ обмена на обширни статии
Безрезултатни!е разходи въ Пос
на за обттане до краень преде.гъ оюаване и уреждане чрезъ арби- въ пресата по работите на знаме ледно време еж се изразяватъ въ
нития холандски риболовенъ корабъ прахосването на следните суми:
отношенията на малки и холгьми тражъ всички международни кон
Г Непристигналия ри
„Книнеръ". въпроса съ нашето мор
дгржави; въ този мпментг, когато фликти, отъ което въ готма сте
боловенъ корабъ на
ско
риболовство
стои
въ
пъленъ
Hath Европа, тегнатъ неправдипт, пенъ* зависи да блдатъ солидни ос, застой. Заинтересуваха ли некого Дър. Рибар. Училище 4,200,000 лв.
създадени отъ мирнитгь договори, новипт на новия евгьтъ.
2. Научните изслед
научните изследвания, въ риболов
'— въ Женева заседава Общество
вания съ „Кникеръ" . 1,200,000 „
но
отношение,
неправ*>ни
по
наше
При това положение, когато то черноморско крайбрежие съ
3. Последната поржчто на Наpodunin, и прави гигант
малки
и голпми държави днесъ
„Кникеоъ", подъ ржководството наг ка на риболовенъ йн' ''"''н
ски усилия, за да постави основи-.
вентаръ ••;•••.••-': . . .12,000,000^
специални комисия, въ която вли
тгь на новия евгьтъ — да напра-_ енергично се боряпт за установя'
или всичко 17,000,000.
заха
началника
на
рибврекото
бюро
ви невъзможна бждащата война и ване основипиь на новия свптъ, при М-во на Земледепието г. ГроНай-ползотворно би се използу
бълшрския народъ посреща радуш\ зевъ и ихтиолога на Държавното вала тази сума така:
осигури мира.
7
1. за покупка на ри'
.... Въ тази. смисълъ сл говорили но факта, че за нашата делеш-, Рибарско Училище г. Нечвевъ?
Д где еж публикувани, за сво
боловенъ ч моторенъ •
пия се създаватъ благоприятни ус"
всички делегати на малкитгь на
платноходъ ; . . ' . .'3,000,000 я
ловия да повдигне всички въпроси, бодно ползввне и свеобщо знание,
роди въ 0, Н.
сведенията съ „резултатите" отъ
2. За покупка 2 трала 120,000 '„
— За осъществяване на този отъ разрешението на които зави неучките изследвания?
3. За покупка мрежи
Намъ случайно попадна на ржка
за пасажни риби дъпги
новъ евгьтъ — еж казали т>ь — е си финансовото и по отношение
необходимо да се тури край на на договорнитП) задължения облек брошурата съ резултатите отъ това 5 кл«*. и широки 40 м. 1,000,000 ч
научно изследване, която съ отпе
4. За усъвършенству,,
недоверието и омразата, които чение на България.
чатването й е станяла музейна ред- ване мрежи, съ каквито • ! ;
кость, защото нито се продава, нито се ползувагъмодерните
,,,..,
Сим. Т. Табакозъ
Една голяма часть отъ изнесени^ се раздава, Нима. сл*дъ като се риболовни "стопанства *" - - V ?•.,'
специалисть —' винарь
те миналата година вино, еж при прахосаха почти 2,000,000 лева по въ Европа . , ..-. .,_• 2 000,ОСО „
стигнали съвършено негодни за ; авантюрата съ „Кникеръ", не мо
5. За приспособление
консумация, а и тази година езъ жаха да се отделятъ неколко сто- на кораба за риболовДо преди н-fcколко години, както
не виждамъ непълно премахнати тинъ лапа за отпечатване доклада
ство и помещения Иа
държавата така и частната инициа причини, поради които по голямата
въ достатъчно количество за разда учениците въ него • •'•'. 2,000,000 „
тива, беха всецело погълнати отъ честь наши вина еж били болни и ване на всички интересующи се отъ
"Всичко 8,120,000 лв.
грижата за възобновяване на опу ьегодни за дълго пжтуване.
морския ни риболовъ и рибарски
Остатъка
8,880,000
ла. .можеше
стошените сть филоксерата наши
Съ такива вина ний можемъ да по
те кооперации?
,
да послужи за оборотенъ капигалъ.
лозя. Тъй като производството не лучимъ мелко пари отъ вьнъ, но:
Ето една година изтече, квкъ се При такава една сметка би могло
беше достатъчно да задоволи нуж
същевременно ний ще си спечелимъ оповести, че учебния корвбъ на Ри да
се гарантира едно интензивно
дите на нашиятъ консуматоръ, и не добро име. При една добра барското училище билъ готовъ и
кржгла година, което
вина болни и долнокачествени нами
гроздова реколта въ Европа агь се на него билъ издигнатъ българския риболовство
раха своя п»заръ, никой, съ много съмнязвмъ, че ньши вииа некой ще флагъ. Този корибъ биде постро- ще задоволи страната съ риба й ще
амортизира пложения капиталь, а
малки изключения, не се загрижва- потърс, мекаръ и на тгя ниска
вь Виена. Нима морски стихии
ней главното щ.о_.създаде; поминъкъ
ше за приготвяне на удобни изби, цена, на какзато д есъ те ще се енъ
урагани попречиха на кораба да за много още бедни български
граж
еждове и машини, тгй необходими събгратъ. 'Ето защо, паралено съ ор и
по Дунава до Варна, или дани.
'. ;• '
за едно по-голямо и модерно ви- ганизиране износа на вината — су дойде
н а землед/Блието
Крайно време е риболовните.коо
нарствуване. Вънъ отъ това неусп-fe- рова стока, усилията на всички Министерството
го
е
снабдило
съ
мъртви котри, за
перации въ целатв страна да се
хътъ на некои дружественни и коо трпбва да се насочатъ къмъ подобреда стги като шамандура
въ Дуна съюззтъ и средоточатъ своето вни
перативни изби, r.eycntxb който сз ние на нашето винарстауване и под- ва, та да, текатъ дневните
пари, мание на този въпросъ.; Специали
дьлжи преди всичко на тяхната ло гопишне още отъ тазгодишната ревъ чужда валута, на хората по прие
сти за риболовъ въ открито море
ша управа, въ която егоизма и ти
колта и доброкачественни вина, които
не ни липсватг; капи гали ( ще се
пичниятъ български инатъ, продъл- биха могли да дадапгъ една идея за мането му. почти ц-fena година?
"
••';...;.
жавать да спъватъ правилниятъ възможни типове български вина Та Неотдавна Дирекцията за наста подирятъ.
няване бежанцит-fe въ София обяви
Бюрократите
отъ
отговор
ше
имъ вървежъ, неможеше да очукиаа вина, както за местна консу- ! търгь за доставката на единъ огместа не ще се справятъ съ ньщш*
ражи нашите лозари, за да отпоч
Mi ция, така и за износъ, ще нам4
роменъ инвентаръ за крвйбп-Ьженъ морски риболовъ.
натъ колективно строене и обза- рятъ саоя добъръ пвзарь.
ловъ
на обща сума 12,000,000 лева.
веждание н а модерни винарски
Като мероприятия отъ естество Нима авторигв на тази доставка
изби.
подобрятъ значително условия
мислять че, съ този риболовенъ ин Добринъ Василовг.
На малко виня за тоя неуспехь да
едно по добро винарстауване, вентаръ ще засилятъ морския риШишманови иогили.
има и бьлгарскиятъ консуматоръ, за
спооедъ
менъ еж:
болзвг? H-ie най категорично зая
кой ю вместо да пие едно шишен
Единъ хубавъ б Ь л ъ квмененъ
1) Изтолзеане всички затворени вяваме, че не ще се постигнатъ заце хубаво вино, предпочита да пие бирени
пжть
води отъ Варна къмъ северъ.
фабрики
за
винарски
изби.
миспенитЪ
резултати
по
следните
две, макаръ болно и лошо вино,
Това
е
малкото шосе, джафарлий2)
Използване
улесненията,
които
причини:
само защото е било малко по-ев държавата дава за застрояване и
ския
пжть.
Вие се като дълга езет1.
Поменатите
риболовни
уреди
тино.
ла
лента
изъ
лозята, събира аро
обзавеждане
кооперативни
винар
еж крайбрежни; далечъ, въ откри
Днесъ обаче положението е ко ски изби;
мата
на
хилядите
цъфнали овош
то
коре,
съ
аламаните
бежанците
ренно променено. Свргхпооизводстки, начупва неколко малки й къси
3) Чрезъ реферати, статии, бро не ще отидатъ, а следователно говото, което веча втора •оаина има
зигзага, ту видими отъ далечъ( ту
шури, ржководства и зимни курсо лемата маса пасажни риби свобод
ме, както и компрометираната гроз
за жздяото о«о не туриста
дова реколта въ некои европейски ве. да се помогне на нашиятъ ви но ще си преминвватъ, далечъ отъ скрити
и
се
губи
въ прааала, за да се съе
нарь,
неподготвенъ
за
днешните
брега,
безъ
да
могатъ
да
ги
улострани, ни принудиха, маквръ и не
дини
оттатъкъ
съ.некога шумното,
нужди
и
условия
вятъ.
подготвени, да отпочнемъ лзнеса
а
сега
тихо,и
унило
шосе за Бал2.
Риболовния
сезонъ
на
пасаж
Това днесъ може да се реализира
на нашите вина.
ните
риби
е
егвършенно
кратъкъ
само
съ
общитп
усилия
и
задружна
Безпорно колкото и малъкъ да
По тоя пжть се достига до ШИШбжде тоя износь, чужда пара ще работа на производния —лозаръ, на каи ангвжирването на крупната сума мановите
могили, об0азуващ« (Една
12,000,000
лв.,
само
за
този
ловъ,
е
питалиста
собственикъ
на
еждове
и
влезе у нвсъ, а тя. днесъ ни е тъй
верна
другарска
тройка преминала
необходима. Ме ъ въ всеки случай, изби и подютвениятъ ла игъльта технеоправдатйлно.
презъ
мжките
и
.бурите
иалияяди^е
Значи
необходимо
е
да
се
занически
персоналъ,
подпомогнати
разотъ друга гледна точка, не ме мно
години.
Тя
завършва
като
вдадень
замислимъ за лова на дънните ри
L бира се отъ държавата
го радва тоя износъ.

Винарската криза.

»Черноморска Камбада'

Страница 2.
въ корето носъ голямото плато
между Варно и Батсвската река —
предгорието н а добруджанската
степь.
Шишмвнови могипй1 Преданието
говори, че отъ тукъ, никога въ дъл
бокото минало, цярь Шишмамъ за
пръаъ пжть вид4пъ българското
море. Населението ги нарича Ка
менния връхъ.
ft т е еж най-величественото ме
сто на Варна. Изкачите ли се го
ре, дъха ви, мисъльта ви спира.
Предъ погледа се разкрива гледка
несравнена по хубость и кръгозоръ.
Душата обхваща молитвенно настро
ение. Защото отъ тамъ се вижда
света, вижда се Богъ.
Тихо е. Тамъ гдето е величието,
е винаги тихо. Само чучулиги и ля
стовици кръстосватъ цъпъ день
изъ своето царство, ft горе въ ви
сините често се виятъ расперенитъ крила на соколъ. Редко човеш
ки кракъ тупти тукъ, по земната
гръць.
Отъ Шишмановигв могили се от
крива едииъ кръгоширъ отъ близо
двъста километра въ диаметъръ.
На изтокъ очите едва долавятъ
неуловимата линия между небето и
морето. Десятки километри отнасятъ погледа навътре въ водната
равнина. На северъ се б-fente до
бруджански бръгъ съ далечната
приказна и вълшебна Калиакра, на
югъ дълбоко въ хоризонта се спу
ща като отвесна скала тъмноси
ния Емине, грамадния гръбъ на
Стара-планина назъбенъ и синъ, пре
гражда като огромна стена северъ
отъ югъ, а на западъ очите се

впиватъ жадно въ синкаво трап
кавия примамаашъ като видение и
забуленъ въ вечни мечти образъ на
Котлснския балквнъ.
ft До/yl Долу въ рввнин та, подъ
нозетъ лежи просната като огром
на кожа, резперена съ крвищницит е си, черноморската огърлицаВарне! Целия звливъ е предъ по
гледа. Цвлня градъ до последната
кжща, прорязанъ съ правилни на
сечени като решетка улици. Б е
ли кжщи съ червени покриви, едно
пьстро море отъ творенията на
трудолюбива човешка ржка. ft все
по-нататътъ къмъ западъ блещи въ
слънцето, като огромно огледало въ
зелени рамки девненското езвро,
усмихватъ се белевскигЬ и девнен
ски височини, поздравляватъ отдалечъ провадийската и пърбишка
планини.
ШишмановигБ могили еж съкро
вището на Варна, нейната вечно
будна кула — стражъ, нейния въплотенъ купнежъ къмъ свободи,
къмъ свободата на земя и народъ.
Шишмановит-fe могили еж съкро
вището, забулено въ загадката на
миналото и огряно съ блъскавия
ореолъ на хубавата българска земя.
Тая горда тройка е грамадния ма'
якъ на една земя, която чезне въ
мечта къмъ свобода и море, тя е
иес^хзашия зовъ къмъ слънце и
въздухъ. Чрезъ нея въздиша земя
та, която ни е отхранияа и която
ще ни прибере.
Който се качи на ШишмановигЬ
могили мтлчи, гледа въчностьта и
се моли. Защото тамъ е место на
поклонение.

Василиковсното пристанище.

Г. Куповъ.

Сьють на бшарфйиь
Повече оть една година се изми
на, отъ както бъ торено начало
то на съюза на българскит-fe моря
ци. Въ своето кратко съществува
ние той зарегеетрира достатъчно
дейность, която св^-Ьтелствува за
големия жаръ на инциаторитъ. Но
като всъка обществена работа, освЪнъ инициаторския жаръ, тя >-ма
нужда отъ дъйствнтелна основа,
върху която свободно ще може да
се изгради зданието на професио
налния сьюзъ на моряците, за да
стане факторъ въ нашето стопан
ско ризвитие.
Съюзътъ на моряцитъ, като со^
циелна организация, требва да има
преди всичко за цель да събере и
оргенизира посветилите живота си
на морето. Общкостьта на интере
сите на тия, които еж песаътили
своя трудъ непосредствено на морячеството. не може да не бжде
добра спойка за да се създаде:
първо една мощна професионална
организация, и второто да направи
отъ нея културтрегеръ въ новото за
бъл-арската действятелность дъло.
Отклони ли се, обаче, отъ естественъ пжть на своето развитие съю
сътъ на моряцигЬ е обрвченъ на
загиаание, безъ да може да играе
своята обществена роль
Изхождайки отъ тия съображения,
требяа да се тури пълно ограни
чение на записвание на членове въ
ськиа. Членъ треба и може да бж
де само тоя, който въ даденъ м >
ментъ е свързанъ въ своята работа
съ морето, квто професионалистъ,
безъ огледъ на .неговото минало и
възможно бждаще.
ftrto съюзътъ на моряцигв иска
да бжде жизнеспособна организа
ция, само така може да виръе. Без
огледното приеманне на членове по

НАША ПОЩА.

Моля г. г. редактори дайте иъсто
на следното woe пбвенекиг,:
Въ 6РОЙ 2 4 - 2 5 отъ 22.VIH т. г.
на в. „Черноморска Камбана" е по
местена статия : „Задуши се и умре
горкото" отъ г. Иг. Апостоловъ —
медицински фелдшеръ Предметъ на
статията е образуваната презъ 1926
год. противоалквхолна секция „Столетникъ" при Съюза на Санитарния
и Ветеринаренъ Персоналъ въ Бъл
гария.
Ний, при никей случай неможемъ
да допуснемъ, че побелялия вече
колега — трезаеникъ Иг. ftnocroловъ, умишлено е изнесълъ неверпости по сжществуването и ликви
дирането на „Столетникъ" — поскоро, склонни сме да вярваме, че
това е едно иедооизумение.
Инспекторътъ на черноморското
Действително, секцията „Столеткрайбрежие, г нъ инженеръ Сгояникъ" вече не сжществувз, но тя не
новъ. полага всички грижи и ста
учре задушена, както кезза. многорания по ржководене работите за
уввжаемия колега Апостоловъ, а
вмЪсто .малко дете" се рвззи въ
разширение, подобрение и построй
гопеяъ мощенъ и боенъ войнъ прока пристанищата.
тивъ властелина алкоолъ.
Проученъ е въпроса за удълбаВъ тазъ годишния конгресъ на
ване Кюпрнйекото пристанище и
Съюза на Санитарния и Ветерина
ренъ персонвлъ, се обмисли въпроса
постройката на една скеля тамъ за
съ секцията „Столетникъ" и като се
товарене на дърва и вжглища.
вземвха предаидъ неудобствата за
сжществуването и къмъ сжюза ре
единственото имъ качество на бив
ши се да- се обсоби въ отделенъ
ши моряци, ще доведе работигв на
сжюзъ.
сжюза до абсужь и ще затрудни
Проче, неча мЪсто за скърбене
твърде много постиганкето на пра
и жвлене, предъ насъ нъмаме мъртвилно постазенитъ си задачи и вме- вецъ, а млааъ левектъ и мощенъ
сванието му въ стопанския животъ
момъкъ, който съ опреснени сили
ще бжде нецелесъобразно.
ще продължи борбата на старчето
Голйма грешка е допусната въ
„Стоп-втникъ !" Радей се и ти п:>чредактиранието на устава, че чяе
тении колега гАп">столовъ, защито
нове на съюза могат-, ца бждвть
твоето и това на твоитй кол -ги
всички бквши моряци. Какво обшо
трезвен^цч. желание е реализирано!
има единъ бнвшъ морякъ съ с\ юзя,
21X1927 г. Соф-я.
когато той дкесъ е чиновникъ въ
Дим. Узуновъ.
министерството на земледЬлието въ
С'.кр. касиеръ на съюза.
София, търговоць въ Ппъзенъ или
Б Р. Запитанъ повторно г. ftnoкасапинъ въ Вврна? Прсфесионастолевъ решипъ ли е конгреса дей
ленъ интересъ той съ моряка нъма
ствателно дв се обособи секц ята
и участието му въ твкъвъ с н о з ь е
„Столетникъ" въ отделенъ о ю з ъ ,
неестествено, което т е се изроди
ии заяаи следното:
въ пълна апатия къмъ нуждитъ и
.Моето твърдение, че въздържа
живота на с*юзз.
телнвта противоалкохолна секция
Може би инциаторитв еж има пи
„Столетник-ь" при С^юза на Сани
добрит-fe намерения да обединя гъвъ
тарния и ве еринаренъ персоналъ
едно сдружение идейнит-fe съмиш
бъ задушена и оставена да .умре,
леница но морската култура у насъ,
не тръбвй да тревожи съюзната
но тая цъиь не е задяната на единъ
управа, която не е виновна въ то
профзсионаленъ съюзь. ТоЧ има
зи случай.
други по актуели задачи и само
За да подкрепя твърдението си,
между другото ще зачека въпроси | дължа да кажа: въ тази годишния
оть общъ морски характеръ. Морконгресъ, на който приежтетвузйхъ
скиятъ сюворъ има па широки общест като делегать, никой не е повдивено културни цъли и нему тръбва
гелъ въпресъ за обособявана ьа
да се предостави грижата да пед
секцията „Стол-Ьтникъ" въ отделенъ
ГОТЕЯ керода ни къмъ възприема
съюзъ, нито пътъ н%кой изобщо е
не морскигв идеи. Темъ е и место
говорилъ H-fetno за тази секция. Кой
то на бившигв моряци.
то не вЪрва, нека чете бр, пгрвчй
До като е още рано и организа
на в. „Санитаренъ Гласъ".
цията не е задълбочила въ неес
тественъ пжть на своето развитие,
Д И | _ В Н И.
требва да се направятъ корекции
както въ разбиранията на всички
Специалйстк вннарь, сяьршиль вь
сдружени моряци, тъй и въ опре
франция,
съ дългогодишна прач
деленията на устава
тика вь пьраокл*сн^ изби и рабо
Главнитъ принципчи точ*и требва
тилници за ф шии напитки — за
да бждвтъ СЛ-БДНИТЪ: сгюзътъ е
сега саободенъ, дири работа.
сдружение на професионалистите
Апресъ редакцията „Чарноморска
моряци, които си изкарватъ прехра
Камбана" за sanapb — бьлглринъ.
ната ни морето и Дунава и зааисятъ главно отъ морските промисли;
Изложба на аеропланни СНИЙЙИ на
сдружението, рат>па за подобрение
псички градове въ Бьлгария е ус
условията на морячестаото и мор
троена пъ единъ оть салоните на

Морска трибуна
Работите по изграждане Васили
ковсното пристанище продължаватъ
усилено. Дековилната линия до ка
менната кариера, отъ кадето ще се
вадчтъ камъни за изграждане при
станището, е вече окончателно го
това. Сега се строи клона на еж
щата линия, до залива, южно отъ
стария квартапъ на Василико, отъ
кадето ще се взема пъсъкъ за при
готовление блокове.

ските промисли, и сбезпечвв самопомощьта на пострадалите отъ без
работица и злополука.
На «.епо на съюза непремено стоять действующи моряци, а не тър
говци ; такова положение тръбза да
бжпе и въ клоноветв Софийскиягь
кпонъ, въ който иъгса нито еаинъ
морякъ, нъма резонъ за сжшествуввние, осв«нъ 'като благотворително
дружество на бившитъ моряци, ка
то спомагателенъ органъ на съюза
безъ правото на единъ редовенъ
клонъ.
Отъ правилно пеставяние съще
ствуванието на съюза ще зависи
неговия уогБхъ и право за предста
вителство iia интересите на българ
ския морякъ, увлечението да се записватъ чгекове на всъка цЪна е
начало на разпагание съюза Една
оргенизация е мощна не по числото
на членовете си. а по правотата на
защитаваната кауза.

Врой 21.
Варненската Деяическа Гимназия.
Макаръ тази изложба да е първа
въ града ни, правеше впечатление
съ изящно изработените и сполуч
ливи снимки на нашите смели ави
атори, правени отъ тъхъ при летение. Ние ги поздравляваме за

ТБЗИ

сполучливи снимки и пожелаваме
усп-Ехъ въ аеропланното дело.
Негово Величество Царя пребивававалъ неотдавна въ Пнглия, като гость на Лнглийския крвлъ въ ф .
Бвпмсраль. Негово В е л и ч « " в ° «
взелъ участие въ големия есененъ
Говъ. който гсъка^ година .нглийския кралъ устрсиаа въ Северна
Шотландия.
Българското Корабоплавателно Коопеоативно Д-»ч „България- въ гр.
Варна е кь преговори да закупи
единъ големъ 1800 тоненъ параходъ,
съ който ще се открие рейсъ до
Пирея и гръцките острови.
Обръщам 1 вниманието на "нишите
читатели на статията
поместена
въ бр. 26 на вестника: .Ново изо
бретение Валтолъ — универсално
масло", което е една ценна придо
бивка за моторите.
Нурортниа сезонъ. ако и да е на
привършване, хубавото време и
морските топли бани задържатъ
големъ брой курортисти въ Вврнв.
По случай 100 годишнината отъ
смърьта на великия композиторъ
Бетховепъ. Варненското културно
Просв. читалищно Д во устрои не
11 й с е п т е м в р и й —чествуване
паметьта му въ летния общински
театъръ съ скаска отъ профеесръ
Андрей Стояновъ. Ишълнени беха
и нЪколко Бетхонови композиции
на роялъ отъ известната на_вврненц^ пианистка г ца Тамара Янко
ва. Това чествуване паметьта на
Батховена става въ целия светъ.
Вь родякцхята ни се получи апе
ла на Русенската Търговска кама
ра къмъ лозарите, да изнасянъ та
зи година само доброкачественни
десертни грозда, които могатъ да
коккурирять и се продаватъ на
чуждия пазаръ — Лвстрия, Чехославия, Ромжния и Унгария.
Напоследъкъ износа на грозде за
тези държави е значително засиленъ.
Рйболовство. Есенния риболовъ въ
варненския черноморски районъ за
почна Почти всички риболовни тапяни еж монтирани и мрежите по
ставени. Риба спабо се показва, по
неже водата е още топла.
Игалиянскатв ескадра, която щеше
де посети Варна на 13 т. м. и не
дойде, се с ь с о я л а отъ корабите:
„Пиза" — линеенъ кръстосвачъ отъ
10600 тона и учебенъ кръстосвачъ
„Феручио" отъ 7250 тона. Ескад
рата е подъ командата на адмирапъЖино Дучи. Първиятъ корвбъ
се командува отъ капитанъ Гафъ
Федернко Кастракана, а вториягъ
— отъ капит. нъ Леполдъ Новаро.
Въ двата корьба еж на практически
занятия 250 юнкери отъ морската
академия Командния персоналъ на
корабите има на първия 25 и на
втория 20 офицери.
Първа парна машинна хлъбопенарнгца „Снлваяв'' еж построили въ гр.
Варна предприемчивите граждани
Печигарговъ, Саулевъ и Мутафовъ.
Хпебопекарницата е последна дума
на техниката въ твзи область —
— Приготовлява механически tefcкакъвъ видъ чистъ xn-Ьбъ, отъ най
луксозния до' най ефшния — По
мЪщава се на улица Драгоманъ до
протесганската църква.
Провадийските солни залежи Големата сонда е достигналала 210 мет
ра, отъ които 190 само въ чистъ
соленъ плветъ. Сондата продължа
ва пробива си все въ соленъ пластъ,
безъ изгледи да бжде стигнатъ ско
ро края му.
ЦЬхгата е изкопана 10 м. въ
земята. Копанет.» ще продължи още
на 10 метра Напролеть ще бждатъ
направени необходимите постройки
и инсталиране машините за ек
сплоатация на сольта.
Печатница Добри Тодоровь, Взрив

