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Въ началото на петнадесетата година
Днесъ Варненското висше тър
говско училище празднува своя го
дишенъ акть. Тоя праздникъ съвпа
да съ започването на петнадесетата
година отъ съществуването на същото училище.
Повикано на животъ непосред
ствено следъ националната ката
строфа, когато страшно униние бе
ше обхванало целия народъ, а б ъ
дащето на страната се губеше въ
jarjaHHMjfe контури на неизвестность:та7 Варненскотоуйтвисше* търговско
училище имаше да изиграе истинс
ка апостолска роля.
Народното ни
стопанство -беше
зле засегнато отъ
изтощителните
войни. Требваше
да се потърсятъ
средства за въз
становяването му.
Требваше да се
подирятъ начини
за вливане на жи
вителни струи въ
неговия ^изтощенъ
ррганизъмъ. Яла
въ следвоенното
време, съ неговата
усложнена вътре
шна и международ
на стопанска дейность, тая задача
се очертаваше ка
то не съвсемъ ле
ка. Къмъ работа,
къмъ тежка и неу
морна работа за повече материално
благоденствие, требваше да бждатъ,привлечени най-добрите сили на на
цията. Само енергия, обаче не беше
достатъчна. Въ комплекса на след
военните условия за успешна сто"fiHcka дейность се вмъкна новъ,
4ного важенъ елементь — тф> мi - i - r e н т н рЗсгТ ь т аЪ

Но компетентността не се до
бива само чрезъ дълъгъ житейски
опитъ. Тя се явява продуктъ преди
всичко на едно всестранно и солид
но образование, на едно предвари
телно и подробно обсъждане и разяс
няване на всички въпроси, съ които
е свързана третираната материя,
Компетентностьта, впрочемъ, е ва
женъ факторъ и въ всека друга чо
вешка дейность. Не малко пораже
ния е нанесло,- нейното отсътствие
въ всичките обЛасги на българския
държавенъ, па и частенъ: животъ. Да
се изброяватъ примери е излишно.

годи. По-големата часть отъ ГБХЪ
то превъзмогна и, добивайки приз
нанието не само на българското, но
и на чуждото общество, ycrrfc да
стане истинско огнище на стопанска
просвета и култура. Цельта на на
стоящата ни статия не е да влизаме
въ разборъ на дейностьта, проя
вена отъ училището въ време н
четиридесеть годишното му същест
вувание. Випуските, които то пуска,
изграждатъ чрезъ компетентната си
работа въ държавните и въ част
ните предприятия името на учили
щето, а бъдещиятъ, историкъ ще
му отреди подхо
дящо место въ ис
торията на българ
ската с т о п а н с к а
мисъль.
Друго е върху
което искаме да
спремъ внимание
то на нашите чи
татели. Това е от
ношението на вар
ненското общество
къмъ Висшето тър
говско у ч и л и щ е .
Не току тъй това
училище
беше
създадено въ Вар
на. До войната нашиятъ градъ беше
признатъ като тър
говска столица на
страната. Въ тая
столица се създа
ваха и истинските
търговски традиции. Въ името на
тия-традиции Варна биваше първа
въ венка инициатива отъ стопан
ски характеръ. Въ името- на съ
щите тия игадиции опити за създа
ванеч о в е к о училище
въ-'
ш още преди

Съзнавайки нуждата отъ пове
че компетентность въ областьта
на българския стопански животъ,
следвайки примера на по-стари и покултурни държави, неуморни труже
ници положиха основите на първо
то българско висше търговско учи
лище. Въ своето развитие последно вс
то имаше да се бори съ много нес
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.резъ у^@б&§ата 1934
Замислено и основано въ епоха на
обшъ стопански и културенъ подемъ, въ
своето близо петнадесеть годишно сжществувание Висшето търговско учили
ще се затвърди като цененъ и необходимъ учебенъ институтъ въ страната,
предназначенъ да подготвя кадъръ отъ
просвътени дейци въ областьта на сто
панската мисъль и дъло. Задачата на
това висше учебно заведение става още
по-важна при общото признание, че ма
териалната култура е предпоставката за
•СБКИ другъ културенъ животъ. И, имен
но, бидейки скромни пионери въ изграж
дане на богата и мощна стопанска Бъпгария, питомците на Варненското висше
търговско училище живеятъ съ съзна
нието, че съ познанията, почерпени отъ
тъхната fllma mater, и съ опитносгьта,
придобита отъ непосредственото имъ
общуване съ действителностьта — жи
вота, ТБ ще спомогнатъ за напредъка на
нородъ и държава.

монично и целесъобразно обучение и при
този дори голъмъ напливъ. Не се ли
осъзнае нуждата отъ засилване на сръдствата (материални и морални), съ които
досега разполага училището и най-вече
не се ли даде материаленъ изразъ на
тая препоржка, ние смътаме, че всеко
едно ново увеличение въ броя на след
ващите Висшето търговско училище ще
се отрази зле въ всеко отношение. Това
ни мнение не е изразъ но моментно на
строение; то е продиктувано най-вече отъ
желанието да се опази името на единъ
институтъ, изграденъ съ много жертви
отъ страна на редъ труженици въ поле
то на "«културния напредъкъ.
** *

Р Ц ^ В ъ следващите нъколко реда ние
ще предадемъ по-важните данни, отна
сящи се до количествения съставъ на
студентите презъ изтеклата академиче
ска година; тия данни заемаме отъ от
*
чета на п Ректора.
•# *
Въ Варненското висше търговско
Висшето търговско училище при училище следвать младежи отъ всички
Варненската търговско индустриална ка краища на Царството, това се вижда отъ
мара въ продължение на петнадесеть следващата таблица:
години показа единъ възходъ, оправда
ние на който ще тръбва да се дири въ Отъ Бургаска обл. произхождать 63 студ. или 9%
„ Врачанска „
„•
47 „
„ 1% _
редъ обстоятелства. Не влиза въ кржга
„ Пловдивска „
„
57 » и . Ъ%
на. нашата задача да анализираме въ
^
148 „
21.%
подробности всички причини, които пръ-. ,, ШгЬвенска ; „
*
п
59 „ ' Ъ%
п Софийска
ко или косвено налагатъ съществува
„ Ст. Загорска „
„
58 „ „ Ъ%
нето на училището, но ние не можемъ да
„ Шуменска (безъ Варна)
91 „
не изтъкнемъ известни факти, които би
„
Варна
.
,
.
.
.
.
.
„
172
„
трЪбвало да намърятъ широка гласность.
„ Вънъ отъ България ,.
8 „ „ \%
Онова, което на пръвъ планъ би
тръбвало да привлече вниманието на което показва, че */« отъ студентитЬ еж
ВСЕКИ просвЪтенъ гражданинъ, това е отъ други населени мъста. На първо мъспостоянно увеличаващиятъ се брой на сту- то стои Шуменска область — ЪЪ% (вклю
дентитБ. Това увеличение взема големи чително гр. Варна — 25 %), на второ
размери, особено презъ последните не- мъсто идва Плевенска область — 21 %;
колко учебни години. За да илюстрираме на трето место — Бургаска — 9 % и
мисъльта си, ние ще се позовемъна дан- на последно место — Врачанска — 1%.
Яко ли пъкъ проследимъ мъстоНИТБ, черпени отъ официалния отчетъ на
Висшето търговско училище за изтекла жителството на студентите по района на
та учебна година. Споредъ него общиятъ търговско-индустриалнитБ камари, ние
брой на студентите въ края на академи ще констатираме, че къмъ района на
ческата 1934/35 г. възлиза на 703 души, Варненската търговско-индустриална ка
мара се числятъ 319 студента или 45,%,
разпределени както следва:
I курсь — 302 студента, отъ които 279 и. и 23 ж. а общо къмъ останал итъ — 376 студента
Л , —21!
„
„ п
199 н. и 12 ж. или 54 % (1 % се отнася до студентите
И1 » —190
„
„ п
170 и. и 20 ж. съ местожителство вънъ отъ границитъ
до като презъ академическата 1933/34 п, на България).^
•общия брой на студентитв възлиза на
Много по-големъ интересъ пред
565 души или въ по-малко съ 136.
ставлява въпросътъ за средата.о тъ която
Безъ съмнение, ежегодното увели изхождатъ студентитЬ при Висшето тър
чение броя на следващите Висшето тър говско училище. Споредъ цитирания вече
говско училище показва, че то се радва отчетъ, студентитв принадлежатъ на ро
-отъ година на година на все по-голъма дители:
популярность въ страната, и че при ceтърговци
148 студента или 21 уф
гашнитв условия, когато следването въ
занаятчии
54
„
„ Ь%
чужбина става почти невъзможно, найиндустриалци
б
„
„
\%
вече поради девизната политика на дър
земледелци
178
^
»25%'
жавата, Варненското висше търговско
чиновници
101
V;
\\А%
училище бива съ право предпочитано
свободни професии 24
„
„ 3%
като висшъ учебенъ институтъ отъ спепенсионери
79
»
»\\%
циаленъ характеръ. Наистина, това уве
домакини
71
„
» 10%
личение представлява^ едимз^^редрстенъ
безъ професии
42
„
* 6%
факть, но нашето^р»^**
*^ да
ие изтъкне ну?»
"*^то
Горните данни ни давагь възмож-.
засилване Срг
за ность да заключимъ, че най-големъ прода-иожв»"'
центъ се пада но категорията земледелци,

следвана отъ тази на търговцитв. Забе
лежителното е, обаче, че 55
отъ сту
дентите принадлежатъ на родители, уча
ствуващи, сами въ преки стопански на
чинания, обстоятелство, което дава осно
вание да се верва, че голъмъ брой o n
студентитъ следъ успешното завършване
на образованието си ще вложатъ своя
трудъ въ предприятията на своите ро
дители. Доколко, обаче, едно подобнб
предположение би могло да се оежществй, е въпросъ на редъ стечения на«
обстоятелствата, които при сегашното]
положение на нъщата търпятъ чувстви-|
телни измънения.
Лко спремъ вниманието си на въп
роса за възрастьта на студентитъ, ние
бихме могли да дойдемъ до интересни
заключения. Отъ съответната таблица на
отчета виждаме, че студентите се разпредълятъ:
до 20 г.
29 души или
4 %
отъ 20 до 25 г. 611
„
„ :Ь1 %
отъ 25 до 30 г. 5 8 . ,/ ; »
Ъ'%
отъ 30 до 35 г. 5
, • „
1 %
следователно, болшинството отъ' студен
тите — 87 % еж. на възрасть най-под
ходяща за сериозни научни занимания,
лишени отъ недостатъците на много ран
ната школска. възрасть. Това има големо
значение за. добрия успъхъ ,на студен
титъ.
Интересно е да се проследятъ заня
тията на студентигв преди постжпването имъ въ Висшето търговско училище.
И тукъ ще се позовемъ на даннитъ отъ
отчета на училището. Споредъ послед
ния, болшинството отъ студентите—-63 j ^
идватъ направо отъ гимназиите, сле
дователно продължаватъ непрекженато
образованието си. Една друга часть —
около
11 %
еж
били чиновници,
следователно, постжпватъ въ училището
следъ като еж работили въ разни уч
реждения и търговски фирми. Трета
часть — около 18 % еж били .временно
безъ работа. Четвърта часть — 4 % еж
били вече студенти въ други висши учебни
заведения. /V последната часть, — 3%
еж отбивали своята военна повинность.
Отъ посочените цифри можемъ да направимъ заключение че съставътъ на сту
дентите е рекрутиранъ отъ най-разно
образни лица, съ явната тенденция.на
преобладаване на школски елементъ.
Образователниягъ цензъ на студен
тите преди постжпването имъ въВисше^
то търговско училище е следния: 51/4
нматъ гимназиално образование, 4 0 ^ . —
търговско и 3% — педагогическо.
Последнитъ данни, върху които ние
искаме да спремъ вниманието на чита
телите си това еж данните за годишнитЬ
изпити. Отъ отчета се вижда, че презъ
отчетната 1934/35 година еж се явили:
на 1-во г о д и ш н и изпити:
отъ X вип. . 1 студ. т. е.—%\
__
XI :„ - 4 '
- ^о/\отъ
тгьрво12 |началн|
XII . 2 9
3anHCaj,
58V|
i
XIII . 139
ТЬ €в.
90%)
XIV „ 285
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штъ уннверситетъ трЪбво т ДЙ се
Становището иа академическия съветъ при Държавния университетъ.
Преди известно време М-вото на просветата отнесе до академическия съветъ на Държавния
университетъ за разглеждане въпроса, дали има основание да сжществува Свободниятъ университетъ
като висше учебно заведение у насъ и дали е въ състояние да обезпечава необходимите условия
за академическа подготовка на своитЬ възпитаници. Ректоратъть на Университета е препратилъ това
искане на М-вото до всички факултетни съвети, които да дадатъ мнението си, преди да се занимае
съ въпроса академическиять съветъ.
Другъ единъ интересенъ въпросъ е .(за сжществуването на медицинския факултетъ при Държав
ния университетъ, срещу чиято продукция ЛЪкарскиятъ съюзъ въ България се 6fe противопоставилъ
и бе поискалъ оть М-вото на просветата да я ограничи до минимумъ или пъкъ временно да закрие
факултета до отстраняването на съществуващата остра безработица всредъ лекарското съсловие. И
по този въпросъ* М-вото бе поискало мнението на академическия съветъ и на съвета при медицин
ския факултетъ.
ОТНОСНО СЖЩЕСТВУВЯНЕТО НЯ СВОБОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТЪ МНОЗИНСТВОТО ОТЪ ФЯКУЛТЕТНИГБ СЪВЕТИ СЖ СЕ ИЗКЯЗЯЛИ ВЪ ОТРИЦЯТЕЛЕНЪ СМИСЪЛЪ, НЯМИРЯЙКИ, ЧЕ УСЛО
ВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ РЯБОТИ ВЪ ТОЗИ УНИВЕРСИТЕТЪ, НЕ ОБЕЗПЕЧЯВЯТЪ НОРМЯЛНЯТЯ ЯКЯДЕМИЧЕСКЯ РЯБОТЯ НЯ ВЪЗПИТЯНИЦИТЪ МУ. Що се отнася до сжществуването на медицинския
факултетъ, съветътъ при последния е отхвърлилъ искането на лекарите, понеже пусканите редовни
випуски оть факултета едва запълвать овакантените служби въ страната и, въобще, отговарять на
нуждата оть лекари у насъ. Яко требва да се правятъ ограничения, то rh требва да се насочатъ
преди всичко къмъ ония, които следвать въ чужбина.
Онази вечерь академическиятъ съветъ при Университета се е- занималъ съ двата въпроса и,
като е потвърдилъ становищата на факултетните съвети, е отнесълъ въпросите въ Минисгерсгвого
на просветата.
В-КЪ „ЗОРА"

1 пъкъ еж издържали напълно изпита: тома най-разйообразна, българска и чуж
дестранна, научна литература. Презъ из
оть X вип.
1 студентъ или г-%
теклата учебна библиотеката се е обога
' . XI
„
1
„
„ '—%
тила съ 456 тома, оть които 433 тома
„ ХИ „
18
„
.
Ъ%
откупени и 23 тома подарени.
-. ХШ .... 108
„
„ 44%
Втората училищна библиотека, коя
„ XIV ,
72
,-•
. 22%

ни. въ програмата на Висшето търговско
училище се предвиждатъ семинарни
упражнения, които много допринасятъ за
една по-целостна подготовка на студен
тите. Така, напримъръ, презъ лътното
полугодие на изтеклата учебна година
то е организирана при стопанския семи- въ икономическия семинаръ еж били че
на II-ро г о д и ш н и и з п и т и :
наръ, разполага съ около 1850 тома на тени 14 реферата и еж станали разиск
учна литература, написана на:
вания, общо въ 33 двучасови заседания.
етьГХ вип. Зстуд. т.е. 2%)
български . . 1289 тома
Сжщо така презъ летния семестъръ
немски . . . . ' 359 ,
на изтеклата 1934/35 год. презъ време
" XI
.
20. „ - . Ю%\ н а ч а л н о
френски . . .
88 »
на семинарните занятия еж били четени
» хп „ 141 . , . „ б\%\ 3 Т Г И "
английски . . .
46 »
и еж станали разисквания по разработе
руски..... .
61
.
ни оть страна на студенти оть VI семе
» ХШ . 1 5 6
. . . . 6 4 ^ j rt c e стъръ теми оть счетоводенъ характера
. на разни езици
43 тома.
агггъкъ еж издържали напълно изпита:
Библиотеката при икономическия семи- било изъ областьта на практиката, била
оть IX
вип. 2 студента или \% •
наръ е абонирана за 25 списания и 9 изъ областьта на теорията на счетовод
ч X
.
3
„
»
б/О
вестници съ икономическо съдържание, ните науки.
„XI • „
6
.
. . Ъ%
Изобщо практиката на семинарните
20 оть тези списания еж български, а
. XII
„ 76
„
„ 32<*
останалите — чуждестранни. Сжщо така занятия оправдава напълно своето пред
, ХШ „ 2 1
.
„ 9%
безплатно и винаги въ нЪколко екземп назначение и постига до висока степень.
на Ш-то г о д и ш н и и з п и т и :
ляра се получаватъ всички официални гонимата цель.
*
от* VIII вип. Юстуд-или б ^ |
издания на Главната дирекция на ста
* *
„ IX • .
26 „
„ 1 4 % о т ъ п ъ р в о - тистиката.
v
лъ
ОАОЛ начално
Съ горнитв кратки бележки ние
Презъ изтеклата отчетна година сту
„ XI .
89 . . . . „45%
з * ? и £ п и дентите еж направили 3512 посещения искаме да запознаемъ нашите читатели
rtce
_ XII „ 111 „
на семинарната библиотека, които въ съ Висшето търговско училище, което
я 46%
сравнение съ миналата учебна година по една традиция днесъ чествува своя
а п ъ к ъ ' е ж получили дипломи:
годишенъ акть. По този случай нашъ
оть VIII вип. б души или 4% оть първо показватъ едно увеличение съ около 200 дългъ се налага да припомнимъ, че, за
посещения.
Общия
брой
на
раздадените
6%
IX
.
12
начално
книги, списания, вестници и статистиче да може да изпълни своето предназна
X "...
15
записали ски тетрадки възлиза на 6837 срещу чение на институтъ за сериозна научна
XI
.
46
те се.
6008 за учебната 1933/34 год. ft общиять подготовка на младежи, решили да с*
ХН .
27
брой на раздадените и разработени оть отдадатъ на ползотворна дейност* в ъ
студентите реферати възлиза на око живота, ВисшЬто търговско училище в ъ
БИБЛИОТЕКИ.
Варна се нуждае оть подкрепата на на
ло-72а
шата общественость, защото то има при
За де се подпомогне научната под
званието да създава живата струя в>
готовка на следващите Висшето търгов
СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ.
градежа на българската стопанска дея
ско училище, последното разполага ст»
Наредъ съ теоретичните лекции по тел носгь.
две библиотеки, оть които едната —
Н. К.
главната библиотека— има вколо 12000 икономическите и счетоводни дисципли
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Брой 5.

Народностопанско и обществено значение на Варненското
висше търговско училище.
Съ развитието на техниката, и усггвшното й прилагане въ производството и
транспорта, на търговията, като посредникъ между производителя и консуматорь, се наложи да напусне своя колоииаленъ или чисто локаленъ характеръ
и да се впусне по нови пжтища, пжтища, които водятъ къмъ завоюването на
световнитЬ пазари и запазване на максимумъ привилегии за нацията. Естествено,
тия нови пжтища поставиха на търговия
та съвършено други задачи и условия
на сжществувание. Отъ една область, съ
вършено спокойна, едва подвижна и
строго регламентирана отъ трайни тра
диции и вкусове, търговията бЪ въвлъчена въ една сложна система отъ обусловености.
За да може съвременниятъ търговецъ да разреши сполучливо въпроса за
своето, собствено благополучие и благо-.
получието на националното стопанство,
частица отъ което е и той, той тръбва
да е достатъчно подготвенъ да се cnpav
вя съ тия обусловености. Познанията,
добити чрезъ житейския опитъ, въ огра
ничената въ дадени моменти и дадени
области търговска практика, не еж вече
достатъчни. Познанието на човешката
дейность и на особеностите й въ отдълНКГБ страни, за''материалната и духовна
култури на народитъ, за техните битови
особености и нрави, за полититическата
имъ и стопанска страктури, за законо
дателствата имъ и пр. и пр.' фактори, чие
то обобщение би ни довело до върни
заключения и изводи при разрешаването
на СЛОЖНИТЕ стопански и въ

частность

търговски проблеми, става най-мощния
факторъ за стопански просперитетъ, безъ
разбира се да отхвърля или да оспорва
значението на практическия опитъ.
Общото признание на този новъ и
първостепененъ факторъ доведе до от
делянето на търговско-промишленото об
разование въ самостоятеленъ отдълъ отъ
човешкото познание, което си зададе
•самостоятелни задачи и цели, развити
днесь до степень, която го поставя на
«дно ниво съ останалите разклонения на
науката, застжпени в ъ разните ;универ-ситетски отдели; и нещо повече, която
му създаде до толкова специфична об
ласть, че успешното му провеждане ве
че се поставя въ зависимость отъ обо
собяването му въ съвършено самостоя
телни научни институти.
Българското стопанство отъ следъ
освобождението требваше за единъ срав
нително много по-кжсъ периодъ да изжив-fee перипетиите, презъ. които е ми
нало стопанството на другите страни.
Проблемите, които вече бтзха разрешени
на западъ, скоро застанаха и предъ насъ.
И много естествено, както на западъ;
така и у насъ, стопанскитв съсловия, и
по-специално търговското, станаха не са
мо изразители, но и проводници на нуж
дата отъ специално търговско образо
вание. Особена подкрепа това .образова
ние намери въ лицето на търговско-индустриалните камари, три отъ които от

криха и подържать сръдни търговски
училища.,
Успъхъгь на възпитаницитъ на сръднитъ търговски училища, изразенъ въ
даденото имъ .предпочитание и въ лесно
то имъ пласиране въ частно стопански
предприятия, банки и др. обществени
учреждения, постави предъ Варненската
търговско-индустриална камара нови пер
спективи: да замисли и оежществи съз
даването на, първото въ страната ни
висше търговско училище.
Когато говоримъ за изникването и
разрешаването на тая нова инициатива,
дългъ ни се налага да споменемъ името
на дългогодишния ректоръ на академия
та, уважаваниятъ отъ всички г. Цани Калянджиевъ, който, като тогавашенъ Директоръ на средното търговско училище,
положи всичкитъ си усилия и цълото си
умение за уясняването, предъ сесиитъ на
Варненската търговско-индустриална ка
мара, необходимостьта отъ тозъ учебенъ
институтъ, и който впоследствие, като
първи ректоръ на висшето училище, на
прави всичко зависящо отъ него за да
го отправи по пжтища, които биха оправ
дали неговата благородна амбиция.
Въ всъки случай, уясняването и
окончателното оформяване на тая нова
инициатива сЖ били предметъ на редица
сесионни събрания на Варн. търг.-индустр.
камара, въ които еж били подложени на
преценка нашитЬ стопанска и обществена
организации заедно съ ТБХНИТБ институ
ти, липсата на научно-стопанска ориентировка при разрешаването на специфич
ните стопански проблеми, общиятъ културенъ уровенъ, нуждитЕ/на търговскопромишленото образование и пр. и пр
По такъвъ начинъ, новосъздаденото
презъ 1921 г. висше търговско училище,
или търговска академия, както е прието
да се назовава, получи своето съдържа
ние и предназначение: да допринесе за
рационализирането на народното ни сто
панство, за по-основното проучване и
научно разглеждане на специалните му
проблеми, които не привличатъ интереса
на чуждитв учени или пъкъ се покриватъ напълно и единствено отъ българ
ските народо-стопански интереси, да раз
работи общъ планъ за рационалната
стопанска експлоатация на страната, да
подготви кадъръ.отъ специално обучени
и подготвени чиновници за по-ржководнитв финансов6:стопански служби въ на
шата народо-стопанска и обществена ор
ганизация, които, чрезъ замена на ста
рите рутинери, ще внесатъ по-голъма
подвижност, въ обслужването на публи
ката и ще премахнатъ излишния бюрократизъмъ,' да внесе подобрение въ
подготовката на възпитаницитъ на поНИЗШИТБ търговски и др. професионални
училища чрезъ специално подготвенъ пе
дагогически персоналъ, и най-после, да
допринесе за повдигането на общия културенъ уровенъ на страната: ето задачи
те, на които Висшето търговско учили
ще, така както бе замислено, требваше
да отговори.

Днесъ, следъ петнадесеть годишно
то му сжществувание, едва ли ще се на
мери просвътенъ българинъ, който да
се усъмни въ благотворното влияние на
В. т. у. за сполучливото разрешение на
токущо нахвърлените задачи.
Трудоветв, посочени въ краткитк
бележки, които на друго М-БСТО ВЪ това
списание еж дадени за всъки единъ отъ
преподавателския персоналъ, даватъ пред
става за направения вприносъ къмъ обек
тивното, научно-критично изучване на
редица въпроси изъ областите на наши
т е търговска, индустриална, занаятчий
ска, аграрна, митническа, финансова, да
нъчна и пр. политики; приносъ, който
безспорно е далъ много за ориентировката на общата ни финансово-стопанска
политика.
За да илюстрираме до колко еж по
стигнати останалитъ задачи на В. т. уч
ние ще си послужимъ съ данните отъ
анкетата на д-вото на завършилите, коя
то имаше за цель да установи какъ еж
се пласирали възпитаницитъ. на учили
щето. Преди всичко, обаче, тръбва да
отбележимъ, че поради незнанието на
ТОЧНИТЕ адреси на всички завършили,
анкетата може да обхване само 597 ду
ши,
отъ ВСИЧКО 703 души дипломирани
до 31 декемврий 1934 г.
Даннигв за обхванатитъ отъ анке
тата еж следните:
настанени
въ държавни, популярни и
частни банки 155 души:
въ държавни учреждения и
предприятия
105 души
въ общинитв: кметове 44
др. чиновници 26
70 души;
учители: въ търг.училища 40
въ занаятч. училища 18 58 души;
чиновници въ частни
предприятия
37 души;
на свободна практика, като
търговци, индустриалци и пр.
47 души;
или всичко настанени на
работа
472 души;
не търсятъ работа:

като постжпили въ- шко
лата на зап. офицери 34
като домакини
57
91 ДуЦ"5
общо" 563 души;
оставатъ безработни
34 души
Както се вижда отъ тия данни, въз
питаниците на В. т.у. еж проникнали въ
всички категории на нашите държавни и
обществени учреждения и предприятия,
а сжщевремено и въ повечето средни тър
говски и занаятчийски училища. Наста
нените въ частни предприятия и на соб
ствена работа, еж сравнително малко.
При това тръбва да изтъкне, че болшин
ството отъ настанените на държавна и
обществена служба,-благодарение на до
брата си подготовка, ежавансирали бър
зо и днесъ заематъ ржководни служби,
като: директори на популярни банки, да
нъчни началници и помощникъ —начал
ници, началници на ОТД-БЛИ, директори
на търговски и занаятчийски училища,
кметове, контрольори, инспектори и пр.
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пр. . . Имайки предвидъ твхната специал
на подготовка, и обстоятелството, че ТЕ,
въ повечето случаи заеха мъстата на
стари, неотговарящи на изискуемия цензъ,
чиновници, .ние смеемъ да твърдимъ, че
rfe вл-fexa съживителна струя въ :много
служби, останали дотогава въ ржцетъГна
ограничени, необразовани чиновници, несг
пособни да се приспособятъ къмъ нови
т е изисквания на по-интензивния сега жи
вотъ. Ето въ кратце заслугитъ на В. т.
у. въ гр. Варна за рационализирането на
народното ни стопанство и за подобря
ването на държавните и обществени
служби.
Днесъ, обаче, чествувайки петнадесеть годишнината отъ основаването. му,
ние ще тръбва да се спремъ и на нъкои
факти,.които смущаватъ спокойната му
работа и естественото му развитие.
На първо мътто тукъ ние имаме
предвидъ нелоялната . конкуренция на
Свободния университетъ, който държава
та признава до сега за висшъ учебенъ
институтъ. За ония, които познаватъ ус
ловията, при които работи студента отъ
Свободния университетъ, неоправданото
му третиране наравно съ нашата акаде
мия е доказано. Въ никой случай повърх
ностните знания, които получава единъ
студентъ отъ Свободния университетъ
презъ време на нередовнитъ си посещениж.на лекции, й то вечерь, следъ изме
рителната дневна работа, не могатъ да
го поставятъ на едно равнище съ сту
дента на В. т. у. въ гр. Варна, който е
отдаденъ всецяло на своето образова
ние,' чрезъ едно системно' и-^ правилно •
ржководено обучение. Нееднократно ,се е
подчертавала в ъ нашата; общественость
несъстоятелностьта. на този „висшъ" уче
бенъ институтъ. Преди нъколко дни са

мо, софийската преса ни поднесе нови ва да се отърси отъ апатията си към
ната, че академическиятъ съветъ при Дър общите градски въпроси . и да покаж«
жавния университетъ е произнесълъ при- че държи смътка за интереситъ си.
сжда надъ Свободния университетъ: наВСЕКИ залъкъ хлебъ е цененъ з
миралъ неговото сжществувание за праздния стомахъ на черноморската кр<
несъстоятелно. Познавайки, обаче, на савица, а В. Т. У. остава въ града г<
шата общественость, ние се съмняваме, дишно най-малко по 15 милиона: окол
че съответнигБ фактори ще отдадатъ 2 милиона като разходи за издръжкат
внимание на компетентното мнение на му, и най-малко около 13 милиона л в . :
тоя елитъ на нашия наученъ свътъ, и издръжката на студентитъ, достигна;:
смътаме, че ще бжде подиренъ пакъ презъ текущата учебна година на 8f
пжтьтъ на компромиситъ.
души. Независимо отъ ТЕЗИ материаль
По-нататъкъ, заинтересовани факто облаги, варненци тр-вбва да иматъ пре,
ри еж се заели съ осъществяването на видъ и специалнитв културно-стопанен
завещанието на свищбвекия гражданинъ придобивки за града: преди всичко въ
Д. Ценовъ. До колкото се простиратъ на можностьта, съ съдействието на прет
шите сведения, текстътъ на завещание давателския персонапъ при академият
то не е билъ така стриктенъ и допу- да бждатъ научно застжпвани и изнасян
щалъ нЪкои отклонения отъ желанието предъ отговорнитв фактори и обшеств(
на дарителя. Яко е върно, ние не мо- то, проблемитъ и справеддивигЬ искани
жемъ да разберемъ кое подтиква нъкои на Варна, и следъ това обстоятелствот<
лица да настояватъ особено твърдо за че въ лицето на възпитаниците на уш
изпълнението особено на тоя пунктъ отъ лището, настанени на отговорни служб
завещанието. Защищаватъ ли г в съ то въ нашата обществена организация, Baj
ва обществени интереси, или целятъ нъ- на ще намъри винаги хора, които познг
ватъ добре болкитБ й, I и които ще д;
що друго.
датъ съдействието си при разрешаване!
Поднасяйки тия въпроси на внима имъ; най-после, нека имаме предвидъ i
нието на общественото мнение, ние апе възможностит-fe, които това училище о1
лираме къмъ него за подкрепа. Мислимъ, крива за повдигането на културния ур<
че услугитъ, които В. т. у. въ гр. Варна венъ на града.
е дало на българската държава и бъл
Впрочемъ, ние се надъваме, че бъх
гарското народно стопанство, и тия, кои гарското обществено мнение ще дад
то то тепърва ще даде, не само оправ- подкрепата си на Висшето търговск
даватъ, но и правятъ наложителна под училище въ гр. Варна и по такъвъ не
крепата му отъ страна на българското чинъ ще му осигури благоприятни уелс
общество.
вия за по-нататъшното, му развитие^
Търсейки" подкрепата"на обществе "превръщането му въ единъ силенъ р,т
ното мнение, ние преди всичко се обръ гатель за развитието и рационализир<
щаме къмъ варненското гражданство, нето на българското народно стопанств
което е особено заинтересовано отъ съ
Ж . Т. Поповъ.
ществуванието на този институтъ. То тръб-

ПРЕДЪ ДВЕ ГОДИШНИНИ
Свръхъ всичко, това Висше търгов
Висшето търговско училище встжпи въ своята петнадесетгодишнина, която ско училище е ^единствениятъ висшъ уче
заслужава да бжде отбелязана; и нейно бенъ институтъ въ провинцията, въ пос
то предстоящо чествуване да бжде под ледно време тъй обеднътга духовно, за
готвено. Тая годишнина съвпада съ дру смътка на нашата столица.
га ' по-важна — петдесетгодишнината на
Времето следъ войната повлия власт
професионалното образование въ Бълга но за промена на психиката ни й нало
рия.
жи стопанските проблеми като належа
Следъ устроенитъ празденства за щи за разрешение и еждбоносни за раз
стогодишнината на новобългарското свет воя на обществения животъ. Тогава имен
ско училище въ Габрово, презъ 1936 но се извиква на животъ тая Alma Mater.
година ни се налага да чествуваме полуТърговската академия се явява завЪковния животъ на средното професи
онално образование и петна цесетгодиш- вършекъ на наложителна социална и
нината на неговата издънка — първото стопанска просвъта.
Животътъ я утвърди и изтъкна ка
висше професионално училище, иначе
известно между народа катоТърговскаа ка- то важенъ стопански институтъ за стра
демия. Нека*не изпущаме изпредвидъ, че ната. За това говори ежегодно нарасттова училище не е създадено, нито подпо ващиятъ брой на студентитв, дошли отъ
магано отъ държавата, а е рожба на всички краища на България.
Н отъ твхъ се подготвятъ стопан
почина на Варненската търг.-индустриски дейци, които прилагатъ знанията и
ална камара.

СИЛИТЕ си въ

чиновническата

Hepapxt

и въ частните предприятия.
Тъкмо тукъ, далечъ отъ изкушен]
ята на столичния животъ, при задълж!
телно посещаване на семинарни упра>
нения, въ занятия 25 часа седмично, н
шитв студенти калятъ своите сили
градятъ своя характеръ въ усърдна уче
на работа, съ съзнание за предстоящат
имъ дейность между народа.
Провинцията, и Варна въ частност
могатъ да се гордъятъ, че скжтватъ t
недрата си това огнище на будна ст
панска просвета и разсадникъ на мла*
творчески сили.
Да се готвимъ за чествуване пре
СТОЯЩИТЕ две годишнини!

Димо Миневъ
редовен* преподаватель nj
Висшето търг. училище

Варненски граждани,
На 22 т. м. недЪля, 10 Va ц. с, въ Варненския народенъ театъръ ще се съ<
той годишното академическо тържество на Висшето търговско училище.
Вземете масово участие на това тържество, за да подчертайте уваж<
нието и привързаностьта си къмъ първия културенъ институтъ на града ви.
О о о г о а м а т а на т ъ е ж е с т и о т о е паденя мг* ето. 16.
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1рофесоръ Ц А Н И К А Л Я Н Д Ж И Е В Ъ

йоготворителностьтп въ нашитЪ културни институти
Въ никоя държава благотворителзстьта не е разпространена така силно,
зкто въ Англия, и не прониква тъй дълоко въ всички културни институти и
зченки, както въ тая страна. ВсеизвестЛТБ стари университети, основани още
гь XII и XIII векове въ Оксфордъ и
омбриджъ, еж дъло на частнитъ пожерт^вания. Тр%бва човъкъ да посети здаяята, библиотекитъ, музеитъ, лаборатонитв и другитв институти на многобройnrfe колежи, съставляващи ТБЗИ унигреитети, за да разбере мощното твор>ско значение на благотворителностьта
ъ Англия.
Въ Лондонъ има 12 медицински
олежа, съ свои клиники и разни научи институти, които еж основани и се
здържагь съ частни пожертвувания.
1ежду пожертвувателитъ има не само
огати хора, но и лица съ съвсемъ
<ромно сжществувание. Мнозинството
зциенти, прекарали своето лъкуване въ
Ьзи колежи и въ ТЕХНИТЕ болници, счи1 за свой дългь да принадлежи къмъ
1Слото на ТЪХНИТБ оежществуватели,
ой съ по една лира, кой съ по единъ
[илингъ въ седмицата или въ месеца.
ко на некои отъ многото колежи въ
ондонъ или въ другъ' градъ се яви
злежаща нужда за нова постройка, лаоратория или институтъ, тозъ часъ се
пелира чрезъ пресата къмъ обществеото мнение, следъ което почватъ да
рииждатъ едри и дребни помощи. Коато посещавахъ въ Лондонъ единъ отъ
имическитъ колежи, професоръть му
Ь технология ми съобщи, че ималъ нужа отъ уреждането на лаборатории за
дмико-технически изследвания. За тая
ель той се отнесьлъ до едно заможно
ице, което не закъснъло да даде нуждитъ сръдства за лабораторното здание.
осещавайки разнитв музеи, които по
огатство и размери значително надмизватъ онези на континента, азъ констафахъ, че много отъ колекциите имъ еж
зрения на редица богати семейства,
1ито членове, като любители колекциоери, еж събирали въ разни далечни
грани, въ течението на нъколко поко
йния, най-богати сбирки въ видъ на
ржжия, облъкла, минерали, скжпоценни
змъни и др.. Съ такива дарения еж
ьлни ц%ли зали въ британския, въ
ггеетвено-историческия и въ Викториялбертовия музеи. Повечето отъ памет-ЩИТБ на трафалгарския скуеръ, който
Зхваща едно пространство " отъ 30—40
;кара както и на другитъ площади, еж
здигнати, не на смътка на държавата
ли на града, а съ частна подписка.
ръдствата за паметницитъ на генераягЬ, проявили своята държавническа
зйность въ Индия и др. колонии, еж
ьбрани отъ ТБМЪ подчинените офицери
войници.
Кжщата на Дарвина, която се наф а въ селището Даунъ, на 2 часа разояние отъ Лондонъ, и въ която най-ве•шиятъ отъ всемирчитв учени е живелъ
|работилъ 40 години надъ СВОИТЕ изведванйя»», заедно съ обстановката, гра- -

лице (Жоржъ Браунъ) и еж подарени на
държавата съ условие, щото тя .да слу
жи като музей съ безплатенъ входъ на
посетителите. Намъсто да стори това са
мата държава, чието име и слава е възвисилъ гениятъ на Дарвина, това го вър
ши едно частно лице. Тая ценна частна
инициатива дава възможность на всеки,
който познава делата на Дарвина, да
види образа на неговия животъ, работ
ната му стая съ библиотеката, разни ин
струменти за изследване, нейната мобилировка, включително лежащото до ками
ната кученце. Следъ това се редятъ обед
ната стая, гостната съ пианото и другите
мобили, включително канапето, на което
е лежалъ Дарвинъ, слушайки свиренето
на своята жена и пр. и пр.
Естествено е, че тая мощна благотворителность се дължи не само на бо
гатството на английския народъ, но и на
високата култура, на господството на ин
телекта, органически преплетенъ съ ценнитъ морални качества въ всички негови
слоеве. Нийде знанието и любовьта къмъ
науката не биятъ въ очи тъй силно,
както въ Англия. Въ никоя страна са
мообразованието въ всички класи — отъ
лорда и буржоата до занаятчията и ра
ботника, нъма такава силна гражданственость, както въ тая страна'на упор
ния трудъ, на инициативата, на развита
та индивидуалность и на високото граж
данско чувство, тъй скрупулно пазено
и уважавано отъ държавната власть.
Много оригинално и силно впечат
ление прави друго едно културно учре
ждение въ Англия—това е Лондонскиятъ
кралски институтъ (Royal Institution),
чието сжществуване и произходъ се сжщо дължи на частната инициатива, макаръ и той да носи високото, официално
име „кралски". Това научно заведение,
което е основано съ частни пожертвува
ния още въ края на 18 векъ (1799 г.),
продължава да се развива около 1
и половина векъ на почва на разработ
ване чистата наука. Членове на тоя ин
ститутъ могатъ да бждатъ всички люби
тели на знанието, срещу определена
вноска, като срещу това могатъ да посещаватъ библиотеката, читалнята и лекЦИИГБ, уреждани четири пжти въ седми-'
цата. Едни отъ техъ еж чисто научни, а
други популярни; по тоя начинъ институтътъ се нагажда къмъ пъстрия характеръ и подготовката^ на членоветъ си.
Управителното ТБЛО На института е уре
дило катедри по положителнитв науки,
главно химия, физика и естествознание,
на които се поканватъ известни учени,
като имъ се плаща добре и имъ се даватъ всички лабораторни и технически
удобства за научни изследвания. Въ ин
ститута има фондове, отъ приходите на
които се издържа цъла професура. Бла
годарение на така събиранитъ дребни и
едри суми и членски вноски, институтътъ е създалъ богати удобства за на
учна работа, на които могатъ д» завиждатъ много английски университети.
Въ кралския институтъ еж работили
и сега работятъ личности съ всемирна

фесори Деви и Фарадей, отъ които последниятъ е уредилъ прекрасна и голема
аудитория за четене лекции по физика
и химия. Между прочемъ, Фарадей, отъ
обикновенъ разсиленъ—лаборантъ, тукъ
се издига до професорско положение и
извършва СВОИТЕ открития по електри
чеството, на които еж построени днешниГЕ динамомашини. Тукъ еж работили Тиндалъ, лордъ Ралей (откривателътъ на ар
гона), Дюаръ, който работилъ надъ втечняването на газовете Брагъ и др. Поч
ти всички ТЕЗИ учени, наредъ съ научнитъ си изследвания, се стараятъ да популяризиратъ добититв резултати предъ
публиката — характерна особеность на
много отъ английскитъ учени.
Най-сетне, институтътъ е снабденъ
съ работилници за приготвяне на разни
научни апарати и съ сбирки отъ апаратитъ, съ които еж си служили Деви,
Фарадей и др. при изучването на елек
тричеството, разлагане на водата, полу
чаване на метали съ електрически токъ
и др.
По горния начинъ организираната
обществена сила на англичанина, би
дейки поставена въ контактъ съ науката
и нейнитъ представители, импулсира ней
ното развитие, способствува за нейната ма
териална издръжка и я въплотява* втг ма—
СИГБ, които въ края на краищата, < ставатъ сжщо нейни носители.
*

*

*

Азъ не зная, дали англичаните
иматъ златна книга и отъ какви размъри тя би била, обаче, ние имаме та
кава, оставена намъ отъ скромнитв сто
пански работници* живъли почти изклю
чително въ доосвободителната епоха,
или най-малко, оформени като хора презъ
сжщата епоха. Въ това се убеждаваме
при едно повърхностно преглеждане злат
ната книга на българскитъ дарители за
народна просвъта, издадена въ 1907 го
дина отъ Министерството на просвеще
нието по наредбата на тогавашния министъръ Иванъ Шишмановъ. Въ тая
книга фигуриратъ животоописанията на
повече отъ сто дребни и едри дарители,
начело на които стоятъ братя Евлогий и
Христо Георгиеви съ даръ отъ 8 мили
она зл. франка, Петъръ Кермидчиевъ съ
500 хил. зл. франка, Панаретъ Рашевъ
съ 544 хил. зл. франка, Кирилъ Нектариевъ съ 400 хил. зл. фр., Петъръ Беронъ съ 390 хил. зл. фр., Д-ръ Василияди съ 250 хил. зл. фр., Дим. Василевъ
съ 240 хил. зл. фр. и пр. и пр.
Общата сума на горнитъ дарения,
предназначени почти изключително за
училища и стипендии, възлиза на около
12 милиона зл. фр., които обърнати въ
сегашна монета, давать 300 мил. лв. Въ
сжщность, ако се пренесемъ въ епохата,
когато тъзи сръдства еж печелени и вземемъ предъ видъ скромнитъ търговскотехнически, методи, липсата на кредить,
на съобщителни ср-вдетва и пр., и найестче като знаемъ, че, цената на златото
прели 60—80 години е била двойно л
тройно по-йг/хж:?. тогава, гойната сума
fin ьлптъ па cpf йзоази най-малко въ се-
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гашни 600—700 милиона лева, а може
би и 1 милиардъ.
Ние н-вмаме данни за числото на
дарителите и за сумата на даренията на
поколението, което израстна и се офор
ми въ гражданско и обществено отно
шение следъ освобождението, когато но
вата държава, съ своите • предприятия,
доставки, постройки, съ СВОЯ кредитъ,
железници, пристанища и пр. послужи
като мощенъ факторъ за лично обоготяване на наследниците на доосвободителнигв занаятчии, търговци и еснафи;
когато най-сетне, благодарение на ВОЙ
НИТЕ, много дребни индустриалци и тър
говци създадоха днешните си едри пред
приятия и поради това ' радикално про
мениха режима на своя животъ, водящъ
къмъ неизмеримо по-голъми домашни и
лични бюджети. Обаче, най-обикновеното
наблюдение надъ нашия животъ ни по
казва, че даренията на новото поколе
ние еж нищожни, сравнително съ онези,
които ни е дало доосвободителното вре
ме, когато хора, работили неуморно по
40—50 години, водейки най-скроменъ личенъ животъ, решаватъ да оставятъ на
наследницигв си една малка часть отъ
имота си, а голъмата завещаватъ на гра
да, на църквата или на новородената
държава. Това толкова .повече поразява,
че старите дарители въ своето мнозин
ство еж хора съ ограничено училищно
образование, съ най-Обикновени понятия
за животъ, общество и държава.
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стопжтя между старото й новото, безъ
да може още да се пренесе въ по-ши
роката плоскость на едроевропейската
психика. Отъ тази половинчатость, за съ
жаление, страдатъ даже върховете на
нашигБ интелигентни и държавнически
кржгове. Азъ бихъ казалъ даже, че на
нея се дължатъ ГОЛЪМИГБ грешки въ
нашата държавна политика. Новото дър
жавно устройство може да се развива
нормално, само когато ржководящия по
литически и граждански елементъ ще
излиза изъ ср-Ьдата на ИСТИНСКИТЕ едроградски елементи, които ни още липсуватъ.
Благодарение на тия особености
на новия българинъ, : неговото отношение
къмъ държавата, която се яви като представитель на народа, е чисто формално,
механическо, лишено отъ психическа
спойка. И понеже, отъ друга страна, тази
държава е поела върху си всички об
ществени инициативи, той се дезинтере
сира отъ ТБХЪ, като въ много случаи се
стреми и да ги използува за свои лични
цели. Само едно по-високо гражданско и
обществено възпитание ще може да ус
танови оная духовна спойка, която въ
напредналите държави сжществува ме
жду личностьта и обществото отъ една
страна и държавата отъ друга. Само то. гава последната ще почне да се счита
за истински колективенъ баща на лич
ностьта, и тази отъ своя страна ще бжде.
готова да й поднася щедро плодоветъ
на своя трудъ. Само тогава държавата
Ние мислимъ, че главната причина ще се преобърне въ народенъ олтаръ,
за тази аномалия лежи въ особената както е въ държавата на държавите —
психика на доосвободителното време, Англия.
когато еснафството, при липса на други
Доколко следосвободителното поко-"
по-висши „съсловия, ^единствено.-пред
схаща
общественото
ставляваше обществената сила на наро ление , слабо
значение
на
благотворителностьта,
се ви
да и на стремежите му къмъ свободенъ
духовенъ и политически животъ: Израст жда отъ следните факти. Въ последно
на по стопански и духовно въ течението време се отпразднуваха и ще продължапочти на два въка, то кристализира въ ватъ да се празднуватъ 50 годишнините
себе си психиката на народенъ водитель, на нашите гимназии — главни разсад
като излжчва и онези интелигентни бор ници на просветата ни. Известно е, че
ци за самостойна църква и държава, една голема часть отъ учениците въ те
които внесоха идеологията въ общата зи заведения презъ първите 15—20 го
еснафска маса; като резултатъ на тая дини , следъ освобождението беха дър
отъ тЬхъ
психика се явяватъ църквите и учили жавни степендианти. Много
следъ
това
получиха
държавни,
окржжни
щата. Най-сетне, въ процеса на своето
стопанско развитие, еснафството даде и общински степендии, за да свършатъ
онази емиграция; която свърза вжтреш- висше училище въ странство, следъ ко
ния пазаръ на турската империя съ по- ето заеха видни държавни служби, кои
близките европейски държави, гдето, то имъ осигуриха добро материално сжподъ влиянието на М-ЬХТНИГБ духовни и ществувание. А некои отъ техъ станаха
политически фактори, се подхранваше и богати хора. Въпреки всичко това, мно
още повече националната идеология на го малко отъ тези стари държавни пи
оеснафените български градове. По този томци счетоха за свой мораленъ дългь
начинъ, въ течението на десетки години, да се отблагодарятъ съ нещо къмъ дър
се оформи отъ бившия селянинъ, прише- жавата, или къмъ заведението, въ което
лецъ отъ града, една пълна и хармонич еж получили безплатно своето образо
на личность съ сглобенъ национално ре-. вание, гдето еж прекарали най-романтич
лигиозенъ и общественъ моралъ, който ния и най-идеалния периодъ отъ своята
го караше да се прекланя предъ израст- възрасть, когато българското и социал
налата с ъ с в о я романтически образъ бж- ното намиратъ своето зараждане. Много
даща национална държава. Това е кри ли би струвало на стотици такива абистализирания типъ на тогавашния нашъ туренти отъ една гимназия да образугражданинъ, тъй релефно обрисуванъ въ ватъ съ^ своите дарове единъ фондъ за
новата ни литература, която и до днесъ издържане на бедни ученици? И какъ
не може да се пренесе въ сегашната би повлияло това примерно на невите
епоха, по простата причина, че новиятъ абитуренти!
Моята скромна личность се опита
градски българинъ представлява още
една смъхица отъ родно и чуждо, и ед да направи нещо подобно съ помощьта
на разглобена въ психично отношение на питомците на една наша гимназия,
личность, неоткженала се напълно отъ при отпразднуване нейния 50 годишенъ
еснафската психика, и отъ друга страна юбилей. Обаче, макаръ и идеята още да
съ една гола фразеология и външность не е погребана, отзвукътъ на нейното ре
се стреми къмъ едроградския (буржоа- ализиране досега е билъ твърде пасизенъ) животъ, оставайки, обаче, на кръ- венъ. А между това, преди 25 години ед-
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на подобна инициатива въ Варна, под^
ната отъ мене въ съвета на Варненска
търговска индустриална камара и рд
пространена наскоро следъ това меж)
стопанските среди на тоя градъ, полоя
основите на зданието за сегашното тъ
говско училище, гдето се помещава
търговската академия *). Обаче и Tyt
жертвите се понесоха, отъ онези хор
които беха израстнали въ старите есна
ски традиции.
*
*
Въпреки сравнително високия <
размеръ за своето време, даренията i
старото поколение често се оказватъ н
достатъчни за задачите, които се наб
лязватъ отъ техните дарители. Това
дължи на несъответствието между ст
ланската епоха, която е родила дарен
ето и размаха, съ»който требваше да <
развива новата държава, като първ
степененъ факторъ въ стопанските
културни инициативи, форсиранъ отъ в:
сокото развитие на напредналите стран
Ето защо, ние се натъкваме t
редъ несъобразности при изпълнение!
на завещанията и при това на най-е,
ритЬ отъ техъ. Така напримеръ, Дим
търъ х. Василевъ, като синъ на свищо
ски родители, завеща 240,000 зл. ф|
които, следъ нарастването имъ отъ ли
ВИГБ и чрезъ присъединяването на дру]

дарения, да образуватъ капиталъ, от
лихвите на който да се построи здан!
и се издържа ЕДНО ДОБРЕ УРЕДЕН
РЕАЛНО УЧИЛИЩЕ ИЛИ КЛАСИЧЕСН
ГИМНАЗИЯ ВЪ родното место на родит
ЛИТБ му — гр. Свищовъ, като свищовска',
община отстжпи нуждното за това м1
сто. **) Следъ смъртьта на дарителя (2
септ. 1882 г.), безъ да се чака увеличен1
ето на капитала или прииждането и
нови дарения, държавата, подъ давлен!
ето на свищовското гражданство и о(
щина, открива сегашната търговска гин
назия, по-рано именуема търговско ут
лище. Това училище функционира н
държавни средства въ частно и крайн
непригодно здание и обстановка цел
години и едва въ 1896 год. се привъ]
шва сегашната постройка съ следнит
суми: 1) отъ лихвите на завещанието 206,000 лв., 2) заемъ отъ Б. Н. Банка 130,000 лв. и 3) помощь отъ държава!
250,000 лв., или всичко 586,000 ли
отъ които следователно само около '
еж постжпили отъ завещанието. А и
дръжката на училището отъ 1885 го
до сега става съ държавни средств
По-нататъшните коментарии еж излиг,
ни. Въ всеки случай най-фрапантнот
тукъ е прераждането на реалното уч
лище, респективно класическата гимн
зия, въ търговско училище. Азъ съ*
свидетель на преименуването на учил!
щето въ „търговска гимназия", за г.
може поне съ думи да се направятъ MI
ли очи предъ паметьта на дарителя.
Друго отъ подобенъ характеръ з«
вещание е онова на Д-ръ Василияди, сп<
редъ което той нарежда на своит-fe л<
гатори г. г. Евлоги Георгиевъ и Георг
Д-ръ Атанасовичъ, да поематъ неговит
имоти и , с л е д ъ като изплатятъ редйЦ
частни задължения и дарения, съ прихс
*) Гледай реферата „По въпроса за постр<
яване здание за търговско училище, стр. 232 от
протоколигЬ на Варн. т. и. камара, год. XIX—191
"**) Стр. 119 и 120 отъ Златната книга i
българските дарители
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ите на имотите му или даже като се
редатъ нови, да основатъ и подържатъ
ъ градъ Габрово, родното мътто на баХа му, едно политехническо училище,
рколкото средствата ще позволятъ, или
дно занаятчийско училище, което да
оси името му. **•*) Преди Освобождеието всички имоти на Д-ръ Василияди
»ъ Ромжния) еж стрували къмъ 300—350
ил. фр., отъ които следъ продаването и
зплащането на различни частни суми,
ж останали 250 хил. фр., които къмъ
§07 год. еж нарастнали на 600 хил. зл.
в. Изъ тоя фондъ се манипулирало неравилно и несвоевременно. Така изърво Министерството на търговията отрива въ Габрово кожарско училище,
рето биде наскоро закрито; следъ това
в открива ножарско училище, което се
жщо скоро закрива. Следъ негоказаноЬ Министерство назначава пжтующъ
читель по ножарството. Най-сетне се
ткрива . сегашното механо-техническо
чилище, което дълги години стоя безъ
цание и работи при най-мизерна технигска обстановка. Твзи липси се попълиха напоследъкъ безъ фонда да бъше
ъ състояние да ги покрие, като самата
здръжка на училището, и тукъ е поета
тъ държавата. : Тъй че и въ дадения
Ьучай се бърза съ реализирането на
авещанието съ големи държавни средгва, безъ да е имало особена нужда
атова, при наличностьта на КБКОЛКО таива училища откривани отъ държава и
ьрговски камари.
Третиятъ и най-важенъ случай е
милионното завещание на Братя Евло1 Георгиеви—кралетв на българскитв
ултурни дарители. То образува повече
гъ половината на всички наши дарения.
^собено като се взематъ предвидъ друГгЬ 2 милиона франка, дадени за разни
рли въ България и Ромъния. Ценейки
азвитието на българската наука, Евлоги
еоргиевъ дарява за постройка на нашия
даверситетъ 800,000 зл. фр. и едно ме
га отъ 10,200 кв. м. Това става преди
еговитЬ писмени завещания съ дати отъ
ff72 до 1892 години, съ които ставатъ
азни допълнения и изменения. Въ писените завещания нищо не се споменуа за горния даръ за Университета.
ледъ изброяването на 12 пункта, съдъращи редица наредби и дарове къмъ
зднини и приятели, въ завещанието на
влоги Георгиевъ следва точка 13, кояз гласи: следъ изпълнението на горниБ 12 точки наследницитв му ще продаатъ недвижимитъ имоти и отъ получеата сума, увеличена съ заварените наични пари, ще образуватъ най-малко
апиталъ отъ б милиона зл. фр., който
зебва да се пласира въ държавни цени книжа или въ имоти, купени въ Бълария или Ромъния. Отъ дохода на обазувания по този начинъ фондъ, ефоията ще основе „едно висше учили
те въ единъ градъ въ България или
.умелия, гдето се намери за уместно.
|ова училище да носи името Братя Еврги и Христо Георгиеви отъ Карлово.
хроритв щепоставятъ въ салона на.учи#2то портретите ни, а въ двора на' учи"ището ще повдигнатъ на наша память
ве мраморни статуи".
Следъ това завещательтъ нарежда:
научните предмети въ това училище да
ждатъ преимуществено отъ положител***) Сжщо стр. 301.

„ЯКЯДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"
ни науки съ приложение къмъ индустри
ята".
По нататъкъ дарительтъ указва членоветв на ефорията, начело съ г. Министра на просвещението, която* ще назна
чава бждещить професори, изъ сръдата
пъкъ на които ще избератъ двама чле
нове за сжщата ефория.*)
Изпълнението на завещанието на
Братя Евлоги Георгиеви редица години
беше предметъ на голъми спорове, задъ
които стояха отъ една страна представителитъ на Университета, а отъ друга —
защитниците на буквата на завещанието.
Къмъ края на войната (1917 год.) покойниятъ П. Пешевъ, като министъръ на
просвъщението, бъчие свикалъ една KOJ
мисия, въ която участвуваха и предста
вителите на наследника (Ив. Евст. Гешевъ) и на Университета. Моята скром
на личность тогава б-вше поканена въ
качеството на вещо лице по техническо
то образование. Следъ неособено голе
ми дебати се оформи едно мнение, което
азъ изтъкнахъ и което напълно хармонираше съ желанието на завещателя. То
се състоеше въ откриването на едно вис
ше техническо училище, наподобаваще едновремешнигв технологически институти
въ Русия, съ единъ или два отдъла по
техническа механика и индустриална хи
мия, снабдени съ лаборатории и малки.
експериментални

работилници по

ТБЗИ

индустриални отдали и занаяти, които
иматъ условия да се развиватъ у насъ.
Въ своето изложение, което дадохъ и
писмено, а з ъ предвиждахъ и съвещател
но бюро по занаятитв и индустрията,
техническа библиотека, която и до сега
ни липсва. Изобщо ^махъ предвидъ да
<:е създаде н-вщо средно между висше
технологическо училище и народно популяренъ институтъ по индустрията и за
наятитв, като се ржководихъ отъ подоб
ни заведения въ странство. Тоя планъ
изглежда, че се хареса на представителя
на наследника г. Яблански, понеже единъ
день следъ заседанието, той ме сондира
чрезъ покойния Кирилъ Поповъ, дали
бихъ се съгласилъ да ида въ странство
и проуча по-подробно тоя планъ. Какъ
<ж се водили следъ това спороветв въ
ефорията не ми е известно, фактъ е оба
че, че наместо да се открие исканото отъ
дарителя висше училище, университетътъ
надд-вля и погълна завещанието, което
за сега се изрази въ построяването на
импозантния ректоратъ. Макаръ и аудиториитв и лабораториитв на

ОТД-ЕЛНИТВ

факултети да се намиратъ въ невъзмож
но състояние, намери се разумно да се
похарчатъ 50 милиона лева за здание,
което обслужва главно административнигв нужди на Университета и което
редко ще се нам-врй и въ -най-богатата
европейска държава. Навсвкжде днесъ
се избътватъ луксознитв постройки и
архитектурните
украшения,
пестейки
средствата за вжтрешната уредба на
институтите. Достатъчно е да се поглед
не на такива монументални нови здания
като онова на Deutsches Museum въ
Мюнхенъ,, зоологическия институтъ при
Мюнхенския университетъ, построенъ отъ
Рокфелеровата фондация, новата Рутерфордова лаборатория въ Кембриджъ, за
да се разбере тая мисъль.
*) Отъ горното се вижда, че съ даренигЬ
800,000 зл. фр, и съ м-Ьстото отъ 10200 кв. м.
Евлоги Георгиевъ изчерпва своя дългь къмъ
Университета, като другитъ 6000000 мил. лв. се
предназначаватъ за особено висше училище.
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Така се реализира и ще продължа
ва да се реализира найтолемото бъл
гарско завещание.
Накрая ще се спра на второто по
разм-връ българско дарение, за каквото
го считатъ поне заинтересованите лица.
Това е дарътъ на покойния свищовски
житель Я. Д. Ценовъ. Подобно на преди
дущите дарители Ценовъ, следъ като
дава некои наредби въ връзка съ СВОИ
ТЕ роднини, оставя за универсаленъ наследникъ на всички свои имоти и пари
българската държава, отъ които да се
образува единъ фондъ, носещъ неговото
име за В-БЧНИ времена. Управлението ; на
имота да се възложи на една комисия,
съставена отъ по единъ представитель на
Министерството на търговията, на Свищовската община и на Университета. На
тая комисия да се възложи оползотворението на имота или неговото капитали
зиране, безъ никакъвъ рискъ за обезце
няването му. Сигурно пласиранъ, имотътъ
требва да п о р а с т е до толкова, че да
дава чистъ приходъ 300,000 зл. лв. го
дишно (т. е. около 8,000,000 сегашни ле
ва.) Следъ подобно нарастване или образувание на съответенъ капиталъ, ще
се.отдълятъ ежегодно 1 0 ^ за засилване
на фонда. Дарителътъ почертава това
свое искане съ следните сври думи:
„подъ никакъвъ предлогъ и по никаква
причина , каквато и да била тя, това
мое определение и нареждане не бива
да бжде накърнено или:измънено. Останалитв 90j% отъ чистия приходъ ще се
считатъ за едно цЪло, което ще състав
лява собствено разполагаемия приходъ
на фонда. ГГо-нататъкъ завещанието пакъ
подчертава:" щомъ чистиятъ приходъ на
фонда, както е предвидено в ъ ' § 4, дос
тигне 300,000 зл. лв. годишно, веднага
да се основе и издържа отъ прихода на
фонда едно висше търговско училище въ
Свищовъ по подобие на германскигв
висши търговски училища и специално
на недавна основаното висше търговско
училище въ Берлинъ".
Другото пожелание е: „училището
не бива да се смъсва или слива съ
друго държавно или съ частни ср-вдетва
създадено учебно заведение".
Къмъ края завещанието . предлага,
щото когато капитализиранитв Т 0 ^ увеличатъ фонда, да се обмисли въпроса
за откриването на индустриално отде
ление при казаното у-ще. Завещательтъ
не забравя да нареди и относно здани
ето на у-щето, а именно: „следъ като
капиталътъ на фонда достигне положе
нието, предвидено въ §4, предварително
да се употреби чистиятъ приходъ на
една или две години и толкова години,
колкото стане нужно^. за създаването по
опръделенъ планъ на едно подходяще
за цельта здание".
Очевидно е, че ако с е . държи на
буквата на това завещание, неговото ре
ализиране би било въпросъ на далечно
бждаще, понеже ВСБКИ който познава
ИМОТИТЕ на покойния и размъра на оставенитв пари, ще види, че тв въ никой
случай не могатъ даде ежегоденъ при
ходъ отъ 300,000 зл. л в , а тая сума е
нужна за изпълнение завещанието, включ
ващи въ себе си уредбата, издръжката
и постройката на нужното здание, изо
ставяйки напълно визираното заведение.
Понеже и при това завещание же
ланията не съответствуватъна възмож(Краятъ на стр. 10 кол. 3.)
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Преподившскиятъ перссналъ на Висшето търговско училище

Презъ изтеклата академическа год.
нреподавателскиятъ персоналъ на Вис
шето търговско училище е ималъ след
ния съставъ:
Проф. д-ръ Я. Арнаудовъ

•V

> a

™*Л ч».

*•_. V

Г-нъ д-ръ Янаки Ив. Арнаудовъ,
редовенъ професоръ по Н-БМСКИ езикъ,
кЬмска културна история и нъмска тър
говска кореспонденция. На 13.VII 1935 г.
е избранъ за ректоръ на училището.и отъ
1.Х. т. г. е встжпилъ въ длъжностьта си.
Г-нъ проф. д-ръ Янаки Арнаудовъ
е роденъ на, 10.11.1891 год. въ гр. Русе.
Завършилъ е Русенската класическа гим
назия. Висшето си образование е получилъ въ Лайпцигъ и Мюнхенъ,. кждето е
следвалъ германска филология, славян
ска филология и философия. Взелъ е
докторатъ въ Мюнхенъ. Преди постжпването си въ'Висшето търговско учили
ще той е билъ редовенъ учитель въ Ру
сенската мжжка гимназия и редовенъ
преподаватель въ Висшия педагогически
курсъ въ Русе.
Г-нъ д-ръ Янаки Арнаудовъ се чис
ли къмъ преподавателския персоналъ на
Висшето търговско училище още отъ са
мото откриване на последното. Билъ е
редовенъ доцентъ до 1927 г., извънреденъ професоръ до 1933 г. и отъ тази
Дата редовенъ професоръ. Сжщиятъ е
обогатилъ научната мисъль съ редъ свои
трудове - изъ областьта най-вече на фи
лологията. Още много преди своето ха
билитиране въ Висшето търговско учи
лище, въ Мюнхенъ презъ 1915 год. се
издава* трудътъ му Wilhelm Hauffs Marchen und Novellen. Други по-важни тру
дове на г-нъ проф. д-ръ Янаки Арнау
довъ еж: Дидеро, Лесингъ и наченкитъ
на гражданската драма (1928 г.); Рефор
маторското движение въ новоезиковното
преподаване въ Германия (1930 г.); Гьоте
— културно-общественъ етюдъ (1932 г.);
Учебна реформа, езйкъ и култура (1934 г.);
Културната философия и политико-социалНИТБ възгледи на Шилера (1935 г.) и др.
Г-нъ професоръ д-ръ Янаки АрнауДовъ е почетенъ кореспондентенъ членъ
на Deutsche Akademie, Munchen.

Проф. Цанн Калякджиевъ
Г-нъ Цани Калянджиевъ, хоноруванъ професоръ, застжпващъ стокознание. Роденъ е на 15 X. 1867 год. въ гр.
Лясковецъ. За
вършилъ е Вар
ненската мжж
ка гимназия и
политехника въ
Цюрихъ. Билъ е
последов а т е л но учитель въ
Бургазката дър
жавна търгов
ска г и м н азия,
химикъ въ Аме
рика, химикъ въ
Министерството
на търговията,
химикъ въ Са
нитарната ди
рекция и директоръ на Варненското средно търговско
училище.. Единъ отъ основателитъ и
пръвъ ректоръ на Висшето търговско
училище, която длъжность заема непрекженато до 1933 год.
Общественикъ и плодовитъ публицистъ. Написалъ е нъколко монографии
по Химия и маса статии, третиращи раз
лични обществени въпроси.
Проф. Н. В. ДОЛИНСКИ
Г-нъ Наумъ В. Долински, редовенъ
професоръ по политическа икономия и
статистика!
Роденъ е на 1. XI. 1890 г. въ Петерсбургъ. Завър
шилъ е класи
ческата гимна
зия и политех
ническия институтъ въ Петерсбургъ. Постжп
ва въ Висшето
търговско учи
лище още съ от
криването
на
последното ка
то редовенъ до
центъ, по-късно
става извънреденъ професоръ
а отъ 1931 г.—
редовенъ профе
соръ. .Неговигв
хабилитационни
трудове еж: „Основни въпроси изъ об
ластьта на българското земледелие" и
„Организация на българското земледелско стопанство "
Г-нъ проф. Н. В. Долински е авторъ
на много научни трудове, издадени на
български, руски и немски езици. Поважни еж: Аграрна политика — премирана
отъ Българската академия на наукитв;
Скотовъдството въ България (издание на
Българската Академия на наукитъ;) От
ражение на социално-стопанскигв проце
си въ ОСНОВНИТЕ демографически явле
ния; Проблема коньюнктурь'1 въ связи съ
учешемъ о кризисахъ (на руски;) както
и на множество други студии засътащи
въпроси изъ политическата икономия и
аграрната политика, печатани въ разни
български, Н-БМСКИ и руски списания,
Списание на Българското икономическо

дружество, списание „Руска мисъль," Zeitschrift fur NationaloKonomie, Rrchiv fur
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik и
други издания.
Г-нъ професоръ Н. Долински е членъ
на Висшия статистически съветъ и сътрудникъ на статистическия институтъ при
Държавния университетъ.
Проф. Ив. Костантиновъ
Г-нъ Иванъ Константиновъ, редо
венъ
професоръ, по френски езикъ,
френска културна история и френска тър
говска к о р е спо н д е н ц и я .
Бившъ ректоръ
на училището.
Г-нъ профе
соръ Ив. Кон
стантиновъ е ро
денъ на 5. II.
1888 г. въ Со
фия. Средното
си образование
е получилъ въ
I-ва Софийска
класическа гим
назия.
Завър
шилъ е по ли
тература въ уни
верситета Nan
cy. Билъ е редовенъ преподаватель въ
Учителския институтъ въ Кюстендилъ.
Г-нъ Ив. Константиновъ постжпва презъ
1923 г. като редовенъ доцентъ въ Вис
шето търговско училище. Презъ 1928 г.
бива" повишенъ въ извънреденъ профе
соръ, а въ 1932 г. — въ редовенъ про
фесоръ.
Като свои хабилитационни трудове
г-нъ проф. Ив. Константиновъ ни е далъ:
Политически и социални елементи въ по
езията на Ламартинъ, и Политически и
социални идеи на Стендаля, отразени въ
неговите романи.
Проф. д-ръ Г. Свраковъ
Г-нъ д-ръ Георги К. Свраковъ, извън
реденъ професоръ, застжпващъ икономи
ческите дисциплини — история на ико
номическите доктрини търговска полити
ка и коопера
тивно дело.
Г-нъ п р о ф .
д-ръ Г. Свра
ковъ е роденъ
на 25 XI. 1901 г.
въ гр. Варна.
Следъ
завър
шване на Вар
ненската класи
ческа гимназия,
продължава об
разованието си
въ Берлинския
университетъ,
кждето завър
шва висшето си
образование по
държавни науки. Тукъ полага и своя изпитъ и взема докторатъ.
Преди да се отдаде на научна дейность, г-нъ д-ръ Г. Свраковъ е билъ крат
ко време чиновникъ въ Б. Н. Банка и
презъ 1925 г. постжпва като асистентъ
въ Висшето търговско училище. После
дователно е билъ избиранъ за частенъ
доцекгь, редовенъ доцентъ и отъ м-цъ
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май т. г. е хабилитиранъ за извънреденъ
По-важни трудове ^ на г-нъ Чола
нрофесоръ. Неговитв хабилитационни тру ковъ еж: Опитъ да се установятъ проядове еж: Стопанска сжщность на коопе витв на прЪкитБ налози чрезъ изследва
рацията и Развитието на класическото нето имъ въ Варненския данъченъ райучение за сравнителните разноски. Ос- онъ;
Финансовото състояние на сепскитв
венъ посоченитБ трудове, г-нъ проф. д-ръ ни общини (премирана отъ Академията
Г. Свраковъ е написалъ още: „НашитБ Тча наукитв); Свободни зони у насъ и
черноморски пристанища — Варна и Бур- възможностьта, за откриването имъ (пре
гасъ", „Стопанството на балканските мирана отъ научния комитетъ при М-вото
държави и твхната взаимна търговия" и на ж е л е з н и ц и т е . ) ; Днешните зададр. Той е авторъ и на" редица статии, чина финансовата ни политика в ъ връзка
печатани въ българските списания, тре съ влиянието на данъцитв върху част
тиращи въпроси-изъ-областьта на коо ното и народно стопанство. Стопанска
перативното дъло, търговската ни поли организация
на
популярнитъ банки;
тика и пр.
ОСНОВНИТЕ прояви на консумативните
Г-нъ проф. д-ръ Г. Свраковъ е членъ налози; Дейностьта на Бълг. Пар. Д-во
и значението му за платежния ни балансъ;
и въ Института за малцинствата.
Учение за финансовото стопанство и други.
Светославъ Грековъ
Членъ е на Висшия статистически съветъ.
Г-нъ Светославъ Грековъ, хоноруванъ доцентъ по Политическа аритме
Вълчинъ Зл. Гериловски
тика, родомъ въ гр. Варна. Завършилъ
Г-нъ
Вълчинъ Гериловски, редовенъ
е математическия факултегь при Софий
доцентъ, застжпващъ Обща теория, на
ския унйверсисчетоводството, Бълг. търг. кореспонден
тетъ. Билъ • е
iwE^:^/»'.»:n
ция и Организация на предприятията.
учитель въ Вар
Г-нъ В. Гери
ненската мжжка
ловски
е роденъ
гимназия, а пона
4
X..
1898 г.
после асистенть
3
а
в
ъ
р
шилъ
по Математика
е
Военното
на
при сжщия униН.
В!
училище.
верситетъ. Билъ
Билъ е действуе подсекретарь
ющъ офицеръ.
на Варненската
Възпитаникъ е
търговско-индуна Висшето тър
стриална- кама
говско училище.
ра. Въ Л921 г.
Постжпилъ е въ
бива назначенъ
сжщото презъ
за доцентъ въ
1925 г. като аси
Висшето
тър
стенть. Следъ
говско училище .
двегодишна спе
и командированъ въ Берлинъ за специ циализация въ
ализация при тамошното Висше търгов Белгия и Фран
ско училище. Презъ 1926 г. напуща учи ция става редовенъ- преподаватель. Отъ
лището и бива назначенъ за главенъ 1933 г. е избранъ за редовенъ доцентъ.
секретарь на Варненската търговско-ин- Хабилитационниятъ трудъ на г. В. Ге
дустриална камара, обаче, продължава риловски е посветенъ на „Оценкигв при
да чете лекции по Политическа аритме годишнигЬ баланси". Г-нъ В. Гериловски
тика като хоноруванъ доцентъ.
е авторъ и на следнитБ трудове: „Съби
Понастоящемъ г-нъ Св. Грековъ е рателното7 д-во отъ юридическа и счето
Нредседатель на Б. Т. П. д-во
водна гледна точка, "Научна организа
ция на предприятията" и други,
Станчо Чолаковъ
Г-нъ Станчо Чолаковъ, редовенъ до
Бойчо П. Бойчевъ
центъ. Преподава Финансова наука, Уче
Г-нъ Бойчо П. Бойчевъ, редовенъ
ние за баланситъ и Стопанска География.
Г-нъ Ст. Чолаковъ е роденъ на 25 преподаватель по Индустриално и Бан
ково счетоводство и Търговско сметане
1.1900 г. въ е.
'
Г-нъ Б. П. Бой
: Никюпъ, В.-ТърМтЯШИЯШГШ^^}
чевъ е роденъ ~
новско. Завър
на 25.1.1903 г. въ f
шилъ е въ В.
с. Ичера^ . котТърновск ата
ленско. Средно
мжжка гимна
то си образовазия. Учителствуч и е получилъ
валъ е неколко
въ Държавната
години. Презъ
търговска,
гим
1925 год. завър
назия въ гр.Бург
шва
Висшето
гасъ. Възпита
търговско учи
никъ е на Вис
лище и бива
шето търговско
назначенъ асис
училище —Вар
тенть при сжна. Билъ е дищото. Като таректоръ на прокъвъ следва и
ф е с и о н а л rfo
завършва факултета по държавни науки въ Берлин търговско у-щй
Г-нъ Б. П. Бойчевъ е авторъ на
ския университетъ, а по късно, като ред.
преподаватель, е билъ на специализация „Основни положения въ данъчнитв ба
въ Института за световно стопанство ланси" и разни други статии> печата
въКилъ. Отъ 1934 г. е редовенъ доцентъ, ни въ различни издания.
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Бмотворимноша въ нашит!
културни институти
(Продължение отъ стр. 8)

ностьта и отъ друга страна, понеже локалнитБ интереси, както въ много слу
чаи у насъ, ще проявятъ своето дей
ствие, то и тукъ ще се получи една неотрадна действителность. Я тя би могла
да се предотврати само съ авторитетната
намеса на държавата, която поне въ
такива случаи требва да прояви своята
„авторитарна" властъ.
Ние на времето се изказахме върху
трудностите които има да срещне из
пълнението на това завещание въ съвсемъ неподходно за него мъхто. При наШИТБ бедни обществени условия твърде
рисковано е да се оежждатъ на провин-'
циално сжществувание високи културни
институти. И ние сме се изказвали за
известно децентрализиране на българ
ската култура, обаче, крайностите въ
случая могатъ да погубятъ самите ин
ститути. Противъ бързото реализиране
на това завещание има и други съобра
жения. Те еж: 1) днешната криза въ
пласирането на интелигентни сили и 2)
наличностьта на подобенъ институтъ въ
Варна, който жив-ве съ констатирани ре
зултати и заслужено име вече въ тече
нието на 15 години и има шансове, да бжде
окончателно консолидиранъ, безъ да
черпи особени обществени средства.
в ъ краенъ случай, ако прибързаностьта и локалния интересъ ще играятъ роль и при това завещание, споредъ
мене реализирането ще тр-ъбва да стане
следъ една ревизия й корекция въ на
шето средно търговско образоваьше,.което отдавна е надрасло стопанския капацитетъ на страната ни. Яко числото на
срЪднитв търговски училища се сведе до
предвоенната норма, тогава биха могли
да сжществуватъ, при добро разбира
телство и разделение на труда въ спе
циализирани области, две висши търгов
ски училища. По този начинъ ще се подигне и' ценза на служащия персоналъ
въ .банковите, държавно-общественить
и часТ^штБ стопанства. Я това, споредъ
менъ, е наложително при нашата бедна
и слабо импулсираща къмъ самостоенъ
трудъ и самообразование обстановка.
Въ високо развититъ- въ стопанско и об
ществено отношение страни, училището
често се измъхтва или силно се допълва
отъ сложната организация на служеб
ния апарать, когато у насъ училището
единствено тръбва да играе тая двоя
ка роль, съ рискъ, щото въ много слу
чаи бедната действителность да дегра
дира даже и добре школувания кандидатъ.
Къмъ редовния персоналъ на учи
лището се числятъ още: Дим. Стояновъ
—- ред. преподаватель по английски и
авторъ на английска граматика и корес
понденция; Димо Миневъ — ред. преподавателъ по френски езикъ и авторъ
на редица исторически и литературни
студии, и асистентитБ Конст. Хр. Стоя
новъ и Дим. Ганевъ — икон. науки;
Ив. Пандовъ и Георги Георгиевъ —
счетоводство. Редакцията съжалява, че
поради липса на мъхто не дава лико
вете имъ.
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Настоятелството на Дружеството на завършилите.
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На 25 августъ т. г., въ салона на
Варненската търговско-индустриална ка
мара, заседава третото общо годишно
събрание на д-вото. Заседанието се от
кри съ кратка речь отъ и. д. председатель
на д-вото r. H. Карабашаковъ. По пред
ложение на последния се избра бюро въ
съставъ: Дим. Енчевъ за председатель,
П. Я. Пантелеевъ за. подпредседатель и
П. Нйшеловъ и Г. Гроздевъ за секрета
ри. Председательтъ на бюрото Дим. Ен
чевъ съ нъколко подходящи думи бла
годари. за избора и покани делегатитъ
къмъ сериозна и ползотворна работа.
Поднесени б-fexa приветствия отъ г.
Б. Абаджиевъ — председатель на Варн.
търговско-индустриална камара, отъ име
то на бюрото на камарата, отъ г. проф.
д-ръ Г. Свраковъ, замъстникъ ректоръ,
отъ името на Висшето търговско у-ще,
отъ г. лейтенантъ Рачевъ, отъ името на
Началника на гарнизона и отъг. проф. Ц.
Калянджиевъ, като почетенъ членъ на
дружеството. На всички приветствия от
говори председателя г. Дим.'Енчевъ,"'из
казвайки голямата си благодарность за
проявеното внимание и отправенитв поже
лания. Следъ това се пристъпи къмъ
непосредствената работа на събранието.
Най-напредъ единодушно и съ ржкоплъскания се одобри предложението да се
изпрати поздравителна телеграма до Н.
В. Царя и до г. Министра на народното
стопанство.
И. д. председатель на д-вото г.
Н. Карабашаковъ даде устенъ отчетъ за
дейностьта на настоятелството презъ из
теклата година, следъ което председа
тельтъ на контролната комисия г. Д. Драгановъ направи, своя докладъ и предло
жи да бжде освободено настоятелството
отъ отговорность. Отъ отчета на настоя
телството се виждаше.че последното е про
явило доста обширна дейность. Въ отче
та си председательтъ констатира, че на
настоятелството не е била оказана нуждната материална и морална подкрепа отъ
членовете на дружеството, което се е
отразило много зле върху възможности
т е за една по-резултатна дружествена
дейность. Членскиятъ вносъ е билъ изппатенъ отъ извънредно малъкъ брой
членове, което е принудило настоятел
ството да търси други източници на
средства, за да може да осигури едно
що годе редовно излизане на дружест
вения органъ „Академически вести". Лип
сата на срЪдства и днесъ представлява
най-голЪмата грижа на настоятелството
и затруднява извънредно много неговата
дейность. Ако всички членове плащатъ
членския си вносъ, то постъпленията ще
бждатъ предостатъчни за^осигуряване на
една нормална дейность.
Следъ станалите дебати по отчета,
въ които взеха участие Б. Милановъ, Б.
Бойчевъ, М, Маневъ, Н. Са п овъ, А. Птзй-
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Отъ лвво на дЪсно, седналите: Иванъ Димитровъ, учитель и лекторъ въ занаятчийскитв кур
сове—подпредседатель. на д-вото; Бойчо Бойчевъ, редовенъ преподаватель въ В. т. у.—-предсе
датель на* д-вото; Д. Драгановъ, контрольоръ-провъритель въ Областната смЪтна палата въ
Варна—председатель на контр. комисия; правитъ: Борисъ Милановъ, предприемачъ-строитель
—касиеръ на д-вото; Недю Карабашаковъ, контр.-пров-вритель при Обл. см. палата въ Варна—
секретарь на д-вото; ЖелЪзко Поповъ, кас.-счетоводитель на В. Т. И. Камара—членъ отъ контр.
комисия, и Иванъ Пандовъ, асистентъ въ В. т. у.—редакторъ на „Академически вести". Отсжт.
ствува Яс. Пвйчевъ, н-къ на търг. отдълъ! при В. Т. И. К.-членъ отъ контр. комисия.

чевъ, Д. Енчевъ и др., прие се съ пълно
мнозинство, предложението да бждатъ
освободени отъ отговорность управителнитъ тъла на дружеството.
Оповестениятъ рефератъ на Б. Бой
чевъ, съ негово съгласие, не се чете по
ради напредналото време, а се реши сжщиятъда бжде отпечатанъ "въ „Академи
чески вести". Направиха се, по докладъ
на Ж. Поповъ, и малки измънения на
дружествения уставъ, данни за които ще
бждатъ помъстени въ следващия брой
на „Академически вести".
Въ връзка съ бждещата дейность
на д-вото се изказаха ценни мисли отъ
нтзкои делегати, като се пожела по-ре
довно излизане на дружествения органъ,
по-живо участие на всички дипломирани
възпитаници на В.. т. у-ще-;въ живота
на д-вото; да се опредъли отношението
ни къмъ Свободния университетъ, къмъ
г. ре екта за откриване Висше търговско
-ще въ Свищовъ, да се направа изло
жение до съответните институти, съкоего да се иска запазване на известни
служби само за завършилите висши сто
пански у-ща, както е при нъкои други
професии.
Специална, делегация се изпрати
при;'пребиваващия въ града управитель
на Б. 3. К. Б. - г. Р: Василевъ, комуто
предяви нъкои искания въ връзка съ поло
жението на възпитаницитъ на В. т. у-ще
—' чиновници при банката. Подчертавай
ки добрата подготовка на последнитв, г.
управительтъ обеща да' направи всичко
въ кржга на възможностьта.

Най-после се пристжпи къмъ изборъ
на управителни тела на д-вото, въ резултатъ на което бтзха избрани за настоя
телство Б. Бойчевъ, Н. Карабашаковъ,
Ив. Пандовъ, Б. Милановъ и Ив. п. Ди
митровъ и за контролна комисия Д. Дра
гановъ, Ж. Поповъ и А. Пъйчевъ.
Като излагаме накратко дейностьта
на третото общо годишно събрание на
дружеството ни, тръбва да констатира
ме, че това събрание бъ сравнително
малко посетено, което наистина правеше
много лошо впечатление. Това говори пре
ди всичко за гол%мата незаинтересованость, проявявана отъ
завърши
лите В. т. у-ще въ Варна къмъ тъхната организация, която единствена ги по
ставя въ по-твена връзка съ последното.
Всички тр£бва да имаме предвидъ, че
успехътъ на д-вото ни е въ сжщото време
усп-вхъ и на неговите членове. Д-вото ни
би играло по-голъма роля въ нашия общественъ и стопански животъ и би от
стоявало по-добре интереситв на своите
членове, само когато последнитв еж сил
но привързани къмъ него и му оказватъ
своята материална и морална подкрепа.
Безъ нея д-вото ни ще продължава да
води досегашния си анемиченъ животъ.
Ето защо използуваме случая да напомнимъ на всички дипломирани възпи
таници на В. т у-ще да подкрепятъ съ
най-голъма готовность настЪятелството
въ неговитБ усилия да отстоява ТБХНКГБ
интереси, защото безъ тази подкрепа то
не ще бжде въ състояние да изпълни
онези задачи, които ще му се възлагатъ.

Стр.

Брой 5

12.

Страница на студентството
В» шета 1 щд.но „In.Бошг
Е д н о в р е м е н н о съ започване на
настоящата учебна година, варненското
студентство, организирано въ д-во „Хр.
Ботевъ", начело съ неговото настоя
телство, започна интензивна организа
ционна дейность — вжтре и вънъ отъ
"Училището.
На 4 н о е м в р и й започнаха редовнитв си занятия студентитЬ отъ първи
семестъръ. Предъ т%хъ говори Ректорътъ
на училището г. проф. д-ръ Я. Ярнаудовъ, който съ напжтствени слова ги
подкани къмъ по-сериозна работа презъ
време на тъхното студентствуване. Следъ
г. Ректора говори председательтъ на
Д-вото г. Ст. Ковачевъ, който напом
няйки тежките задачи, които предстоятъ на младите синове на нашия ма-.
лъкъ и онеправданъ народъ, подкани
младитв колеги да влезатъ въ редове
т е на студентското д-во, за да могатъ
чрезъ него, единни и сплотени, да постигнатъ по-лесно идеала на академи
ческата българска младежь.
На 1 6 н о е м в р и й се откри агита
ционната седмица на д-вото, съ речь
отъ председателя г. Ст. Ковачевъ, про
изнесена предъ микрофона на радио
Варна, на тема: „Задачитъ на българ
ската младежь". Агитационната седмица
б е проведена съ пъленъ успехъ. БЪха
изнесени следните три сказки:
Отъ г. проф. Ц. Калянджиевъ — на
тема: Д в а типа д ъ р ж а в н о устройство.
Отъ г. проф. Н. Долински — на
тема: Я к т ю е л н и проблеми на българ
ската аграрна политика.
Отъ г. проф. Г. Свраковъ— на тема:
Д е м о г р а ф с к и причини за нови войни.
Презъ агитационната седмица бъха
издадени позиви и пръскани подходящи
за случая хвърчащи листчета. Седмицата
б е закрита съ гаггБма студентска тан
цова вечерь въ салони-rfe на В. клубъ.

При студ. д - в о „Хр. Ботевъ"
е възстановенъ студентскиятъ струненъ
оркестъръ подъ вещото ржководство на
г. маестро Първанъ Николовъ, диригентъ
на духовия оркестъръ на 8 пех. дружина.
Оркестърътъ се подготвя усилено за
близкото изнасяне на големъ симфони
ченъ концертъ.
О с н о в а н а т а презъ миналата година
при Д-вото секция за безмоторно летене
е взела инициативата да уреди презъ
пролетьта курсъ за летене съ самолети,
цодобенъ на този въ гр. Брезникъ. За
цельта управата на сжщото е влезла въ
преговори за набавянето на самолети.
Н а 2 0 н о е м в р и й настоятелството
на д-вото посети председателя на Търговско-индустриалната камара г. Б. Лбаджиевъ, комуто вржчи едно изложение
за бждащата дейность на организира
ното студентство. Г-нъ Ябаджиевъ, по
срещайки много любезно представитеЛИТБ на последното, изказа своето за
доволство отъ досегашната дейность на
д-вото и обеща своята пълна подкрепа.
Впрочемъ исканата годишна субсидия е
гласувана въ размъръ 10,000 лв.

Настоятелството на студентското д-во „Христо вотевъ-

Отъ лъво на дъсно. седналитъ: ЦвЪтанъ Стойновъ, подпредседатель;'Стойко Ковачевъ, председатель; Коста Дочевъ, секретарь;, Илия 'Д. Илиевъ, председатель на просветната комисия;
правитв: Станьо Мариновъ, домакинъ; Спасъ Ташевъ, счетоводитель; Петъръ Ценовъ, пред
седатель на увеселителната комисия; Цанко Ковачевъ, касиеръ и Христофоръ Ценовъ, пред
седатель на контролната комисия. Отъ снимката отсжтствува съветника
на дружеството Борисъ К. Прътевъ.

Въ началото на петнадесетата година
Продължение отъ стр. 1

Печалниятъ край на войната,
обаче, и загубването на Добруджа
нанесоха съкрушителенъ ударъ вър
ху стопанската мрщь на Варна. Ней
ното непрестанно обедняване хвърли
гражданството й въ
апа
тия къмъ всичко. Всредъ тая апатия
се роди училището, всредъ нея то
живее и до днесь.
Въ своето големо мнозинство
варненци като че ли не съзнаватъ
какво значи за града имъ присжтствието на Висшето търговско учили
ще. Никой отъ техъ като че ли не
изпитва гордость отъ факта, че Вар
на е седалище на единствения висшъ
учебенъ институтъ вънъ отъ столи
цата. 850-ТБ1СЪ червени студентски
шапки като че ли не придаватъ особенъ културенъ обликъ на целия
градъ и не го измъкватъ изъ сиво
то еднообразие на останалите про:
винциални градове.
Отъ културни и отъ просветни
въпроси Варна много малко се инте
ресува. Но какъ да си обяснимъ апа
тията й и къмъ въпросите, свързани
съ нейния поминъкъ ?
Какъ да си обяснимъ факта, че

поради неособената заинтересованость къмъ общогражданските въ
проси, Варна губи единъ следъ другь
ценни обществени институти — обектъ
на доходи за гражданството?
Напоследъкъ се заговаря все
по-усилено за откриване на висше
търговско училище въ Свищовъ.
Нуждите на българското стопанство
налагатъ ли откриването на вторъ
подобенъ институтъ въ страната? И
ако това откриване стане, не ще ли
бжде спжнатъ правилния развой на
Варненското висше търг. училище?
Д чии материални и културни ин
тереси ще пострадатъ отъ това?
Нали пакъ на Варна?
Варненци, време е да се отъ
рсите
отъ апатията и безраз
личието, които рискуватъ да превърнатъ града ни въ бедна провин
циална паланка. Проникнете се отъ
съзнанието, че защитата на общо
гражданските интереси означава за
щита преди всичко на собствените
иьтереси, и се помжчете да запази
те за града ви поне онова, което е
още останало.

Брой 5.

Стр. 13.

АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ*

ФАБРИКА
штва

Акционерно дружество - Варна

Производствво на платна и прежди
Телефонъ № 2922, 2921

1-ва Българска концесионирана фабрика

за ютени издалия

„КИРИЛГ А. Д.
Варна
Произвежда и има постоянно на складъ
всички видове:

Акц. Д-во за фабрикуване на

ИЕТДЛНИ И НЕТДЛОЛВЯРНИ ИЗДВЛИЯ
tfl

УЛКДНЪ"
В А Р Н А
Телефонъ № 23-81

Ш (шшр), ж (цш). ШНП
ЙШЛШЪ, ЮТЕНИ КДРИЕТИ (пшеки) й ШИТИ
Чисто вълнени килими; килимчета
и пжтеки персийски т и п ъ
ленени пжтеки, бризенти и др.

ВсЪшва дребна железария за строежъ,
лопати, кофи. пурии и пр.

Надвита, караш, -Шиш.
ОнОери, астрагани, плюшове 8 до.

Печки и готварски машини

Телефони:
Фабриката 27-71
Склада 27-17

Телеграфенъ адресъ:
КИРИЛЪ

. СОФИЯ ул. „Ломска" 11-а телеф. №37-32
' ПЛОВДИВЪ ул. Бенковски 13 телеф. № 274

ПРОИЗВЕЖДА:

СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ

типъ „Перникъ"

Ф А Б Р И К А
* <

Производство на всички видове прежди
Телефонъ № 2512, 2513

Стр. 14.

Брой 5»

„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"
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„ПЧЕЛАР

i [ran Iram-i

ЙРНЙ

Клонъ1срещу „Морско Око*

Дава най-хранителната, лечебна.и здрава боза. Винаги капацитети по хигиена и медицина доказала, че бозата отъ
,Пчела" е отлична храна и за кърмачкитв, потвърдено иотъ многобройните ни клиенти. Съ специална кола въ бу
тилки се разнася по домовете презъ ВСБКО време. Отбийте се, пийте, и ако сте доволни, кажете на вашить познати,
ако не сте— кажете на менъ. Въ бозаджийница „Пчела" площадъ Мусала — ще намерите винаги ледена боза.
Съ почить Ст. Алексиевъ

Първоразряденъ МЯГЯЗИНЪ
ВАРНА.
ТЕЛЕФОНЪ 2209

Телеграми; ТЕНЕВИ

ПРИСТИГНАХА НИ ГОТОВИ НА СКЛАДЪ:
Лимони италиянски и сирийски, хайверъ тарамапробойна и сьомга, маслини всички качества.
М а с л а дървени гръцки и испански, кафета,
черъ пиперъ, калай, сяра, каустикъ. Маспо рафи
нирано „Олио" — кристалъ. Макарони и ф и д е
1-во качественни плевенски.
ОЧАКВАМЕ Hf\ ПЪТЬ. СТОКИ:
портокали, мандарини, руска хамсия, херинги, су
хо грозде, оризъ, червенъ пиперъ и други.
8ЙГ* Ц е н и н а й - е в т и н и ~ЗВ8

Аврамъ Гомбергъ — Варна
~ул. Царь Борисъ 8-а — Тел. 2289.
Само при представителя на ГТБЕВЪ,
БЕРАХЛ и др.
ще намерите всичко най-пресно
и по фабрични цени.

Постояненъ депозитъ.

«tarn ва I ШИЛ Ш Е И Н ш

ТОТЮ УЗУНОВЪ-ВДРНА

жгъла подъ хот. „Новъ Преславъ". Разполага с ъ най-гснгЬмъ
Ш Я 1 Т Н И изборъ отъ фнлцени, вълнени и Р з п Т т т я
L U C H l t v n сламени, предствители на шапкитъ • <л111л.£,а
Дамски такета, ризи, пижами най-модерни десени марка
„ЕПИТЪ", Вратовръзки, яки, чорапи, фланели, кррсажи, кю
лоти, хавлии, дамски чанти, мушами за маси, куфари,
бански принадлежности и др.

ул. Преславска

Складъ на най-финнн вълнени платове
ПРИ НДЙ-ИЗНОСНИ Ц Е Н И

—

В ДС И Л Ъ ХР. П О П О В Ъ & С И Н Ъ
Складъ на вълнени платове — Варна. ул. „Преславска" № 24, телефонъ №2797
Разполага винаги съ подбранъ изборъ отъ платове за дамско и мжжко облекла.
Пъленъ изборъ на всички шивашки материали и военни и полицейски прибори по облеклото

РЕСТОРАНТЪ

Н. К Д Р А А Л А Н О В Ъ

МОРСКО ОКО

ул.

ВА рн а

„6 Септемврий" .21 —Варна

Електричество, водопроводи,
радио и грамофони

Най-реномирания и достжпенъ за всички, отлична
скара и натурални напитки. Посетете ги
НОВООТКРИТИЯ МЯГАЗИНЪ

индия

ЮНИОНТЕКСТИЛЪ А. Д .

ул. б Септемврий № 1

фабричеиъ складъ на вълнени платове
Царь Борнсъ 3.

— ВАРНА

д о к о л б а с н и ц а „ Б е к о н ъ " ВИНОГИ ПЙСИО И ПРОМПИЧНО

Съобщава на многобройните си клиенти, че прис
тигнаха за сезона платове за мжжки и дамски
балтони и костюми, специални платове за
палта на ученички и ученически ши
нели* шевиота, спортни

_ _ чукано кафе, чай и какао
най-доброкачествени колониални и дели
катесни артикули

ЧНСТОТД ИДЕДЛЙЙ, ЦЕЯИ 0БЩОД0СТДПНИ

Пров*рете и се уверете

Одешш гоймъ изборъ платове и д Р . цени фсбричвя

М А Г А З И Н Ъ „ Т Е М Е Н У Г Ас *
НА

СТОЯНо
Телефонъ № 2008

ДАСЕСАЛОВЪ
ул. Преславска 22.

Разполага сьгояЬмъ изборъ отъ най-доброчествени вълнени и копринени платове
и други манифактурни стоки на цени 'конкурентни.
Е д н о п о с е щ е н и е е д о с т а г ь ч н о , : з а д а с е у в - Ь р и т е вть т о в е и

Брой«.

.ЛКЯДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ*

Стр. 15.

КОЛОННШГЬ на ЕДРО - Варна

Консервирани ряби, ламарини, безиръ, бои и др. Телегр. ЙВШГЬ ЧЕРВЕИОВЪ
Телефонъ № 2190

—. вдрдели
Консервната

Ной-шпшнитби трайни европейски

фабрика

БР.А.„Я.КИРЯКОВИ

,ошонм н
туш

Првдворенъ доставчнк-ь
Пусна въ продажба своит* реномирани произве
дения отъ реколта 1935 година

ЗЕЛЕНЧУКОВИ- КОНСЕРВИ
МАРКА „МОМИЧЕ"
МАРКА ^ Л Ъ В Ъ "
Т ъ р с е т е г и п о в с и ч к и колониал-*
ни и деликатесни магазини.

(нова партида)

иго и Ьлпв-да БА8

ще намерите въ обущарския магазинъ

Д . КАЛОЯНОВЪ
у л . „ Ц а р ь Б о р и с ъ " >fe S
К А Ф Е с у р о в о , гградесено
и ежедневно чието чукано. Ч А Й и К А К А О
при магазинъ „ К А М И Л А ' *

ул. „Цатл> Симеонъ" № 12.
Д А М И И Г О С П О Ж И И И
Преди да си ушиете манта, костюми, рокли, учени»
чески и детски лалга, посетете
М О Д Н И Я Д А М С К И САЛОНТЬ

КОЛОННАЛЪ
И ТУРСКИ СТОКИ НА ЕДРО — BAPHR
Телефонъ 28-48

ул. Софроний 39

,Д1ДЕАЛЪ"

А. АНТОНОВЪ ул. .Драгоманъ- № 24
(до бръснаро-фризьорския свлонъ .СОНЯ", който ще Вщ
задоволи напълно съ фннна и прецизна «зоаботка по последни
модели 1935—36 година. При цени конкурентни

ОБУЩАРНИЦА

За шошони при „КОРОНА"

При „КОРОНА"
ще намерите най-големъ изборъ
шошони, ботуши, полуботуши и галоши
марки: ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ
МОДЕЛЪ — 1936 ГОД.

Цени конкурентни

ма НЗАНЧО СТОЯНОВЪ
ул.

Царь Борисъ — Варна

Елегантни дамски и мжжки обув
ки отъ най-финни кожи
Мзгазниъ Б . С. А Б Е Н Ц А Л Ъ —

изложбата ва най-шит! щшпошшн ваешки лампн
и з л о ж е н и в ъ ИАГАЗИНА н а
Сврафимъ Ивановъ
Т е л е ф о н ъ 25~SO

ул. .Царъ Борисъ" 27
и разни оптически^ стъкла. Депозитъ
IfajSfl"
I
на прочутитв пунктални стъкла за очила „(JuuiO
Ареометри, барометри и термометри. Депозитъ и доставка по по- I
рхчка на разни чуждестранни вестници, списания,и книги.
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И «ОТИ

Всички видове книжарски материали, учебни пособия, книги и подаръци

при конкурентни цени само въ

К н и ж а р н и ц а СТ. ВАСИЛЕВЧЬ
ул. б Септемврий, 19 -т- срещу Сингеръ

Стр. 16.

.ЯКЯДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"

Брой 5.

ВДРНЕИС
На ZZ т. и., Неделя, точно 10 и пол. ч п& пл въ запито но

| ВАРНЕНСКИЯ НАРОДЕНЪ ТЕАТЪРЪ
ще се състои

.

Ш ВАРНЕНСКОТО ВИСШЕ ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ
при следната П Р О Г Р А М А:
1. а) ШУМИ МЯРИЦЯ; б) ХИМНЪ НЯ Н, В. ЦЯРЯ; в) GfiUDEMUS
IGlfUR — изпълнява студентски хоръ подъ диригент
ството на свещ. Хр. П. Михайловъу
2. Отчетъ на ректора г. проф^ д-ръ Я. Ярнаудовъ за
академическата 1934-35 гздина
3. Български народни пъхни, изпълнява сжщиятъ хоръ.
4. Якадемическа лекция отъ ДИМИТЪРЪ МИНЕВЪ,
преподаватель при училището, на тема:

Влиянието иа френската култура върху Българ
ската общестяенте^ь у литература.
Чрезъ масовото си приежтетвие на това единствено по рода си
културно тържество вънъ стъ столицата, Бгркекската
интелигенция требва да почертае ггрквързаностьта
си къмъ Висшето търговско училище.

Входъ свободенъ зп всички
ОТЪ Д-ВОТО НА ЗАЪРШИПИТБ.

Печатница „Варненска Поща"— Варна
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