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за в

„Отговаряйки на любезната покана на Търговскоиндустриалната камара, азъ дойдохъ съ радость въ
Вашия хубавъ и близъкъ менъ градъ, за да присжт- По случай 15 годишнината ра;. на голъмото усърдие и
ствувамъ при -откриването на единъ институгь, пред- на Висшето търговско -учили упоритъ трудъ на преподава
въ гр. Варна, щастливъ телския персоналъ и съзнание
назначенъ да даде мощенъ тласъкъ на нашия стопан ще
съмъ да Ви поздравя съ днеш то на студентитъ, днесъ може
ски и културенъ напредъкъ.
ния праздникъ и да подчертая да се радваме ; на едни пости
Преди всичко, дължа да поздравя търговците, предъ обществото голъмата жения,' които съ право ни изиндустриалците и занаятчиите отъ района на Варнен роля, к о я т о това училище дигатъ въ полето на търгов
ската "камара за високопохвалната; "имь инициатива и з и г р а з а стопанското из ската духовна култура;
на нашата страна.
• Въ своя устремъ за висша
да откриятъ тукъ една .висша търговска школа — „бж дигане
Благодарение. на материал търговска наука, увъренъ съмъ
дащата Ялма матеръ". за просветните труженици въ ната издръжка на Варненската че всички, които сте завърши
нашето икономическо, поприще. «Пропити, съ—високо търговскогиндустриална кама ли това-училище, сте получи
гражданско съзнание—варненци еж били винаги въ
ггьрвитЬ редове на нашия общественъ животъ. И
днесъ тЬ идатъ да попълнятъ една празднота и да удовлетворять една назрела нужда за народното ни
стопанство. Още веднъжъ българинътъ иде да манифе
стира своя предприемчивъ духъ и неутолимата си жа
жда за просвета, усъвършенствуване и напредъкъ.
Следъ ужасния катаклизъмъ, който току-що пре
живя човечеството, целиятъ светь се зае трескаво съ
пресъздаването на всички ония стопански блага и ду
ховни цености — придобивки на вековни цивилиза
ции, които кървавото самоизтребление бързо бе раз
рушило. Макаръ.и болезнено засегнатьлрезвиятъ, трудолюбивъ и енергиченъ българинъ не ще остане назадъ въ тоя общъ подемъ на цивилизованите народи.
Той Hanptra здрави мишци й. полага грамадни уси
лия, убеденъ, че;съ свещенъ трудъ и въ благодатенъ
миръ ще догони'останалото, ще засили стопанската
си мощь и_ще си осигури едно по- щастливо бждаще.
Едно отъ.главните условия за развитието въ поголеми размери 'на нашето народно стопанство е за
силване на икономическите нй връзки съ останалия
светь. Това обстоятелство иде да увеличи нуждата
отъ едно висше търговско училище у насъ> което,
като култивира просветните похвати:на международ
ната търговия, ще способствува за целесъобразното
насочване и използуване на българското производство
и неговата обмена.-И ние требва да се поздравимъ,
че новиятъ институтъ се открива ; именно въ Варна,
;
нашето първо пристанище,-защото морето е главната ли необходимитЪ познания по д ъ т ъ ' -Т-. основата на всеко
стопански дисципли благоденствие.! Ж и в о т ъ т ъ е
артерия, по която се извършва международната обме разните
ни, за да бждете достойни во единъ процесъ на създаване
на. Отъ тукъ учителите, .напипвайки и обогатявайки дачи , на. народа ни въ об- блага; всеко' благо се създава
съ знания своите ученици, ще имъ сочатъ винаги мо ластьта на. стопанството..
само 'чрезъ «постояненъ и упо
рето — вечниятъ и традиционенъ пжть. на търговия- Наредъ съ науката, която ритъ трудЪ, кЪйто отъ своя
та и взаимното опознаване и сближение на народитв. сте получили*не се съмнявамъ страна действува възпитателно
ни най-малко, че въ училище на човешката яуша. Въ днеш
Възпитаниците на тоя новъ институтъ ще има да и- то
еж се култивирали и висо
дни,ь ние: се нуждаемъ
граятъ го лема роля не само въ търговския ни и сто ки граждански добродетели, ните
отъ СИЛЙТБ на $ашата младежь,
пански животъ, но въобще въ развоя на -целия ни тъй необходими за самосъхра» отъ нейния благороденъ харакнапредъкъ, защото културното развитие на едйнъ на - нението на българския народъ теръ, още' повече, че тъ еж
и запазване на държавното именно полезнитъ ратници въ
родъ е въ прека, зависимость отъ неговото икономи единство.
Като една отъ. най- областьта на търговията и про •
ческо процъвтяване.;
ценните добродетели е тру мишленостьта;
Менъ е особено приятно и считамъ за свой дългь
да подкрепя съ най-живо съчувствие всички ратници
ЧРЕЗЪ РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТЬТА НА НАШИТЪ
на труда, които работятъ за увеличението и правил
ното разпредвляне на материалните и морални обще ЧАСТНИ СТОПАНСТВА И ЧРЕЗЪ РАЗЧИСТВАНЕ РУТИНАТА,
ствени блага и то именно въ тия тъй трудни за Оте НАПЛАСТЕНА ВЪ ТЕЧЕНИЕ НА ДЕСЕТИЛЪТИЯ ВЪ НАШИТБ
чеството, ни дни.;
Съ тия чувства, азъ пожелавамъ горещо на пър ОБЩЕСТВЕНИ И ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 950 ДИПЛОМИ
вото българско висше търговско училище да крепне РАНИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ВАРНЕНСКОТО ВИСШЕ ТЪРГОВ
и се развива, като разпраща по всички кжтовена Ро СКО УЧИЛИЩЕ СЪЗДАВАТЪ СТОПАНСКИЯ ВЪЗХОДЪ НА
дината просветени и съзнателни граждани,' който да
заработятъ съ всички сили за благоденствието й на НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО.
предъка на българския народъ".
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Проф. д-ръ Я. Арнаудовъ

Боянъ Абаджиевъ
Лредседатель на Варненската търговскоиндустриална камара.

Общественото и стопанско значение но
Ворншото висше търговско училище

Усложнените отношения въ
международната размина и въ
вжтрешния стопански животъ
изправятъ предъ съвременния
търговецъ нови задачи и ус

ловия, съ които трй требва
да се справя. Познанията, ко
ито той добива чрезъ житей
ския • ини 1ь;' № «!«." B W зетатъчни за да води успешно
предприятието си — потребна
е и една търговска школовка,
една система отъ знания по
всички области на търговската
дейность. Тая нужда, именно,
породи създаването на тър
говски училища у насъ още
преди 30 години, а следъ това
и създаването на Търговската
академия въ Варна.
Необходимостьта отъ този
•исшъ учебенъ институтъ се
наложи, обаче, не само отъ
разширените и усложнени ус
ловия на вжтрешната и вън
шна търтовия. Тая необходимость се наложи и отъ посто
янно растящата нужда отъ спе
циално обучени и подготвени
работници и ржководни ли
ца за финансово-стопанскитЬ
служби на страната, а сжщо
тъй и отъ новите форми, въ
които часть£отъ народното сто
панство започва да се проявя
ва. Тая нужда продължава да
дава животъ и днесъ на на
шата Лкадемия, което се виж
да отъ постоянния ежегоденъ
напливъ на студенти. Отъ 15
години насамъ тоя напливъ е
нарастналъ кржгло съ 6 0 0 ^ —
единъ небивалъ проценть — и
то отъ всички съсловия на на
рода, включително и земедел
ското. Не малъкъ е билъ и
растежътъ на завършилите сту
денти, настанени на работа въ
разни държавни и общински
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учреждения, популярни и част
ни банки, търговски, индустри
ални и кооперативни предпри
ятия, а н-Ькои даже и на сво
бодна
търговско-промишлена
практика. При това, едно зна
чително число отъ тия наста
нени на работа еж се издиг
нали до ржководни служби,
като банкови директори, данъч
ни началници, : кметове, кон
трольори, инспектори и пр.
Но съ всичко това не се из
черпва общественото и стопан
ско значение на Варненската
търговска
академия.
Като
виешъ учебенъ институтъ, въ
нея се формиратъ научно-обосновани възгледи и становища
на новата българска стопанска
мисъль. Съ задоволство вече
можемъ да посочимъ на реди
ца научни трудове на препода
вателския персоналъ, като цен
ни влогове въ икономическата
ни държавно-финансова лите
ратура. Това еж наистина дЪла, които нема да останатъ
безъ практически и ползотворни
последствия за народното сто
панство,^ което, при днешните
условия, тъй много се нуждае
отъ научно обосновани освет
ления и насоки.
Нека пожелаемъ, прочее,. да
продължи преданостьта и енер
гията на тия, които работятъ,
като студенти и преподаватели
въ Варненската търговска ака
демия и сь своя трудъ издигатъ
още повече общественото й и
стопанско значение за народа
и държавата!

данни за Вишна тщ. т
На 1 октомврий т.г. Висшето
търговско училище въ гр. Вар
на, открито на 2 октомврий 1921
год. отъ Н. В. Царь Борисъ 111,
навършва своето 15 годишно
сжществуване. Въ този макаръ
и кратъкъ периодъ, то се зат
върди като цененъ и необходимъ учебенъ институтъ, предназначенъ да подготвя прос
ветни дейци въ стопанския ни
животъ. Въ продължение на
15 години въ нашия общественъ и стопански животъ се
влеха кржгло 950 дипломира
ни негови възпитаници, млади
и енергични сили, които, съ
своята солидна подготовка, вне
соха освежителна струя въ
държавнитЬ ни и обществени
институти. Въ това отношение
делото на първото висше тър
говско училище у насъ ще бжде тепърва оценено въ своята
истинска значителность, когато

Ректоръ на Висшето търг. училище

lb
Откриването на Висшето
търговско училище въ гр. Вар
на преди петнадесеть години
б е истински подвигъ. Защото
то означаваше пробивъ въ за
твърдилата се отдавна система
на централизация на нашата
култура, особено на висшето
ни образование, въ столицата.
Подвигъ бъ и затова, че то
стана почти непосредствено
следъ войната, при едно хао
тично обществено и културно
състояние, при крайно ограни
чени възможности за стопан
ско развитие и възмогване, и
то въ единъ градъ, който за
втори пжть изгубваше естестве
ния си хинтерландъ. Това
начинание се прокара безъ
вевкакви готови парични сред
ства и безъ каквито и да еж
изледи за материална подкре
па отъ държавата, и то при
редица противодействия, които
идваха отъ различни страни; а
всичко това още по-ярко осве
тлява това д-вло като подвигъ.
И той беше възможенъ само
благодарение н а ентусиазма,
енергията, силната воля и не
поколебимата въра въ крайния
уотБхъ у ония, които беха но
сители на идеята за училище
то. Я успЪ благодарение на
здравата подкрепа, която из
дигнати и проницателни стопан
ски дейци въ Варненската търтовско - индустриална камара
указаха и указватъ на гол%мото Д-БЛО отъ началото до
днесъ, и съ това му помогна
ха да се наложи на нашата
общественость като • мощенъ
двигатель за рационализира
не на стопанския животъ на
България. Защото 941 млади
сили, завършили възпитаници
на училището, се вл-fexa за 15
години въ държавни, обще
ствени и частни служби и пред
приятия и вложиха школуванъ
и критиченъ умъ, големъ запасъ отъ знания, умение да се
справятъ самостоятелно
съ
стопанските проблеми и пови
шено съзнание за обществена
отговорность за преодоляване
то на стопанската рутина и на
лагането на по-висши форми
на стопански животъ.
Това дъ\по се, наложи още
и затова, че преподавателскиплодовете, както отъ 15 го
дишната му дейность, така и
за напредъ, узреятъ и донесатъ
обилна жътва.
Отъ основаването до днесъ
Висшето търговско училище
отбелязва единъ постояненъ
възходъ, както по отношение
на своята вжтрешна уредба,
така и по отношение значение

ятъ персоналъ отъ самото на
чало се срастна съ еждбата
на училището, прегърна него
вото д%ло като свое собствено
— защото то беше такова —
вложи максимална енергия въ
неговото изграждане и съуме
да изживее сравнително без
болезнено всички мжчителни
незгоди, колебания, съмнения
и драматизми, които придружаватъ всеко ново начинание
въ организационния му периодъ.
Това б е възможно за препо
давателите, защото и Т Б се
движеха отъ сжщия ентусиа-

зъмъ, енергия и вера, които
въодушевляваха основателите
на училището.
Благодарение на всичко то
ва, училището устоя на всички
големи и малки бури, преодол е всички кризи и изпитания,
и днесъ се издига като мо
щенъ фаръ на висша ^стопанска просвета и на българска ку
лтура изобщо, чиито лжчи стоплятъ сърдцата на нашите съ
народници и отвъдъ границата.
И днесъ, когато се чертаятъ
нови насоки на висшето сто
панско образование и се създаватъ нови висши научни сто
пански институти, все сжщата
вера изпълва ревнители и пре
подаватели на Висшето тър
говско училище въ гр. Варна и
имъ закрепва волята къмъ още
по-големъ възходъ. Съ това
упование и тая воля ние гле
даме къмъ бждещето.
то му въ стопанския ни жи
вотъ. Това може да се конста
тира и отъ г о д и ш н и т е му
отчети,
и отъ отчета по
поводъ неговата 15 годишнина.
Големо увеличение показва
броя на студентите. Докато
при основаване на училището
ТБХНИЯТЬ брой е само 158,
(Следва на страница 4.)
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ги обособимъ въ три.отдела: обходими още много други на
1) частно-стопански отдълъ, уки. Всека една отъ т БХЪ, оба
2) народо-стопански отдълъи че, е толкова развита, че не3) държавно-административенъ можемъ да станемь специали
отдтзлъ. Такова разделение би сти по всичките Специалисти
било полезно и за самите сту ще бждемъ въ една ' область,
Висшето търговско-стопанско
Външната обща народо-сто- денти, понеже би имъ дало въз- а отъ другитъ науки ще взеобразование преследва _три панска обстановка за ежедне можность дасе съсръдоточаватъ мемъ това, което е необходи
главни цели: 1) възпитаници вния животъ на единичнитъ въ една или друга область, а мо да улесни и усъвършенству
т е да получатъ подготовка за предприятия се изучава отъ отъ другите области да зае- ва нашата специалность. Как
смислено и възможно най-до политическата икономия, фи матъ само по-общите и по-не то въ чуждестранните факул
ходно организиране на частни нансовата наука, стопанската обходимите имъ предмети и то тети по държавни науки прат
т е или обществените търгов политика въ всичките й раз въ ПО-О6ЩИТБ имъ лекции. По вото е на второ мъсто следъ
ски, индустриални, банкови, клонения, стопанската геогра такъвъ начинъ тъ биха спести народостопанскигв предмети и
земледелски и пр. предприя фия, статистиката, отъ стопан ли време за да работятъ и не изцъло застжпено, както въ
тия по началата на частната ската история и пр.Отъ своя стра върху съответната литература. юридическите
факултети, а
икономика; 2) възпитаницитъ на тъзи науки иматъ за Цель да Сжщо само въ такъвъ случай частностопанскитБ
предмети
да получатъ маниеръ и уме опознаятъ възпитаниците на тв биха могли да отд%лятъ еж на Трето мъсто, безъ да
ние за разсждъченъ разборъ ВИСШИТБ търговско-стопански по-вече време и сили за семи бждатъ толкова широко застжи правилна и логична прецен училища съ закономерностите нари и колоквиуми по своята пени, както въ търговските
ка на' общитъ народно-стопан- на стопанските явления въ на по-тЬсна специалность, на коя академии, тъй и у насъ единъ
ски условия, вжтре въ които родното стопанство и гюсната то възнамъряватъ да се по- студентъ би могълъ да избере
ще се развива единичното пред взаимна свързаность едно съ светятъ.
какъвто порядъкъ си пожелае,
приятие; 3) на възпитаниците друго и, второ, ТБ иматъ за
като вземе единъ отдълъ изНа
подобно
схващане,
като
да се даде усетъ и похватъ цель още да дадатъ мърка и
цъло, а отъ другитъ само 6за извършване • на държавни похватъ на сжщитъ възпитани моето, би с е . възразило, че сновнитъ предмети. Кои пред
служби, съ които евентуално ци за умъстно въздействие ВСИЧКИТЕ три области научни мети какъ да се степенуватъ
биха били натоварени, и то съ върху свободните народосто- знания еж еднакво необходи
предприемчивост и творчество, пански процеси, съ огледъ на ми за едно добро обучение по е въпросъ на практическа пре
въ духа на най-големия обще- това, какво
преследватъ и търговко - стопански въпроси. ценка. Когато се стигне до
ственъ интересъ.
какви промъни въ народно Не отричамъ, защото за до тамъ решението ще бжде ле-:
стопанската обстановка ще на- брото обучение биха били не сно намърено.
Първата цель предполага ед стжпятъ спедъ едни или дру
(следва отъ стр. 3.)
много допринасятъ за добрата
но разширение на частно-сто- ги въздействия. Дко обърнемъ
панскитЬ науки и задълбоча едно сериозно внимание вър презъ 1924/25 година достига и цълостна подготовка на сту
ване въ проблемитЬ имъ. Тукъ ху интереситв на възпитани 248, за да се повиши презъ дентитъ. Освенъ това, по счето
спадатъ: учение за частното ците въ току що набелязаното текущата 1936/37 год. на 1044. водните дисциплини се водятъ
стопанство, счетоводство, уче отношение, става оправдател Това увеличение броя на cry и практически упражнениял За
__
_
дентитъ се дължи въ значи- семинаритъ вевкистудентъ тре
ние за баланса, търговско смътелна
сгепень и н а , доброто бва да приготви опредъленара-,
тане, търговска ^кореспонден но"-воденето" на единъ статиция, , гражданско право, търгов стическо-географски просеми- и м е и доверието съ което се бота отъ теоретически или прак
ско право, между народно-ча- наръ и по единъ семинаръ или ползува училището въ страна- тически характеръ, което давастно право, чужди езици и пр. поне колоквиумъ по полити та, благодарение доброто ка възможность за-едно-вд*пбТУЧа^
Съ прмощьта на тъзи предме ческа икономия, финансова на чество на работата и солидната ване въ изследванитъ въпроси иподготовка на неговите въз критично отнасяне къмъ послед
ти студентитЬ придобйвать раз ука и стопанска политика.
нитъ. Голъма часть отъ прибирането да „мобилйзйратъ
За възпитаници на висшите питаници.
Още отъ основаването на готвенитъ работи се четатъ<
продуктивните 'фактори'' '_въ търговско-стопански училища,
предприятието й успешно •'„ да които биха заели съответни на 3'чилището преподавателският^ отъ ТБХНИГБ автори • предъ
маневриратъ" съ ГБХЪ-";'' з а ^ д а подготовката имъ държавни персоналъ е оценилъ много всички студенти отъ съответ
получатъ' йайг-добрй' резултати. служби, е необходимо да по добре нуждата отъ една пъл ния семестъръ, следъ което
Отъ'-'тука' 'следва,' че само хче- лучатъ една закржглена и прав- на съ съответната научна^ ли сгаватъ и разисквания по ттзхъ.
Получили по този начинъ
fОВОДНЙТБ семинари не еж до-^
тература библиотека, която ще
статъчни.1 Необходими; еж';"• "" " но-идейна представа за дър даде възможност и на препо солидни познания, възпитани
минари -й по : организиране се- жавата и за нейнитв обще даватели и на студенти да про- ците на Висшето търговско
на ствени служби, а сжщо и за никнатъ въ разните' области училище се явявать въ живо
отделните предпрйятия,-въ кой
т о ' 'случай мбжемъ да разби обществено-философския духъ, на знанието. Въ това .отноше та достатъчно подготвени за
раме йзобщо' ; разборъна отно който господствува за времето ние, като се иматъ предвидъ да се проявятъ, като добри
шение между ; всички предпри си, за да координиратъ съ не наличните финансови възмож организатори или изпълнители
ятия в ъ е д й н ъ и сжщибраншъ/ го i своята оргнизационна пред- ности, е направено не малко. въ нашитБ обществени и сто
разборъ на '••• по-рационалното приемчивость. Както различни Днесъ библиотеката на Висше пански институти.- На тъхъ
или по-малко - рационалното т е държавни служби еж съз то търговско училище разпо тръбва да- имъ се- отреди
съотношение между ОТДБПНИ- дадени въ интереса на обще лага кржгло съ 13000 тома, ка подходящо место. И днесъ,
Tfe имъ продуктивни 'фактори, ственото благополучие, тъй и то Особено се е засилила дос чествувайки 15 годишното сжразборъ на условията за ! кон чиновникътъ требва да съдей тавката на книги, изключител ществувание на Висшето тър
курентната борба, както поме ствува ша този общественъ ин но съ наученъ характеръ,презъ говско училище, което ги е
подготвило за живота, тръбва
жду имъ, тъй и с ъ чуждестран тересъ. Въ това отношение за последните години.
ните предприятия отъ* сжщия казанитв възпитаници ще бж ' Т у к ъ тръбва да пожелаемъ да припомнимъ; че то се нуж
датъ допълнително необходидае отъ подкрепата на нашата
родъ, -"разборъ-' lia пазарната ми:, социология, държавно пра- щото и за напредъ библиоте общественость, защото създа
имъ издържливость и доходно- во и устройство, административ- ката да бжде подъ постоянни ва живата струя въ градежа
сгьта"спор'ед"ъ; балансите,;" раз но; право и" устройство, въ то ТБ грижи на съответните фак на нашата стопанска култура
боръ на конкретните .въпроси, ва число финансово устрой тори и да се набавя своевре и прогресъ. То се нуждае още
които би следвало да бждатъ ство и законодателство, про менно новата научна литерату по-вече отъ подкрепата на вар
обежждани, ако две и'по-вече фесионално право, международ ра, която ще подпомогне пре ненското гражданство, което
предприятия -пожедаятъ' да се но публично право, общинско подавателиттз въ тъхната науч требва да го пази като зеницата
на дейность и ще представля на очитъ си, не само поради ма
картелиратъ ,"и, пр. Тъкмо този самоуправление и пр.
родъ. знания . еж най-приежщи : ; Т е з й три области на знание ва за студентите постояненъ териалната полза отъ него, но и
поради културата, която то на
на,виещите .гърговско^стопан- еж необходими за едно завър изворъ на знания.
При училището има организи сажда въ красивия, но изнескиручилищаГ Изучаването t на шено и закржглено обучение
чуждите ^езици се нагодява й ! на йашйтБ възпитаници. За рани идва семинара, икономи могващъ нашъ градъ.
Къмъ нуждите на това частно- по-целостното имъ разгъване, чески и счетоводенъ, които на
Б. П. Б.
сголанско обучение.
смътамъ, че бихме могли да редъ съ теоретическитЬ лекции
Ст. Чолаковъ
ред. доцентъ при В. т. у-ще, Варна

I

no iai

БРОИ 9 и 10.

СТР. 5 .

.АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"

ЮБИЛЕЕН"Ъ КОМИТЕТЪ
по отпразднуване петнадесетгодишнината на
Висшето търг. у-иде въ гр. Варна

1

МИТРОПОЛИТЪ СЙМЕОНЪ
•f" Варненски и Преславски

Генералъ майоръ Г. ПОПОВЪ
Началникъ на гарнизона

БОРИСЪ КАЗАНЛИЕВЪ
Директоръ на Шуменската область

1Л* *gr

• *

,-ВД
Б. АБАДЖИЕВЪ
Председатель Търг.-инд.' камара

1921

а

.4

п*Ж

Проф. д-ръ Я. АРНАУДОВЪ
Ректоръ на Висшето търг. у-ще

Инж. Я. МУСТАКОВЪ
Кметъ на градъ Варна

1936

ар. е.

„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"

Д-ръ Г. Свраковъ
Изв.

проф. при В. търг. у-ще

Стопанскиятъ семинаръ на Висшето
търговско училище
(СПОМЕНИ И ПОЖЕЛАНИЯ)

БРОЙ 9 и 10.

почти сжщия персоналъ и съ
много малко увеличение отъ
книги и имущества. Напраздно
би било да се правятъ сравне
ния съ семинарните библиоте
ки и семинарите
на други
висши учебни заведения. Уред
бата на една голъма читалня,
увеличаването на библиотека
та, увеличаването на персона
ла, който да може да разши
ри библиографията и улесни
работата на студентите е цельта, къмъ която тръбва да се
стремимъ. Дали ще я достигнемъ при нашите оскждни
сръдства, не знаемъ, но че
требва да се стремимъ къмъ
нея, това ни е напълно ясно.

Некога висшето училище, да събере необходимите за. денти индивидуални теми за
както и университетътъ, който студентите при техните семи- реферати ежегодишно. Темите
винаги си остава първообра- нарни упражнения книги, ста се преглеждаха отъ асистента
зецъ на ВСБКО висше училище, тистически сборници и други на първо четене, така да се
провеждаше своята дейность сурови материали и да ги под каже, на него се възлагаше
почти изцЪло само въ четене реди така, щото т е да еж лес- сжщо така да подпомага сту
на лекции: преподавателите че- нодостжпни за студентите. Го- дентите при търсенето на ма
тЬха, т. »е. поднасяха СВОИТЕ лъма часть отъ тия книги еж териала и обработването на
схващания върху научните въп били взети отъ основната би темата.
роси, а студентите слушаха блиотека на Висшето училище,
Презъ 1927 г. асистентското
и требваше повече или по- а друга часть еж били доста мъсто се зае отъ г. Ст. Чоламалко критически да възприе- вени благодарение на благо ковъ. Нарастналиятъ брой на
мать тия схващания. Съ време, склонното отношение къмъ въп студентите, уголемяването на
обаче, висшето училище изме роса на Главната Дирекция на работата около подготовката
ни формата на своята дейность. статистиката, която е изпра на рефератите и най-вече из
Натрупването на една огромна тила отъ всички свои издания бирането н а дотогавашните ПромЪнитЪ въ Варненската
община
литература по всички клонове по нъколко екземпляра. Нада асистенти за частни доценти,
ли
другаде
въ
страната
еж
наложи
да
се
отдъли
асистентПреди
единъ
месецъ централната
на научното знание улесни тая
пром-вна. Общите курсове вече събрани така добре и така ската работа отъ библиотекар власть възстанови на • старата му
не еж така важни и интересни. много се използуватъ изданията ската. Като библиотекарь пър длъжность кметъ на Варна високоТвхното съдържание може да на Дирекцията, както въ на во бъше назначенъ възпитани- уважавания инженеръ г. Я. Мустасе намъри въ книги и студенти шия семинаръ. Били еж на кътъ на училището Симеонъ Па - ковъ. Енергиченъ и високоблагороте, ако еж достатъчно учено правени презъ това време и шевъ, а следъ неговото напус денъ, г. Мустаковъ 6tnie първиятъ
любиви и иматъ критически мобилитв на семинара, а съ кане Константинъ Стояновъ. кметъ на Варна, който взе присърдкритерий, могатъ лесно отъ помощьта на студентите презъ Сжщевременно проф. Лндер це дЪлото на Висшето търговско
тамъ да извадятъ нужднитв тъхната трудова седмица е би сонъ презъ 1933 г. поиска да училище и еждбата на неговите
имъ факти. Професорътъ сега ла приведена въ редъ и би бжде освободенъ бтъ уредни- дипломирани възпитаници. Въ това
чеството и се избра сегашния отношение той ни даде красноре
въ общия курсъ тръбва да даде блиотеката.
чиви доказателства.
само общата система и проб
Въ края на 1925 Тод. уред- уредникъ.
Ний приветствуваме неговото зав
лематиката подъ своето соб ничеството на семинара се по
Преминаването къмъ тригоствено освътление, а въ моно- ема отъ проф. Лндерсонъ, а дишенъ курсъ увеличи рабо ръщане и му пожелаваме да кмеза
длъжность тата на семинара и на препода тува до дълбока- старость
графичнйТБ курсове тръбва да библиотекарската
даде нещо ново или поне нъ- се възлага на назначения то вателите Наложи се отново непрестанния възходъ —стопански
що подъ ново освътление. Та гава за пръвъ пжть асистентъ, да се назначатъ и то двама и лътовищенъ — на морската нм
ка лекциите чувствително на пишущия тия редове. Проф. а с и е т е н т и: К. Стояновъ и столица.
Наблюдатель
малиха своя обемъ. Затова Лндерсонъ имаше практика ка Д и м. Т а н е в ъ. Те трЪбваБ. Р. По случай преназнача
пъкъ хъвременното. движение то заведуЧгОщъ семинаръ въ ше да водятъ упражненията
все повече изтиква на преденъ Петербургската политехника и въ първия семестъръ, да рж- ването на т . Мустаковъ за
планъ активното работене въ много държеше да се въведе ководятъ изготвянето на теми кметъ на Варна, дружеството
областьта на науката на сами единъ постояненъ редъ , въ те въ горните семестри и да му: е отправило следната те
т е студенти, което се развива новия семинаръ. Неговите за водятъ библиографията. Следъ леграма:
въ съответните семинари. Бро- слуги къмъ семинара презъ 7 единъ опитъ да се обедини
ятъ на упражненията и задъл годишното м у уредничество, библиотекарството на общата
Въ Ваше лице дипломираните
жителното участие въ твхъ на особено по отношение на съз библиотека и семинарната и
даването
една
традиция
на
следъ
големото
увеличение
възпитаници
на Варненското висше
студентите въ всички висши
редъ, еж твърде големи.
броя на студентите наложи се търговско училище приветствуватъ
училища расте.
Презъ 1925 година се тури отново да бжде назначенъ би призвания кметъ на Варна.
Яко и у насъ да е още ра
Председатель: Бойчевъ.
но по редъ причини да се на началото н а библиографията блиотекарь за семинарната би
блиотека,
на
който
общиятъ
въ
семинара,
като
се
описаха
Предстои реорганизация въ
мали сжществено обема на
лекциите, още отъ самото на с т а т и и т е на редъ стари библиотекарь да бжде само въ програмата на Висшето тър
чало на организирането на на годишнини о т ъ списанията, помощь. За такъвъ бъше на говско училище.
значенъ презъ 1935 г.Н.КърклиИзлЪзе ОТЪ печаТЪ четвър
шето Висше търговско учили събрани въ семинара и се на сийски, но той остана малко вре
прави
картотека
за
всички
кни
та
книга отъ дружественото
ще се е «държало сметка за
ме поради избирането му за
споменатата тенденция въ вис ги. Библиографията се оказа асистентъ по счетоводство. Отъ научно списание, посветена на
шето образование, и съответно отъ най-голъма полза. Едва ли 1935 год. се наложи сжщо та 15-годишния юбилей «а Вис
съ това се е отделило твърде би било мислимо по-късно да ка да се премахне третия за- шето търговско училище. Из
много место на семинарните се водятъ упражненията при дължителенъ рефератъ на сту дадена е съ материалната под
упражнения по всички предме увеличения брой студенти, ако дентите, едно за да се има пове крепа на Варненската община,
ти и въ частность по стопан не сжществуваше тая библио че време за разисквания на Търговско- индустриалната ка
ските науки. Това предвижда графия, която се е работила и изработените теми и друго, по мара и Висшето търговско учи
съответното организиране и на допълвали отъ всички по-късни неже големиять брой на студен лище. Въ тая книга, която съ
единъ семинаръ като инсти- асистенти при стопанския се тите не позволяваше вече из държа 10 печатни коли, взетутъ съ необходимите му по минаръ. Едновременно, съ това работването на повече теми и матъ участие съ свои статии
собия (библиотека, читалня и съ нови доставки и подаръци претоварваше твърде много се г. г. проф. Ц. Калянджиевъ,
проф. Н. В. Долински, проф.
т. н.). Още отъ самото начало (една голема пратка отъ Глав минара.
ната Дирекция на статистика
д-ръ Г. Свраковъ, Станчо Чосе е пристжпило къмъ органи та) се уголеми книжното иму
Студентите въ Висшето учи лаковъ, В. Гериловски, д-ръ
зирането на семинара въ този щество на семинара.
лище отъ времето, когато пи- Ст. Спасичевъ, Ив. Пандовъ и
смисълъ.
Съ назначаването на асис- шущиятъ бъше асистентъ, до А. Кемипевъ. Къмъ книгата е
Въ началото първиятъ препо
даватель по стопанските науки !тенть по стопанските науки сега еж се увеличили повече приложена покана-проспектъ за
въ нашето училище проф. Н.|оть 1925 г. стана възможно Отъ двойно, а семинарътъ си е втората годишнина на списаВ. Долински се е постаралъ да се даватъ на всички сту- останалъ въ сжщитв стаи, при'нието и общо съдържание.

Нпблюдвтепенъ постъ

Шжтт Мустаковъ, тукъ
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Ив. Константиновъ
Ред. проф. при В. т. у-ще
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М е с т о т о н а чуждите езици ' шйте стопански училища тревъ реда на предметите, изу 1бва да застжпва предимно об
чавани въ висшите учебни за щия езикъ.
ведения, се определя' ..отъ ви
Световното значение на ма
да на ТБЗИ заведения, отъ ро терния езикъ на студентите
лята, която се см^та, че "позна требва сжщо да,.се, има предването' на чужди ' езици' ще видъ, когато се определя по
играе въ бждещата дейность ложението на, чуждите езици.
на студента,' и най-после, отъ
свътовното значение на матер Поданиците "на великите на
роди притежаватъ вече единъ
ния езикъ на последния.
инструментъ за международни
Университетите си поставятъ | сношения. Въ тия страни, ес
за главна'цель да запознаватъ тествено, изискванията по от
студентите' съ методите ' на
научните изследвания. Те готвятъ,преди всичко хора .за ка
бинетна работа. Поради ^ това
ефективното владение на чуж;
дй езици, т. е.' умението тия
езици да се употребяватъ съ
задоволителна правилность й
свобода, не се счита, даже за
филолози, необходимо условие.
Изискванията въ познаване на
чужди езици,,следователно, се
свеждатъ правилно ,,само до
възможностьта да се използува
дадена специална, литература.
Иначе стои въпросътъ въ
стопанските висши училища.
Техното естество налага, по
край некои чисто теоритични
дисциплини, да се изучав,ат;ь,и, ношение.» наикчуждитге езици
нру 1 й*"—""Т^хШ^Ч^ки"!' 1'ъ гот- могатъ да - не бждатъ твърде
вятъ предимно '• не кабинетни големи. Но за страни, езикътъ
учени, а хора за,-практическа на които не надхвърля тери
стопанска дейность. Отътукъ и ториалните имъ граници, е на
особеното положение, което се ложително, да съобразяватъ
създава' въ тъхъ за чуждите тия изисквания съ^стопанската
езици. ( iПослеДн.йгЬ не се, .изу- си зависимост отъ чужбина.
Изтъкна се по горе, какво
чаватъ като обектъ на"чисто
научни' изследвания. Отъ дру : въ стопанските висши учили
га страна, отъ - студентите въ ща чуждите езици не се изувисшите стопански •:. училища чавать оть чисто научна глед
не може да се иска само да на точка. Но т е не могатъ да
еж въ състояние да използу- бждатъ причислени къмъ чисто
ватъ° научната литература по техническите предмети. Изуча
разнообразните''' дисциплини, ването на чуждъ ! езикъ;и бо
що ймъ се предаватъ, 'защото равенето съ него, не се "състои;
въ практическия животъ,' при само въ . усвояването ,,.на изнеизбежните' за тЪкъ''срещи вестенъ брой. правила ; и въ
съ чужденци, rfe често пжти техното 'ловко : механическо
ще ' изпитватъ j 'нуждата' и 6тъ прилагане; Овладяването "На
свободното, писмено или'устно, единъ чуждъ езикъ, действи
боравене" съ':;;^у)ЙДи ^'езйцй. телно,, предполага . придобива
Ефективното ••' владение J на fa-1 не • на; говорни •> и !: миельовни
кива е з а т е х ъ ; следователно, навици, свойствени , на к другъ
една .; необходимосгь^. поради народъ и често пжти твърде
което изучаването' ' и м ъ 'въ 'различни отъ собствените» Та
висшите стопански '"училища 1ка.че ^при работа, съ чуждъ
се' поставя' възавиеймостьогь £зикъг'при която работа неиз
тази необходимость.
бежно| се извършва съпоста
Ефективното^ притежаване'на Ьяне на два. мирагледа,; се. за>
чуждъ ; 'езикъ' не може' да се сяга (целата душевна .дейность,
изчерпи, •'- за" ^ единъ ;' вишисть, •г а. самото,, преподаване .придосъ познаването i'caW на даде ,бива .общообрааователенъхана : ^специална* 'термйнблотия. 'рактеръ. И по единъ естественъ
Последната представлява" . в ъ 1 пжть за него. се явявавъзможслучая само < речнйкъ,; редица' нреть да запълни отчасти една
думи, използуването на' койтd празднина, която сжществува
въ смислени изрази е възможно 1 въ програмите на некои сто
единствено съгласно правилата пански училища,., като се раз
и специфичните'форми на об простре и върху особеностите,
щия езикъ: Ето защо изучава които отличаватъ народите,
нето на чужди езици въ вис- * чиито езици се изучаватъ.
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Вишщи за създаването на и m

Проф. Ц. КАЛЯНДШИЕВЪ
КОНСТАНТИНЪ ГЕИОВЪ
Дългогодишенъ ректоръ на В. т. у-ще: Бившъ председатель на Търг. камара

Димо Миневъ
Ред. преподаватель при В. т. у-ще

д
Думата ние за двете средища, ако имъ е еждено да живеятъ
гдето се изгражда целостния въ нея.
ни общественъ н културенъ
Държавниятъ ни организъмъ
животъ —-столицата и про носи огромна глава, крепена
винцията, като сборъ отъ дру- на хилаво тело,
гитк селища, вънъ отъ столи
Така се копае пропастьта ме
цата. Две огнища, които презъ жду народъ и интелигенция.
течение на свободния ни жи
Ржководната държавна по
вотъ еж се допълвали взаим литика още не се е намесила
но, отначало, а по-сетне, еж се решително за единъ наложиразвивали едно за сметка на теленъ „отливъ" къмъ народ
друго.
ната маса.
Нашенскиятъ централизъмъ
Докато, следт. освобождени
ето, нашата столица е била са следва пжтя на френския, а е
мо;
единъ о т ъ
по-големи противоположенъ на държава
т е български градове (съ око ното развитие въ други стра
ло 20000 жители презъ 1880г,), ни — напр. Германия и Италия.
днесъ.тя догонва числото, 400 :, Днешниятъ праздникъ — петхиляди жители—и подслонява надесетгодишнината на Висше
V,, отъ българското население, то търговско училище въ Вар
•. Този'централизъмъ е особе на — е доказателство, че и въ
но ускоренъ следъ войните: провинцията може, на свой
София стана притегателенъ цен- средства да сжществува й да
търъ за .всички по-издигнати се развива виешъ наученъ йнсинове на провинцията. •i:)e.-j-p\- ститутъ, че и тукъ може да
се твори стопанска и научна
Най-главно, въ столицата се съ култура/ полезна за целия ! На
средоточи ''духовниятъ' животъ родъ.
на страната и : тамъ' се ^създа
Тази радостна проява?е ука
доха условия за научна и кул зание, че требва да се усвой
турна работа: * университета. и; и прилага по-друга културна
други висши училища, библи политика на държавата '• къмъ
отеки, музеи, издателства,' теа Провинцията. Всички българи
три, преса й всички" държавни требва да обичаме нашата сто
учреждения, Които поглъщатъ лица и да желаемъ тя да се
чиновническия трудъ на кул развива материално и духовно,
турните водачи и дейци.
но едновременно и грижите
ft провинцията? — тя глъхне, къмъ нейния доставчикъ на
духовниятъ й животъ мъждука, стопански блага — провинция
нейните интелигентни синове я та, требва да бждатъ майчин
напущатъ, или я проклинатъ, ски.
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Преподователскиятъ персоналъ ио Висшето търговско училище
Презъ текущата академичес
ка година преподавателскиятъ
персоналъ на Висшето търгов
ско училище има. следния
съставъ:

РЕДОВЕНЪ ПЕРСОНАЛЪ:
Проф. д-ръ Я. Ариаудовъ.
Г-нъ д-ръ Янаки Ив. Лрнаудовъ е редовенъ професоръ по
немски езикъ, немска култур
на история и нъмска търгов
ска кореспонденция. На 13. VII.

1935 год. е избранъ за ректоръ на училището и отъ 1.
X. с. г. е встжпилъ въ длъжностьта си.
Г-нъ проф. д-ръ Я. Лрнаудовъ е роденъ въ Русе. Вис
шето си образование е получилъ въ Лайпцигъ и Мюнхенъ,
кждето е следвалъ германска
филология, славянска филоло
гия и философия. Взелъ е докторатъ въ Мюнхенъ. Преди
постжпването си въ Висшето

търговско училище той е билъ
редовенъ у.читель въ Русен
ската мжжка гимназия и редо
венъ преподаватель въ Висшия
педагогически курсъ въ Русе.
Г-нъ проф. д-ръ Я. ЛрнауДовъ се числи къмъ преподаватепския персоналъ на Вис
шето търговско училище още
отъ самото откриване на по
следното. Билъ е редовенъ до
центъ до 1927 год., извънре
денъ професоръ до 1933 год.

икономическо дружество, Спи
сание на Дружеството на за
вършилите Висшето търговско
училище, списание „Руска мисъль"; Zeitschrift fur Nationalokonomie, ftrchivfiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik и др.
издания.
Г-нъ проф. Н. В. Долински е
членъ на Висшия статитически
съветъ и сътрудникъ на Ста
тистическия институтъ при Дър
жавния университетъ. Редовенъ
сътрудникъ е
на
нашето
научно списание.
Проф. Ив. Константиновъ.
Г-нъ Иванъ Константиновъ е
редовенъ професоръ по френ
ски езикъ, френска културна
история и френска търговска
кореспонденция. Бившъ ректоръ на училището. Роденъ е
въ София. Завършилъ е по ли
тература въ университета въ
Нанси, Франция. Билъ е редо
венъ преподаватель въ учител
ския институтъ въ Кюстендилъ.
Презъ 1923 г. г-нъ Ив. Констан
тиновъ
постжпва
въ
Висшето търговско
училище
като редовенъ доцентъ. Презъ
1928 г. бива повишенъ въ из
вънреденъ професоръ, а въ
1932 г. става редовенъ' профе
соръ.
По-важи трудове на . г. проф.
Ив. Константиновъ еж: „Поли
тически и социални елементи
въ поезията на Ламартинъ" и
„Политически и социални идеи
на Стендаля, отразени в ъ . неговитв романи".
Проф. д-ръ Г. Свраковъ.

Г-нъ д-ръ. Цеорги К. Свра
Оть.лЪво на дъсно въ първия .редъ: г. Св. Грековъ, частенъ доцентъ и председатель, на Бълг. търг. параходно ковъ е извънреденъ професоръ,
дружество: г. д-ръ Я. Нрнаудовъ, ред. професоръ и ректоръ на училището: г. Н. В. Долински, ред. професоръ; застжпващъ ' икономическите
г. Й. Ед, Клая, лекторъ; следватъ задъ тъхъ отъ лъво на дъсно: г. г. Димо Миневъ, ред. преподаватель; дисциплини — история на икоН. Кърклисийски, асистентъ; Д. Стояновъ, ред. преподаватель; Б. Димовъ, лекторъ; Д-ръ' Г. Свраковъ, номическигв доктрини, търгов
изв. професоръ; д-ръ К. Войновъ, частенъ доцентъ: В. Гериловски, ред. доцентъ; Д-ръ Н. Щрьоделъ, лекторъ;
Ст. Чолаковъ, ред. доцентъ; Я. Сираковъ, частенъ доцентъ; Б. Бойчевъ, ред. доцентъ и Ив. Пандовъ, асис ска политика и кооперативно
тентъ. Отъ'снимката лйпсватъ: г.-г. Ив. Константиновъ, ред. професоръ; В. Манова, лекторка; М. Гюлмезова, дътю.
ред. преподавателка и асистентитЬ К. Хр. Стояновъ (въ чужбина), Г. Георгиевъ (въ чужбина) и Д. Ганевъ.
Г-нъ проф. д-ръ Г. Свраковъ
е роденъ въ Варна и завър
Г-нъ проф. Н. В. Долински е шва въ Берлинския универси
и следъ това редовенъ про членъ на Deutsche Rcademfe
въ
Мюнхенъ.
авторъ
на много научни тру тетъ висшето си образование по
фесоръ. Преди неговото хаби
дове, издадени на български, държавни науки съ докторатъ.
литиране въ Висшето търгов
Проф. Н. В. Долииски.
Преди да се отдадена науч
руски и немски езици. По-ва
ско училище, въ Мюнхенъ
Г-нъ Наумъ В. Долински е жни еж: Яграрна политика — на дейность, г-нъ д-ръ Г. Свра
презъ 1915 г. се издава тру редовенъ професоръ по - поли
ковъ е билъ чиновникъ въ Б.
да му Wilhelm Hauffs Mar- тическа икономия и статисти премирана отъ Българската
Н. Б. и презъ 1925 г. постжпва
chen u. Hovellen. Други по-важни ка. Роденъ е въ Петербургъ. академия на науките; Скотокато асистентъ въ Висшето
трудове на г-нъ проф. д-ръ Завършилъ политехническиятъ въдството въ България (изда
търговско училище. Последо
Арнаудовъ еж: Дидро, Ле- институтъ въ Петербургъ. По ние на Българската академия
вателно е билъ избиранъ за
сингъ й наченките на граждан стжпва въ Висшето търговско на наукитЬ); Отражение на сочастенъ доцентъ, редовенъ до
ската драма (1928 г.); Реформа училище още съ откриването циално-стопанските процеси въ
центъ и извънреденъ профе
торското движение въ новоези- му като редовенъ доцентъ, по- ОСНОВНИТЕ демографически яв
соръ. Неговите хабилитационковото преподаване въ Герма късно става извънреденъ про ления; Проблема коньюнктурь1
ни трудове сж:„ Стопанска сжщния (1930 г.), Гьоте — културно- фесоръ, а отъ 1931 г. — редо съ учешемъ о кризисахъ (на
ность1? на кооперацията" и
общественъ етюдъ (1932 г.); венъ професоръ. НеговитЬ ха- руски), както и на множество
„Развитието на класическото
Учебна реформа, езикъ и кул билитационни т р у д о в е еж: други студии, засягащи въпро
учение за сравнителнитЬ раз
тура (1934 г.), Културната фи «Основни въпроси изъ обла- си изъ политическата иконо
носки". Освенъ посочените тру
лософия и политико-социални- стьта на българското земледЪ- мия и аграрната политика, пе
дове, г-нъ проф. д-ръ Г. Свра
rfe възгледи на Шилера (1935г.) лие" и „Организация на бъл чатани въ - разни български,
ковъ е написалъ още: „Наши
гарското земледълско стопан н%мски и руски научни списа ти черноморски пристанища—
Г-нъ проф. Я. Нрнаудовъ е ство" (за ред. професоръ).
ния, Списание ка Българското Варна и Бургасъ", „Стопанствопочетенъ
кореспондентенъ
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то на балканскитъ държави
и тяхната взаимна търговия",
„За автаркията", „Теория на
търговската политика" и др.
Редовенъ сътрудникъ е на на
шето списание.
Станчо Чолаковъ.
Г-нъ Станчо Чолаковъ е редо
венъ доцентъ. Преподава фи
нансова наука, учение за ба
ланситв и стоп. география.
Г-нъ Станчо Чолаковъ е ро
денъ въ с. Никюпъ, В. Търнов-ско. Презъ 1925 г. завършва
Висшето търговско училище,
Варна и бива назначенъ за
асистентъ при сжщото. Като
такъвъ следва и завършва
факултета по държавни науки
при > Берлинския университетъ,
а по-късно, като редовенъ пре
подаватель, е билъ на специ
ализация въ Института за свътовно стопанство въ Килъ.
Отъ 1934 г. е редовенъ до
центъ.
По-важни трудове на г-нъ
Ст. Чолаковъ еж: Опитъ да се
установятъ проявит-fe на пре
ките налози чрезъ изследва
нето имъ въ Варненския данъченъ районъ; Финансовото
състояние на селските общини
{премирана отъ Академията на
наукитъ); Свободни зони у
насъ и възможностьта за от-

„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ
„Оценкитв при годишните ба
ланси".
Г-нъ В. Гериловски е авторъ
още и на следнитъ трудове:
„Събирателното дружество отъ
юридическа и счетоводна гле
дна точка", „Научна организа
ция на предприятията", "Сборникъ отъ задачи по счетовод
ство", както и на редица ста
тии отъ счетоводенъ характеръ,
печатани най-вече въ „Известия
на заклетите експертъ-счето-
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водители". По настоящемъ се фесионално търовско училище,
печата неговия курсъ Теория и е взелъ участие презъ 1925-26
г. при организирване счетовод
на счетоводството.
ството
на мини Перникъ.
Бойчо П. Бойчевъ.
Презъ 1926 г. постжпва въ Вис
Г-нъ Бойчо П. Бойчевъ е ре шето търговско училище ка
довенъ доцентъ, застжпващъ то асистентъ. По-после бива
индустриално и банково счето назначенъ за редовенъ препо
водство и търговско емвтане. даватель, а отъ м. декемврий
Роденъ е въ с. Ичера, Котлен- т. г. е избранъ за редовенъ
ско. Възпитаникъ е на Висше доцентъ.
то търговско училище — Вар
До сега г-нъ Б. П. Бойчевъ
на. Билъ е директоръ напро- е издалъ следнитв трудове: „За-

Върховенъ училищенъ съветъ

научния комитетъ при - Мин>Р
стерството "на Желъзницитъ);
Днешнитъ задачи на финансо
вата ни политика въ връзка
съ влиянието на данъцитв Отъ лЪво на^дъсно, седналитъ: Люб.Вълкановъ,гл. секретарь на Варн.търг.-инд. Камара; проф.д-ръ Я.Нрнавърху частното
и народно удовъ, ректоръ на Висшето търговско у-ще; Б. Лбаджиевъ, председателъ на Варн.търг.-инд. камара ина!Въручилищенъ съветъ; г. Ив. Бановъ, представитель на търговското съсловие; г. Ив. Ковачевъ, предстастопанство; Стопанска органи ховния
вителъ на занаятчийското съсловие. Правитъ отъ лЪво на дъсно: Дим. Стояновъ, редовенъ преподаватель
зация на ПопулярнитЬ банки; въ В. т. у-ще; Б. П. Бойчевъ, редовенъ доцентъ; Ст. Чолаковъ, ред. доцентъ и В. Гериловски, ред. доцентъ
Основни прояви на консумати Отъ ^снимката липсва представительтъ на индустриалното съсловие. Върховниятъ училищенъ съветъ се състои
вните налози; Дейностьтд на отъ 10 души, по равно отъ търговско-индустриалната камара'и академическия съветъ. Председательтъ и гл. се
членове на съвета. Другитъ 3 представители на камарата, по единъ отъ всЬБълг. параходно д-во и значе кретарь на камарата еж по право
ко съсловие, се избиратъ отъ сесията на последната, .
нието му за платежния ни ба
лансъ; Учение за финансовото
граматика,
Мария Ив. Гюлнезова.
•стопанство и други,, печатани дачи по счетоводство" „Основни Пълна английска
въ разни научни списания. На положения въ данъчните балан Английска читанка и Англий
Г-ца Мария Ив. Гюлмезова,
нашето научно списание г.'Чо си", „Критични бележки по пред ска търговска, кореспонденция. редовна преподавателка по
писанията
на
търговското
ни
лаковъ е главенъ редакторъ.
френски езикъ, е родена въ
Дино Ст. Миневъ.
Той е и членъ на Висшия право за оценкитв въ ГОДИШ
Вар>на. Тя е лисансие по лите
НИТЕ баланси". Авторъ е и на
Г-нъ Димо Миневъ, редовенъ ратура отъ Женевския универ
статистически съветъ.
„СбОрникъ по счетоводство", и преподаватель
по френски
Вълчинъ Зл. Гериловски. на разни други статии, печатани езикъ, е роденъ въ Лесковецъ. ситетъ. Бивша учителка въ
Варненското средно търгов
въ различни списания. Неговия
Г-нъ Вълчинъ Гериловски е хабилйтационенъ трудъ е вър Висшето си образование по ско училище. Отъ 1934 год. е
редовенъ доцентъ, застжпващъ ху '„Индустриалните калкула романска филология е полу била лекторка въ Висшето
Обща теория на счетоводството, ции ц. ТБХНОТО. счетоводно изо чилъ въ София и Франция. търговско училище, а отъ на
Преди да постжпи въ Вис чалото на 1936 год. тя бива
Българска търговска кореспон бражение".
шето търговско училище, 1934 назначена за редовна препо
денция
и Организация на
год„ е билъ учитель въ Вар давателка.
тгредприятията;
Димитъръ Стояновъ.
ненската мжжка гимназия.
Г-нъ В. Гериловски е ро
Г-нъ Димитъръ Стояновъ, е
Г-нъ Д. Миневъ е авторъ на Константинъ Хр. Стояновъ
денъ въ с. Върбица, преслав
преподаватель по книгата „Н. Козлевъ и Ц. Гин- Г-нъ Константинъ Хр. Стояско. Завършилъ е Военното на редовенъ
Н. В. училище и е билъ дей- английски езикъ, английска чевъ — животъ и д -fe л о •" новъ/асистентъ по икономичес
•ствующъ офицеръ. Възпита културна^история и английска (1932 г.), на студиитъ: „Фре- ките науки, а роденъ въ гр.
никъ е на Висшето търговско търговска кореспонденция. Ро дерикъ Мистралъ", печатана Варна. Завършилъ е Висшето
училище и е постжпилъ въ сж- денъ е въ Варна: Висшето си въ списанието „Българска ми- търговско училище. Въ нача
в
щото презъ 1925 год. като асис образование е: получилъ въ съль , „Влияние на френската лото на учебната 1932-33 год.
Western
Academy
въ
Съедине
култура
върху българската об- постжпва като библиотекаръ
тентъ. Следъ двегодишна спе
циализация въ Белгия и Фран ните Щати и Emanuel Colledje щественость и литература", пе на стопанския семинаръ при
чатана в ъ годишника на В.Т.У. училището, а отъ учебната
ция става редовенъпреподава въ Торонто (Канада).
Г-нъ Димитъръ
Стояновъ ("1935 г.), както и на редъ ста 1933-34 г. е назначенъ за ре
тель. Отъ 1934 год. е избранъ
за редовенъ доцентъ. Хабили- постжпва въ Висшето търгов тии върху литературни въпро довенъ асистентъ. Понастоятационниять трудъ на г-нъ В. ско училище презъ учебната си въ списание „Листопадъ" щемъ г-нъ К. Стояновъ се на
мира на научни занимания при
Гериловски е посветенъ на 1932-33 год. До сега е издалъ и сп. „Българска мисъль.
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Висшето търговско училище
въ Нюрнбергъ. Написалъ е до
ста статии и монографии на
стопански теми, H-БКОЙ ОТЪ ко
ито еж печатани въ годишника
на училището.

ка гимназия, а по-после асис „Преподаване на: търговска ко бургъ. Билъ е лекторъ потентъ по математика при Со респонденция", печатана въ немски езикъ въ Народния
фийския у ниверситетъ. Билъ е юбилейния сборникъ на Вар университетъ въ Римъ преди
ср-вдно ' търговско постжпването му въ Варнен
подсекретарь на Варненската ненското
ското Висше търговско учили
търговско-индустриална кама училище.
ще. Тукъ г-нъ Щрьоделъ по
ра. Въ 1921 год. бива назна
Борисъ Димовъ.
стжпва презъ м-цъ септемврий
ченъ за доценть въ Висшето
Иванъ К. Пандовъ.
търговско училище и командиГ-нъ Борисъ Димовъ, • лек 1935 год.Г-нъ Иваиъ К. Пандовъ, асйс- рованъ въ Берлинъ за специ-^ торъ по н-вмски езикъ, е ро
Виктория Макова.,
тентъ по счетоводните науки е ализация при тамошното Вис денъ въ с. Бързица, Провадий
роденъ въ с. Есетлий, Добрич- ше търговско училище. Презъ ско. Завършилъ' е Берлинско
Г-ца Виктория Манова, лекко. Завършилъ е Висшето тър 1926'год. напуща училището и то висше търговско училище, торка по френски езикъ, е роде
говско училище^ Постжпва въ бива назначенъ за главенъ се- включително специалния курсъ на въ' гр. Варна.; Завършила е
училището като хонорувайъ кретарь на Варненската търгов- за"- учители въ търговскитБ Ecole Nortnale Superieure, Paris.
асистентъ презъ 1932-33 уче скр-индустриална камара, обат училища. Отъ 1924 г. г-нъ Б. Учителствувала е -въ Варнен
бна год., а отъ 1934-35 учебна че,* продължава й до днесъ да Димовъ е непрекжснато препо- ската ' девическа гимназия' ' и
год; е назначенъ за редовенъ чете лекции по политическа даватель по немски езикъ въ Варненското средно; търговско
асистентъ. Презъ 1935 год. пре аритметика въ Висшето търгов i Варненското ср-вдно търговско училище!. Лекторка е въ h Вис
кара 6 месеца въ научни за ско училище като хоноруванъ училище. Лекторъ е въ Вис шето търговско у'чилище; отъ
нимания при Висшето търгов доцентъ.
шето търговско училище отъ 1925 г. непрекжснато. Г-ца В.
ско училище въ Берлинъ. Ре-J По настоящемъ г-нъ.Св. Гре- 1928 год.
/
Манова е издала, одобрени
дакторъ е на дружественото ковъ е и председатель на Бъл- Д-ръ Алфредъ Щрьоделъ. отъ' Министерството, учебници
за търговскитъ училища. З а
научно списание, въ последна-' гарското търговско параходно
та книга на което помества дружество,
Г-нъ д-ръ Алфредъ Щрьоделъ, Своята дългогодишна - просвъстатия на тема: „Теории , за
лекторъ по немски езикъ е ро тна и възпитателна дейность
Янко Сираковъ.
сметкигЬ въ двойното счето
денъ въ Хемницъ—Саксония.За- тя е'наградена съ орденъ за
Частенъ доцентъ, застжпващъ вършилъ е.съдокторатъ презъ гражданска заслуга - II степень,'
водство».
гражданско право, търговско 1921 г. философския факул както и отъ френското прави
Динитъръ Ст. Ганевъ.
право, морско право, междуна- теть при университета въ Вюрц- телство съ „Officier d'ftcademie".
Г-нъ Димитъръ Ст. Ганевъ,;родно право и административасистенть по икономическите' но право. Роденъ е въгр.Търнауки е роденъ въ гр. Варна. За- говище. Бившъ сждия и дълговършилъ е икономическия от- годишенъ юристконсултъ на
д%лъ при Лондонския универ- Варненската община. Завърситетъ. Презъ 1933-34 учебна шилъ е юридическия факулгодина постжпва въ училище- тетъ при Парижкия университо като доброволенъ асистентъ, [тетъ. Къмъ преподавателския
а отъ 1934-35 учебна година е 'персоналъ на Висшето търговПрезъ изтеклата година, единъ спедъ другъ,
назначенъ за редовенъ асис-|ско училище се числи отъ
]
напуснаха земния животъ десетина челни п р е д 
тентъ.
932 година.^
ставители на българската научна тисъпь и изкуство.
Г-нъ Янко Сираковъ е треГеорги А. Георгиевъ.
Д а споменемъ само най-видните:
тиралъ въ разни списания въ
Г-нъ Георги Л . . Георгиевъ, проси изъ публичното право,
1. Проф. В. Н. Златарски
асистентъ по счетоводНитв нй- главно въ връзка съ' общин
уки е роденъ въ гр. Варна. Въз- ските ;стопанскй предприятия.
Ж. Ганчевъ
»»
питаникъ е на Висшето търгов Д-ръ Константинъ Войновъ.
Ив. Георговъ
tt
ско училище. Въ началото на
Б. Беронъ
учебната 1934-35 год. бива на , Г-нъ д-ръ К. Войновъ, ча
tt
значенъ за хоноруванъ асис стенъ доцентъ по стокознание
Вл. Молловъ
tt
тентъ, а отъ м. януарии 1935 и технология, е роденъ въ гр.
Н. ! Кръсти нковъ
tt
година за редовенъ асистентъ. Самоковъ. Завършилъ е Виен
Понастоящемъ г-нъ Г. Геор- ския у ниверситетъ по химия
А.
Янишевски
tt
сиевъ се намира на ... научни съ докторать. Понастоящемъ е
М. Хаджиевъ
занимания при Висшето търгов преподаватель въ Варненското
Ас.
Златаровъ
ско училище въ Нюрнбергъ. средно търговско училище.
tt
Г-нъ д-ръ К. Войновъ се чи
10. Александъръ Дзивговъ
Никола Т. Кърклисийски.
сли къмъ . преподавателския
11. Георги Баласчевъ
Г-нъ Никола Т. Кърклисийски, персоналъ на Висшето търгов
ско
училище
отъ
,м.
мартъ
т.
г.
12.
Иванъ Видю
асистентъ по счетоводните на
уки е родомъ отъ гр. Карнобатъ. По настоящемъ , печата, свой
13. Христина Морфова
Завършилъ е Висшето търговт курсъ по стокознание.;
14.
Цветана Табакова
ско училище. Въ'началото на
Йосифъ
Едуардъ
Клая.
учебната 1935-36, год. постжпва
Имена, които твориха, българска наука и раз
като библиотекарь на ( стопанГ-нъ Йосифъ Едуардъ Клая; насяха славата й й у насъ и вънъ отъ нашата дър
ския семинаръ на училището, лекторъ по -немски езикъ, е ж а в а . Осиротълата българска наука и изкуство дъл
а отъ м. февруарий 1936 год, роденъ въ Франкфурть—Герма го щ е чакатъ техни замьстници. Herли нашата
бива " назначейъ за"Д.редовенъ ния. Презъ ,1910 г.. е добилъ действителность не.поднесе горчила на нъкои отъ
асистентъ по счетоводсво........ специално образование по ези починапитъ и така съкрати живота имъ! Народенъ
ка въ Виена. Билъ е последо дъпгъ е д а тачимъ живить .труженици, които с м
вателно -преподаватель въ нем гордость за малка България.
ското; училище въ Русе, въ де
Светославъ Грековъ.
ВЪЧЕНЪ ПОМЕНЪ НА ПОКОЙНИЦИТЪ!
вическата гимназия в ъ . С л и в
е
н
ъ
и
въ
Варненското
срЬцГ-нъ ; Светославъ Грековъ,
СЛАВА НА ТБХНОТО Н А У Ч Н О И
хоноруванъ доцентъ по поли-1 но търговско училище въпроК
У
Л
Т
У Р Н О ДЪЛО!.
тическа аритметика, е родомъ'дължение на 26 години . Лекотъ ф . Варна. Завършилъ егторъ е въ Висшето търговско
д.м.
математическия факултеть при (училище почти непрекжснато
Софийския университетъ. Б и л ъ ' о т ъ основаването му. Г-нъ. И.
е учитель въ Варненската мжж-'Клая е написалъ студията

Скръбно година за българската наука.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"

Б. П. БОЙЧЕВЪ
Председатель на Д-вото

НАШЕТО ДРУЖЕСТВО
Всички, които завършватъ
известно средно или висше учебно заведение се чувствуватъ
-свързани съ последното въ
много отношения. Не само споменитв отъ единъ по-безгриженъ животъ и чувството на
признателность къмъ институ
та, който има най-голъмъ дълъ
в ъ оформяване на ОСНОВНИТЕ.
контури на нашия културенъ
образъ и въ опредъляне бждещата насока на жизнения ни
. пжть, но и общитъ интереси
и тежнения при много случаи
въ практическата ни дейность
•служатъ като обединяващо на
чало за създаване на органи
зация отъ възпитаницитъ на
дадено учебно заведение. По
добна организация служи за
духовна връзка между възпитаницитъ и института, защото
щ е пропангандира и защища
ва ТЕХНИЯ,мораленъ престижъ,
ТЕХНИТЕ професионални .инте
реси на една по-широка и
принципна основа и ще на-сърдчава и подпомага по-на
татъшната имъ научна подго
товка и културно развитие.
Такива цели се поставиха и
предъ нашето дружество още
при основаванието му.на 12 и
дителното събрание, свикано
на първата дата по инициати
вата на студентското дружество
при училището съ председа
тель Борисъ Т. Кутрянски, се
открива съ речь отъ тогавашния
ректоръ проф. Цани Калянджи•евъ, въ която последниятъ из
лага целитъ и задачитв на
проектираното за учредяване
дружество. Събранието приема
и устава на дружеството, като
при разисканията сполучливо
•се очертаватъ и насокигв на
<бждещата му дейность, а първиятъ редовенъ конгресъ" се
<:виква на 19 юлий 1931 год.
Първата
и' втората година
следъ основаването на друже
ството минаватъ подъ знака на
неговото организиране и вжтрешно заздравяване, като се
назначаватъ кореспонденти въ
ЮТД-БЛНИТВ градове, издирватъ

се заеманите служби и адреситъ на дипломираните възпи
таници на Висшето търговско
училище, а даже се уреждатъ
в ъ Варна и, нЪколко сказки.
Следващите, обаче, нъколко
тодини се характеризиратъ съ
гол%мъ застой въ дружестве
ния животъ, презъ което вре
ме се загубва и връзката съ
•членоветв на дружеството. То
ва състояние на бездейность
продължава до 1934 год., като
•презъ пролътьта на сжщата го
дина отново се поражда идея
т а за създаване на едно ново
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жествения вестникъ „Академи
чески вести", първиятъ брой отъ
който излиза презъ м. май с.г.
Отъ тази година следователно
започва по-интензивната дру
жествена дейность, която про
дължава и до днесъ. Последна
та има за резултатъ създава
нето въ Варна на единъ деенъ
центъръ, който притегли къмъ
себе си всички възпитаници
на Висшето търговско учили
ще и прави всичко възможно
да защити ТЕХНИТЕ интереси и
да имъ извоюва онова трети
ране въ нашия общественъ
животъ, което да отговаря на
тБхната научна
подготовка.

и дейно дружество отъ дипло
мираните възпитаници на Вис
шето търговско училище. За
тази целъ на19априлъ 1934 г.
се свиква извънредно общо
събрание, което избира ново
настоятелство и контролна ко
мисия. Настоятелството започва
съвсемъ отначало, като изра
ботва новъ уставъ и подготвя
свикването на 26 августъ с. г.
на втория редовенъ конгресъ
на дружеството. Сжщото реа
лизира и.едно, крупно дело,
като поставя началото.на дру При постигане ина ТБЗИ

обаче, този центъръ се нуждае
отъ материалната и морална
подкрепа на всички, чиито ин
тереси той трвбва да брани и
защищава. Тукъ требва да
констатираме, че по отноше
ние вжтрешната организация
на дружеството е постигнато
твърде много. Днесъ почти вси
чки възпитаници на Висшето
търговско училище се намиратъ въ близки връзки съ сво
ето дружество, живеятъ съ не
говите тежнения, радватъ се
на неговите успъхии на всич
ки реализирани инициативи,
които целятъ заздравяване и
популяризиране на института!
цели, въ който тЬ еж получили вие

Управителни тЬла на дружеството.

Отъ лвво на дъсно, седналитъ: Ив. Димчевъ, подконтрольоръ при Варненската община — съветникъ; Ст. Ч о
лаковъ, ред. доцентъ при В. т. у-ще, главенъ редакторъ на дружественото научно списание; Б. П. Бойчевъ,
ред. доцентъ — председатель на д-вото; Ив. Паревъ, счетоводитель Бълг. търг. пар. д-во - подпредседатель на
контролната комисия; Дим. Драгановъ, контр. докладчикъ при Обл. смЪтна палата въ Варна — председатель
на контролната комисия; правигв: Ж. Т. Поповъ, началникъ на информ. отдЪлъ на В. т. и. камара—подпредсе
датель на д-вото и редакторъ на д-веното научно списание; Ив. Бойчевъ, контр.-докладчикъ при Обл. смътна
палата въ Варна —• касиерь; П. Я. Христовъ, секретарь-счетоводитель на В. т. у-ще — секретарь на д-вото;
Ив. Славовъ, пом. данъченъ началникъ въ Варна — съветникъ; Г. Гроздевъ, чиновникъ д-во „Петролъ" —
членъ отъ контр. комисия и Ив. Пандовъ, асистентъ при В. т. у-ще — редакторъ на д-ното научно списание,
Отъ снимката отежтетвува Яс. Пъйчевъ, началникъ на търг. отдЪлъ при В. т .инд. камара—подпред. на д-вото,

шето си образование. Въ сжщата близка^ връзка се намиратъ и онези по-млади колеги,
които утре ще се наредятъ
заедно съ насъ въ дружество
то ни. Всички ТЕ разнасятъ име
то на нашата „RIma mater" и
въ най-затънтенигБ краища на
страната ни.
"Тукъ требва да споменемъ
и за дветъ печатни издания на
д-вото ни. Чрезъ „Якадемически вести" дружеството ни из
разява СВОИТЕ разбирания по
всички въпроси отъ общест
венъ характеръ, които пръко
или косвено засегатъ интере
сите на нашитв колеги и се
бори за твхното прокарване,
Това което требва да поже-

лаемъ на него е да се напра говско училище да продълви всичко възможно, щото жать своето научно развитие
да излиза месечно. Последното, и следъ напущане на учили
обаче, зависи отъ материална щната скамейка и да се ориен..
та подкрепа, която ни се оказ тиратъ своевременно въ своята
ва отъ членоветв на друже практическа дейность къмъ
ството и отъ ГБХНОТО сътрудни- всички съвременни обществени
четво по неговото списване. и стопански въпроси. Чрезъ.
Не по-малко значение има и него нъма да бжде прекжената
дружественото научно списа онази духовна връзка, коя
ние. Създаването на послед то тръбва да сжществува меж
ното презъ тази година е вто ду възпитаници и училище и
рото крупно дъло въ органи която ще подпомага и насърдзацията ни. Съ него дружество чава колегитБ въ ТБхната дей
то ни излиза отъ рамкитв на ность за рационализиране на на
по-вече или по-малко професио шето стопанство, на неговитв
налната си ориентировка и нав- институти и служби. Добриятъ
лиза въ полето на научната приемъ, който научното ни
дейность. То дава възможность списание намери въ средата на
възпитаницитв на Висшето тър-1
(Следва на страница 12}
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„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"

Колегите и въ нашата общественость ни даватъ основание
да верваме, че то ще бжде
стабилизирано още по-вече и
ще се затвърди като едно отъ
първитЬ у насъ стопански спи
сания.

да станатъ дейни негови чле
нове и постоянни и сигурни
крепители. Нека съ общи. уси
лия да изградимъ една гранит
на и авторитетна организация,
която да бжде въ подкрепа
не.само на своитв членове и
Въ името на ГБЗИ инициати стражъ на техните интереси,
ви и постижения всички въз но КОЯТО ще брани и нашата
питаници на Висшето търгов fllma mater, чиято петнадесеть
ско училище требва да се на- годишнина днесъ съ гордость
редятъ въ своето дружество й празднуваме.

ДШТП 30 ПЖМШП И ЗПВЪГШНЛНТБ.
Презъ своето петнадесетгодишно сжществувание на
шето училище е дало дипломъ за висше образование на
941 чов-вка. Отъ ТБХЪ 17 еж починали, 42 еж домакини, 68
отбиватъ военната или трудовата си тегоба, 17 еж известни
като безработни, на 60 не еж известни'адреситъу а 97 души
не еж изпратили сведения за своята професия.
По професия, останалите 640 души еж разпредълятъ
както следва:
Ржковод. Други
служби служби

Въ д ъ р ж а в н и у ч р е ж д е н и я :
Данъчното ведомство
Инспектори по труда
Митници
СМТЗТНИТБ палати,
Въ други ведомства
В ъ , банки:
Б. 3 . й К. Б . и Б. Н. Б.
Популярни банки
Частни банки
П е д а г о г и ч е с к и персоналъ:
въ Виащг учебни заведения
въ Средни търговски у-ща.
въ Професионални у-ща
въ Реални гимназии - учители
въ Прогимназии
въ Основни училища
Въ общините:
.•" селски и градски кметове
.":. ДРУГИ с л у ж б и

На самостоятелна практика
Въ частни предприятия
Въ обществени учреждения
Въ кооперации
Други служби
Всичко

24
—
4
4
41

50
. 7
6
14
70

41
19
9

102
19
4

143
38
13

56
24

—
—'
—
— .
—.
—

7
39
20
2
2
2

15

56
39

35
27
12
19
6

—
9
5
9
10

35
36
17
28
16

394

246

640

•

~

~

~

ти,' които разнообразили цели
те преследвани отъ . д-вото.
Библиотеката,
читалнята
и
столъ-клубътъ при дружество
то еж се развили съобразно
неговите възможности и нуждитъ на судентството. Презъ 1926 год. дружеството
става редовенъ членъ на новооснования Б. Н. С. С. Този фактъ
внася нъщо ново въ живота
на организацията и, безъ съм
нение, изразява едно по-широ
ко схващане относно големитт>
национални и социални въпро
си. Дружеството активно уча
ствува въ всички обществени
прояви на Б. Н. С. С. То ус
тройва протестни акции про-

Настоятелство на Студентското д-во „Хр. Ботевъ".

Rcuuwo
i^V.rl 4IYx^

26
7
2
10
29

7
39
20
2
2
2

турна работа все повече при
влича вниманието на настоя
телствата. Отъ запазенигв от
чети за дейностьта на друже
ството . научаваме, че презъ
1923 год., наприм^ръ, еж били
изнесени отъ името на просвътната комисия петь реферата, а
въ читалнята на дружеството
еж се намирали достатъчно
български и чужди вестници и
списания. Годиниттз 1924 и 25 се
характеризиратъ съ усилена и
творческа работа. При настоя
телството, освенъ просвътната
комисия,' се формиратъ още и
тъй наречените туристически,
кооперативенъ, увеселителенъ,
спортенъ и лотариенъ комите

БРОЙ 9 и 10.

Цв. Стойновъ
Председатель на Студ. д-во

[щевшото д-1 J . tail"

Петнадесеть
годишнината даватъ първиттз насоки въ дейотъ основаването на първото ностьта на • дружеството. На
висше търговско училище въ първо време то си поставя за
страната е сжщевременно и цель издаването лекциите на
скромна годишнина отъ дейно- преподавателите при училище
стьта на студентското друже то, организиране студентска
взаимопомощь и насърдчаване
ство при училището.
Презъ 1921 год., твърде ско културнитъ прояви всредъ стуро следъ откриването на В. т. дентството. Развитието на учи
училище въ Варна, група сту лището и увеличаването броя
денти полагатъ основите на на студентите налагатъ въз
студентското д-во „Хр.Ботевъ". приемането на по-обширна и
Научните изисквания и нужди разнообразна програма за дей
т е на студенството при ново- \ ность. Постепенно се създаватъ
създадения учебенъ йнститутъ традиции, а социалната и кул

Отъ лъво на дъсно, седналитъ: Христофорь Ценовъ, председатель на
контр. комисия; Таврилъ ЦвътаноБЪ, подпредседатель на д-вОто^Дс*1ГВ^
Лозановъ, секретарь; правитъ: Борнсъ Пашевъ, членъ отъ контр. ко
мисия; Иванъ Тодоровъ, председатель на увеселителната комисия; Иванъ
Ивановъ, домакинъ на д-вото; Илия Дълевъ, председатель на просвът
ната комисия; Георги Найковъ, счетоводйтель на д-вото; Павелъ Ива
новъ; протоколистъ. Отъ снимката отежтетвуватъ: Цвътанъ Стойновъ,
председатель; Кузманъ Кутевъ, съветникъ и Б. Салтировъ, касиеръ.

тивъ мирнигБ договори и под тие. Големата издателска дей
помага общонароднитБ кул ность, формиранитъ културни
турни начинания на съюза. кржжоци и засилената взаимо
При провеждането на своята помощь говорятъ за желание
дейность, дружеството си, пое то да се направи отъ друже
тавя здрави, идейни.. основи. ството изразитель на културния
Принципите на Б. Н. С./С. — животъ вертздъ варненското стуакадемичность, надпартийность денство.
и родолюбие, ставатъ ржкоДнесъ, както и преди, сту
водно начало на дружествени- дентското д-во се стреми да
rfe настоятелства отъ 1926 год. установи здрави връзки съ
насамъ. Дружеството почва бър средата, въ която работи. Отзо да крачи напредъ и встзка зивчивостьта и искреното же
нова година му носи нови ус- лание за сътрудничество на
ГГБХИ по пжтя на организаци студентството еж най-добрата
онното, вжтрешно заздравява гаранция за успехъ въ всеко
не и външно, обществено приз начинание. Обединението на
наване. Ржководителите му вли- всички студенти, безъ разлика
затъ в ъ контактъ съ обще на тъхните убеждения и при
ствените институти и фактори и вличането имъ за общополез
се мжчатъ да ги заинтересу- на работа е една отъ най-важватъ въ живота и работата на НИТБ задачи на д-вото. То съз
студентите.
нава, че равнодушието къмъ
Днесъ, когато дружеството общественитЬ и 'национални
обединява по-големата часть на въпроси' нъма мъсто вср-вдъ
варненското студентство, нас българската академическа млатоятелството на сжщото съз дежь. Тя не бива да отхвърли
нава- големитв задачи, поста възлаганитъ й надежди за по :
вени. предъ него. То винаги се добро бждеще, а да докаже,
е старало при своята дейность, че младитв еж най-въодушеимайки предвидъ завещаното венитъ носители на новигЬ
отъ основател ит-fe и градите- идеи, че ТБ най-лесно ги възЛИТБ на дружеството, да го приематъ и поставять надъ
води къмъ непрестанно разви всичко..

БРОИ 9 и 10.
При бждещата . си дейность
студентското д-во разчита на
подкрепата на своитъ членове.
Само обединенитъ усилия на
всички ще направятъ отъ дру
жеството истински защитникъ

„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"
на интересите на студентите и
помощникъ при всестранното
имъ образование и подготов
ка за предстоящата имъ сто
панска и обществена работа
Цвътанъ Стойновъ,

пятъ острите политически раз
личия и ще създадатъ всръдъ
студенството ВИСОКИТЕ идеа
ли на другарство, взаимно ува
жение и зачитане.
Остава най-главното, да се
явятъ на сцената лицата, кои
то, опрени на уважението и
любовьта на голъми групи сту
денти и, въоржжени съ тактъ
и енергия, биха превърнали
днешнит-Б инертни студент
ски маси здрави въ обединения
отъ весели младежи, които
знаятъ да се веселятъ,,. но и
да работятъ, които знаятъ да

СТР. 13
се критикуватъ, но и да се
уважаватъ.
Какъ и въ какво би се из
разило практически постепен
ното създаване на студентски^
тъ традиции е въпросъ на обсжждане и решение. Въ товЪ
отношение би допринесло ежществуващото днесъ студент
ско дружество, което ще си
остане общъ изразитель не.
студентските тежнения и за
щитникъ на неговите интереси,
Да работимъ за създаване
на студентски традиции въ
Варна.

В. Манова — лекторка

МЛАДЕЖЪТЪ ВЪ ОБЩЕСТВОТО
Знамето на варненското студеитство

]j

Човъкъ развива познанията,
чувствата, обноскитъ и любезностьта си въ обществото, тъй
като той е обществено сжщество и като такъвъ, той се нуж
дае отъ другитъ хора. Всъки
требва, следователно, да тър
си такава сръда, кждето да
може да усъвършенствува сво
ето държание, отъ което ще
зависи по-нататъкъ и неговото
поведение въ различнитъ об
ласти на живота, защото примърътъ е най-силниятъ фак-

сивитъ студентски традиции,
запазени и до днесъ въ тия
университети и възприети и
приспособени къмъ съвременНИТБ условия въ по-новигв
висши учебни заведения. Красивитъ студентски униформи,
шпагитъ и . гуляитъ- еж,,, само
въйшнйя!'йу необход имъ изразъ
"A* ."S^
на великото дъло, което сбли
жава и създава възвишени по
риви у онъзи, които еж при
зовани да пишатъ утрешната
то въ МНОГОЛЮДНИТЕ улици. ;
Студенствуването е идеалъ, история на своитъ народи.
къмъ който мнозина се стреПри нашата Alma mater треб
r \ *•
v.
мятъ, но малцина постигатъ. ваше да бждатъ създадени от
•Студентсиитъ години еж, годи давна студентски традиции.
ни на много права и малко за Отъ софиянци варненското сту
дължения. Презъ тия: 'години деитство може и тръбва да
студентътъ тръбва, наистина, почерпи добъръ примеръ въ
много да работи, за да»заста това отношение. Защо тогава торъ въ живота. „Кажи ми, съ
не, следъ като завърши, съ то бездействува? .
кого се събирашъ, за да ти
достойнство въ редицата на . По наша преценка причини кажа, какъвъ си", казва на
родната поговорка.
националния,елитъ; презъ еж- тъ еж нъколко:
Съ думитъ добра дружба не
щитБ тия години, обаче, той
1.-. Липсата на достатъчно па
има право и много да се весе рични сръдства у нъкои сту тръбва да разбираме само външность, парадиране' съ богат
ли, за да бждатъ по-леки тя- денти;,
жеститБ, които утрешниятъ жи2.; Партийно - политическата ства, знатность и др., тъй като
.вотъ на избраникъ му готви. раздробеност^, на която сту- тъзи качества еж временни: да
не мислимъ, напр., че недобре
Студентътъ е, и требва да дентството не е чуждо;
.
бжде особено чувствителенъ .3. Липсата на вдъхновители облечениятъ и бедноживущикъмъ културно-общественитБ й и създатели на студентскитъ ятъ младежъ не е добъръ въ
обществото и не притежава ду
политически . прояви на своя традиции.
народъ и на своята държава.
Първата причина, споредъ шевни качества. Напротивъ, той
Въ сжщото време, обаче, той насъ, не е сжществена. Не съ м о ж е да превишава съ своя
образование, характеръ
тръбва да уважава онези, кои много пари се подържа висо умъ,
то не мислятъ като него, тръб ко духътъ у студента. Напро- много quasi интелигентни хора,
ва да почита своитъ против тивъ, студентскитъ обединения, които ценятъ външното и пакоито биха провеждали сту радиратъ съ.- повърхностните
ници;
Чрезъ дългото общуване дентскитъ традиции, биха да си познания."
Често пжти много млади хо
пъкъ между студенти съ една- ли възможность на по-беднитъ
къвъ произходъ или, еднакви студенти да не чувствуватъ ра попадатъ въ едно особено
•обществени тежнения, у сту- несгодитъ на социалнитъ раз положение, непознавайки ис
дентството се създава и за личия. /V това е вече едно, по тинското значение на общес
твената среда. Т% като да не еж
крепва високия идеалъ
на стижение.
другарството и на себепожертву
Отъ друга страна, сжщитв били никога въ добро общес
вателностьта.
студентски обединения, да ги тво, въобразявайки се, че зна
Върху тия именно ; нъколко наречемъ корпорации, чрезъ ятъ всичко, ставатъ за посме
основи се създадоха въ стари- едно културно ржководство и шище съ държанието си въ
ТБ университетски градове кра здрава дисциплина ще .притж- такава среда, напр. не си сваВъ седемдесеть-хилядна Вар
на живъятъ хиляда души сту
денти, пълни съ енергия и жизнерадость. Хиляда интелигент
ни младежи прекарватъ въ на
шия градъ три отъ най-хубавитъ години на своята младость и все пакъ населението
mLmW4yw!fBj*tJ№lW&$ffi&W№
чрезъ пъстрата феерия; която
тъхнитъ червени шапки създа
ватъ надвечерь изъ дв«жение-

лятъ шапката при влизане въ
стая, държатъ ржцегв си въ
джобоветъ, свирятъ съ уста,
затварятъ вратата подъ носа
ви, заематъ първите мъста и т.
н., злоупотръбяватъ съ любезностьта и довърието, които имъ
оказватъ, започватъ да фамилиарничатъ и тогава страститъ имъ като взематъ връхъ,
ТБ се проявяватъ отрицателно:
или се погубватъ, или- погубватъ ОКОЛНИТЕ си и ставатг.
отровни газове за обществото,
Обществото се нуждае отъ
силни души, които да вършатъ.
велики благородни двла й да
бждатъ посочени, отъ всекиго,
Отъ гвхъ се изискватъ жер
тви, за да послужатъ на живо
та; ТБ тръбва да служатъ не
Науката, изкуството, общество
то, за да станатъ герои на об'
ществения духъ, като* даватъ
всъки "день жертви, .'макаръ' i\
малки, за облагородяването" ),
издигането на человъчеството,
Нъма нищо no-възвйшено отт,
това, да услужишъ на истинаfa, да бждещъ чистъ при тбJTEMH . съблазни,. да изпълнявашъ добросъвестно*й найдребнитъ си. задължения," кой
то ти поднася-животътъ.
На т о в а Ь ж ' способни . само
силните'души, само характери
нитъ хора, които ще могатъ да
укротять въ себе си тровещиТБ ги страсти.
„Тия отъ младежитъ, казва
професора Т. Тотъ, които не
еж устоявали на страшната
буря' на страстите, която ги е»
люшкала, като есенни листа,
у ТБХЪ липсватъ силни вжтреш
ни спирачки".
Мисли' винаги и си давай
ясна -смътка, какъ си се държалъ презъ време на ТВОИТЕ
необуздани страсти; защото са
мо така ще можешъ да се научишъ да обуздаешъ твоето
нисше „азъ". „Само този може
по-късно да бжде водачъ, кой
то се е научилъ самъ себе си
да води".
В. Манова,
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Варненски граждани,
Посетете иасово юбилейното праздненство, което се устройва въ недЪля,
27. т. и., въ ВАРНЕНСКИЯ НАРОДЕНЪ ТЕАТЪРЪ по случай петнадесетгодишнината отъ основаването на ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА:
1. а) Шуми Марица; б) Химнъ на Н. В. Царя; B)Gaudeamus igitur — изпълнява смесенъ студ. хоръ.
2. Отчетъ запетнадесетьгодишната дейность на Висшето търговско училище (1921 — 1936 г.), представенъ отъ ректора на сжщото г. проф. Д-ръ Я. Ярнаудовъ.
3. Едгаръ По. Камбани—изпълнява г. Иорданъ Черкезовъ.
4. Пролетаризацията на българското земледЪлско население—чете проф. Н. В. Долински.
5. Студентски песни изъ „Стария Хайделбергъ"—изпълнява смесенъ студентски хоръ.
6. Massenet, Scenes pittoresques—изпълнява смесенъ студ. оркестьръ. Диригентъ Папанчевъ.

Начало точно 10 и половина часа сутриньта. Входъ свободенъ.

ОТЪ ДРУЖЕСТВОТО.
Д. Енчевъ
Председатель на д-ния клонъ - Пловдивъ

Професионалянто организации и нашето w

Трудностите по отстояване
то на икономическите интере
си въ днешната сложна ор
ганизация на политико-икономичния животъ на държавата,
създадоха условия за засилва
не на организационното съ
трудничество на хора съ еднак
ви* икономически интереси.
Така много разпространенитЬ
днесъ професионални органи
зации обединяватъ своитв съ
мишленици на чисто икономи
ческа база, формулиратъ ТЕХ
НИТЕ искания и ги налагатъ за

обсжждане и удовлетворение.
Споредъ насъ главнитв усло
вия, които гарантиратъ успе
ха на една професионална
организация еж следнитъ: на
първо место ние поставяме еднаквостьта на интереситв на съ
ставляващите я индивиди, обу
словени отъ еднаквото имъ
икономическо и социално по
ложение; на второ место близостьта на интересите на гру
пата, обединена въ професио
налната организация съ инте
ресите на по-големите обще
ствени организации, като дър
жавата, общинитв и пр.; найпосле ние не можемъ да не
отбележимъ многосистемностьта на организацията като факторъ на нейния успехъ. Безспоренъ е фактъть, че успехътъ се определя отъ съотно
шенията на СИЛИТЕ. Всичко онова, което може да натежнБе
на едната или другата страна,
не бива да бжде принебрегнато.

Основано едва преди четири
години, то наистина можа да
обхване и организира големъ
брой абсолвенти, но заемащи
най-различни държавни, об
щински, обществени и частни
служби, както и упражняващи
самостоятелни занятия. Този
разнороденъ съставъ на членоветв на дружеството ни и
разнообразието въ интереситв
имъ, поставятъ на нашата ор
ганизация твърде тежка зада
ча. Но ако разновидността на
службитв, които заематъ нашитв колеги, усложняватъ дейностьта на дружеството и я
разчленяватъ въ много посоки,
не би ли било умъстно да си
зададемъ въпроса: кое е това
общо, което би обединило
всички ни въ едно цъло?

И наистина, ако и специал
ните интереси на * заемащитв
различни служби въ разните
ведомства да не съвпадатъ
напълно, има н%що общо, ко
ето ни свързва въ едно общо
цело: еднаквото образование.
Изоставяйки
многоликиять
характеръ на специалните служ
би, които нашитв колеги за
ематъ, и спирайки се на база
та на общо обединяващото
еднакво образование, ние не
можемъ да не константираме,
че нашитв интереси надхвър
л я л . границите на дружество
то ни и навлизатъ въ обсе
га на други сродни намъ ор
ганизации.

Нашето дружество на завър
Щомъ е така, ние сметаме,
шилите Висшето търговско училище, между другото, си по че нашето дружество трвбва да
ставя и професионални задачи. разшири с в я я кржгь н а
Условията, въ които то е по действие, като потърси сътруд
ставено да работи за профе ничеството на останалитв сро
сионалната защита на своитв дни нему организации. Ние мичленове, имайки предвидъ го слимъ, че само по тоя пжть,
реизложеното, не еж особено .масово обединени подъ знамеблагоприятни.
[ то на ВЪЗМОЖНИТЕ най-общи

интереси, ще можемъ да. се
надвваме на значителни при
добивки въ областьта на професионалнитъ
ни интереси.
Само тогава, при изработване
то и гласуването на закони,
таблици, правилници и пр,
нашето компетентно мнение
ще бжде внимателно излушвано, ценено и даже изисквано
отъ мвродавнитв фактори. Пжтьтъ, който води къмъ
установяване на това надеж
дно състояние на организаци
ята ни, неминуемо тръбва да
мине презъ една междинна
станция —* обединението на

всички абсолвенти на Висше
то търговско училище въ Вар
на въ редоветв на нашето
дружество. Следъ това вече,.
последното ще требва да ко
ординира своите действия и
усилия съ усилията на сродНИТБ намъ организации, по по
соката на достойната и своевремена защита на общитв.
ни професионални интереси.
Нека навлеземъ всички в ъ
редоветв на нашето дружест
во и съдействуваме за негово
то стабилизиране и насочване
по гореочертанитЬ насоки. _

Ат. ЖелЪзковъ
учнтель въ Ср. търг. у-ще-Варна

1

I

Висшето търговско училище , собност^та да извличатъ повъ Варна, чийто петнадесеть- голъма" полза отъ фактитв, да
годищенъ юбилей се праздну- бждатъ по далновидни въ сво
ва сега има девиза: „Отъ жи ята бждаща частна и обще
вота — за живота". Познани ствена дейность и тази дей
ята, придобити тамъ, не еж са- ность да не бжде единъ слъпъ
моцель, а ервдетво за борба рефлексъ, а обмисленъ плановъ живота. То има строго ути- мвренъ актъ. Цельта на Ака
литаренъ характерь. Тукъ мла- демията е да запознае СВОИТЕ
дежъть миналъ курса на гим ПИТОМЦИ съ всички необходи
назията, допълва своитЬ по ми предпоставки за една пра
знания и оформява мирогледа вилна финансова и администра
си. Т о й придобива
вси тивна организация на стопан
чки ония познания необходи ското предприятие. Предъ ТБХЪ
ми за търговеца при днешния се изтъква, че успеха на ВСГБсложенъ механизъмъ на раз- ко стопанство се гради върху
мена и производство.-' Много непрестанния и ползотворенъ
отъ възпитаницитЬ на Варнен трудъ на човвка, като по то
ската търговска академия еж зи начинъ въ тъхъ се култи
вече въ първите редове меж вира любовь къмъ тоя трудъ.
ду строителите на нашата ма Благосъстоянието на отделна
териална култура. Тя дава ед та личность води къмъ благо
на солидна теоритична и пра състоянието на нацията, а бла
ктическа подготовка на всички госъстоянието на нацията во
бждащи деятели въ областьта ди къмъ икономическа и по
на частното и народното сто литическа н е з а в и с и и о с т ь .
панство. Изучавайки народно Чрезъ преподаваните дисци
то стопанство и разнитЬ про плини въ младенческитЬ души
яви на стопанската дейность, на бждащитв стъпански дея
възпитаниците на Търговската тели се насажда чувството
академия схващатъ условията, къмъ самоконтрола, редъ и
отъ които зависи добрия ус- точность. Наредъ съ това въпвхъ на тая дейность. Наредъ ТБХЪ се култивира здравъ насъ това Т Б придобиватъ спо- ционаленъ духъ, уважение и.
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преданость ~ къмъ държавната подавателскиятъ персоналъ по говорна учителска професия, jra potentes" — „Каквото мовласть, която за ТБХЪ вече не търговско-икономическигЬ дис чийто девизъ е: „Всичко за жахъ направихъ, който може
нека направи по вече".
е единъ натрапничавъ инсти- циплини почти въ всички на другитъ, нищо за себе си*.
туть, а институтъ съ строго ши търговски гимназии е ком- Години вече откакъ напу
опред-влени задачи,
за по плектуванъ отъ възпитаници снахме Академията, години
стигането на които еж. необхо- т е на Търговската академия. вече какъ вихърътъна живота
.дими маса'парични сръдства. А да учишъ нъкого, требва ни отнесе далечъ единъ отъ
АдресЪ ДО Царя. Делегация,
И тЬзи финансови средства преди всичко самъ да си нау-другъ, но приятно изживени- състояща
се отъ Н. Преосве
ще се събиратъ отъ тия, кои ченъ. Тъзи учители даватъ о- rfe дни тамъ ни карать често щенство епископъАндрей,
то се ползуватъ отъ облагитв сновата на тия, които ще оти- да си спомняме за безгрижния седательтъ на Варн. търг.пред- ин
пъленъ
на тая власть. Чрезъ това се датъ да следватъ по нататъкъ, студентски животъ,
дустриална
камара
-г?
Б.
Абадразвива социалното чувство и а на онъзи, които ще отидатъ съ младенческо щастие, възви жиевъ и ректорътъ на Висше
усетъ къмъ обществена дисци да работятъ направо въ живо шени блънове, непостигнати то търговско училище г.проф.
плина.
та, една обстойна теоритическа мечти и идеали. Като г изморе д-ръ Я. Арнаудовъ се е явила
Търговската академия, ма- и практическа подготовка за ни друмници изъ пжтя на жи предъ Н. В. Царя въ Евксинокаръ че е .специално учили самостоятелни' и ржководни вота ние често обржщаме гла градъ и му е поднесла адресъще, благодарение на тази все служби въ областьта на сто ви назадъ и съ затаенъ дъхъ покана за юбилейното праздгледаме стръмните и криви
странна подготовка, нейнитв панството.
ненство на училището.
питомци
имат ъ
твърде . Днесъ.празднувайкипетнаде- пжтеки, по които сме минали
НОВИ ДОЦеНТИ. Н а ш и я т ъ
широкъ шансъ за приложение сеть-годищнината на "нашата въ луди младини. Въ ' паметьпредседатель
и редакторъ г.
та
ни
тогава
почватъ
да
се
нина своя трудъ въ; живота. Ед „Длма Матеръ", ние' възпита
ни отъ тъхъ
организиратъ ниците на Академията отпра- жатъ като рубини споменитв Бойчо Бойчевъ е избранъ за
свои самостоятелни предприя вяме възторжени адмирации; за ония дни на радость и ве- редовенъ доцентъ по счетовод
тия. Други постжпватъ като къмъ уважаемигв наши г. г.; селие, които отдавна отлетвха ство при Висшето търговско
За редовенъ доцентъ
счетоводители при частнитъ професори, които не жалиха но оставиха въ душитв ни училище.
статистика,е избранъ г. д-ръ
предприятяи и еж истински сто време и трудъ да ни дадатъ! свътли струи. Все пакъ спо- по
Ив. Стефановъ, отъ Института
пански съветници и сътрудни една солидна подготовка, за мени и само спомени ще си за стопански проучвания при
ци за преуспяването на пред което ний сме имъ твърде останатъ тъ. . .
университета. Предстои изборъ
приятието.: -Мнозина постжп- признателни. Тъхниятъ безгра-. Нека нашите последователи, на редовенъ доцентъ по прав
ватъ на -държавна и ^общин ниченъ идеализъмъ и голъма! сегашни питомци На "Академи- ните ,науки измежду сръдата
ска служба, гдето чрезъ .своя преданость да служатъ чрезъ ята, работятъ съ всички сили на 8 кандидати. Рецензенти еж
трудъ допрйнасятъ-за правил просветата предъ олтаря на.; за издигането на нейното ре- г. г. проф. В.<Ганевъ и проф.
ното функциониране на общия Отечеството, породиха у мно-|номе и единъ день напущайки Л. Диковъ.
държавенъ апаратъ. Между зина у насъ желанието да gee- я да може всеки .съ чиста съTfexib еж и тия посветили : се посветимъ съ сжщата любовъ' весть да каже предъ себе си:
на"учителската професия.,Прег на.благородната и високо от-J.Quid potui feci, faciant rmelio- Печатъ „Варненска поща*

Вести и съобщения
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Билети отъ всички серии отъ VI аЪпъ на
Държавната лотария при лотарийна

КйШШ .ЩАСТИЕ" - u J Ш И " .
МАГАЗИНЪ

Електротехника,
Родно апарати, 1
Грамофони.

КАФЕНЕ

но Ат. Трандофиповъ
ул. „Царь Борисъ"

ПРИСТИГНЯХЯ ЗА ПРЯЗДНИЦИТБ
ПОСЛЕДНИ МОДЕЛИ,

„ДС ТОРИЯ"
Предлага на г. г. сту
дентите — вечерь —
и г р а н е иа карти при
|
намалени цени.
;_-;

пердета, корнизи, тран-1 Втория
— игра
на етажъ
билярди.
сперанти и др. v цени намалени.

МАГАЗИНЪ

Георги . 1 Бошнаковъ
ВАРНА

ПАЛТА и БАЛТОНИ
по случай праздницитв
на много намалени цЪни

)WV««N«VW*WW*«VV«VP

БОНЧО НИКОЛОВЪ
МОДЕНЪ КРОЯЧЪ'
УЛ. „ШИПКА"- ВЯРНА
IVWWWOTWfVW

i

СТР. 16.

БРОЙ 9 И 10.

„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"

сладкарница и бозаджийница
на Стоянъ Ллексиевъ
ПЛОЩПДЪ МУСЯЛЯ — ВЯРНЯ
КЛОНЪ СРЕЩУ „МОРСКО ОКО"

РЕСТОРАНТЪ

Морско око
ВАРНА
Най-реномирания и достжпенъ за всички, отлична
скара и натурални напитки. Посетете rol

Първоразряденъ МДГДЗИНЪ

БОЗА
ХАЛВИ

„БЛОКЪ"

ВСЪКДКВИ БОНБОНИ, БДКЛДВА
ФОНДДНИ, КЛДДИФЪ И ДРУГИ
С Л ДДКДРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ул. „Царь Борисъ" 8-а — Тел. 2289.
Само при представителя на ПЪЕВЪ, БЕРЯХЯ й др. ще
намерите всичко най-прЪсно и по фабрични цени.

Аврамъ Г о м б е р г ъ — Варна

Постояненъ депозитъ

"

ОБУЩАРНИЦА

„ЕВРОПА"

ВАРНА

на ИВАНЧО СТОЯНОВЪ

ОСНОВЯНЯ 1913 ГОДИНЯ

ул. „Царь Борисъ" — Варна

ЕЛЕГАНТНИ ДАМСКИ и М Ъ Ж К И
ОБУВКИ ОТЪ НАЙ-ФИННИ К О Ж И
М

й

СПЕЦИЯЛНЯ ВЯГОННЯ ГРУПЯЖНЯ
СЛУЖБЯ ОТЪ ВЯРНЯ
ЗЯ ВЖТРЕШНОСТЬТЯ НЯ СТРЯНЯТЯ
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ
зя износъ ня ЗЪРНЕНИ ХРЯНИ, ВЯРИВЛ, ЯЙЦЯ, ТЮТЮНИ И ДОБИТЪКЪ

ft
ул. „6 септемврий" — Варна
Най-посещаваниятъ ресторантъ въ Варна

Внра н доОрокачествева храна.

Вежлива прнслуг

Мебелни транспорти

НА Р Е Д О В Н И Т Е А Б О Н А Т И — О Т С Т Ж П К А

Кшщщо II тшзшщи

СТЕФДНЪ ВДСНЛЕВЪ
ВСИЧКИ КЯНЦЕПЯРСКИ И УЧИ
ЛИЩНИ ПОТРЪБИ, УЧЕБНИЦИ,
ПРОЧИТНИ КНИГИ, РЕЧНИЦИ И
РЖКОВОДСТВЯ ЗЯ ЧУЖДИ
ЕЗИЦИ.
ГРЯМЯДЕНЪ ИЗБОРЪ ОТЪ
ПРЕДМЕТИ за ПОДАРЪЦИ и

Спомени отъ Варна
ИЗРЯБОТКЯ НЯ ВСИЧКИ
ВИДОВЕ П О Д В Ъ Р З И И

и

За телеграми: Стоянъ Николовъ, телеф. 24-85

тотю УЗУНОВЪ
ВАРНА — у л . „ П р е с л а в с к а

А

Складъ на нан-фннни вълнени платове
ПРИ НАЙ-ИЗНОСНИ

ЦЕНИ

МДГДЗИНЪТЪ НА

Д. Йовковъ & Н.Жечевъ-Вапна
жгъла подъ хотелъ „Новъ Преславъ"
Разполага съ най-големъ изборъ отъ филцени шапки.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ШДПКИТВ P a n i z z a
Дамски такета, ризи, пижами, най-модерни десени марка
„ЕЛИТЪ". Вратовръзки, яки, чорапи, фланели, корсажи,
кюлоти, хавлии, дамски чанти, мушами за маси,
куфари, бански принадлежности и др.
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