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НАБЛЮДАТЕЛЕНЪ

Т. Поповъ

Една предстояща реформа
въ юридическия факултетъ при държавния университетъ
Въ едно отъ последнитв си въ програмнигв имъ изисква
изявления г. , м-рътъ на. ; про- ния; той ще требва Да въдво
свътата^—. проф.> ./УЦневъ, съ ри и единъ общъ основенъ,
общава решението си да про прецизенъ й справедливъ кри
кара раздълянето на юридичес терий за рекрутйране състава
кия факултетъ на два отдъла на следващитъ; най-после, той
—чисто юридически и държав- неминуемо тръбва да засъгне
и да стандардизира и вжтрешно-стопански.
Онова, което въ случаятъ нит-fe условия на работа" и
ни прави впечатление, е об обучение.
Когато се говори за необхостоятелството, че този въпросъ
се разглежда, ^откжснато отъ димрстьта отъ у£таномването
известенъ * справедливъ
другъ единъ много по-важенъ, На
разрешението-' на...който,;>увъ подб^Ъъ* на условията, при
ежщность, ,,би ^ггръбвало, да коит^/се провежда висшето
реши навременностьта и раци Cronl'iPfcfio образование и при
оналността на -проектираната коитй абсолвентътъ на съот
реформа и ще : спечели или ветното учебно заведение ще
отблъсне общественото мнение. може съ . достойнство да се
Желанието ни е да подчерта- ползва съ прозвището вишистъ
емъ необходимостьта, частнитъ по стопанскигБ науки, не може
въпроси отъ дадена область да не се натърти на обстояда се-, разрешаватъ само въ тетството, че едно отъ сега
връзка съ разрешението, кое сжществуващитБ висши сто
то ще получатъ общигв основ пански учебни учреждения —
университетъ, е
ни въпроси на тази область, Свободния
отъ неСъобразно съ това, въпросътъ д е р а й л и р а л о
'за^осжществяването на проек избъжнитъ общи условия за
тираната реформа въ Юриди провеждането на висша наука.
ческия факултетъ тръбва да Студентски кадъръ, събранъ
се^постави въ най-тъсна връз почти изключително/ изъ чика-съ сегашното състояние и новническитъ среди; j вечерни
изключватъ
Ууждй на висшето стопан занятия, които
ско образование, което тя ще една резултатна научна рабо
та; незадължителни посещения
засегне,
Понастоящемъ висшето сто на лекциитв — обстоятелство,
изключва безусловно
панско образование на стра което
ната се намира въ ржцетъ на необходимото и сжществено
обществени учреждения, фон условие за основната и систем
вишиста
дации и. частната инициатива. на подготовка на
Благодарение на това, единъ изобщо; и най-после, изключи
стопански отделъ при Държав телно нередовенъ и нехабилиния университетъ
наистина тиранъ при университета перби могълъ да изиграе ролята соналъ, отклоненъ отъ своята
на единъ регулаторъ, на единъ, основна работа отъ пръмитъ
така да кажемъ, стандардъ, задачи на своя втори, а може
къмъ основнитъ линии на кой би трети и четвърти ресурсъ
то останалите учебни институ и интересъ, еж условията, при
ти ще прибавятъ , само отдел които се работи въ този уни
ни нюанси. Този стандардъ, верситетъ и които винаги еж
по-нататъкъ, ще тръбва вед- давали поводъ за справедливо
нъжъ за винаги да внесе категорично отричане на не
компетентность
въ
редъ и качествена еднаквость говата

областьта на висшето образо
вание изобщо. Отрицанието на
тази компетентность отдавна
надхвърли личнитъ разбирания,
доби гражданственость и още
преди 2—3 години намъри изразъ и въ едно решение на
факултетнигв съвети при Дър
жавния университетъ.
Най-очебийното въ случаятъ,
обаче, е, че въпреки безспор
ното-единодушие, така спон
танно изразено отъ всички не
заинтересовани сръди, шепата.
заинтересовани успъха, по не
известни намъ пжтища, да се
противопоставятъ на похвалниrfe старания на искренитв ра
детели за стабилизирането на
висшето стопанско образова
ние и да поддържатъ живота
на тази свидна креация на
частни интереси, но за съжале
ние, съвсемъ неудачна „алма
матеръ" на висшето образо
вание.
Не сжществуватъ вече неза
интересовани сръди и безпри
страстни компетентни фактори,
които да не еж убедени въ
непригодностьта на Свободния
университетъ къмъ изисквани
ята на висшето образование.
Въпросътъ е станалъ така ропуляренъ, моментътъ е така благоприятенъ за разрешението
му, че случаятъ не тръбва да
се пропуща.
Създаването на единъ сто
пански отделъ при Държавния
университетъ би изиграло сво
ята роля, а самиятъ отдълъ
би оправдалъ своето сжществувание само при условие,
че принципните положения по
отношение на студентския и
преподавателски съставъ, учеб
на програма, начинъ на обу.чение и пр. и пр., лъгнали въ
неговата всестранна организа
ция, ще бждатъ проведени и
по-нататъкъ, като задължител(Следва на 2 страница)

ПОСТЪ

39 ЧИЯОВНШТВОТО
Съ редица закони и наредби-закони се проведе регламентация въ
много професионални области. Тър
говия, индустрия, занаяти,
сво
бодни професии и др. сеползуватъ
най-широко отъ закрилата на закона
срешу безразборното навлизане въ
сферата на тьхната дейность на
случайни хора. Тамъ кждето ни
кога имаше пълна свобода, сега влад*е единъ законно установенъ редъ,
Онази професионална група,
обаче, чиновничеството, която ра
боти почти; изкьючктедкв- rfc пошироки или ПО-TSCHH обществени
интереси, все още яе може да нам*ри законно очертани граници на
своята специална область или пъкъ
продължава да търси своята за
щита въ отдавна отживъмш зако
ноположения.
Не може да се отрече, че се на
правиха опити да се уредятъ или
опрЪснятьи нъчши отъ ТЕЗИ облас
ти. Изработи се и се постави на об
ществено разглеждане
наредбазаконъ за стабилитета на чиновничеството, който тръгваше да уре
ди положението на служителите на
държавата, общините и обществе
ните учреждения, въ съгласие съ
отбелязания напредъкъ и изисква
нията на настоящето време. Изра
боти се и проектъ за регламенти
ране на счетоводителската профе
сия, основната задача на който се
очертаваше въ запазването тази
область само за лица съ специал
на подготовка. Този проектъ, оба
че, не можа да достигне и до пошироко обществено разглеждане.
Наблюдательтъ неволно остава
съ впечатление, че всички опити,
насочени къмъ създаването на не
зависимо, компетентно и честно чиновничество.каточе ли се разбиватъвъ
съвсемъ неоправданото бизразличие
къмъ този много важенъ общественъ въпросъ.
Съ какво бихме могли да си обяснимъ гЬзи резултати?
Ние мислимъ, че причинит* се
криятъ иреди всичко у насъ —въ
нашата слаба съпровителна сила.
Наблюдатель

„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"

СТР. 2.
Ж- Т. ГГоповъ

ЦнпшА на n i t w i i щтй
Благодарение на особения вата за гарантирането и пра
характеръ на своята дейность, вилното стопанисване на тези
банките еж привлекли върху интереси. Този контролъ тръбсебе си вниманието на дър ва да бжде толкозъ по-детайжавите сравнително много по- ленъ, а мерките толкозъ порано огь много други бран строги, когато самата държа
шове на стопанската дейность. ва, въ една или друга форма,
Още когато принципите за не покровителствува и насърдчанамесата въ стопанския жи- ва създаването и развитието
вотъ 6feca вкоренени въ раз на известна форма кредитни
биранията на теоретиците на институти, какъвто е случаятъ
стопанството и на неговите съ кооперативните кредитни
практически деятели, поради сдружавания. Значението, кое
широките обществени интере то последните придобиха въ
си, вложени въ банковите ин последно време у насъ, про
ститути, последнигЬ еж били личава отъ обстоятелството,
подхвърлени на
потолемъ че въ единъ сравнително краили по-малъкъ държавенъ и тъкъ периодъ отъ време, тЪ
общественъ контролъ и регла успЪха да съсредоточатъ въ
ментация, изразени въ най- себе си почти една трета отъ
различни форми.
народните спестявания (30'8%),
Единъ даже повърхностенъ вложени въ български кредит
институти — държавни,
погледъ върху нашата банкова ни
статистика би билъ отъ голя кооперативни, частни и въ
мо значение. Достатъчно е да Спестовната каса.
изтъкнемъ, че презъ 1936 год. Изнесените до тукъ данни
народните спестявания, вло еж достатъчни за да подчерповелителната
жени въ кредитните коопера таятъ дебело
тивни сдружения и частни необходимость отъ установя
банки, възлизатъ на повече ването на единъ ефикасенъ
огь 8.5 милиарда лв. и че та контролъ и отъ въвеждането
зи су|ма представлява 53% на 'една добре обмислена ;сисг
огь всички спестявания, вло тема отъ м%рки, които, въ сво
жени въ български кредитни ята съвокупность, ще осигуинститути — въ това число гурягь правилното, банководържавните банки и Спестов рационално стопанисване на
ната каса, за да получимъ вложените въ ТБХЪ широки
представа за размера на твмъ обществени интереси, изразе
поверените обществени ин ни въ спестовните и други
тереси, и огь тамъ, за импе влогове, а въ кооперативните
ративната необходимость отъ кредитни сдружения — и въ
всестранна защита и вземане деловия капиталъ.
мерки отъ страна на държа
Изтъквайки тЬзи необходи-

Една предстояща реформа
Продължение огь 1 страница

ни условия, въ организацията
на останалите висши стопан
ски училища. Сжществуващето
до сега безредие, което позво
ляваше едно неоправдано из
равняване компетентностьта на
учебни институти, стоящи по
возможности, характеръ и разредъ на своята научна работа
така далечъ единъ отъ другъ,
требва да се ликвидира, чрезъ
определяне по законодателенъ
редъ на стриктни, задължител
ни за всички норми, осигуря
ващи условията за основна,
системна и резултатна научна
работа, която спокойно би мог
ла да се класира като така
ва, даваща право на висше
образование. Веднъжъ за ви
наги требва да се пресЪче пжтя на частната инициатива, ко
ято е изкористила интересите
на чистата наука, принебрегнала е най-елементарните й
изисквания, за да я подчини на

материалните си подбуди.
Само така проведена — при
дружена отъ необходимите
м-ерки за eraндардизирането
на висшето стопанско образо
вание и отъ м-врки за залича
ването на несъобразените съ съ
временните изисквания на ака
демическото о б р а з о в а н и е
у ч е б н и и н с т и т у ти, про
ектираната реформа на м-ра г.
проф. Маневъ би намърила
пълно оправдание и би срещ
нала одобрението на наша
та общественость. Прокарана
изолирано, тя само ще създа
де единъ новъ излишенъ конкурентъ на сжществуващигв
сега висши стопански учили
ща и на вложените въ некои
отъ ГБХЪ обществени ср-вдетва,

безъ да отговори на други некакви сжществени изисквания,
свързани съ подобряването и
стабилизирането на висшето
стопанско образование.

БРОЙ 1 и 2.

ИЗЛгЗЗЛН ОТЪ ПЕЧДТЪ ТРУДОВЕ
НД М И КОЛЕГИ
БОЙЧО П. БОЙЧЕВЪ
редовенъ доцентъ при Висше
то търговско училище въ Вар
на е издалъ „Финансова мате
матика" (търговско сметане).
Книгата се доставя огь Сту
дентското дружество по цена
120 лв.
ДИМИТЪРЪ ЕНЧЕВЪ отъ
Пловдивъ, Кооперативенъ домъ
„Левски" 10, е издалъ следните
трудове: 1) Търговско и мор
ско право за VIII класъ; 2)Гражданско право за УШ класъ; 3)
Търговска кореспонденция за
VI класъ; 4) Професионално
законодателство за V и VI кла
сове; 5) Културата на фастъцитБ;
6) Ржководство за майсторски
изпити; 7) Ржководство закалфенски изпити;8) Търговско зна
ние; 9) Счетоводство; 10) Тър
говско сметане; 11) Кооператив
но счетоводство; 12) Коопера
тивно право; 13) Кооперативно
дело; 14) Политическа иконо
мия; 15) Финансова наука. Всич
ки тези трудове се доставять
отъ автора.
ДИМИТЪРЪ ЕНЧЕВЪ и
СТЕФЯНЪ ВЕЛЕВЪ, последния
учитель въ Търговската гимна
зия въ Фердинандъ, еж издали
съвместно „Търговска корес
понденция" за студенти, учени
ци, банкови чиновници и др.
Трудътъ е отъ 350 страници
големъ форматъ. Доставя се
отъ авторите по цена 60 лв.

мости, ние имаме за задача
да се спремъ по-специално на
отд-влния въпросъ за качественостьта и подготовката на пер
сонала въ тези кредитни, ин
ститути, по-специално въ по
пулярните банки и кредитни
кооперации, и на напълно на
временната необходимость огь
намъхата на държавата въ та
зи область на техния живогь.
Констатираните до сега слу
чаи на неподатливость къмъ
изискванията на поставените
задачи; на неуспъхи, произти
чащи отъ недостатъчното поз
наване сжщностьта на функ
циите си, говорятъ За недъзи,
които еж се вмъкнали въ
гвхъ
чрезъ
безразборното
приемане не само на специ
ално неподготвенъ персоналъ,
но и на такъвъ, който нъма
даже и обща подготовка. Ако
въ некои популярни банки,
намиращи се въ по-голЪмигв
културни центрове, почти 60 —
70% отъ персонала н-вма да
же и общо гимназиално обра
зование, бихме могли да си
съставимъ понятие какво ще
представлява., /персонала . на
подобни. учреждения въ изо
станалите по-назадъ селища.
Става явно, че това г* змадно
богатство отъ народни
спестявания е пов-врено* на
единъ административенъ апа- лишения
отъ най-наежщни
ратъ, възприпятствуванъ въ ежедневни нужди, тр-вбва да
привилното си функционира бждатъ защитени и въ тази
не отъ многото си дефектни насока отъ държавата. Тя
части. Дългъ е на държавата има дългъть да гарантира
да вземе строги м-ерки за за правилното
и
рационално
меняването на тези дефектни функциониране на
админи
части съ. нови, напълно под стративните апарати на тези
ходящи.
институти, като по законода
Я д м и н и с т р а т и в н и я т ъ теленъ редъ, по пжтя на по
апаратъ на всички кредитни степенното заместване на не
институти требва да се ком годното въ тъхъ и главно по
плектува изключително отъ пжтя на незабавното ликви
гъвкавъ и подвиженъ матери- диране съ досегашната прак
алъ, който, благодарение на тика на безразборни назнача
своята специална подготовка вания, гарантира необходими
и интелигентность, ще бжде т е условия за възстановяване
въ състояние да се справи съ то на пълната имъ дееспособсилно еластичния строежъ на ность.
възложените му кредитна и
Този въпросъ има и друга
стопанска дейности и по та страна. Държавата има некои
къвъ начинъ ще осигури на неуспорими задължения къмъ
многобройните преимуществе завършилите разни специални
но дребни вложители, едно ср-едни и висши училища, съз
правилно стопанисване, изключ дадени по неинъ починъ, въ
ващо вевкакъвъ рискъ.
отговоръ на фактическите изПовдигнатиять въпросъ е искавания на времето. И на
общественъ. Той прехвърля истина, и въ случаятъ имаме
интересите на банкеригв-сто- това щастливо съчетание на
пани и на кооператорите, и необходимость и ' създадени
целата му тяжесть се слага вече средства за задоволява
върху защитата ~на масата за нето й. Остава само едно —
интересовани . дребни спести-' съ задължителната сила на
тели. Народните спестявания,1 единъ законодателенъ актъ, т е
натрупани „капка по капка" да бждатъ поставени въ вза
чрезъ постоянни мжчителни имна услуга.
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Въ защита служебното положение
на колегитЪ по ведомството на Б.З. и К. Банка
Изложение, отправено отъ Дружеството до г. Управителя на Бъл
гарската земледплска и кооперативна банка; копие до господа Минпстритгь
на Финанситгь, на Земледгьлието и държаенитгь имоти, на Търговията,
промишленостъта и труда.
П. Г.
въ такъвъ смисъль да се наДружеството на завършили- правятъ съответните измене
rfe Висшето търговско учили ния въ Правилника за служ
ще въ гр. Варна си позволява бите при поверената Ви банка.
да Ви помоли, щото при гла
1. Да се допускатъ до консуване бюджета на пов-врена- курсъ за постжпване на служба
та Ви банка за 1938 год., или въ банката само кандидати съ
при изработване на правилни висше търговско, стопанско и
ци и други наредби, които финансово образование и съ
уреждатъ служебното положе средно търговско образова
ние на служителите при бан ние. Или, съ други думи, чи
ката Ви, да се отдаде заслуже новниците въ банката да бж
но место на вишистите съ датъ само съ подобно специ
търговско образование и специ ално висше и средно образо
ално на завършилите Висшето вание.
търговско училище въ градъ
По поводъ на това ще си
Варна.
позволимъ само да припомЧе културниятъ и образова- нимъ, че никакви други учеб
теленъ уровенъ на служите ни заведения, освенъ посоче
лит-fe при най-големия у насъ ните, не подготвятъ своите
кредитенъ институтъ, какъвто е възпитаници за заемане на
Б. з. к. банка, требва, при днеш банкови служби. Останалите
ните комплицирани кредитни специални училища, Универи стопански отношения, да бж- ситетътъ и гимназиите даватъ
де значително повишенъ, е съвсемъ друга подготовка и
вънъ отъ всекакво съмнение. предназначение на своите въз
Но, сжщо е-безъ съмнение, че питаници, поради което попа
това може да се постигне само дането, по единъ или •другъ
при единъ подходящъ и строгъ начинъ, на тези чужди ^еле
подборъ, както при първона менти въ банката, носи голема
чалното постжпване на служ вреда на последната. То не е
ба при банката, така и въ отъ* полза и за самите гЬхъ,
последствие, при постепенното защото т е никога не могать
преминаване по стълбата на да се приобщатъ къмъ една
служебната йерархия. Ние счи чужда за техъ среда и ще
таме, че преди всичко е необ спжватъ само правилното функ
ходимо да се повиши образо циониране и развитие на бан
вателния цензъ на банковите ковитв служби и дейность. На
служители, за да може да се сжщото основание, на което
създаде оня кадъръ, на който кандидатите съ висше и сред
утре ще бждатъ поверени но образование по търговски
отговорни.и ржководни служ т е дисциплини не се допущатъ
би, при заемането на които е на служби,, чужди на техната
необходимо не само да се подготовка, кандидатите безъ
поддържа завареното, но по това специално образование
стоянно да се отива напредъ, не бива да иматъ достжпъ до
докато се достигне до едно службите на Б. з. к. б-ка. Освенъ
безупречно функциониране на това, днесъ у насъ има три
отделните служби, чрезъ вла висши стопански училища и
гане отъ съответния ржково- 12 средни търговски училища,
дитель на индивидуално уме възпитаниците на които еж
ние и сржчность, въ кржга, предостатъчни за задоволява
разбира се, на дадените офи не нуждите отъ персоналъ на
циални директиви.
Б. з. к. банка.
Съобразно съ това, до кон
Въ този. редъ на мисли, като
изхождаме не отъ тьхно про курса да се допущатъ канди
фесионални подбуждения, а дати юристи само до толкова,
отъ обективни такива, и дър доколкото е необходимо да се
жейки сметка за сегашното попълнятъ службитв на сжположение на нещата въ по дебнигв чиновници при банка
верения Ви институтъ и бжде- та. Яко завършилите висши
щето развитие на ч неговите стопански училища не могать
служби, ние се осмеляваме, да станатъ еждии, адвокати и
Господинъ управителю, да пре- др. подобни, макаръ и да еж
дявимъ предъ Васъ неколко изучавали редица юридически
искания, съ молба т е да бж дисциплини, требва ли юрис
датъ взети подъ внимание и тите да с т а в а т ъ банкови

чиновници само заради това,
че еж изучавали икономия, фи
нансова наука и статистика?
СЖЩИГБ аргументи еж меро
давни и за вишистигЬ отъ
други специалности.
Крайно време е това раз
граничение да бжде проведе
но и тукъ, тъй като то сжществува у насъ въ много ведом
ства. Най-малко, единъ инсти
тутъ съ така специализирани
служби, като Б. з. к. банка,
може да остане назадъ въ
това бтношение, назадъ отъ
повелите на съвременностьта,
която неминуемо ще ни нало
жи да се скжса въ много от
ношения съ това, което е би
ло вчера.
2. Стажантскигв места да
бждатъ попълнени отъ канди
дати: 70% съ висше търговско
и 30% съ средно търговско
образование. Юристи да бж
датъ назначени само съ огледъ
на нуждата отъ еждебни чинов
ници.
Това се налага отъ необходимостьта да се повиши обра
зователния цензъ на банкови
те служители, за да могать
всички ржководни и по-отго
ворни служби да се поверятъ
на чиновници съ висше обра
зование, съ цель да се постиг
не безупречно
провеждане
на банковата дейность. Въ
днешно време, когато навредъ
се говори за компетентность
и специализация, считаме, че
немаме по-добри ржководители на отделните
банкови
служби отъ вишистите, които,
по своята широка подготовка,
далечъ надминаватъ кандида
тите съ средно образование.
3. Постжпилите на служба
вишисти да се третиратъ по
такъвъ начинъ, че да имъ се
отреди въ служебната йерар
хия онова место, което да
съответствува на тъхното обра
зование и подготовка. Преди
всичко, на
вишиста требва
да се даде възможность, въ
едно кжсо време следъ постжп
ване на служба, да настигне
въ служебно отношение всеки
банковъ
служитель,
който,
вместо
да следва,, веднага
следъ получаване на средно
образование
постжпва i на
служба. Сегашното положение
на вишистите въ това отно
шение е много унеправдано,
защото прави
безсмисл.но

получаването на висше обра
зование,
щомъ
средното
образование въ много случаи
е съ явни преимущества. За
примеръ ще посочимъ само
следното: двама съученици
отъ търговската гимназия завършватъ едновременно. Единиятъ отъ ГБХЪ постжпва въ
банката.а другиятъ, въ желани
ето си да добие по-вече зна
ния и съ надежда че ще бж
де възнаграденъ по-добре и
справедливо оцененъ, следва
висше училище и следъ чети
ри години добива висше обра
зование. Сжщиятъ постжпва
въ банката и заварва своя
съученикъ съ средно образо
вание вече кандидатъ за отчетникъ. И дълго по-нататъкъ, въ
служебната йерархия и по
заплата, той ще бжде назадъ
отъ своя съученикъ, макаръ
че по образователенъ цензъ
стои два
пжти
по-високо
отъ него. Посочваме само този
примеръ, за да изтъкнемъ големата несправедливость, коя
то днесъ се проявява спремо
вишистите, които не търсятъ
милооъ, а само това, което
заслужаватъ.
Заедно съ това, служители
те съ средно търговско обра
зование требва да достигнатъ
само до известни служби, като
всички ржководни такива се заематъ само отъ вишисти съ
търговско образование. Това
разграничание на службите е
повече отъ наложително, за
щото въ никоя специалность
висшето и средното образо
вание не се приравняватъ. За
примеръ ще споменемъ само
за прокараното, безъ изключе
ние, различие въ службите меж
ду лекари и фелдшери, меж
ду
инженери-архитекти
и
техници съ средно образова
ние, между агрономи-лесовъди
и специалисти съ средно об
разование и др. Справедливостьта изисква да се прокара
такова различие и между вис
шето стопанско и средното
търговско образование, защо
то подготовката на едното и
другото образование е несравняема. Уреждането на въпро
са по този начинъ ще ликви
дира еднъжъ за винаги съ
скритата ненависть, която сжществува въ известни чинов
ници съ средно образование
спремо
вишистите и която,
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при удобни случаи, не закъс- Георги х. Андреевъ
вание получава заплата п о - '
н-вва да се прояви, особено
малка отъ тая на единъ сел
кметъ
въ по-малкигБ клонове, кждески финансовъ приставъ или
то директорътъ е съ средно
писарь съ третокласно обра
образование, а неговитъ пър
зование; че бирникъ-счетовови помощници , съ висше. Въ
дителитъ. получаватъ заплата
Землед-Ьлското движение, ка ществуващата разруха по вси съ една четвъртъ по-висока
такива случаи, по различни
поводи, директорътъ опредъ- то политическа организация, чки линии, землед-БлскигБ ка отъ тая на ТБХНИТБ пръми
ля своето отношение къмъ проигра своите козове за сто мари еж крайно необходими. началници — ревизоритъ на
нему подчиненитв
вишисти панското заздравяване на СВО Макаръ и късно, усилията тръб- бирницитъ
и ПОМОЩНИЦИТЕ
съ огледъ на неговитъ лични ИТЕ привърженици. При зем- ва да бждатъ насочени къмъ данъчни и акцизни началници;
интереси.защото въ тЬхното ли лед-влекото управление, което заздравяването на стопанства че нъкои категории данъчни
це той вижда своитъ утрешни тръбваше да има предвидъ та; защото, ако се позволи по служители еж били омаловасериозни конкуренти при зае преди всичко и рационализира нататъшното вжтрешно и вън жени за смътка на други.
мане на по-горна длъжность. нето и подобряването доход- шно разложение на земледътг
Както се вижда, правятъ се
Възъ основа на това, ние ностьта на нашето земледъ- ско-стопанскигБ единици, кои редица
констатации,
си, позволяваме ди Ви помо- лие, не стана даже и въпросъ то еж основата на нашето сто изтъкватъ се само най-фра
за откриване на земледълски панство, ние ще бждемъ из пантни случаи, които потискатъ
лиме за следното:
нъкои категории отъ данъчниа) Стажътъ за вишиста да камари. Нъщо повече—изхож ложени на гибель.
Земледълскитъ камари тръб- тъ служители.
бжде само б месеца, и то пла- дащата отъ него демагогия се
И наистина, съ какво би
тенъ, а за сръ\дно образова вмъкна и нам-ври добра поч ва да се изградятъ за да се
ва всръдъ земледълското на подпомогне земледелското със могло да се оправдае 'това
ние—една година.
б) Следъ вс^ки книговоди- селение и съ своето пагубно ловие, което ангажирва 80,%' подценяване на данъчния слуразстрои
неговия отъ българското
население. житель? Каква оценка би мог
телски изпитъ на вишиста да влияние
се дава една степень поторе, y c t r b къмъ рационалното. Ос Една добре организирана, сис ло да се даде на това абсурд
като отдЪлните степени се новното му желание „земя да темна стопанска и възпитател но положение, при което напреминаватъ отъ него два пж- има, свое да работи, госпо- на дейность може да допри чалникътъ се заплаща по-ло
извънредно много за шо отъ неговия подчиненъ?
ти по-бързо отъ служителигъ- дарь да си е" не даваше да несе
проблъсне нищо по-рационал приобщаването на земледел- Отговорътъ на тъзи въпроси
съ средно образование.
в)
Вишиститъ да иматъ но. Разтлението въ политичес СКИТБ стопанства къмъ обще не може да изхожда отъ ло
право, следъ престояване две ките партии, въ професионал- ствените интере'си и за вжт- гиката или пъкъ отъ съобра
години като книговодители, да нитъ организации и организа- решното имъ заздравяване и женията на справедливость.
За съжаление,
особено въ
се явятъ на отчетнически из цийки, и ЛИЧНИТЕ амбиции на рационализиране.
питъ и следъ неговото взема Т-БХНИГБ водачи не можеха да
Сега се слагатъ началата. нъкои отъ тъзи случаи, требва
не да бждатъ предпочитани създадатъ условията за едно ГОДИНИТЕ, които сме изгубили, да установимъ намесата и
на „колегиално"
предъ кандидатитЬ съ срЪдно подобрение. Възпитанието на биха могли да се наваксатъ, влиянието
образование.За средното обра селянина въ духа на отбеляза но при условие, че ще се про заинтересовани ср-ЕДи, сплоте
зование този срокъ да бжде ния напредъкъ остана много веде една наистина добре об ни около еднаквостьта на сво
съответно потолЪмъ.
назадъ.
мислена дейность, отърсена ето служебно положение и
г) За всички длъжности, ко
Естествено е, че при такава отъ егоистични подбуди и дик главно-на своето образование.
ито могатъ да се заематъ и обстановка не можеше да се тувана единствено отъ чисто • Огорчението на фйнансовитъ
отъ служители
съ ср-вдно очакватъ условията за изтлас то и благородно желание да служители е напълно справед
Несправедливостите и
образование, за вишиститвда кването на земледълието по се тласне българското стопан ливо.
несъобразностите тръбва да
се опред-вли една степень по- пжтя на напредъка. Не само ство къмъ напредъкъ.
бждатъ отстранени чрезъ едно
горе отъ тая за сръдно обра това, но се намираха хора,
коренно, разумно й планом-fepзование, като се прави разли даже измежду самитв пионе
но преработване на таблицата
чие и въ заплатата.
ри на земледълието, които го
д) За директори на клоно- злепоставиха и позволиха до- на финансовите служители за заплатитЕ, което да изхож
да изключително отъ прин
ветв, за инспектори по коопе разлагането на селско-стопанВъ редакцията . на „Акаде ципите на справедливостьта и
рациите, други инспектори и СКИТБ единици; които възбу
ревизори, за счетоводители и диха праздния егоизъмъ за мически вести" се получи ед логиката.
помощникъ-счетоводители на смътка на общественото оса- но изложение на Разградския , Ние сме уверени, че въ вър
клонъ на Сдружението на фй
първо, второ и третостепен- мосъзнаване.
ховете на нашата държава,
НИТБ клонове да се назначаЕдва днесъ, по подражание нансовитъ служители, отправе които въ сжщность чертаятъ
но
до
Управителния
съветъ
на
ватъ само лица съ висше сто на западно-европейски образ
еждбата на ЧИНОВНИЦИТЕ, тия
панско образование и следъ ци, се направи опитъ да се Сдружението на фйнансовитъ принципи иматъ достатъчно
служители
въ
България,
съ
като еж - минали по-нисшигв поставятъ ОСНОВИТЕ на землекопие до г. Министра на фи привърженици и че, въ края
длъжности.
ДЪЛСКИГБ камари у насъ. Смъна краищата, малкитъ сметки
е) Постжпването на служба та се, че точно сега, при сж- на нситъ.
и
безпринципни , влияния
въ банката да става само следъ
Който прочете това изложе' ще бждатъ победени.
издържане на конкурсния из извънредно много, по незако- ние не може да не остане съ
питъ за стажанти. За архивари ненъ начинъ; съответнитъ лица впечатлението, че то е единъ
ДОСЕГЯШНИЯТЪ ЯДМИвъ клоновегБ да не се назна- предъ онъзи, които еж загу много сдържанъ изразъ на НИСТРАТОРЬ НД Б . З . К . Б . чаватъ лица, които въ послед били 4 години и много сръд- натрупаното огорчение
г. Никола Тодоровъ е назнаствие, по единъ или другъ ства за да добиятъ сжщото
срещу така очебий- ченъ съ Указъ за управитель
начинъ, достигатъ до книгово- образование. Освенъ това, ни нитъ неправди въ третирането на сжщата банка. До преди
дителски и по-висши длъжно коя банкова нужда не оправ на ОТДЕЛНИТЕ служби въ това две три години г. Никола То
подобна фаворизация ведомство и срещу подценя доровъ, като членъ на В. Т. И.
сти. Подобно преминаване отъ дава
архивари къмъ. книговодители на известни чиновници.
ването на нъкои негови слу Камара, бъше членъ и на вър
Като Ви излагаме горното, жители, въ сравнение съ слу- ховната управа на В. т. у-ще.
изрично да се забрани.
4. Служителитв при банката Господинъ управителю, ние жителитБ на други ведомства. По поводъ на това, председасъ средно образование да се надъваме, че повдигнати Това е единъ миренъ про- тельтъ на Дружеството ни,
немать право едновременно т е отъ насъ въпроси ще тестъ, който търси справедли- Бойчо П. Бойчевъ, му е отда следватъ и въ Свободния обърнатъ Вашето внимание и востьта.
правилъ по този случай по
университетъ или друго нъкое ще получатъ сполучливо раз Оправданъ ли е този протестъ? здравителна телеграма, въ коя
висше учебно заведение. До решение, което ще издигне
Въ въпросното изложение то му е изказалъ пожелания
биването на висше образова на необходимата висота повъ- еж изнесени данни, отъ които за резултатна работа въ служ
ние въ качеството на длъжно рения Ви банковъ институтъ се вижда, че единъ данъченъ ба на стопанския възходъ на
стно лице, облагодетелствува и неговитв служители.
началникъ съ висше образо страната.

шдЪмнтЪ ком

Несъобоазвости по ведомството
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СТР. 5.

Неизплатили абонамента с
за дружественото научно списание за 1937 година
Р е д а к ц и о н н и я т ъ комитетъ на дружественото научно списание отправя най-настоятелна молба к ъ м ъ
ф и г у р и р а щ и г в в ъ настоящия с п и с ъ к ъ колеги, които п р е з ъ изтеклата 1937 г. е ж получили и з а д ъ р ж а л и всички
излЪзли к н и ж к и и д о сега не е ж се отчели, д а направятъ веднага д ъ л ж и м а т а вноска о т ъ лв. 125 ч р е з ъ пощен
с к и з а п и с ъ . И з в ъ н р е д н о голЪмото забавяне в ъ изплащането на абонаментите затруднява много дейностьта на
Р е д а к ц и о н н и я комитетъ.
О н и я о т ъ к о л е г и т е , които н е м а т ъ н а м е р е н и е д а се и з д ъ л ж а т ъ в ъ най-непродължително време, с е
у м о л я в а т ъ д а в ъ р н а т ъ веднага пълната годишнина в ъ напълно запазено състояние.
Въ с л е д в а щ и я с п и с ъ к ъ не е ж помъхтени имената на ония колеги, които е ж уведомили Р е д а к ц и о н н и я
комитетъ, ч е отлагатъ за м а л к о изплащането на абонамента си. Не е ж пом-встени и н е и з д ъ л ж и л и т Ь се колеги
о т ъ С о ф и я , чиито квитанции е ж п р е д а д е н и за инкасиране на пощата и о щ е стоятъ неотчетени. Р е д а к ц и о н н и я т ъ
к о м и т е т ъ очаква, че въ най-близко в р е м е п ъ р в и т е щ е и з п ъ л н я т ъ обещанието си, а вторитв — з а д ъ л ж е н и е т о си.
I випускъ
Руси П. Памукчиевъ, кметъ с. Бълокопитово, Шуменско
Георги Ерменлийски, контрол, при мелница, гара Ямболъ
Янко Стоичковъ, директоръ коопер. „Напредъ", Дупница
Иванъ Хаджиевъ, счетоводитель Б.З.К.Б-ка с. Исперихъ
Иосифъ М. Кербелъ, счетоводитель, София
Георги Тодоровъ, Б.Н. Б-ка с. Новоселци, Софийско
Страшимиръ Павловъ, обл. акцизенъ н-къ гр. ПлЪвенъ
II випускъ
Димитъръ Костовъ, контрольоръ при общината, София
Иончо П. Ивановъ, Б.З.К.Б-ка, с Сливница, Софийско
Дончо Христовъ, кметъ с. Борисово, Поповско
Борисъ х. Николовъ, кметъ с. Яксаково, Варненско.
Георги Д. Поповъ, Попул. банка, с. Ценово, Беленско
III випускъ
Ятанасъ Ив. Славовъ, юристь с. Княжево, Софийско
Дойно П. Христовъ, Б.З.К. Б-ка, гр. Плъвенъ
IV випускъ
Тодоръ К. Черкелиевъ, кметъ с. Пол. Свновецъ, В. Търновско
Янко Мариновъ, Б.З.К.Б-ка, гр. Кула
Лазаръ Д. Христовъ, о Полски Свновецъ, В. Търновско
Димитъръ Добревъ, б-ка,„Български кредитъ", гр'."Ямболъ.
Цонко Хр. Цонковъ, Б.З.К.Б-ка гр. Бургасъ
Гено Р. Кахърковъ, Б.З.К.Б-ка, гара Своге
Стефанъ Зл. Янгеловъ, с. Б. Черкова, В. Търновско
Стефанъ Г. Бошняковъ, Б.З.К.Б-ка, гр.Видинъ
Борисъ Михаиловъ, гр. Пловдивъ
Юрданъ Туцовъ, кметъ с. Косово, Видинско
V випускъ
Стоянъ К. Ялексиевъ, общински бирникъ, гр. Ямболъ
Иванъ Н. Грънчаровъ, Б.Н.Б-ка, гр. Ямболъ
Рашо Тодоровъ Женковъ, София
Конст. Г. Шекерджиевъ, кметъ с. Расово, Ломско
VI випускъ
Илия Г. Коларовъ, лесничейството с. Батакъ, Пещерско
Данаилъ П. Драгановъ, Б.З.К.Б., с. Н. Градецъ, Варненско
Николай Я. Грънчаровъ, Ст. Загора
Иванъ Д. Шишмановъ, чинов. електр. стоп. гр. Ямболъ
Николай П. Николиевъ, с. Българене, Свищовско
Янтонъ- К. Карастояновъ, кметъ с. Николаевка, Варненско
VII випускъ
Христо Н. Бекриевъ, инсп. по труда, Русе
ВЪра Самсарова Недълкова, ул. „Гладстонъ . 60, София
Цвътана Иванова, чин. Върх. кае. еждъ, София
Едхемъ Кахримановъ, гр. Видинъ
Иванъ В. Дяковъ, кметъ с. Каравелово, Елховско
Зафиръ П. Коруджиевъ, гр. Ямболъ
Димитъръ М. Димовъ, ж. п. чин., гара Чумерна, Сливенско
Петко Ят. Яврамовъ, данъченъ агентъ гр. Пловдивъ
VIII випускъ
Тодоръ Захариевъ, кметъ с. Люляково, Яйтоско
Стефанъ Рачевицъ, гр. Габрово
п™„=,™а
Стефанъ Кискиновъ, пом. данъченъ н-къ, i-p. Провадия
Иванъ Мих. Пачечуевъ, с. Княжево, Софийско
Никола Дим. Чакъровъ, общ. бирникъ, гр. Калоферъ
IX випускъ
Любомиръ 3 . Илчевъ, агентъ гр. дан. у-ние, София
Димитрана Дунева, гара Павликени, у-ка

Гено Ив. Кокаловъ, с. Калтинецъ, Г.-Ореховско
Иванъ Р. Пенчевъ, кметъ с. Ясеновецъ, Разградско.
Петко Иотовъ Петковъ, кметъ с. Карлуково, Врачанско
Кръстю Гр. Иванчевъ, Б.З.К.Б-ка, с. Кнежа
X випускъ
Иорданъ П. Цанковъ, с. Михалци, В.-Търновско
Стойне Цоневъ Михаиловъ, София
Иванъ В. Гоповъ, с. Цегриловци, Трънско.
Конст. Янгеловъ Гицовъ, счетоводитель, ул. Леге б — София
Николай Нед. Мирчевъ, гр. Ловечъ
Трифонъ Юрд. Хиневъ, с. Петь Могили, Н. Пазарско
Христо Екимовъ Стойчевъ, гр. Севлиево
Илия Юрд. Дачевъ, чиновникъ, гара Кричимъ
Никола В. Чилингировъ, с. Патр. Евтимово, Ясеновградско
Дончо В. Ялтъновъ, с. Сухиндолъ
Димитъръ П. Магаевъ, гр. Самоковъ, ул. Ц. Иоанна 49
Досю Тодоровъ Къневъ, гр. Варна, банка „Бълг. Кредитъ*
Любенъ Дим. Петковъ, Обл. дан. у-ние, София
Върбанъ Д. Върбановъ, с. Заветъ, Исперихско
Никола х. Никовъ, гр. Златоградъ
.Лазаръ Н. Геровъ, с. Паталеница, Т. Пазарджишко
Хараламби Кировъ, бирникъ общината, гр. Плъвенъ
XI випускъ
Тодоръ В. Сиромаховъ, Б.З.К. Банка, гр. Харманлии
Цана Стойчева Китанова, ул. П. Воловъ 11, София
Стефанъ Иотовъ, с. Михалци, В. Търновско
Ятанасъ Г. Мишевски, чиновникъ, Мина Перникъ
Иванъ Пеневъ Ивановъ, гр. Харманлии, ул. Родопи 16
Стаю Георг. Ваневъ, с, Михалци, В. Търновско
Ибрахимъ С. Исмаиловъ, гр. Русе
Сава Ив. Шоповъ, гр. Варна
Бориславъ Паскалевъ, гара Каспичанъ
Славчо Р. Илиевъ, гр. Плевенъ, бул. Хр. Ботевъ 138
Ялександъръ Ст. Ивановъ, гр. Пловдивъ, ул. Т. Ялександровъ 85
Стефанъ К. Камбосевъ, София, бул. Фердинандъ 3
Дако Map. Даковъ, чинов. Погасит. каса, София
Христо Хр. Катевъ, гр. Плъвенъ, ул. Ст. Караджа 31
XII випускъ
Крумъ Димитровъ, чиновникъ Мина Перникъ
Лазаръ Прод. Лазаровъ, с. Стражица, Г.-Ореховско
Стефанъ Г. Стефановъ, Мини Перникъ
Парашкевъ Георг. Колевъ, Погасит. каса, София
Иванъ Ялекс. Нановъ, гр. Карнобатъ, Б.З.К. Банка
Любенъ Хр. Кировъ, гр. Свищовъ, Калето
Владимиръ Компанеецъ, гр. София, ул. 11 Явгустъ 46
Симеонъ П. Спасовъ, гр. Плъвенъ, ул. Султанъ тепе 4
Борисъ Ялекс. Лазарковъ, гр. Дупница
Диогенъ Николовъ Стойчевъ, с Бъла-Черква, В.-Търновско
Петъръ Ив. Каварджиковъ, чинов. общината, гр. Ямболъ
Георги Ятан. Ружинъ, у-ль с Бъли Искъръ, Самоковско
Петъръ Д. Карапетковъ, гр. Царево
Григоръ Поповъ Ивановъ, гр. Ямболъ, ул. Св. Никола 52
Любом. Хр. Стефановъ, гр. Шуменъ, 5 арт. отдел., 2 пол. батарея
Кънчо Върб: Къневъ, с. Ново-село, В.-Търновско
Михаилъ К. Трифоновъ, гр. Варна, ул. Бабуна 7
Ник. Павл. Доброволский, гр. Варна, ул. Чернор. храбъръ 6
Димитъръ К. Цановъ
Георги Дим. Янгеловъ, с. Болярци, Ясеновградско
Митко Петковъ Митевъ, гара Дупница
Данаилъ Ст. Тодоровъ, с. Орешакъ, Варненско
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Иванъ Ионовъ Мариновъ, гр. Нови Пазаръ
Христо Я. Бараковъ, с. Гол. Дервенть, Елховско
Димитьръ Г. Миневъ, гр. Пловдивъ, ул. Душо х. Дековъ 7
XIII в и п у с к ъ
Павелъ Ст. Пенчевъ, данъченъ агентъ, гр. Разградъ
Романъ Я. Николовъ, зах. ф-ка, гара Г. Оряховица
Владимиръ Хр. Манчевъ, гр. Г. Джумая
Янгелъ Ник. Боцевъ, гр. Габрово, кв. Борово
Иванъ Ник. Вълковъ, с. Бреница, Б. Слатинско
Атанасъ К. Атанасовъ, гр. Варна
Василъ Георг. Ялексиевъ, гр. Провадия
Иванъ Ст. Батинковъ, гр. Дсеновградъ
Христо Томовъ Истатковъ, гара Мърчево
Павелъ Ив. Павловъ, гр. Пл-ввенъ, ул. Т. Табаковъ 20
Сотиръ Хр. Мановъ, с. Бистрица, Г. Джумайско
Атанасъ Цв. Ятанасовъ, с. Гол. Изворъ, Разградско
Пегьръ Пандаклийски, гр. Варна
Иванъ Хр. Лашовски, с. Бъркачево, Б. Слатинско
Илия Н. Вичевъ, гр. Русе, ул. П. Хитовъ 22
Георги Лсп. Георгиевъ, гр. Плевенъ, ул. Бъкстонъ 5
Наумъ Хр. Шановъ, София, ул. Екз. Иосифъ 69
Днтонъ Сп. Илиевъ, с. Долнославъ, Ясеновградско
Михаилъ В. Яневъ, Варна, ул. Баба Рада 26.

До се прочете отъ всички колеги!
Умоляватъ с е читателитв на „ А к а д е м и ч е с к и вести",
които з н а я т ъ а д р е с и т в на н е к р и о т ъ ф и г у р и р а щ и т е в ъ
д о л н и я с п и с ъ к ъ , д а ги с ь о б щ а т ъ с ъ е д н а п о щ е н с к а кар
та на п р е д с е д а т е л я на Д р у ж е с т в о т о —- г. Б о й ч о П. Бойч е в ъ , р е д о в е н ъ д о ц е н т ъ п р и Висшето т ъ р г о в с к о учили
щ е в ъ гр. Варна.
Колеги! Услугата, з а к о я т о Ви м о л и м ъ , е незначи
телна, но о т ъ ГОЛ-БМО з н а ч е н и е з а Д р у ж е с т в о т о .

I випускъ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тодора Ковачева Тошева
Яна Шишманова
Мария Василева
Стефанъ Бургуджиевъ
Софи Яладжемъ
Елена Ивановичъ
Тодора Димитрова
Стояна Станкова
Мария Бонева

II випускъ
10. Ятанаса Рачева
11. Димитъръ Костовъ
1Z Димитъръ Пенчевъ

III випускъ
13. Димитъръ Стойчевъ
14. Янгелъ Петровъ
15. Минко Балевски

IV випускъ
16.
17.
18.
19.

Иванъ Р. Стойковъ
Стоянъ В. Китановъ
Янко Мариновъ
Борисъ Михаиловъ

V випускъ
20. Стефанъ Ялександровъ
21. Рашо Тодоръ Женковъ.
22. Конст. Г. Шекерджиевъ

23. Михаилъ Христовъ

БРОЙ 1 и 2.

Изъ живото во Софийския клоаъ
СОФИИСКИЯТЪ КЛОНЪ на
Дружеството ни е ималъ по
хвалната инициатива да пред
приеме уреждането на редица
сказки и четения върху ико
номически и финансови въ
проси. На 24. XII. м. г. председательтъ на клона — колегата
Иванъ Молловъ, е изнесълъ
втората сказка на клона, на
тема
„Планово стопанство".
Подобни инициативи, незави
симо отъ безспорната имъ пол
за за самитв насъ, еж отъ характеръ да популяризиратъ
Дружеството ни и да повишатъ обществения му кредитъ;
едно обстоятелство отъ извън
редно голЪмо значение за спо
лучливото провеждане, и на
нашить- професионални зада
чи. Предвидъ на това, централ
ното настоятелство препоржчва на колегитв отъ другитв
градове, макаръ и да не еж
се оформили въ клонове, да
излъзатъ съ подобни сказки и
четения предъ своето граждан
ство. Централното настоятел
ство ще дава съгласието си за
обявяването на такива сказки
отъ името на дружеството за

че редакционниятъ комитетъ е
предоставилъ на Софийския
клонъ да събере абонаментитъ*
отъ колегигв софиянци, при
\Ъ% отстжпка въ полза на
клона.
По този случай колегигв —
софиянци се умоляватъ да се
издължатъ направо предъ пред
седателя на клона — колегата
Иванъ Молловъ, или предъ
секретаря на сжщия — Янко
Хершковичъ, които еж на тъхно разположение вегька срп>да и петъкъ отъ 6—8 часа
вечерьта, въ кафене „акации"',
срещу Народния театъръ, кждето ставатъ редовнитв срещи
на софийскитъ колеги. Това
кафене служи като времененъ
клубъ на софийската колегия.
ПО СЛУЧЯЙ 25 ГОДИШ
НИЯ ЮБИЛЕЙ на Средното
търговско училище при Со
фийската тьрговско-индустриална камара и 25 годишната
непрекжената дейность на ди
ректора на сжщото г. Д-ръ Н.
Ивановъ, председательтъ на
Софийския клонъ е направилъ
лично посещения на г. Дирек
тора и му е изказалъ привет
ВСЕКИ случай по-отд-Ьлно.
ствия отъ името на всички
С Ъ О Б Щ А В А С Е на ко- възпитаници на В. Т. У-ще въ
легигв живущи въ С о ф и я , гр. Варна.

VI випускъ
24.
25.
26.
27.
28.

Христо В. Перчевъ
Илия Г. Коларовъ
Николай Я. Грънчаровъ
Неделко В. Ваковски
Николай П. Николиевъ

VII випускъ
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Юрданъ Ив. Велевъ
Цвътана Иванова
Едхемъ Кахримановъ
Зафиръ П. Коруджиевъ
Конст. Ст. Георгиевъ
Юрданъ П. Момчевъ
Стефанъ Петровъ

VIII випускъ
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Димитъръ Димитровъ
Георги Балевски
Георги Д. Костадиновъ
Георги Цвътковъ
Вадимъ Диаковски
Борисъ Николовъ

IX випускъ
42.
43.
44.
45.

Иванъ Р. Пенчевъ
Петко Иотовъ Петковъ
Димитьръ Мантовъ
Николина Николова

Изплатете си абонамента за списа
нието за 1938 г. за да улесните редов
ното му излизане!
Презъ 1938 г. списанието нЪма да
се изпраща на ония, които не еж си
уредили абонамента за 1937 г.

I 1 B 1 I H B I I I МИНИ
„Перникъ"
„Бобовъ долъ"
„Марица"
ПРОИЗВОДСТВО ЯА КАМЕННИ ВЖГЛИЩА И БРИКЕТИ, ДОСТАВ
КА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИНДУ
СТРИИ ВЪ И ОКОЛО ГРАДЪ ПЕРНИКЪ ПО

СПЕЦИЯЛНИ ИЗНОСНИ ЦЕНИ
ВНОСКИ И П О Р Ж Ч К И ЗА В Ж Г Л И Щ А И
БРИКЕТИ СЕ ПРАВЯТЪ Н А В С Б К Ж Д Е
ВЪ СТРАНАТА ЧРЕЗЪ

1. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАННА

-

Преводна служба

2. ТЕЛЕГРАФО-ПОЩЕНСКНТ* СТАНЦИИ Пощенска чекова служба, чекова смЪтка 50
3. ПОПУЛЯРНИТЕ БАНКИ
4. КАСАТА НА НИНИТо
с ъ специални формуляри, с ъ изчерпателното по
п ъ л в а н е на които става и з л и ш н о д а се п и ш е о т д е л 
но писмо — у в е д о м л е н и е о т ъ страна на клиентитЬ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НА ИЙНИТЪ ВЪ ГР. ПЕРНИКЪ
АГЕНЦИЯ НА МИНИТЪ ВЪ СОФИЯ-ул. „Алабинска"54, Тел. 6-93
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ВЕСТИ И С Ъ О Б Щ Е Н И Я
р Т Р Л Л Н О НАСТОЯТЕЛСТВО

абонати — една безплатна го програма, управата на Вис бждатъ назначени повече ста
дишнина, а за останалитБ-20% шето търговско училище е жанти.
отъ записанигЬ и инкасирани съставила за ГБХЪ групи за се
ПРЕПОРЖЧВА СЕ НА КОабонаменти, въ пари.
минарни упражнения.
ЛЕГИТТЗ да си доставятъ тру
ЗА СЪБИРАНЕ РЕКЛАМИ
АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТЪ да на И. Хитиловъ и Ст. Хр.
за „ Академически вести" Редак- при Висшето търговско учили Касабовъ-„Организация и прак
циониятъ комитетъ прави сж- ще — Варна е раздало две тика на износната търговия",
щото одобрение отъ 20% вър премии отъ фонда „Гено Бра- София 1937 год. Тази книга
ху стойностьта на инкасирани той Геновъ: на Цвътанъ Бо- представлява големъ интересъ,
те суми.
тевъ Стойновъ — 1500 лв., за защото съдържа новата тех
СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ГОДЯВ- написана най-добра тема на ника на външната търговия,
КИ И ВТЗНЧАВКИ се помъ- писменъ изпитъ по финансова така много измънена презъ
стватъ въ „Академически вес наука и на Стефанъ Сгаменовъ последнигв години. Доставя се
— 750 лв., за написана най- и отъ Дружеството по редов
ти" безплатно.
добра
тема на писменъ изпитъ ната цена 100 л в . '
Г. МИНИСТЪРЪТЪ НА ФИНАНСИИТЬ
съ
окржжно по Икономическа политика.
НА ОТЛИЧИЛИТЪ СЕ ЧИ
ИЗПИТНИЯ ПРАВИЛНИКЪ НОВНИЦИ при Дирекцията,
№ IV — 145 отъ 25. XII. м. г.
е препоржчалъ научното ни на Висшето търговско учили Главната дирекция на статис
списание на всички служители ще въ Варна е измененъ. Въ тиката е раздала четири награ
по финансовото
ведомство, бждаще, студентитБ, показали ди отъ по 500 лв. Измежду
„като едно сериозно стопанско слабъ усп%хъ по нъкой пред- наградените е нашия колега
списание, което ще имъ бжде меть, ще могатъ да се явяватъ огв X випускъ Йовчо Иохневъ.
отъ голъма полза". Желающи- на поправителенъ изпитъ, кой
НАШИЯТЬ КОЛЕГА Цвет е да се абониратъ да се ог- то ще могатъ да повтарятъ до
несатъ направо до редакцията. изтичането на срока, предви- танъ Стойновъ е назначенъ за
БНБ-ка сжщо така е препо- денъ въ § 7 на сжщия правил- асистентъ по счетоводство въ
ржчала научното ни списание никъ — 3 години отъ завърш Висшето търговско училище
на всички свои служители, ка ването на съответнигъ семестри. въ Свищовъ.
Съгласно това измънение,
то ги е поканила да се абони
СГОДИЛИ С Ъ СЕ: Баню
ратъ за него. Въ издаденото всички бивши и настоящи Вълевъ Дончевъ отъ X випускъ
ПРОСВЪТНА
ДЕЙНОСТЬ по случаятъ окржжно се казва: студенти, които еж пропаднали съ r-ца Стефанка Борисова;
НА Д-ВОТО ВЪ ВАРНА. Презъ „Въ това списание се печататъ по единъ и сжщъ предметъ Спасъ Р. Ташевъ отъ XIII ви
JCOKJL.UIO,. изтеклия . зименъ ,.се- оргинални научни, изследвания три пжти, ще държатъ само пускъ съ r-ца Фанка Ц. Микозонъ д-вото въ Варна устрои изъ областьта на народното и поправителенъ изпитъ, безъ ва; Марко М. Стояновъ отъ XIV
две сказки, на които говориха частното стопанство и се пра- да повтарятъ ИЗПИТИТЕ по випускъ съ госпожица Тинка
нашите колеги: Станчо Чола- вятъ изследвания върху нашия всички предмети.
М. Мечкова. Пожелаваме имъ
Тръбва да се има предвидъ красивъ годенически животъ.
ковъ—професоръ въ В.Т. У-ще, стопански животъ и дейностьна тема „Финансиране на ВОЙ та на общественигБ предпри обаче, че тригодишниятъ срокъ
ВЪНЧАЛИ С Ъ СЕ: Борисъ
НИТЕ" И Панайотъ Куртевъ — ятия у насъ, анализиране ба за явяване на изпити, предвилансите
на
тъзи
предприятия
Николовъ
Чиловъ отъ VIII в. съ
денъ
въ
§7
отъ
Изпитния
прапомощникъ кметъ на града,
на тема „Стопанската дейность и др. др. Предвидъ на това, вилникъ, остава въ сила и е r-ца Веска Ранг. Иванова; Ге
на общинитв". И двегв сказ че горното списание ще е отъ фаталенъ. Въ никой случай той орги Ал. Велковъ отъ XI ви
ки бъха извънредно добре по особена полза и ще представ не може да бжде продълженъ. пускъ съ г-ца Златка Марко
лява интересъ за служителигБ
Николова; Генчо М. Генчевъ
сетени.
РАЗНИ
СЪОБЩЕНИЯ
при
БНБ-ка,
то
управлението
отъ
XII випускъ съ г-ца Анка
УМОЛЯВАТЪ СЕ КОЛЕГИна
банката
го
препоржчва
на
Иванова;
Иванъ К. Черноог. БОЯНЪ АБАДЖИЕВЪ —
Т Ь да изпращатъ ла настоя
всички
свои
служители,
като
ковъ
отъ
ХИ
випускъ съ г-ца
председатель на Варненската
телството сведения за несъоб
разностите
или неправдите ги поканва да се абониратъ за Търговско-индустриална кама Надежда Д-ръ Б. Драмова;
ра и на Върховния училищенъ Станка Игнатова отъ XII ви
въ тъхнитъ ведомства, за да него".
може то, отъ своя страна, да . НАУЧНОТО НИ СПИСАНИЕ съветъ на Висшето търговско пускъ съ г. поручикъ Добри
имъ дава общественость и да поради добриятъ приемъ, кой училище и познатъ обществе- Павловъ; Стефанъ Теоф. Чодействува за отстраняването то намери, ще се печата презъ никъ е избранъ отъ Омортаг- лаковъ — чиновникъ Б. 3. К. Б.
имъ. Имената на лицата, които текущата година въ 2000 ек ска околия за народенъ пред- съ г-ца Пенка Ст. Филкова;
и въ увеличенъ ставитель. Поздравляваме г. Марко Г. Минчевъ отъ IX ви
даватъ тия сведения, се пазятъ земпляра
обемъ.
Всека
книжка ще съ Абаджиевъ за този новъ успехъ, пускъ съ г-ца Живка Ан. Кавъ абсолютна тайна.
държа 16 страници въ повече и му пожелаваме широка обще ракашева.
На новите брачни двойки
отъ миналогодишнитв.
ствена и стопанска ползотвор
ДРУЖЕСТВЕНИ ИЗДАНИЯ
СПИСАНИЕТО НЪМА ДА на дейность. Не се съмняваме, редакцията пожелава всичко
ЗАПИСВАНЕ НА АБОНАТИ СЕ ИЗПРАЩА на неизплати- че г. Абаджиевъ ще продъл най-хубаво.
ИЗВЪНЪ СРЪДИТЪ НА ЗА- ЛИТБ абонамента си за 1937 г. жава да подкрепя нашитъ
ПОЧИНАЛИ С Ъ КОЛЕГИВЪРШИЛИТТЗ. Редакционниинициативи и да ни оказва '
ятъ .комитетъ съобщава на ко- ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ съдействието си за реализира- \ТТ5: f Илия К. Минчевъ отъ II
випускъ — учитель въ Търгов
легитъ, че срещу вевки три
нето на много отъ нашитъ iската гимназия въ Свищовъ;
отъ свищовското ВИС справедливи
нови абонати, записани извънъ
искания.
t Димитьръ Марковъ Георгисртздитъ на колегията, отпуска ШЕ ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ
КОНКУРСНИТЪ
ИЗПИТИ
ЗА
евъ
«
— бившъ чиновникъ при
презъ
настоящата
година
еж
се
една безплатна годишнина. На
СТАЖАНТЪ
КНИГОВОДИТЕ,
д-во
„Текстилъ"; f Аспарухъ
колегигв, които не успъятъда прехвърлили въ Висшето тър
ЛИ
при
Б.З.К.
Б.
ще
се
съБрусевъ
— членъ на фирмата
говско
училище
въ
Варна
86
запишатъ три такива абонати,
Ще се признае 20% върху су студенти, отъ които 70 души стоятъ презъ м. априлъ т. г. въ ,Д. Д. Гайтанджиевъ и С-ие;
мата на записаните и инкаси въ втори семестъръ и 1 б души София. Препоржчва се най- f Панайотъ Д-ръ Ст. Поповъ
на колегите да отъ
<
Варна
и f Димитьръ
рани абонамента. Колегигв, въ IV семестъръ. За да имъ настоятелно
се
явятъ
масово
на
тъзи
изпи
Тодоровъ
—
пом. данъченъ
даде
възможность
да
се
изравкоито запишатъ по-вече отъ
три абонати извънъ колегията, нятъ въ подготовката си съ ти, защото настоятелството има началникъ въ Пловдивъ.
Богь да ги прости!
Ще получатъ: за първигв три изискванията н а тукашната сведения, че тази година ще
СРЕЩА СЪ Г. КМЕТА НА
ГР. ВАРНА. Въ връзка съ пре
образуванията, предвидени въ
бюджета на Варненската об
щина за 1938 г., презъ изтек
лия месецъ
настоятелството
се яви при г. кмета инж. Я.
Мустаковъ и го помоли, при
размъстванията да има предвидъ възпитаниците на Висше
то търговско училище въ гр.
Варна. Атмосферата на искреность и сърдечностьта на г.
кмета презъ време на среща
та идватъ да подчертаятъ от
ношенията на
Варненската
градска управа къмъ колегия
та и тяхната организация. Не
зависимо отъ доволството за
този мораленъ успъхъ, днесъ
вече настоятелството на дру
жеството може да констатира,
че почти всички обещания, ко
ито тогава г. кметътъ му даде,
вече еж реализирани; на поголемитъ постове, увакантени
вследствие на ХБЗИ преобра
зувания, бъха назначени въз
питаници на нашето училище.
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баш Шщш щиъ (. 1.

ПОЮШПШОШ1

Основана съ участието на държавата
Оторизиранъ капиталъ—250,000,000 лв.
Централа въ София —ул. Леге № 17.
Клонове въ 32 града въ България

основана въ 1896 год.
подъ гаранция на държавата — собствено здание
въ София ул. „Московска" № 19

Събрани влогове
2,600,000,000

Кореспонденти в вснчкн градове въ България и странство
КлоноветЪ и агентуритЬ на БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНА БАНКА, въ всички мЪста, к ж д е т о Бан
ката нЪма клонове, изпълняватъ Кореспондент
ската служба, като приематъ търговски и спе
стовни влогове и допускатъ използуването при
тЪхъ на разрешени кредити за смЪтка на
Банка Български Кредитъ А. Д .

(Два милиарда и шестотинь милиона лв.)

Спестовни книжки въ обръщение:
530,000
Приема влогове и изплаща при
центр. си управление въ София
и всички телеграфо - пощенски
станции въ страната

ИЗВЪРШВЯ ВСИЧКИ БЯНКОВИ
ОПЕРЛЦИИ, ПРИЕМА ВЛОГОВЕ
СПЕЦЙЯЛНЯ СЛУЖБЯ ЗЯ КАСЕТКИ подъ
наемъ въ своето .модерно инсталирано храни
лище, при най-износни условия

пощенска
чекова служба

ОТАЪЛЪ:

Телеграфически адресъ

„Бъ л к ре д ъ "

Оборотъ презъ 1935 год—1,300,000
операции на 4 милиарда и
750 мил. лева

*шм№ЮЮ^яямюпллля**мллпл/ЮАЛ/%Л1лтялллютлт

JM*ft*ft*feMMM*M**M*MAA«***ft4Mb*fcM*ft***4MM**Atf

Бщша n u f a m и кооперативна бавна

за закупуване
и и ш ъ на

НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
з а кредитиране на българското стопанство
Основано въ 1864 г. Преустроено въ 1879,1904 и 1934 г.

СОФИЯ
„Раковска"№
118, телеграф.
адресъ:
ХРЯНОИЗНОСЪ

Обслужва.съ> кредитъ:

ул.

Земеделските стопанства, земеделските кре
дитни и потребителни кооперативни сдруже
ния, техните съюзи и водните синдикати; за
наятчийските кооперации; популярните бан
ки и техните съюзи
Земеделскитв култури срещу градушка и други
природни стихии и добитъка срещу смърть и зло
полука; държавните и обществени имоти срещу
пожаръ; вършачкопритежателитв срещу
гражданска отговорность.

За търговия съ
пшеница, ръжь, слънчогледо
во семе, оризова арпа, коно
пено влакно, ленено влакно,
памукъ и памучно семе.

Извършва:
всички банкови операции, приема спестовни вло
гове, срочни и безсрочни, при най-износни условия.

Седалище и управление въ София:

щщп^^п*

ТЕЛЕФОНИ
2-60-13 2-60-14
2-60-15 2-60-16
2-60-17 2-60-18

ДЪРЖДВЕНЪ ИИСТИТУТЪ

Застрахова:

100 клона и 48 агенции въ всички производителни зе
меделски градове и села, 108 популярни банки въ цълата страна, коиго извършвате. влогово-акредитивна
служба. Постоянна кооперативна изложба въ София —
произведения на занаятчийски производителни коопера
ции и на занаятчии, членуващи при популярни банки и
подвижна занаятчийска изложба за всички по-големи
центрове въ Царството

XII

Представителства въ:

I

й Бургасъ,

Варна, Пазар| джикъ и Свищовъ.

