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ЗА СВЕДЕНИЕ: ДосегпшннтЪ членове на редакционния комитетъ на научното нн списание - г.г. ПиоФ. Ст.Чолпковъ,
Б. Бойчевъ и Иванъ Пандовъ см започнали да нздаватъ списание .Икономисть".
Считаме за необходимо да предупредимъ членоветЪ на дружеството н абонатите на списанието ни, че това е една частна
търговска инициатива, която нЪма нищо общо съ Дружеството на завършилите Висшето търговско училище въ Варна.

Нашето научно списание презъ 1939 год.
Списанието на Дружеството на завършилите Висшето търговско у-ще въ Варна е едно отъ малкото на брой научни списания у
насъ, което, въ единъ кратъкъ периодъ отъ три години, ycnt да се наложи на, научно-икономическата мисъль въ страната ни. Извикано
първоначално на животъ отъ нуждата да поддържа създадения още на академическата скамейка наученъ контактъ между г. г. професори
те отъ Висшето търговско училище въ Варна и ТЕХНИТЕ възпитаници, то, съ своя методиченъ начинъ на списване, презъ краткото си три
годишно сжществувание можа да надскочи границите на тая своя първа и непосредствена задача, за да стане единъ отъ най-мощните разпръскатели на научно-икономическата просвета въ България.
Днесъ научно-икономическите списания въ България еж малко на Срой. Още по-малъкъ е, обаче, броятъ на тия отъ ТБХЪ, които
могатъ да се радватъ на едно име и на една научна репутация, като тая на списанието на Д-вото на завършилите Висшето търг. у-ще
въ Варна. Защото, нека признаемъ това, въ България, особено презъ последните години, нема повече отъ две или три научно-икономически
списания, които, следъ като успеха да превъзмогнал, тежките кризисни моменти въ следвоенното развитие на нашия общъ научно-иконо
мически книжовенъ животъ, можаха да запазятъ на една ^авидна висота своята стойность като списания, третиращи съ, еднаква задълбечеттпгт^йетчкй^научно-теорета^
и частното стопанства. А
списанието на Д-вото на завършилите Висшето търговско у-ще въ Варна, макаръ и най-младото отъ онези оцелели големи научно-икономи
чески списания въ страната ни, заема първо место между ТБХЪ. Ние заявяваме това безъ всекакво стенение, защото имаме всички морални
основания затова. А ТБ еж:
1. Неговото извънредно сериозно списване, което е спечелило на своя страна отличните отзиви на целия научно-работящъ ико
номически светъ въ страната ни и благоприятните преценки на много чужди учени икономисти;
2. Неговия висококачественъ сътруднически кадъръ, комплектуванъ отъ най-големите сцециалисти-учени, теоретици и практици,
работящи въ нашия народостопански, общественъ и частко-стопански животъ и
3. Неговите неколкохилядни абонати, които го правятъ да бжде най-много разпространеното и нан-много четеното научно-икономическо списание въ България.
Тези големи и неуспорими постижения на списанието на Д-вото на завършилите Висшето търг. у-ще въ Варна требва да бждатъ изтъкнати въ момента, когато то се намира предъ прага на своята четвърта годишнина, за да се направи по-лесно измеримъ неговия
наученъ ръстъ и значение за българската стопанска мисъль. т е , обаче, требва да бждатъ изтъкнати още и затова, защото съ ТБХЪ найдобре може да се посочи пжтя, който списанието ще следва презъ своята четвърта годишнина, за да нребжде то и презъ нея най-големото
научно икономическо списание въ България. Най-после, досегашните постижения на списанието на Д-вото на завършилите Висшето търг.
у-ще въ Варна требва да бждатъ изтъкнати и затова, защото те представляван, едно завършено въ всеко отоношение големо дело само
на усилията и жертвите на хилядите възпитаници на Висшето търг. у-ще въ Варна, които могатъ и требва да се гордеятъ съ него, както
требва да се гордеятъ, че еж възпитаници на това висше училище.

По поводъ на едно невярно съобщение
Въ четвъртата книга на научното ни списание, вжтрешната страница на лицевата корица, досегашниятъ редакционенъ комитетъ
е поместилъ редица съобщения, местото на които, въ всеки случай, не е тамъ. Независимо отъ това, първото отъ ТБЗИ съобщения е невЬрно,
а може би н тенденциозно. Защото, досегашниятъ технически ржководитель на списанието — г. Иванъ Пандовъ, вероятно, използвайки отежтетвието на досегашните главенъ редакторъ — г. Ст. Чолаковъ и редакторъ-администратора г. Б. Бойчевъ, си е позволилъ свободата да
дава неверни информации относно промените, станали въ Редакционния комитетъ. Така напримеръ, той се причислява къмъ останалите
двама, които наистина подадоха оставка следъ избора имъ, по причини, които ний на времето съобщихме: Истината е, че г. Иванъ Пандовъ
въобще не бе преизбранъ за членъ на Редакционния комитетъ, за да има право да съобщава, че и той, заедно съ другите, „е ПОДалъ
колективно И безвъзвратно" оставката СИ". Що >р отнася до г. г. Ст. Чолаковъ и Б. Бойчевъ, те нито еж подали колективно
оставките си, нито еж направили декларация за безвъзвратно оттегляне.
Дружеството, като опровергава това неверно съобщение, изказва съжаление, че толерантностьта му къмъ стария редакционенъ
комитетъ и предоставената на последния свобода за довършване на третата годишнина е била така лошо използвана отъ г. Иванъ Пандовъ
— едничкиятъ намиращъ се сега въ България представитель на редакционния комитетъ, чийто мандагъ изтича на 31 декемврий т. г., и се
извинява че е допустнало поместването на такива съобщения въ една страница на научното списание, чието предназначение, както знаятъ
нашите абонати, е съвсемъ друго.
По нататъкъ, Дружеството намира, че г. Иванъ Пандовъ е отбегналъ съзнателно точното съобщаване на имената и общественото
положение на новия съставъ на, Редакционния комитетъ. Ние не бихме се спрели на това съобщение, ако не виждахме въ него желание да
се засегне престижа на Дружественото ни списание. Ето защо, виждаме се принудени да съобщимъ повторно на нашите абонати точните
имена и обществено положение на новия съставъ на Редакционния комитетъ, а именно: Д-ръ Конст. Хр. Стояновъ, частенъ доценть при
Висшето търговско училище въ Варна, Железко Т. Поповъ — началникъ на Информационния отделъ при Варненската търговско-индустриална
камара въ Варна, и Емилъ Трифоновъ — секретарь на Средното търговско училище въ Варна.
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Ж. Т. Поповъ

Една празнота въ грижит* за кооперациите
Началото на кооперацията и фактори за успеха или неус ли,
съюзи и пр., животътъ на стено""Значение. И ако ржконейното право на сжществу пеха на предприетата дейность. членуващите въ последните водните ф'акт<рри на коопера
вание се търси въ ония отри Не сжществува вече съмнение, кооперативни с д р у ж а в а н и я тивното'движение още не еж
цателни прояви на модерното че съвременниятъ чиновникъ, ежедневно подчертава пагуб достигнали до-самосъзнанието,
капиталистическо стопанство, к о л к о т о специализирана и ното въздействие на свободата че заздравяването и правил
които поставиха икономически ограничена да е неговата ра да
подбиратъ , безразборно*. ното развитие* на кооперация
слабите въ неизгодни позиции бота, не бива да бжде една своя персоналъ: Това не щеше та* се обуславя въ значителна
за сжществувание. Възникнали бездушна машина, механиче да бжде голема беда, ако стецень ртълчачественостьта на
първоначално по частна ини ски изпълняваща нареждани имахме доказателства, че тази изпълнителния съставъ, дър
циатива, rfe постепенно се офор- ята на ржководството. Той ще свобода се използва рационал жавата, която веднъжъ се е
мяватъ въ едно движение, на- бжде истински полезенъ само но, въ полза на кооперацията заангажирала съ моралната и
сърдчавано и подкрепяно отъ око при изпълнението на сво и кооперативното движение. материална подкрепа на това
държавата, която въ случаятъ ята задача проявява приежща- За съжаление, обаче, като об движение, требва да използва
се явява вече носителка на та на интелегентния човекъ що правило бихме могли да своята върховна разпореди
единъ новъ моралъ, насоченъ критичность, само ако има съз констатираме тъкмо обратното телна власть и своя неуспоркъмъ подобряване стопанското нание и широко разбиране за — предоставената свобода въ ванъ авторитетъ, за да изгла-^
и социално положение на по- значението и сжщностьта на това отношение идва само ди този сжщественъ недъгъ въ
дребните съществувания.
общата работа. Това важи за да насърдчи единъ оежди- техното сжществувание, чрезъ
Ролята на държавата въ жи особено много за коопераци теленъ манталитетъ, който до законодателно уреждане на
вота на това движение намира ите, кждето липсва решающата пуска по съвесть назначава; персоналния имъ въпросъ, въ
изразъ почти въ всичките. му лична зайнтересованость и не нето на близки, познати, по рамките на строго определе
проявления. Основаването на посредствена бдителность на лезни и приятни на управата ни норми за образователенъ
кооперациите, основните ли собственика; кждето отделни хора, безъ огледъ на тъхните и служебенъ цензове и за мо
нии на тъхното развитие и об- те собственици — кооператори качества и на полезностьта рални качества.
сегътъ на дейностьта имъ еж се явяватъ заинтересовани са имъ за кооперацията и коопе
Ние имаме дълбокото убе
регламентирани съ специаленъ мо съ незначителенъ капиталъ; ративното движение изобщо. ждение,
че създаването на
законодателенъ акть — Закона кждето въ много случаи се
една солидна база за посте
Специално
за
кооперативни
за кооперативните сдружава започватъ предприятия отъ те банки — популярни банки пенното, но решително подо
ния; финансовата подкрепа на страниченъ, чуждъ на коопе и кредитни кооперации, съоб брение на личния съставъ на
кооперациите е една отъ сж- раторите стопански характеръ раженията за оргаНизиранъ кооперациите, ще внесе зна
щественитъ задачи на единъ и, най-после, управлението и всестраненъ общественъ Кон чителна
рационализация въ
държавенъ банковъ институтъ контролата на които се пове- тролъ и по-специално за об техната финансово и стопанско
— Българската земеделска и ряватъ на лица,или незапозна ществено
вмешателство въ -административна . дейность, и
кооперативна банка, а твхнитъ ти съ' стопанския обектъ на У££*ВДан^1Р __на персоналния че съ това ще се намалятъ до
средства еж обявени за обще кЪЪ~перацйята7~илИ~пътгБ—запо^ имъ в ъ п р о с ъ , с е подсилватъ минимумь^пивицй! ь 3d unpatf"
ствени и подлежатъ на обще- знати съ него отъ собствената още повече отъ много по-ши дана обществена критика на
ственъ контролъ, упражняванъ си практика, упражнявана въ рокото обществено значение дейностьта на некои коопера
чрезъ отделението за финан много по-малъкъ маещабъ.
на тези институти. Наредъ съ ции, за проявена непредпазли
сова инспекция при Министер
Всички тези особености, при- заинтересованостьта на чле ва или недостатъчно проучена
ството на финансите, чрезъ сжщи на кооперативните сдру новете кооператори, тукъ треб стопанска дейность, за злоу
контролните органи на Б. з. к. жавания, разгледани въ връз ва да се отдаде съответното потребления и пр. явления и
банка и чрезъ оторизиранигв ка съ явно проявената дър не по-малко значение и на действия, които иматъ своята
кооперативни централи. По-на- жавна политика спремо ко множеството спестители, от първопричина въ често пжти
татъкъ, интересътъ и подкре оперативното движение, поста- правени
къмъ популярните пълното отежтетвие на компепата на държавата намиратъ вятъ на дневенъ редъ закъс банки повече по силата на тентность, недостатъчна такава,
изразъ и въ редица други за нелия въпрОсъ за единъ под- положението, което имъ съз или пъкъ Липса на съзнание
конодателни и административ ходящъ подборъ на техния дава държавата. Защото, не за изпълняваната работа.
ни разпоредби, по силата на чиновнически кадъръ. Задово може да се отрече, че наредъ
Не бихме искали да остакоито кооперациите получа- лителна- стопанска
култура, съ значението на вжтрешната вимъ впечатлението, че ние
ватъ разни фискални, стопан пълно познаване и разбиране имъ финансова, стопанска to подвеждаме подъ общъ знамески и др. предимства, избро на прокарваната отъ държава административна организация, натель целия , личенъ съставъ
яването на които не е пред- та стопанско — социална поли изграждането и поддържането на кооперациите. Напротивъ,
метъ на настоящата статия. тика, пригодность къмъ бързо на доверието въ кооператив въ техните редове ние позна
Нашето желание се огранича усвояване на поставената сто ните банки се дължи въ го ваме компетентни, будни и
ва само въ подчертаване об панска задача, къмъ леко при лема степень и на опеката на съзнателни хора, които, обаче,
стоятелството, че държавата способяване къмъ специфична държавата, изразена въ реди подъ .натиска на преоблада
проявява всестраненъ интересъ та техника на отделните пред ца регламентации, облекчения ващата атмосфера на рутинвъ тъхния животъ, че тя е про приятия, честность, съзнание за и насърдчения.
ность, преследвани въ своите
никнала въ много клетки на общественото значение на об
благородни желания отъ неБило
поради
неудачна
орга
тъхния организъмъ.
щата работа и пр. пр., еж ка низация на работата имъ, било почтенната борба на некомпе
чествата, които требва да при поради констатирани некомпе- тентните имъ колеги, оставатъ
Требва, . обаче, да отбелетежава чиновническиятъ апа тентность и недобросъвест- подтиснати отъ тягостното чув
жимъ, че въ това навлизане въ
ратъ на една кооперация, за ность, кооперациите не редко ство на унеправданость и оби
живота на кооперацията изоб
да могатъ работите на послед еж бивали предметъ на крити да, и отъ накърнена вера въ
що, държавата е пропустнала
ната да следватъ пжтя на про ка. Това еж два сжществени дълго очакваната справедли'единъ много сжщественъ мосперитета и на заздравяване дефекта, които намиратъ бла вость.
ментъ — въпроса за интелек
кооперативното движение.
гоприятна почва преди всичко
Колкото и времето да е на
туалните и морални качества
Единъ обективенъ погледъ въ подготовката и манталитета преднало, все още не е късно
на ржководния и чисто административенъ апаратъ на от върху миналото или настояще на техния ржководенъ и чи да се взематъ мерки за една
делните кооперации. Касае се то на нашето кооперативно новнически административенъ обективна преоценка на наем
ния личенъ съставъ на коопер.
за интелектуалните и морални движение ще открие, че въп апаратъ.
качества на ТБХНИТБ чиновни реки наличностьта на солиПоставенъ на такава база, Тази инициатива, по право, би
ци, които, особено въ коопе денъ, компетентенъ и просве- въпросътъ за наемния личенъ требвало още много отдавна
рациитъ, се очертаватъ като тенъ кадъръ по неговите вър съставъ на кооперациите по да се подеме отъ просветените
(Следва на 3 страница)
единъ отъ най-сжществените хове — кооперативни центра лучава своето големо обще-
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За персонала въ Б. 3.
Специалното търговско об
разование въ страната ни от
давна излезе отъ първоначал
ния си организационенъ периодъ. То вече се намира въ пе|риодъ на зрЪлость. Сегашното
му състояние, както и очертаниятъ вече пжть на бждещето
му развитие, еж пригодени и
продължаватъ да се пригаждатъ къмъ необходимостьта да
се създаде специално подготвенъ персоналъ за администра
тивните, счетоводни и чисто
стопански служби на нашите
държавни, общински,
обще
ствени и частни ведомства и
предприятия. И действително,
не би могло да се отрече, че
випуските на средните тър
говски училища наистина дой
доха за да запълнятъ нуждата
отъ специализация въ твзи
служби и бъха посрещнати
много добре.
Особено отъ войната насамъ,
следъ като въ дейностьта на
държавните, общински и об
ществени учреждения започна
ха да се вмъкватъ все повече
и повече елементи на чисто
стопански дейности, изпъстре
ни съ специфичните особено
сти на твърде сложната си
сжщносгегепедтгкато,тЪзи еле
менти завоюваха почетно м-feсто въ повечето отъ гЬхъ, нуж
дата отъ специално подготвенъ
персоналъ се още повече изо
стри. Съ огледъ на специалния
характеръ и разнообразието
на множеството теоретични,
организационни, вътрешно и
външно технически задачи на
тази дейность, както и въ връз
ка съ сравнително много поГолЪмата сега сложность и
подвижность на администра
цията, организацията и законо
дателствата въ различните обла
сти, тази специализация, за да
отговори на наличните нужди,
требваше да се разшири. Тя
не можеше вече да се задо
воли съ единъ почти изключи

телно технически подготвенъ
кадъръ, разполагащъ съ поповърхностни т е о р е т и ч е с к и
познания, и требваше да тръг
не по пжтя на теоретичното и
практическо задълбочаване, за
да отговори на изискванията
на времето съ основно под
готвенъ кадъръ, способенъ да
се справи умело съ ц-Ьлата
сложность и разнообразие на
съвременните администрации,
и особено на онъзи отъ тъхъ,
които напоследъкъ еж си по
ставили задачи, било чисто сто
пански, било социално — сто
пански, които
надхвърлятъ
обсега на досегашната имъ
практика и ги прехвърлятъ въ
съвършено нови и с л о ж н и
области.
На тази обществена необходимость, именно, требваше да
отговорятъ
новосъздадените
висши търговски училища. Съ
съжаление, обаче, требва да
констатираме, че макаръ и съз
дадени по силата на ТБЗИ обек
тивни изисквания на новото
време, държавата, въ лицето
на разнитъ поделения отъ своя
апаратъ, принебрътвайки даже
собствените интереси — вло
жени въ възможностите за по
добряван© и ,, рационализиране»
на отделните ведомства и сто
панства чрезъ поверяването на
ржководнигв служби въ ржцетъ на ТБХНИГБ абсолвенти, не
положи -усилия да даде при
ложение на ГБЗИ сили. Напра
веното въ това направление е
толкозъ малко, че не управдава даже и подкрепата, която
държавата, още въ организа
ционния периодъ, даде на това
образование, въ форма на суб
сидии при учредяването, орга
низирането и изживяването на
първите години отъ сжществуванието на некои такива
институти.
Позволихме си този предговоръ, за да изтъкнемъ обще
ствената постановка на въпро-

й ш ш за
(Продължение отъ 2 стр.)
върхове
на кооперативното
движение, които, въ сжщность,
носятъ цялата морална отговорность за досегашното пре
небрегване на този важенъ,
едва ли не еждбоносенъ за
кооперациите въпросъ. Щомъ
като, обаче, тази необходимость до сега не е оежзната
отъ тъхъ, днешната държава,
ангажирана и морално и ма
териално съ това движение,
Yma задължението да прибег
не до принудата, за да от

страни една отъ наи-сжществеНИТБ причини за неумелото
стопанисване и администрира
ме на множество кооперации.
Една такава авторитетна наме
са ще има за неминуема по
следица заздравяването не на
отделни кооперации, а на ко
оперативното движение изоб
що. Обстоятелство, което ще
се отрази върху засилване по
зициите на кооперацията и
върху затвърдяване обществе
ното доверие въ нея.

са и отъ тамъ задължението
на държавата и нейните орга
ни да съдействуватъ за пла
сирането на силите, въ създа
ването на които тя и нашата
общественость иматъ своето
решающо значение.
Б. 3. К. Б. е единъ държавекъ институтъ, на който е
поставена задачата да подпо
мага преимуществено дребните
земледелски и занаятчийски
стопани. Въ съгласие съ но
вите тенденции на времето,
наредъ съ досегашната си кре
дитна дейность, Б. 3 . К. Б. на
последъкъ си служи въ големи
размери и съ една широка
стопанска дейность. Благода
рение на своите сложни зада
чи и на разнообразната си
подвижна дейность, к о и т о
вкючватъ въ себе си днешни
те комплицирани кредитни и
стопански отношения, на Б. 3.
К. Б. се налага да проведе
едно основно подобрение въ
средите на своя персоналъ,
преди всичко чрезъ повишава
не на средниятъ му образователенъ цензъ.
Въ този редъ на мисли, ние
си позволяваме да предявимъ
известни искания, имащи за
цепь... лд,.осишздъ_ на за вър
шилите висши търговски учи
лища подходящо место въ слу
жебната йерархия на Б. 3. К. Б..
1. До конкурсъ за постжпване на служба да се допускатъ само кандидати съ висше
— търговско, стопанско и фи
нансово—и средно търговско
образование. Юристи да се допуснатъ само до толкова, до
колкото специалните служби
на банката изискватъ това.
Възприетата до сега прак
тика е много нерационална.
Безразборното приемане на
чиновници съ най-общо, или
пъкъ отъ чужда на банката
специалность, образование, и
то при наличностьта на спе
циално обученъ кадъръ, е ни
то практически, нито обще
ствено оправдано; независимо
отъ по-лошото обслужване на
банковите интереси, тази прак
тика е улеснявала и продъл
жава да улеснява едно много
вредно явление въ нашата
образователна система — не
оправданото натрупване на
младежьта въ некои отдели
на науката, безъ да се държи
сметка за действителните нуж
ди на времето, и стесняване
на възможностите за проник
ване въ некои ведомства, ко
ето ще настжпи неминуемо
подъ изключителното влияние
на провежданата тамъ специ
ализация.
2. Да се осигурятъ услови

ята за по-бързото служебно
авансиране на служителите вишисти. Това предимство на
служителите вишисти се оп
равдава напълно отъ гвхната
подготовка.
Ние сметаме, че въ това
направление требва да се взематъ следните мерки: а) книговодителскиятъ стажъ на вишистите да бжде б месеца, а
този на средняцигв — 1 годишенъ.
б) следъ книговодителскиятъ
изпитъ, на вишиста да се дава
една степень по-вече;
в) предвидъ на специалната
му подготовка, срокътъ за пре
минаването отъ една степень
въ друга да се намали въ
с р а в н е н и е съ срока за
средняците;
г) продължителностьта
на
книговодителския стажъ, който
дава право на явяване на от
четнически изпитъ, сжщо така
да се намали за вишистите;
д) при повишенията да се
предпочитатъ кандидатите съ
висше образование;
е) въ всички
длъжности,
които могатъ да се заематъ и
отъ лица съ средно образова
ние, вишистите да се поставятъ
една степень по-високо, като
се проведе и съответна разли
ка въ заплатите;
ж) на всички ржководни
служби — директори на кло
новете, инспектори по коопе
рациите и др. инспектори и
ревизори, счетоводители и помощникъ — счетововодители,
да се назначаватъ изключи
телно лица съ висше стопан
ско образование;
з) да не се допуща преми
наването безъ изпитъ на ар
хивари и др. по-нисши чинов
ници въ к н и г о в о дителска
длъжность; приемането на книговодителска длъжность да ста
ва изключително следъ ус
пешно издържанъ конкурсенъ
изпитъ.
Едновременно съ гЬзи препоржки, ние си позволяваме
да подчертаемъ, че като се
има предвидъ
ГБхната несравнено по-голема специална
подготовка, даването на гЪзи
предимства на вишистите е на
пълно оправдано. На досегаш
ното положение на еднаквость,
даже и на предпочитание на
средняците, требва да се тури
край. Специално подготвениятъ
чиновникъ, по силата на сво
ето образование, 'требва да
получи съответните предим
ства въ служебното си положение.
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„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"

ВЕСТИ
Централно настоятелство

БРОЙ 8.

ЕН:

жиловъ, К. Вълчевъ и Н. Раш- къмъ абонатите на списанието
ковъ.
особено къмъ тия, които се
На сжщото събрание се е числятъ въ редовете на коле
ОЩЕ СЪ ПОЕМАНЕ УПРАВ
ВЪ ЕДНО ОТЪ ПОСЛЕДНИ
ТЕ) си заседания, централното ЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО, вземало решение да се пока гията, веднага съ получаването
настоятелство реши, презъ вре новото настоятелство си поста ни нъкой отъ г. г. професори на първата книжка, да превеме на евтината седмица въ ви за цель една организаци те на Висшето търговско учи датъ абонамента си отъ 125 лв
Варна, отъ 14 до 19 1.1939 год., онна дейность, целяща осно лище въ Варна, да изнесе чрезъ пощенската чекова смет
да свика една сбирка, съ цель ваването на клонове въ всич една "подходяща сказка, за коя ка на Дружеството № 1373
да се сложатъ на общо раз ки градове, кждетО има възпи то цель вече е нпоискано по Услугата, която ще направятъ
глеждане нъкои п о - в а ж н и таници на Висшето търговско средничеството а Централно съ това на Редакционния ко
то настоятелство.
митетъ и на Дружеството е не
организационни и професио училище въ Варна.
Настоятелството на Друже оценима, защото ще му дадать
Днесъ вече можемъ да кон
нални въпроси. Въ връзка съ
това, настоятелството замолва статираме, че тази политика ството* като приветствува чле- възможность да посрещне пър
всички ония колеги, които см-fe- на настоятелството не само новетв-основатели на клона вите най-необходими разходи
татъ че ще иматъ възможность намери добъръ приемъ, но е Бургасъ и новите настоятели по организирането, списването
да посетятъ сбирката, да съоб- и насърдчена. Въ момента мо и членове на контролната ко и отпечатването на списанието
щатъ това на председателя на жемъ да се поздравимъ съ мисия въ Пловдивъ, дължи да ни. Ние се надеваме, че на
Д-вото — Д-ръ Конст. Хр. Сто- основаването на клонъ въ имъ изкаже голъмата си бла- този апелъ ще се притекатъ
яновъ, частенъ доцентъ при Бургасъ и съ подемане работа годарность за навременните всички колеги, защото сме уве
инициативи и да ги увери, че рени, че те иматъ съзнание»за
Висшето търговско училище, въ Пловдивъ.
ще
намърятъ безрезервната големата роля на научното нь
Варна. Следъ получаването на
КЛОНА ВЪ БУРГАСЪ. ПО
ТБЗИ съобщения, настоятелство инициатива на нъколко дейни му подръжка въ провеждане списание, свързана преди вс -,что ще има грижата да уведо членове на дружеството въ на ГБХНИТЪ общополезни на ко съ създаването на име и^вторитетъ на възпитаниците на
ми поотделно ВСЕКИ единъ отъ Бургасъ, на 3 септемврий е чинания.
Висшето
търгов. у-щевъ Варна
Приветствувайки
ТБЗИ
.
ини
желающитъ за времето и мес било свикано събрание, на
тото на сбирката. Надъваме се, което е 'било взето решение циативи, ние -си позволяваме
ЗА ДА РАЗШИРИ И ЗАСИ
че колегите ще използватъ бла да се основе клонъ. Избрано е да ги посочимъ като примЪръ ЛИ ВЛИЯНИЕТО НА СПИСА
гоприятния случай, за да до- било временно настоятелство за подражание и да отпра- НИЕТО вънъ отъ средите на
принесатъ за по-резултатната въ съставъ: председатель—Кос- вимъ апелъ къмъ колегите отъ нашата колегия, редакционнидейность на Централното на тадинъ Г. Поповъ, секретарь- останалите селища въ страна ятъ комитетъ реши да отстжпи
стоятелство.
касиеръ—Никола Спировъ, и та ни, да подематъ на мъстна по едно безплатно течение за
членове—Дим. Маринкевъ, Лю- почва, по подобие на Бургасъ всеки три обонамента, пласи]
НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА бенъ Русковъ, Христо П. Сте- и Пловдивъ, инициативи отъ рани вънъ отъ средите на въз
Централното настоятелство си фановъ, Янко Поповъ и Цан подобенъ характеръ. Централ питаниците на нашата , л А1та
позволява да напомни на ново ко Цанковъ, на което е билсГ ното "" н астоят елство"е у въ ре: н о~ Mater", и изплатени най-късно!
на членовете на Д-вото, че възложено управлението на че повсеместното основаване до края на м. мартъ 1939 г.
взема присърдце всвко искане клона до края на годината и на клонове, съ провежданата
УСПЪХЪТЪ
НА . ДРУЖЕ
за ходатайства по настаняване свикването на редовно годиш отъ тъхъ просветна и профе СТВЕНИТЕ) НАЧИНЛ1ИЯе у•
на работа, преместване, пови но събрание въ началото на сионална дейность, ще дове- пехъ на колегията. 3 чърдяв>
шаване и пр., стига само иска 1939 година.
датъ Дружеството ни часъ по- нето на дружествено! ••* *л науч
нето да бжде направено за
Съ особено задоволство от скоро къмъ пълното разраст но списание и по-ши : я :ото му
конкретни вакантни служби белязваме интензивния животъ, ване на дейностьта му въ раз разпространение е т ; , 1 о свър
или случаи. Дейностьта на който прояви Бургаския клонъ мери, необходими за реализи зано съ повдигането"'••• зторитенастоятелството въ това отно още отъ първите дни на свое ране на поставените широки та и името на възг: аницитЬ
шение до сега се е развивала то сжществувание. На 11 де- професионални и просветни на Висшето търговскУ училище
задоволително.
кемврий т. г., нашиятъ профе- задачи. Настоятелството, отъ въ Варна. Затова, именно, ние
своя страна, обещава безре
ЦЕНТРАЛНОТО НАСТОЯ соръ г. Н. В. Долински, пока- зервната си подкрепа на всич сметаме всеки отъ нлсъ задълженъ да направи възможното
ненъ
специално
за
случая,
го
ТЕЛСТВО посреща съ особена
ки такива начинания, отъ кж отъ своя страна за разпростра
вори
въ
Бургасъ
отъ
името
на
радость всъко писмо, съ което
дето и да изхождатъ те.
нението и редовното му изли
се донасятъ до знанието му клона, предъ препълненъ са
зане — да принесе на себе и
лонъ
и
отбрана
прблика,
на
сведения за уредбата на пер
на колегията си, чрезъ максисоналните въпроси въ отдел тема „Структурни промени въ
мумъ усилия за записване но
българското
земеделие".
Има
ните ведомства, препоржки за
новиятъ РЕДАКЦИОНЕНЪ ви абонати и чрезъ своевре
общото имъ корегиране, или ме сведения, че управлението
КОМИТЕТЪ вече е поставилъ менно внасяне на дължимия
частно за подобряване поло на Бургаския клонъ има на
подъ печатъ първата книга отъ абонаментъ.
мърение
да
предприеме
въ
жението на колегията. Пакъ
четвъртата годишнина на'на
най-близко
време
уреждането
ще си позволимъ да повтоПЪРВАТА КНИЖКА 'ОТЪ
учното ни списание, съ добре
на
нови
сказки
и
др.
начина
римъ, че получените сведения,
НАУЧНОТО НИ СПИСАНИЕ
подбранъ
материалъ.
Обещано
по желание на членовегв-до- ния, които ще популяризиратъ
то * сътрудничество отъ почти ще бжде изпратена ла всички
писници, се запазватъ въ аб още по-вече името на Дру
досегашни абонати на спис?
жеството и възпитаниците му. всички представители "на науч нието и, едновременно съ това
солютна тайна.
КЛОНА ВЪ ПЛОВДИВЪ. На ната стопанско-обществена ми- на всички колеги и възпитани
ПО ИЗРАБОТКАТА ЩАТ- 29 ноемврий т. г. клонътъ въ съль въ страната ни, както и ци на Висшето търговско учи
НИТЬ ТАБЛИЦИ ЗА ОБЩИН ПлОвдивъ е свикалъ общо го на такива отъ чужбина, ни да- лище— Варна, независимо o n
СКИТЕ) СЛУЖИТЕЛИ централ дишно събрание,' на което е ватъ смелостьта да твърдим^, това, че до сега една големи
нуждата че презъ настоящата година часть отъ техъ еж отказвали
ното настоятелство е вржчило била констатирана
изложение, съ което е предя отъ по-активна дейность и е списанието не само ще запази да бждатъ абонат^ или пъкт
вило редица искания, целящи било изброно ново настоятел досегашниятъ си ръстъ на най- приемайки изпращаните им'
списвано
стопанско
да внесатъ подобрение въ по ство, въ съставъ: председатель добре
книжки, не еж се погрижили д
ложението на вишиститъ въ — Кирилъ Ивановъ, секретарь- списание у насъ, но, "нещо уредятъ едничкото си задъл
общините. Настоятелството се касиеръ— Ненчо Сл. Ангеловъ повече, ще има възможность жение — да изплатятъ абон&
надъва, че въ скоро време ще и Златко Бакърджиевъ, и чле да надхвърли реализираното мента си. Дружеството е увЪ
може да съобщи на колегията нове — Пъю Пеевъ и Иванъ до сега. Новиятъ редакционенъ рено, че всички колеги JKU
комитетъ, обаче, въ начало
резултатите, които е постиг Запряновъ. За контролна ко
то на своята дейность се вижда единъ, ще подкрепятъ тази4тда
мисия
еж
били
избрани:
Б.
Бонало.
принуденъ да направи апелъ лезна за техъ инициатива.'

КЛОНОВЕ И КОРЕСПОНДЕНТИ

Дружествени издания

