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га I шатслигЬ въ страната.
Чехова.

СвЪтъ. Доротея Викъ
Опитенъ радиолюбитель

Г-нъ Василъ Бъчваровъ,

(Следва па стр.

говори
гнездо на

ИРЕНЕ ФОНЪ МАЙЕНДОРФ ь, из-' 
вестната и талантлива германска ки-1

____ ... . . о-охъ... 
г::е, — командва фунията —• 
отслаби диафрагмата . . . А-

ЦЕНИ НН ОБЯВЛЕНИЯГН: на 8 стр. 10 лв. на ка. с*г.. на 4 и 5 
страници по 5 лева на кв. см., а на останалите стр. по 3 лева. 
АБОННМЕНТНИ ОБЯВЛЕНИЯ: — по споразумение. На първа 

страница обявления не се приематъ.

. Утр-Р ... — обаж. 
тржба до киното 

к отъ гжето насадени, 
градския паркъ, гдето 
кълбата бЪлъ имелъ 

чува се суха, стар.
____  кашлица: да се говори съ 
цЪлъ /ласъ пречи едно 
«гавкн:

■ — О-охъ, по-дълбоко . .
издишаме, — --------
Да се -------- .. ..

седмиченъ вестникъ зах
Редакция и администрация — ул. Пиротъ9, София.

Годишенъ абонаментъ 130 лв.; за полугодие 70 лв., за странство 180 лв.
ВсичЕи суми да се изпращатъ чрезъ пощенска чекова сметка 2382.

— по-ши-1 разкисвани отъ жаждата за аван
тюри, отъ една страна...

Изречението би требвало от
давна да се прекжене, но подлата 
дума „конто“ се закачва въ всЬка 
мнсъль. Редакторътъ се чувствува 
като човЪкъ, който се пързаля за 
първи пжть. Засилва се, а краката 
се розхвърлятъ въ страни, и нЪма 
край на гладкия ледъ.

Междувременно въ студиото се 
внася звуковата апаратура за дет
ското предаване: кжсъ отъ релса, 
автомобилна свирка, барабани и те
некия съ камъни.

Трима души развличатъ децата: 
говорителката Капочка — срамеж
лива, възрастна девойка съ очила, 
— солистката на радио-студиото— 
дебелата леля Оля и самнятъ Мо- 
дсстъ Петровнчъ—заядливи стари- 
чокъ съ зелена връзка и обуща съ 
ластици въ страните. Въ редакция- 
та той върши всичко: чете, подра
жава на гласоветЪ на животнитЬ,

ахъ . . . добре!
Ако се сади по басовия гласъ, 

инструкторътъ по физкултура (физ. 
възпитание б. пр.) е човЪкъ груби, 
съ развити мускули, съ мощенъ 
граденъ кошъ. Но радиото се по
диграва жестоко: въ сжщность въ 
радио-студиото, тапицирано съ гру
бо платно и кече, преди микрофона 
сЪди докторъ Цибиасъ, охтичаво и 
кжсогледо човЪче съ тъмни очила. 
Извиквайки думигЬ на командата, 
той поглежда часовника и всЪка 
минута се прозЪва уморено.' Въ 
9 ч. имами амбулаторно приемане, 
— мисли Цибиасъ, — „хубаво би 
било да си подремя половини часъ 
тукъ, на канапето.“

—О, охъ, издишаме . . — „Само

. . . Единъ радиотехннкъ му пре- 
поржчва да приема съ РАМКОВА 
антена. . .

'•<1 
•*

Най-новата снимка на германската 
кино-звезда ДОРОТЕЯ ВИКЪ, коя
то понастоящемъ играе главната 
роля въ незавършения фнлмъ на 
„Тобнсъ“—мЧствъртнятъ не дойде“.

Испаискатата трагедия предви
дена преди 370 години ! — Пред
сказанията на известния астро- 
логъ :“>'о51г<и1<1тич.

ТЕХНИЧЕСКИ отдълъ. Кристалгнъ детекторъ 
„ВАРИМОРЬ“, описание, моитаженъ планъ и спици 
за постройка. РаДИОКУРСЪ (4): конденсагори.

Радио-студиото въ града N — Съветски разказъ.
ФИЛ.ИЪ И ПУБЛИКА, ИГРИ И ЗАБАВА и др.
ПОДЪ НАШИЯ ПОГЛЕДЪ: Една опера 
Музикална култура : Критика.

СЪДЪРЖАНИЕ:
' СЕДМИЧНИТЪ ПРОГРАМИ НА РАДИО-СОФИЯ И НА 
/ ОЩЕ 70 ЕВРОПЕЙСКИ РАДИОСТАНЦИИ ВКЛ. С.С.С.Р. 
' (НА КЖСИ, СРЪДНИ И ДЪЛГИ ВЪЛНИ)

отъ 19 до 25 февруарий вЬлюч.

пжть н ни сме уверени, че емигра
цията ще оцени неговия трудъ и 
ще прояви нуждния интересъ къмъ 
неговите речи . . .

В-къ „Правда“, Фиаделфня Пен- 
силвання, подъ заглавие: „Научни 
лекции по радиото“ пише:

27 марта, въ 10 ч. вечера, бу- 
детъ говрити на радио болгаринъ 
Г. Василий Бочваровъ изъ Фрак- 
внйлъ Пснсилвании, со станции XV С 
ОВ Харизбургъ Па. Будеть говори- ; 
ти на разни научни и политически | 
теми два раза на тиждень. Въ про- | 
шлую среду 18 с. м. говорилъ е жи
тие Мекедонски народи впередъ и 
носле Световни войни ......

Радио-София, следъ като благо- I 
дари на г-нъ Бъчваровъ за неговия ; 
трудъ за издигане на българщина- | 
та отвъдъ океана, както и правил- | 
ното информиране на наша емигра- , 
пия и Американския света, върху , 
интересуващите ги въпроси отъ на- I 
шия край, ние се надЪваме, че ще.|

Чрезъ този вестннкъ, г-нъ Бъч
варовъ успЪва да си пробие пжть 
н спечели симпатията на цЪлата 
българо-македонска емиграция, ка
то най-правилно я е информирали 
по всички въпроси и най-ревност- 
но защнтавалъ и пазили отъ всич
ки чужди влияния. Следъ като нау
чава английски езикъ, тон бива по
канени отъ управлението на 
една отъ най големите Радио-прс- 
давателни станции въ Америка, кж- 
дето е говорилъ два пжти седмич
но въ продължение на цЪла годи
на, на разни научни и политически 
теми. Той е първиятъ българннъ 
поканени да говори на радио-пре- 
давателна станция въ Америка, отъ 
кждето е изнасяли предъ амери
канския свети големите неправди 
извършени къмъ България отъ раз

пише радпопнескн, дава съвети на 
домакините н музикални обясне
ния. Модестъ Петровнчъ и е прежи
вели 17 редактори и ето защо гле
да на всичко уморено н мждро. 
Етсрътъ — ето родната му сти
хия. Капочка чете съ внеокъ гласъ:

„Въ синьото море вълните шу- 
мятъ.

„Въ синьото небе звездите бле- 
стятъ...

Чува се съскането и бурбуконе- 
то на чайника съ врЪща вода. То
ва е. . . морето.

На пладне телефонъти почва 
да звъни пресилено. Слушателите 
се оплакната, че отъ всички прием
ници се донося трссъкъ, и като че 
ли излиза отъ мазе, неумерено въз- 
тгржепъ гласъ.

— ... утайте. . . Ние сме въ 
(котела на единъ локомотиви. Чука 
I известниятъ майстори. Носови.

часть отъ киселина е изтекла 
електролита, при което сж 

образували газове. Случайна 
искра ги е възпламенила, при кое
то е станала експлозията.

ИРЕНЕ ФОНЪ МАННЕДОРФЪ)Около единъ народенъ при- р.------------- ----1 емникъ въ Полша
Полската радио-служба, Дирек

цията за просвета и пропаганда за
едно съ държавния технически ин
ститута за далечни предавания, 
устроили конкурси за постройка на 
радио-апаратъ. който да се смета, 
като чисто полски народенъ радио
приемници. Апарата тръбна да ра
боти съ батерия и ще има за цель 
да спечели народа обитаващь об
ширните полета на Полша за дз 
може той да вземе по-близко уча
стие въ културния жизотъ въ стра
ната.

Апарата требва дз е построенъ 
съ огледъ да бжде евтинъ, така, че 
при серийно производство, купу- 
вачътъ да го има на низка ценз

I Съ това полските отговорни фах- 
I тори се надевать. че ще увеличзтъ

Експлозия при направата на 
радио-приемнинъ

Отъ шведското село Вестраби, 
близо до града Халмщадъ, ни се 
съобщава за една необикновена 
злополука.

Единъ 14 год. младежъ самъ по-1 
строилъ радио-приемникъ, конто, I 
вече напълно готовъ, неочаквано 
есксплодиралъ. Младежътъ' е до
ста тежко обгорЪнъ. Единъ спецн- 
алистъ, който прегледалъ 

нещастния
апарата 

веднага следъ нещастния случай, 
дава следното обяснение на случка
та: часть отъ киселина 
отъ електролита, при 
се образували газове.

ВИДЕНЪ АМЕРИКАНСКИ БЪЛГАРИНЪ
Слушателите на Радио София 

имаха вече случая да чуятъ две отъ 
сказките изнесени предъ микрофо
на отъ единъ отъ най-прочутитЬ 
българи всрЪдъ нашата емиграция 
въ Северна и Южна Америка,

*
Г-нъ Гьобелсъ е далъ нареждане, 

щото всЪко ново здание да бжде 
снабдено само съ една обща анте
на. Таксата ще бжде само 50 пфе- 
вина месечно. По този начннъ, всич
ки радиоапарати ще могатъ да 
приематъ отлично местни и да
лечни станции.

който беше единъ отъ първите 
българи следъ Световната война, 
стжпилъ на Американски брегъ.

Непосредствено следъ войната, 
г-нъ Бъчваровъ заминава най-на- 
предъ за Буеносъ Айресъ, републи
ка Аржентина, кждето успева още 
въ първите месеци да организира 
всички заварени и пристигащи 
следъ него български емигранти, 
въ едно общо културно-просветно 
дружество „Хр. Ботевъ“, което сж- 
ществува и до днесъ.

Две години по-късно, той зами
нава за Ню-Йоркъ, С. Щати и се 
установява въ Щата Пенсилвания. 
Отъ тамъ, той веднага влиза въ 
връзка редакцията на едничкиятъ 
най-старъ, най-разпространенъ и на
пълно независимъ български вест
ннкъ „Народенъ гласъ“, на който 
става редовенъ сътрудиикъ и ко
респондента и до днесъ.

ните „мирни договори“.
Предавеме на кратко отзивите на 

нЪкои Американски български и 
руски (украински) вестници за не- . ___ _ _______ ___________ ._г______ ______
говит& сказки;...._ ____ . ... Длдглколц. иа1цо^род’1ц-ра.--!-,Н>-а,5тР,,с^.110 случай^ участието й I —

В-къ" „Харизбургъ Телеграфъ“, дно София да изнесе още няколко “*..Фп“™а0 «„"е мр”ер7а”таоХ I шате 
подъ заглавие „Тази вечерь ще се сказки изъ живота на Новия | Чехова. I------
говори за политиката на Балкана“, 
между другото казва:

[ „Василъ Бъчваровъ, известенъ съ 
своитЪ научни и политически сказ-

I ки, които предава чрезъ Радио 
! Стейшин \УСОБ два пжти седмич
но, ще говори тази вечерь точно 
въ 10 ч. на тема: Политическото 
положение на Балканските държа
ви. Обръщаме вниманието на чита
телите на вестника върху неговите 
сказки, които заслужаватъ да бж- 
датъ чути“. . .

В-къ Народенъ гласъ, отъ Гра
нита Сити Илиноисъ пише: Прият
но ни е да сбщимъ, че на 18 того, 
нашиятъ сътрудиикъ г. В. Бъчва
ровъ е говорилъ на Радио-Станция 
ШС-ОБ Гъверноръ Хаузъ, Хариз
бургъ Пенсилвания, на тема, „Бъл
гария следъ войната“. Въ петъкъ, 
27 тото, въ 10 ч. вечерьта (истъ 
стандартъ таймсъ) той ще говори 
пакъ и въ бждеще при всеко гово
рене, ще се определя датата и ча- 
сътъ на следующето говорене. Въ
преки големите трудности среща
ни при отпускането на место и 
време въ такава голема станция, г. 
Бъчваровъ е успелъ да си пробие

че има много мухи...“ 
роко разширявайте коша ... едно-две.

Кого посъветва съ навжссиъ глосъ 
на слушателите да се полЬятъ съ 
студена вода, докторътъ бързо си 
отива.

ТржбигЬ млъкватъ. За дълго ли? 
Въ радио-редакцията вече се на
стройва контрабасътъ, флейтите 
виятъ, и редакторътъ, доброду- 
шенъ, изпотенъ човЪкъ, въ малн- 
ново-червена капа, подътози аком
панимента диктува на машинопис
ката прегледа: „Политика на Ан
глия въ Централна Европа“.

Новъ редъ! Ние отново съ ця
лата острота усЪщоме задъ кули
сите миризмата па горЬщня ба
рути, върху който, съ безгрижна 
усмивка отъ едната страна, и съ 
факелъ — отъ другата, екдп ди
пломацията, безсилна, уви, да обу
здае тримата злобни кита на съв
ременната агресия, конто, бидейки

С Диновскн.

РАДИОСТУДИОТО ВЪ ГРАДА N 
Ивъ московското списание .Крокодилъ-

Следъ петлите и метачите въ 
нашия градъ се събужда радиото. 
Точно въ петь и тридесть запраше. 
ната тржба надъ чаршията почва да 
охка и да съска:

— .. ри... радио... а вълна . . .
— мърка трлгбата — Бобрутр-р ...
— . . . бр-р . • 
да се съседната 
„Капитолъ". А 
т“Ь тополи въ 
виси средъ 
третата фуния, 
ческа

И/>4

^4»®
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м.

Шлагери.

УНГАРИЯ

съвър-

Ка-

1

и
(Мо

Вдми дазкть
Залача № 15.

маршове.

9.00

14.50
или дру-19.15

на
Отъ

X

Или, малката стрелка те измине

Ще бъдатъ рал-

Мннути.

•21.05

ФИЛМЪ и
ПУБЛИКА

108
II

9_
11

Задача № 3 
чрезъ уравнението:

и на 2 часа и 12 
минута, 
години, и се дибнМ

ПрИСГг.- 
наистн-

. 20.40 
танци.

21.45
микро*

стрелка 
че:

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ)

11.45 Меса. 13.00 Мецо-сопрано
баритонъ. 14.30 Карнавалътъ 1

3 У + X = 108
X — У= 8 У — 4 X — X

19 
февр.

16.40 Танци.
.21.

Значи, на 2 часа, 9 минути 

дЬлени съ една
2) 12 X =

11 X
X :

ЮГОСЛАВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.

10.30 Божествена служба. 23.00 За
бавна музка: Валсова земя (Сто-1

гата страна на малката стрелка. Следователно, имаме две решения:
' V „ ще ИЗМ|ше Мллката стрелка, голямата

9 
и —»

а голямата ~ - 
11

стрслкигЬ на часовника

Ила- , 
радио- 

съобше-

А и В взематъ 10 взятки. 
Какъ ?

ЗА Б АВ А

да като отъ олово. Тя е разшири
ла царството на класическата хоре
ография, и нейнитЪ арабески уве- 
личаватъ съкровището на чистото 
кинематографическо изкуство. Ис
тинска музика за очигЬ!...

„Фигаро“ — Соня Хени е едно
временно спортна и сантиментална. 
Съ своитЬ магически фигури вър
ху леда, тя ни дава най-сполучли- 
вата представа за движенията на 
собственото си сърдце. Донъ Ами- 
чи е по-ммжественъ и прив.тккате- 
ленъ отъ всЪкога^ а Джинъ ХеР’ 
шорлтъ проявява, за лишенъ птть, 
изкуството си на голЪмъ артистъ...

„Еко дьо Пари“ — Соня Хени се

ЧЕ ХОСАОБАШ КО
ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.

16.40 Изъ „Карменъ“ и „Арлезиан-
ката“. 19.35 Силсзийски нЬсни.
20.20 Плочи. 21.20 Фанфари. 21.30
Народътъ пЬе и танцува. 23.20
Плочи. 23.35 Плочи. |

I

лице па Соня Хени, отъ нейнитЪ 
чудеса върху леда, и отъ прекрас
ната историйка, разиграла се въ 
отдалеченото норвежко селце...

12 X = 10 + X — 1
11 X = 9

9_
11

9
П

„Северна-

ПОАША
ВАРШАВА I 1338 м. 120 кв. 224 кц.

13.03 Симф. музика. 14.15 Лека 
музика. 18.30 . „Файвъ-о-клокъ ‘.

~22.20 " ТЛнци. 22:55 Вилпсп—23.35- 
Лвовъ.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
20.35 Народна вечерь. 22.20 Танци 
за всички полски станции. 23.35
Продължение.

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
20.30 ГолЪма народна вечерь.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
20.30 40 минути Полски танци.
Полските провинциални станции 
препредаватъ Варшава презъ не
обозначеното време.

Около 20.00
20.00 Народниягь 

народни ггЬсни, 
Начева. _

20230 Цикъл ъ Бетовенъ — 58 кон
цертъ:
1рио оп. 11 въ си бемолъ ма
жоръ изп. триото д-ръ Хр. Об- 
решковъ, цигулка; ДимитъръНе- 
нозъ, пиано и Константинъ По-

НИЦА 253 м. 60 кв. 1115 кц.
18.25 Парижъ. 21.45 Плочи. 22.30 
Парижъ,

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 640 кц.
18.25 Парижъ. 21.30 Рускнятъ хоръ 
„Попоиъ". 22.00 Шлагери. 22.30 
Парижъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
21.00 Пиано и цигулка. 22.00 Пло
чи. 22.30 Парижъ.

ТУЛУЗА ПТТ 387 М. 120 кв. 776 кц.
18.25 Плочи. 19-00 Плочи. 19.45 
Оперна музика. 22.30 Лека и ли
рична музика — изп. оркестъръ: 
Тнпъ-тосъ (Грешуннъ); Маскира
на любовь (Месаже); ТвонтЬ уста 
(Нвепъ); Сарабапда, Спомени отъ 
единъ балъ, Полюсктъ (Гупо).

РЕНЪ 288 М. 120 кв. 1040 кц.
22.30 „Корабътъ па загубената 
любовь'1 — радиофилмъ.

14.15 Плочи.
Конц. или пиеса. (25,24 и 31.41) 1 
19.05 Коиц. 19.45 Плочи. 20.00 Ии- 
фор. 20.20 Плочи. 21.00 Коиц. 23.30 
11рспредававс.

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.
18.25 Лека симф. музика. 19.00 — 
20.40 Концерн. Ла.мурьо, дир. Би
то, солиш» М. Хоаиа, пиано: Па
сторална симф. (Бетовенъ); Пощи 
въ испанскит!. градини (Фала): 
Храсталапш Г. (Дебюси); Весель 
Островъ (Дебюси); Въ степитЬ на 
Централна Азия (Бородинъ); Па
сторална сюита (Шабрие). пп 
Американски шлагери и 
21.30 Андре Леви, чело.
Клариса Стюартъ предъ I
фона. 22.30 „Господарьтъ на сърд- 
пето и“, комедия оп. Рейналъ. 
24.45 Три прочути арии — изъ 
„Еврейката“, „Бохсми“ и „Фаво
ритката“. 1.00 Джазъ.

ПРАГА 11 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Лека муз. 21.00 

Заб. муз. 21.40 Танци. 22.10 Попу
лярни валсове и маршове. 23.30 
Нар. програма.

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
18.35 Плочи. 18.50 НЬмска прогр.
21.30 Нар. часъ. 22.10 Популярен ь 
концерт!.. 23.35 Прага.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
20.45 Словашки карнавални пЬснн 
22.15 Концертъ: коиц. ув. (Бела); 
Влашки танци (Яначекъ); Испан
ски капризт. (Р. Корсаковъ); Га
лантни танци (Кодали). 23.15 
Джазъ. 24.15 Цигански аркестъръ.

ШЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

21.30 Концертъ швейцарска ду
ховна музика. 22.00 Духовъ орк.
22.30 Интернационална музика за 
зимпитЪ гости въ Швейцария: за 
англичаиитЬ — „Лоидоиъ“ (Ел- 
гаръ); за холандци 1'1> — „Нидер
ландска сюита" (Доперъ); за аме
риканците — „Американецът!, въ 
Парижъ“ (Гершуииъ) и два ар
жентински тапии (Агиресъ); за 
фрапцузитЬ — „Чиракътъ-магьос- 
пикъ" (Дюка).

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/556.
20.00 Музика за чело и пиано. 
21.00 „Танци у Дези“, оперета отъ 
Райнсзхагснъ.

и
_________  . . _г________  въ 
симф. музика. 17.44 Оперни арии

донъ); Нина (Перголези); А вук 
ла (Тоста); 2 марша изъ „Ка 
.■:енъ“ (Бизе); ЦФлувамъ Ви рж-; 
ката, мадамъ (Ервинъ); Любовна 
л1сень (Берлинъ); Мелодия (Пол- 
дини); пГ.сень (Мой). 13.35 Малка 
концертна сюита (Колриджъ-Тей- 
лоръ). 14.10 Народни пЪсни пье 
Добрнвой йопичъ; Ти Миио ти; 
Ей съш. заспала; Меие майка ед- 
ногъ има; Колко има, Яно; Подъ 
Тузломъ; Узехъ джу:умъ.
Плочи. 17.40 Народен ь часъ. 18.30 
„Хавайскиятъ“ квартетъ. " 
Джазъ-оркестъръ. 21.00 „Угасна 
лото огнище“, муз. радиокомедия 
изъ нар. животъ. 23.00 
фана.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
18.30 Оперета. 20.50 Хоръ и орке
стъръ. 22.30 и 23.15 джазъ-пЪние 
и дуети акордеони.

РОМЪЕОИЯ 
ЕУКУРЕЩЬ 364 м. <2 к«. 123 иц- 
БРАШОВЪ 1175 м. 150 «. 160 иц.

12.00 Леке музика, танци и ре Оре- 
ни. 13.10 Нар. музика и таиш,. 
14.30 Продължение. 15.35 Наро- 
ленъ хоръ. 10.15 Нар. п4сии. 1802 
Народни пЪсии и танци.

19.15 Джазъ и рефрени.
21.05 „Ковачъ на орл:жие“, опера 
<Ш. Лорциигъ. 23.00 Пъстра про I 

I рама.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КгйСИ) 16.86; 19.82; 25.53. 

10.00 Студентски пГ.сни. 10.30 Ви
ола. 12.45 Лека англ. музика. 13.35 
11зъ „ХофмановитЪ приказки“ и 
„ПрилЪиъть“. 16.20 „Оркестра- 
лень часъ". 19.40 Класически рит
ми.20.25 Пиано. 20.55 Изъ „Хоф- 
мановитЬ приказки“ и „ПрилЪ- 
нътъ“.

БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц. 
9.00 Плочи. 10.00 Бож. служба.
13.30 Опернпяп» оркестъръ. 15Л0 
Плочи. 16.45 БезработитЬ музи 
кантн. 18.10 Ирена Дубнцка, ци
гулка. 19.05 Артистична вечерь. 
23.00 Цигански оркестъръ. 24.15

БУДДПЕЩ II. В34 м. 18 ко. 359 кц.
18.00 Танцова музика. 21.20 Кон
цертъ.

с- С. С, Р,
МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.

18.30 Любителски концерть. 19.30 
Нар. творчество. 20.00 Литератур- 
на вечерь. 21.15 Концертъ.

ГЕРМАНИЯ
Азиатска програма.
7.05 Народна музика. 7.10 Музика.
8.15 Продължение. 9.30 Симфонн-

! чеъ концертъ. 11.15 Пиано. 11.45
| до 13.00 Оперни потпурн. 13.00 

Заб. концертъ. 17.00 Съобщения.
14.15 Продълж. на концерта. 15.30 
Маршове. 16.30 Снмфониченъ кон
цертъ.
17.40 Съобщения и нар. музика.
17.45 Вечерна музика. 19.10 Про
дълж. 19.45 Съобщения. 20 00 
Концертъ .21.45 Изъ нЪмскнтЪ 
филми. 22.15 Българския пианистъ 

САВА САВОВЪ
свири импровизации върху бъл
гарски народни пЪсни и „Музика- 
ленъ моменгь“ отъ Шубертъ.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Радио-пиеска. 17.30 Забавна 
.музика (уч. сопрано, китара и ор
кестъръ). 19.00 „Познавашъ ли Ви
ена“, пиеска съ музика отъ Дони- 
цети. 20.00 Плочи. 21.10 до 23.00 
Го.тЬмъ оркестровъ концертъ. 
23.30 до 1.00 ГолЪма танцова ве 
черь.

БРЕСЛАУ 316 М. 100 кв. 950 кц.
17.00 Карнавална музика. 20.00 
Кмсо, но хубаво. 21.10 Весела му
зика (сопрано, баритонъ, цигулка 
и пиано). 22.00 " 
валъ (сопрано, 
фонъ и пиано), 
отъ Карнавала.

405 М. 100 кв. 740 КЦ.
18.00 Заб. музика. 19.00 300 годи
ни танцова муз. 21.10 до 23.00

ОПЕРЕНЪ КОНЦЕРТЪ
уч. сопрано, мецо-сопрано, алть, 
теонръ и баритонъ.
1. Изъ „Фнделно“ (Бетовенъ). 2. 
Турски маршъ (Моцартъ). 3. Изь 
„Сватбата на Фигаро“ (Моцартъ).
4. Изъ „Вълшебната флейта“ (Мо 
цартъ). .5 Ув. „Абу Хасанъ“, (Ве- 
беръ). 6. Изъ „Оберонъ“ (Веберъ).
7 Изъ „Кавалерия рустикана“

> „Палячи“, ария-
‘‘ (Леонкава-

пързаля и играе съ несравним ь 
блЪсъкъ. НейпитЪ балети, поставе
ни отъ Рой дслъ Рутъ съ 
щото му майсторство, с<т. 
па вълшебни...

„Пти Паризиенъ“ — ЧовЪкъ не 
се уморява да адмирира прекрас
ната Соня Хени, тази нимфа съ 
грациознитЪ полети. НейнитЪ фе
ерични балети очароватъ и възхн- 
щаватъ... .

„Льо Матенъ“ — Всички оста- 
възхитени отъ симпатичното

19.30 Арабска орк. 20.37 Плочи 22.00 
Римъ 1.1.00 Лека музика.

БАРИ 283 М. 20 кв. 1059 кц.
20.37 Плочи. 21.15 Тепорътъ 
зисъ.

РИМЪ I! 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.37 Италиански арии. 20.56 Катя 
Митровска пЪе италиански и тур
ски пЪсни. 21.15 Плочи за Герма
ния. 22.00 Милано.

РИМЪ I 245 м. 60 кв. 1222 кц.
18.00 Симфоннченъ концертъ съ 
уч. на известния пианистъ Нико- 
колай Орловъ: Еврианта, ув. (Ве
беръ); Рапсодия (Мортари); Конц. 
въ ла мажоръ (Моцартъ); VI-а 
симф. (Бетовенъ). 22.00 Италиан
ски мелодии — оркестъръ и соли
сти. 23.00 „Фанфари“. Балада (Рс- 
спиги); Токата (Видоръ); (Ви- 
доръ): На града Венеция (д,Елча); 
П-а унгарска рапсодия (Листъ); 
Половецки танци (Бородинъ). 24.15 
Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.00 Модеренъ оркестъръ; 22.00 
Италианскиятъ квартетъ: квар
тетъ въ ми мажоръ (Паганини). 
23.25 Романтична музика. 24.15 
Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Мандолини. 21.30 Сопраното 
Вале. 22.00 Ритъмъ и танци. 22.45 
Пиано.

ЕяеШя
СОФИЯ

Варна. Стара«3агора, 
СУТРИНЬ

7.00 Маршове. 7.10 Лека музика.
7.30 Софийската кореняшка група 
изп. народни пЬсни. 8.00 Ободри
телни думи, точно време, ноннни, 
църковенъ календаръ. 8.15 Заба- 
венъ концертъ.
8.45 Почивка.
8.50 Божествена служба.

ОБЬДЪ
11.15 Постъгъ отъ православно гле

дище, говори архнм. Николай.
11.30 „.Миса соломнпсъ“ (Бетовенъ) 

Кирие, Глорня. Кредо. Санктусъ, ' 
Агнусъ Ден, изп. Ими Ландъ. со
прано; Елеонора Шлохсаусръ. > 
контраалто; Ойгенъ Трапски, те- 
норъ; Вилхелмъ Гутмань. басъ; 
Лоте Ленхардъ, сопрано; Антоиъ 
Топнцъ. теноръ. хоръ и орке- 
сгъръ, изп. Бруно Кителъ. 
Около 13.00 часа точно време.

13.00 Стамагка Калудова и нар. ор
кестъръ изп. народни пЪснн.

13.30 Новини, сведения за времето.
БТА. съобщения.

13.45 „Василъ Левски", сказка — 
говори Александъръ Бурмовъ, по 
случай 66 години отъ обесването 
му. ..11зъ кривините* отъ 11в. Ва- 
зовъ. чете Невена Буюклнева. 
Около 14.00 часа точно време.

14.15 Търговски съобщения.
14.20 Забавна и танцова музика.
15.30 Кран.

СЛЕДЪ ОБЬДЪ
17.00 Часъ за селото: Бистр. четвор

ка изп. народни пъсни. Въ по
чивките: 1. Цельтз на торовите 
опити. 2. Кръстосването на пти
ците. 3. Домашна цветна гради
на. 4. Орехите въ България. 5. 
Съвети къмъ птнцевъдцигЬ.

18.00 Часъ за детето. Участвуватъ: 
Н. Бзлзбзновъ, групата ..Детска 
рздость“ и „Кокиче“.

ВЕЧЕРЬ.
19.00 Забавна и танцова музика, 

часа точно време.
оркестъръ изп. 
солистка Таня

ФРАНЦИЯ
Седмична програма на Парижъ 

Мондиалъ (к.т.си вълни) 
----- - 1ПЯЧ ,, О.-ОЛ» П '

Френскиятъ печатъ за 
та фея“

иПуръ Ву“ — Тозъ, който не е 
видЪлъ Соня Хени въ филма „Се
верната фея", не може и да подо
зира до каква степень на 
шенство е достигнало нейното из
куство на пързаляпе върху леда. 
Тя е несравнима, не само съ своя
та виртуозность, но и съ голЪмия 
си талаптъ на актриса...

„Гренгоаръ“ — Соня Хени оча
рова всички съ свежата си усмив
ка и съ вълшебната си игра. До | 
нея, и най-леката балерина изглеж- > паха

(Вълна 19.83 и 25.24) 9.00 Инф. 
9.30 Плочи. 10.00 Инф. 10.15 и 11.35 
Плочи. (19,68 и 16.84). 13.00 Конц.

15.00 Конц. 16.30 
. (25.24

19.45 Плочи 
' ■)() 1<

Пъстъръ карна- 
теноръ, кспло- 
23.30 Продълж.

минута.
10 + X + 1
= II

.. = 1
Значи, голямата стрелка е изминала 12 X, к д; 

стрелкитЬ на часовника ще бждатъ раздЬлсни съ една
Задача № 3 — Решението е: 24 години и 36

„Сннемондъ“ — Соня Хени ни 
представя това чудо на прециз- 
ность и грациозность, съ което спе
чели с^в-Ьтовния шампионатъ. НЪ- 
що повече, тя е успФла да надмине 
дори и своигЬ собствени постиже
ния върху леда. Въ този филмъ. 
всичко е най-съвършено, най-въз- 
хитително...

Б. Р. Отъ понедЪлннкъ —вър
ху екрана на кино-театъръ „Бал- 
канъ“.

изъ ол. „Норма“ (Белини).
21.30 Новини, изгледи за времето, 

БТА, спортъ, съобщения.
21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 „Орфей въ ада“, съкратена 

олерета (Офенбахъ).
биело 22.00 часа точно време.

22.20 Лека и танцова музика.
24.00 Край на предаването.

Радио^Варна
11.20 ОбЪденъ концертъ. 12.00 Ре-
1игио зна с» азка отъ иером.

рионъ. 12.15 Концертъ на
оркестъра. 12.55 Новини,

21X0 Концертъ на Лиляна Табако
ва, сопрано:
1. Ария изъ оп. „Лучия ди Ла- 
иермуръ“ (Доницети). 2. Камба
ните (Емилъ Депортъ). 4. Ария !

- - ' / изъ „кавалерия
I (Масканн). 8. Изъ „Па 
! та „СмЪй се палячи“ , 
I ло). 5. Изъ „Улнсъ“. 10. „Кавале- 

рътъ на розата“ (Р. Щраусъ). 11. 
Изъ „При.тЬпътъ“ (Иох. Щра- 
усъ), а) Чардашъ, б) Увертюра.
23.30 до 1.00 Заб. и танцова му
зика.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
16.00 Весели мелодии. 17.00 до 19 
Изъ онеритЪ и оперети!Ъ. 19.50 
Карнаваленъ часъ: 1. „Римски кар- 
навалъ“ ув. (Берлиозъ). 2. „Унгар
ска рапсодия“ № 6 (Фр. Листъ). 3. 
Изъ сюита „Карнаваленъ празд- 
иикъ (Каумъ). 4. Весела-увертюра 
(Резничекъ).

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
16.30 Карнавалъ. 17.00 до 19.00 
ВЪЛШЕБНИ ТАНЦИ (плочи). 20

I Маршове, полки и весела музика. 
« »гч-' 23.30 Танцова музика.
у<ар. КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 иц.

17.00 до 19.00 Весела карнавална 
музика. 20.15 Танцова музика. 
21.10 до 23.00 Карнавална музика.

1Г лавоблъск аниттд —
Задача № 4.

Да се опредЪли броя на картитЬ въ една игра, въ която, поставяйки 
картитЬ въ най-различни комбинации, по 3 или 13, въ всЬкн единъ случай 
се получава единъ и сжщъ брой комбинации.

Задача № 5.
Съ колко върха ще бжде многоъгълника, въ който могатъ да се на- 

чертаятъ 902 диагонали?

Решения на главоблъсканицитк отъ брой 69.
Задача № 1 — Оперетната прнмадона Мими Балканска.
Задача № 2 - ГолЬмата стрелка може да бъде отъ едната

1) Ако X е пътя, който гу ::с*.:::::2
часовника ще направи 12 X, или 10 + X—1. огь което следва

1 П V _ _ 1Л . V 1 '
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24.45 Комедия

концертъ:

Наиде-

нз-

Циреръ. 23.30

И ТЕХНИКА

па П. Христсвъ,
19.00

19.10

(Бетовенъ),

у н. 
Муз.

(Вагнеръ); Кухненско ревю (Мар- 
тину); Три танца (Шмитъ); Мал-

Еп Ьициез зал^ е11а!с1 У1епдга р1еиуо!г, 
Пп рси деуап( сЬап^ешеп! де ргеСеиг, 
Огапдре8(е е! §иегге. Га1т е! зоЙ (егауок, 
1_ош§ ой гпоигга 1еиг рг!псе е! ^гапд 

[гесСеиг

ИСПАНСКАТА ТРАГЕДИЯ
370 години

20
фавр.

на 
оркестъръ

19.45
22.15

концертъ, 
симфония
1 поеми

ИЗЛЕЗЕ отъ печатъ второ издание 
на оригиналната и увлекателна книга 
отъ проф. Б. МАВРОВЪ

ИЕХАНИКА

Еп Пей сГезроизез 1ез НИез (гисШбез 
Меиг1ге а ^гапд 1аи1е пе зега зирегзШе: 
Оейппз зез риуз уезИНез ПюпПеез, 
иезронзе еза1п1е раг 11аиз(е (ГАсопПе

Не женитЪ, а момичетата (мили* 
ционеркитЪ) ще бждатъ убивани, — 
поради една престжпна грЪшка, коя
то нЪма да трае. Въ своигк окопи 
тия разголени ще изтърпятъ дикта
турата, която ще утоли жаждата си 
съ една глътка италиански океанъ.

Пламъкътъ на истината ще по
гълне жената (републиката), когато 
тя ще иска да изгаря духовнитЬ ли
ца ; — въ момента на нападението 
армията ще се вдъхнови — когато 
Севиля ще се повдигне срещу Злат
ния телецъ.

Ггапсе а с!пц раг!з раг пе§1ес1 аззаПНе, 
Тип(5, Аг21е1з езтеих раг Регз1епз, 
Ьбоп, 86у111е Вагсеюпе (а!111е 
№аига 1а с1аззе раг 1ез УйпШепз

Франция ще бжде нападната отъ 
петь страни (отъ къмъ Германия, 
Швейцария, Италия, бр-ЬговегЬ на 
Провансъ и ПиринеитЬ), поради сво
ята небрежность: — отъ Бургосъ и 
Севиля, Барцелона ще бжде побе
дена, защото нЪма да бжде подпо
могната по море, поради Италия.

Но това, изглежда, ще стане презъ 
идущата година.

Смъртьта на папа Пий XI била 
сжщо така предсказана отъ Ностра- 
дамусъ — но затова въ идущия 
брой.

Франция ще предприеме смъртно 
пътешествие; — флотигЬ ще патру- 
лиратъ; — около ПиринеитЬ ще има 
движение; въ Испания ще има ре
волюция; — военнитЬ ще напред
ват ъ; — много жени ще бждатъ от
ведени аъ Франция.

11п рей бе 1етрз 1ек 1етр1ез с!е сои1еиг$ 
Ое Ь1апс е( по!г 1ез деих еп1ге5П1ез16ез: 
Коицсз е( )аипез 1еиг зетЬ1егоп1 1ез 

1еигз, 
8ап2, (егге е1 рез(е, (а1т, (си д’еаи 

а((о!йе

НЪколко време духовнитЬ лица 
ще последватъ цвЬтовегЬ на ембле- 
миг!-—републикански и диктаторски 
— червеното и жълтото (национа
листическо знаме) ще спечели довЪ-

е предсказана преди
рието имъ — когато земята ще бж- 
де потънала въ кръвь, развала, 
гладъ, пожари, революция.

Раг глог! 1а Ргапсе ргепдга уоуа§е й (а!ге 
С1аззе раг тег, тагсЬег шоп!з Ругепбез, 
Езра^пе еп (гоиЬ1е,т гскегдеп^тПИаке, 
1)е р!из §гапд, датез еп Ргапсе етте- 

пеез

да се учи чуждъ езикъ
Какъ се почва и какъ се по
стига съвършенство въ ези
ка. Кой тииъ какъ трЪбва да учи 
чужди езици, какви спънки срЪщл 
и какъ да ги премахне. Практи
чна граматика съ примери на 
десеть езика. Какъ сс учи чуждъ 
езикъ въ една лекция, съ десеть 
езика. Теория и практика отъ 
психологично и педагогично гле
дище съ примЪрн отъ френски, 
италиански, руски, сръбски, 
турски и други езици. 128 стр., 
цена 50 лв.

Краягь на испанската гражданска 
война наближава. Следъ падането 
на Каталония, най-голЪмигЬ скеп
тици дори, сж уверени въ крайната 
победа на генералъ Франко. Инте
ресно е да се отбележи, че цЪлата 
испанска трагедия била предвидена 
и предсказана отъ известния френ
ски. астрологь отъ ХУЬия вЪкъ Ми- 
шелъ Нострадамусъ (1503—1568). Въ 
Парижката библиотека е запазено 
оригиналното издание на неговата 
книга, издадена въ 1568 г. въ Ли- 
онъ. Други издания (1605 и 1568 г.) 
се намирагъ въ ржцетЬ на библио- 
филигЬ.

Предсказанията си Нострадамусъ 
писалъ въ стихове, употребявайки 
стила на своето време — сравнения, 
метафори, анаграми и пр. Прево- 
дътъ на четверостишията е даденъ 
отъ д-ръ де Фонбрюнъ (февруарий 
1938 г).

Излишно е да се спори по въпро
са на тия предсказания, Т-Ь сж ав
тентични — и времето само ще по
каже дали астрологътъ билъ правъ 
или не.

Оп пе Непдга рас1е аисип аггез16, 
Тоиз гессуапз 1гоп( раг (готрейе, 
Ое ра1х е! 1гезуе Сегге е( тег рго1ез(6, 
Раг Вагсеюпе с1а$зе рппз д’1пди5(пе.

Никакви договори нЪма да се из- 
пълняватъ; — всички договорящи 
страни ще действуватъ вероломно; 
— докато, поради Барцелона, фло
тите ще бждатъ въ действие.

Диктатурата, чнято красота е ум- 
разна — радвайки се на бързия си 
прогресъ — ще бжде пренесенв въ 
Испания, но, пленена, ще загине 
плачевно.

Испанската трагедия свършва, но 
уви!

Игпе1, УапсПе, зап8 сопзеИ, (1е501-т6те 
Нагду, НтМе, раг сга!п(е рппз, зега 

уа!пси;
Ассотра^пе де р1из1еигз ри(а!пз Ь1езте 
А Вагсеюпе аих сйаНгеих сопуа!пси.

РгосЬе дН диего раг тег С1ге пе сюзе, 
У1епдга регеег 1е$ §гапдз топюРугбпеез, 
Ьа П1а1п р!из соигю е! за регееедюзе 
А Сагсаззопе сопдика зез тепеез

Тия, които ще бждатъ до реката 
Дуро (въ провинциите ни Валадо- 
лидь и Бургосъ1, морето край носа 
Сиръ бидейки отворено, — ще пре- 
минатъ Пиренеите (превзимвнето на 
Ирунь и Сантандеръ). Поради вдиг
натия юмрукъ и бесния езикъ 
ще има вълнения въ югозападна 
Франция.

Въ Южна Испания ще тече кръвь, 
после ще има миръ — малко преди 
смената на режима — ще има го- 
лема корупция и война, гладътъ и 
жаждата ще отворятъ очите; — 
кральтъ (Нлфонсъ XIII?) ще умре 
далечъ отъ родината си.

Ьз уга!е Напипа еп^юиНга 1а дзте 
рие уоидгз теНге 1ез 1ппосеп1з а (ей, 
Ргйз де ГаззаШ 1’ехегсПе з’еп(1атте 
Риапд дапз 8еу111е топз!ге еп Ьсеи(

(зега уеи.

нн); Селска пЪсень (Поперъ). 19.35 
Народни песни пЪе Александра 
Лубичъ; Бюлбюлъ ми пЬе; Поте- 
талъ Муйо младъ; Киша иде Нена 
моя; Ой девойко; ЦвЬтЪше ми ро- 
ро; Далъ ти име Анка. 20.00 Сюи
та за флейта, циг., виола, чело и 
арфа (д’Ендн). 20.15 Инф. 21.00 
Отъ Операта.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 517 кц.
21.00 Весела муз. вечерь. 23.15 
Танци.

РОМЪНИЯ
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 123 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

12.00 Плочи. 13.10 и 14.30 Лека му- 
зпкаЪ 19.15 Трио (Дворжакъ). 19.45 
Сербанъ Тасианъ, барнтонъ. 20.15 
Оркестъръ н Анда Хелта, пЪнне. 
21.15 Радиокабаре. 22.15 Пиано 
(Дебюсп). 22.40 НЬмскн ,и френ
ски лндове. 23.15 Отъ ресторантъ.

УНГАРИЯ

Републиката въ Валенция, нераз
умна по своята природа, — само
хвалка и боязлива — ще се изпла
ши и ще бжде победена; подпомог
ната отъ паднали жени, бледи като 
смъртьта, тя ще бжде обвинена въ 
злодеянията на Барцелона.

И тъй, споредъ Нострадамусъ, 
Франко ще стане господари на Ис
пания, въпреки помощьта на СССР, 

□и р!из ргоюпд де РЕзрз^пе епзе^яс 
8ог(ап( ди Ьои! е! дез (1пз де 1’Еигоре, 
ТгоиЬюз рзззап! аиргбз ди роп( де

8а1дпе 
Зега де((а1с(е раг Ьапде за §гапд (гоире

Когато знамето на най-дълбоки- 
те чувства на Испания — ще се 
издигне на края на Европа — рево
люционните сили, идещи отъ Егей
ско море (помощьта на СССР) ще 
бждатъ победени.

Но и диктатурата, която Ностра
дамусъ нарича „гръцка дама“ — 
спартански режим ь — нема да се 
задържи за дълго въ Испания.
Ьз дзте §гесцие де Ьези(6 1зуд1цие, 
Неигеизе (а!с1е де ргосез 1ппит6гаЬ1е, 
Ногз 1гапз1а16е аи г&^пе Н1зрап1цие, 
СарНуе рг!зе тоипг тог( т1з6гаЬ1е.

увертю 
оркестъръ. 2. 

оп. 54 (Григъ),

(Флсгъ); Три мелодии 
Трио (Бетовенъ). 23.00 

■111КВГО до Саиъ-Луи — ра
на!»пеЖь1

СОФИЯ
Варна, С1'а.ра«3а1‘ора’

объдъ
12.00 Забавна музика:

.7...итночио да ч>емъ, потпурн (Ве-
шперъ), изп. оркестъръ. 2. Ку- 
к\къ, валсъ (Нонасонъ), изп. ор
кестъръ.

Обедепъ концертъ:
1- Ифнгення вь Авлида 
Ра (1лукъ). изп.
Лирична сюита

оркестъръ.
предавани чрезъ хра- 

------ри д-ръ 11в. Найде-

ВЕЧЕРЬ
18-30 Тонфи-тиоза музика:
19.00 Забавна музика:

1. Олимпия, фантазия (Гроте), I 
пая. оркестъръ. 2. Отъ Адамъ до 

Циреръ, потпури (Гайгеръ), изп.
оркестъръ.

19.15 Народната седморка изп. на
родни песни, солистъ Гуди Гу- 
девъ.

19.45 Ролята на статистиката въ из
граждането на българското на
родно стопанстао, говори проЦ). 
д-ръ Славчо Загоровъ.
Около 29.00 часа тоЧно време.

20.00 Концертъ на Нванъ Цибулка. [

Соната въ фа мажоръ оп. 6, але
гро конъ брио, анданте ма нояъ 
треяо, алегро виво (Р. Шраусъ).

20230 Коинертъ иа дамския хоръ ‘ 
„Христина Морфова“, дир. Л. ' 
Прокопова:
:. Нощь. 2. Славей (Шубертъ). 3. 
Не чукай (Хилмере). 4. Изгрело 
ясно слънце <П. Стайновъ). 
Ой. мари моме <11. Цанковъ). 6. 
Била сей гора и Ганината майка.
7. Слана падна, Гаие (Д. Хри-

21.00 Концертъ
цигулка:
1. Соната въ ла мажоръ (Брамсъ)
2. Рондо капричозо (Сенъ-Саисъ)

21.30 Исторически календаръ, но
вини, изгледи за времето, БТЛ, 
съобщения.

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 Симфониченъ концертъ:

1. Серенада 1 въ си бемолъ 
инструменти, оп. ■

ИЗП. оркестър
12.30 Болести г.; 

ните, говори 
новъ.

12.4о Продължение на концерта:
3. Късно е вече, ария на Скарппя 
чзъ II. действ. на он. „и 
'Пушиш), изп. Мнхаелъ Беи 
баритонъ съ оркестъръ. 4. 
нощната тъмнина, фнналъ на 
действие нзъ оп. „С 
ди). изп. Елза Вибер 
Мзрселъ Битрионъ. 
оркестъръ. 5. Лов_1....... ..........
изъ оп. ..Еврнанта“ (Веберъ), I 
пълнява хоръ и оркестъръ. 
Около 13.00 часа точно време.

13.00 Бюлетинъ на БТ А.
13.10 Популяренъ концертъ:

1. Концертъ за цигулка и орке- 
сгъръ № 2 (Биенявски). солистъ 
Пшихода. 2. Фнналъ изъ Симфо
ния Л: 88 бъ солъ мажоръ (Хай- 
дънъ). изп. оркестъръ.

13.30 Новини, сведения за времето, 
БТА. борси, съобщения.

13.45 СмЪсенъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Набуко“ 
(Верди). изп. оркестъръ. 2. Ария 
на русалката къмъ месеца изъ 
оп. „Русалка“ (.Дворжакъ), изп. 
Харзковз. сопрано съ оркестъръ. 
3. ..Когато цветята увЪхватъ“, 
гължбова пъсень нзъ оп. ..Прин
цеса отъ Трапезундъ“ (Офен- 
бахъ), изп. Шустеръ, сопрано съ 
оркестъръ. 4. Скерцо и маршъ 
изъ Симфония .V: 6 (Чайковски), 
нзп. сопрано съ оркестъръ. 5. 

ГЕтЪненигЪ казаци (Нишчински), 
нзп. ижжкн хоръ. 
Около 14.00 часа точно време.

14.15 Търговски съобщения.
14.20 Забавна и танцова музика. 

То.СО Край.

харъ) ;Мелница, нъ 
(Аилеиберп>); Хълмове 
(Фрадрнксенъ); Едсра (Корозио); | 
Виенско издание (Граислатеръ).' 
15.45 Илия Тодоровнчъ, чело; Сс- 
ренда (Глазуновъ), Малагена и! 
7..Ш-» (Албепицъ); Реквиебросъ 
(Касадо); Ориенталски таинъ (Рах- 
ниновъ); Изъ Н-ня коин. (Боиери-1

КНИЖНИНА
Ръководство по половия въ- 

просъ отъ знаменития Д-ръ Адр. 
Вандсръ, преводъ отъ испански на 
Георги Шарапковъ, наскоро излиза 
отъ печатъ.

Книгата е ултра-модерна, защото ни- 
мира широко практическо приложе
ние въ живота и дава не само теоре
тически, но и практически познания 
по всички полови въпроси, конто въл- 
нуватъ днешния човЪкъ и които сж 
разрешени напълно, благодарение на 
новата полова хигиена, установена отъ 
автора. Освенъ това, книгата съдър
жа 219 оригинални илюстраинн и 17 
цвЪтнп картини, които правятъ поло
вия проблемъ напълно я с е н ъ и 
лесно разбираеми — книга, конто ще 
напрани революция въ днешното се
мейство, ще изглади много семейни 
недоразумения и ще създаде повече 
щастие. ПобързаЙсе да се абонирате 
най-късно до 6 мартъ, като изпратите 
105 лева до пощенска чекова смЪгка 
582, защото следи нейното 1 ше 
ще струва 150 дева.

КОПЕНХАГЕНЪ И5 м. 15 кп. 1250 КЦ.
! 21.00 Карнавалът пь музиката.

22.00 Радио-кабаре. 23.20 ' Тнорбп
| на Менделсоив-Бартолди.
МАДОНА 515 м. 5 кв. 503 КЦ.

| 19.50 и 21.10 Весела музика. 22.15 
камерна I Руска музика.

музика: Трио (Хайднъ); Еврейски 
пЬсни 'п-- 1
(Ипенъ); 
Отъ Чин 
дномонгажъ. 
есперанто.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1115 кц.
17.05 Лека музика. Отъ 18.25 Па- 
рижъ. 22.30 ..Буриданово магаре“, 
комедия отъ Флерсъ.

ЛИОНЪ ПТТ 463 М. 100 кв. 648 кц.
18.25 Парижъ. 20.30 Концертъ. 22 
Шансони. 22.30 Парижъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 иц.
19.00 ПЪние и чело. 19.30 Пи квин- 
тетъ (Форе). 22.00 Вокално интер
мецо. 22.30 Концертъ лека и тан
цова музика.

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
18.30 Комедия. 19,10 Плочи.
Лека снмф. музика. 21.15 и 
Плочи. 22.30 Камерснъ 
дир. Розенталъ: 1-а с 
(Хайднъ); 2. Любовни 
(Брамсъ); Идилията на Зигфридъ

„Тоска“ 
Г.оненъ, 

Вь 
.. 1. 

.Огело“ (Вер- 
;ръ, сопрано и 
>. теноръ съ 

Ловджийски хоръ I БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.
/в ю Цигански орк. 14.30 Фапфа-

, ра; Далъ ти име Анка. 20.00 Сюи- 
■ унгарска музика. 19.50 Танци. 21.00 

„Елизавета“, муз. пиеса.
БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.

19.10 Плочи. 20.45 „Дебора“, ора
тория отъ Хенделъ.

С. С, С, Р.
МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.

17.15 За армията. 18.30 Концертъ. 
19.30 Литературно предаване. 20 
Концертъ.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (кжеи вълни) 

Азиатска програма. 
7.05 Народни пЪсни. 8.00 Съобще
ния (н-Ьмски). 8.15 Музика за 
всички. 9.00 Съобщения (англий
ски). 10.00 Оркестровъ концертъ.
12.15 ПрочутитЪ художествени 
плочи. 13.00 Концертъ. 14.15 Заб. 
концертъ. 16.45 Оркестровъ кон
цертъ.
Африканска програма.
17.40 Народни п-Ьсни. 17.45 Музи
ка. 18.30 Камерна музика отъ Нер- 
манъ Цилхеръ и Бетовенъ. 15.10 
Музика. 20.00 Заб. музика. 21.45 
Концертъ, пЬе теноръ. 23.00 Съ
общения на нФмски и английски. 

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ (Въ програмата 
Йох. Щраусъ, Лехаръ, Супе и др.)
18.10 Продьлж. на концерта. 19.00 
Народни пЬсни. 20.30 Актуаленъ 
прегледъ. 21.10 до 23.00

КАРНАВАЛЪТЪ ВЪ РИМЪ 
оперета въ три действия отъ Йох. 
Щраусъ дир. Максъ Шьонхеръ. 

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц. 
17.00 Концертъ. 20.00 Праздн. му
зика. 21.10 ГолЬма музикална ве
черь (участватъ сопрано, теноръ, 
баритонъ и др.). 23.30 Танцова 

I музика.
МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.

19.15 Концертъ: 1. Соната за соло 
цигулка ор. 13а (Шпилингъ). 2. 
Три пЬсни отъ Кителъ. 3. Трио е- 
молъ, за цигулка, чело и пиано, 
ор. 102 отъ Максъ Рехеръ. 20.15

, • Кабаретна музика. 21.10 до 1.00 
1 ГОЛЪМИ ИЗНЕНАДИ
ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.

20.00 Вълшебни мелодии. 21.00 до 
23.00 Карнавалътъ преди години. 

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц. 
17.00 Оркестрова музика, 
плочи. 21.15 до 23.00 часа

ОПЕРЕТЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
уч. сопрано, теноръ, теиоръ-буфо 
и голЪмт, орк. 1. „Танцуващата 
графиня“ (Штолцъ). 2. „Гейша“ 
(Джоисъ). 3. Виенски гражданииъ 
— валсъ (Циереръ). 4. Изъ „Мо- 
ника“ (Нико Досталъ). 5, Златно
то лиеро“ (Гьотце). 6. „Графъ 
Люксембургъ“ (Лехаръ) .7. Валсъ- 
дуетъ изъ „ Графъ Люксембургъ“ 
(Лехаръ). 9. Изъ „Циганска лю- 
бонь“ (Лехаръ). 10. Карнавалъ, 
маршова пЪсень, 23.30 Танци,

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц
21.10 до 23.00

ПРИЛЪПЪТЪ 
оперета отт, Йох. Щраусъ, участв. 
солисти, хоръ и голЪмия орк. на 
предавателя Кьонгсберъ.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
19.10 Петъръ Инделхофъ нЪе' 
(плочи). 21.50 до 23.00 Карнавална 
нощь, уч. теноръ, басъ-баритонъ 
и орк.

ФРАЦИЯИ
и ДОЛИНИ ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.

I 18.25 Изъ „Зимно плпсшсствие“ 
(Шубертъ). 
„КралскигЬ 

| (Оберъ). 22 
ре пор- 

' 22.00 I
I бабата“. 23.00 Концертъ

, за
13 духови инструменти, оп. 361 
(Моцартъ). 2. Симфония № 4 въ 
си бемолъ мажоръ 
оркестъръ.

22.50 ГолЪми дати въ българската 
история, сказка по френски.

23.00 Танцова музика.
23.00 Край на предаването.

ЮГОСААВИЯ
БЬЛГРАДЪ 437 «. 30 ив. 6В6 кц.

13.00 Тамбури. 13.35 Популярни 
ьалепве: Виенски Пратеръ; Пий, 
брате, пий; Еспаиия; Кастанети; 
Чарт.тт. на сирената. М.00 Инф. 
И |(| Популярни пЬвци: Яит. Ки-1 
щра, Тнто Скипа, Тиио Роси,) 
Джнли, Люсиеиа Боайе. 17.45 Кон
цертът Романтична >н. (Кс.теръ | 
Бела,; Хубавъ е свФтътъ (Ле-
ч’ги.1.1 • Мелнипа въ Шнарпвалдъ 1

кнтЬ занаяти (Розенталъ)/

ИТАЛИЯ
РИМЪ (кжеи вълни)

11.40 Арабска муз. 12.00 Лека му
зика. 13.00 Сопрано и теноръ.
14.30 Лека музика. 17.00 Дуети 
пиана. 18.15 Изъ „Андре Шение“. 
19.10 Модерна арабска муз. 20.37 
Лириеска музика. 22.00 Милано. 
Лирическа музика. 22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.19 Съобщ. на български; урокъ 
италиански. 20.37 Камерна музика. 
21.15 Сопраното Евтимиадисъ.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.15 Изъ оперитЪ на Верди. 22.00 
Милано.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Ливпо Бони, чело. 20.20 Ми
лано. 22.00 Арфа и флейта. 23.15 
Ритъмъ и танци. 24.15 Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.15, Танци. 20.20 Плочи. 22.0 Мо- 
деренъ оркестъръ. 23.00 Авиато
рите свирятъ: Търж. маршъ; Хи
тростите на Берталдо (Ферари); 
Дъщерята на краля (Луалдн); Сю
ита отъ Шопенови прелюдии; 
Саломе (Щраусъ); Легионерска 
авиация (Миниело).

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Селски квин- 
тетъ. 21.30 „Кавалерътъ на Луна
та", оперета отъ Циреръ. 23.30 
Танци.

ПОЛША
ВАРШАВА I 1338 М. 120 кв. 224 кц.

13.03 Обеденъ.тх'рнц. 16.30 Лека 
музика. 17.35 Изъ оперитФ на Р. 
Щраусъ. 18.20 и 19.30 Танци. 20.40 
Катовице. 22.00 Симфониченъ кон
цертъ: III конц. за пиано (Чайков
ски), Сюита изъ „Идоменео“ (Мо
цартъ).

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
19.05 Романси. 23.10 Весела карна- 

| вална музика.
КАТОВИЦЕ 396 м. 12 кв. 758 кц.

20.40 — 21.35 Забавенъ концертъ 
за всички полски станции — ор
кестъръ и солисти — лека музика 
и танци. 23.00 Краковъ.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 нц.
19.10 Леки мелодии — филмови и 
оперетни. 23.00 Танцова пиеса.

ЧЕХОСЛОБАШК О
ПРАГА I 470 м. 120 кв. 630 кц.

17.15 Популяренъ концертъ. 17.10 
Бърно. 19.25 Млади сили. 20.25 
Фанфари. 20.25 Танци. 21.25 Чети
ри парчета за пиано и цигулка 
(Сукъ). 22.10 Братислава. 23.20 
Плочи.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 КЦ.
20.10 и 21.00 Ревю-програма. 22.10 
Фанфари. 23.30 Нар. пЪсни. 24.00 
Заб. музика.

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
17.10—18.10 Танцово и маршово 
потпури. 22.10 Братислава.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
19.20 Словашки пЬсни. 22.10 Кон
цертъ: 1. Въ ТатритЬ (Новакъ); П 
Симфония (Мойзесъ).
18.25 Салоненъ оркестъръ. 
МииьорнгЬ пЪятъ.

ШВЕЙЦАРИЯ 
СОТАНСЬ 443 м. 400 ия. 677 кц.

19.00 40 минути американски
джазъ. 21.21) Ревю. 23 45 Плочи.

БЕЛГИЯ
БРЮКСЕЛЪ I 404 м. 15 кв. 620 кц.

22.45 IX симфония на Бетовен ь 
изп. голЪмъ симф. оркестъръ и 
солисти.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КгКСИ) 16.86; 19.02; 25.53.

10.00 Тази иощь въ града. 10.30 
Лека музика. 11.40 Чарли Купцъ, 
пиано. 13.45 Музикъ-холъ. 15.00 
ВВС пГ.вци. 16.00 Както въ 10 ч.
16.30 Танци. 17.00 Орк. 18.20 Пиа
но. 18.30 „СледобЪдно ревю“. 19.20 
Струненъ оркестъръ. 20.20 ВВС 
фанфари. 21.00 Английски нЪсни.

БАЛТ. ДЪРЖАВИ
.......... плпсшсствие“
19.35 Оргелъ. 20 051 
д и а м а н т и",

20.30 Лионъ, 21.30
ртажъ за островъ Хаити.

22.00 Пиано. 22.30 „СпомснитЪ на



Брой 70„РАДИО-СВЪТЪ"Стр. 4.

4)

С
лие:

й

0
©

_О* ьп^ачиоЛ!

РИМЪ

5

2

= 31,4 си2Р =

тъй като
4тгСс1Е

ГЕРМАНИЯ Капацитета на конденсаторигЬ

7,85 см.

фаради.

У-а

обаче,

ммЕсм.

Постоянни или

РАДИОТЕХНИКА

Супе, Паулъ
1000
500
200
100
50
10

1

блокъ-конден- 
сатори

подъ 
искра, 
важна

1=2X3
С=ер(2—1)

ще
на

МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.
18.30 Препр. опера или представ
ление.

стп с. _ ___г___
ка. 23.15 Отъ ресторантъ.

УНГАРИЯ

арма-пч^ро

кон- 
Живка

19.45 Петнаде-

чело.
20.15
21.00

=1111
= 555
= 222
= 111
= 50
= 11
= 1,1

20.00 
изп.

см. 
см. 
см. 
см. 
см. 
см.
см.

Какъ 
1е; мо-'

Г21

е грамад- 
се изпол-

МалкнтЬ пТ»ятт>.
Реиесанса. 20.30

Задача
Да си построимъ конденсаторъ съ 

С 250 см.; плочки 2X3 см., изола
ция парафинови таблетки съ 0,015 
мм. дебелина. Коефициентьть е на 
парафина 2.

Колко плочки трЪбва да вземемъ?

Задача
Да се построи конденсаторь 1000 

см., диелектрикъ филмови плаки 
(е 4, дебелина, 0,01). Да се опредЪли 
плоското съдържание на плочкигЬ.

Общото плоско съдържание е

„Багдат- 
изп. 

дуетъ 
„Андре 

Мета 
Тино

Е
Яко употрЪбимъ 5 плочки, 

получимъ плоското съдържание 
всЪка

малко 
микро микрофарада 
е

че

(Следва

Люксембургъ, потпурн 
Сюита Иох. Щраусови

4.3.1416 X 1000 X 0,01
4 ‘

Яко съединимъ едната арматура 
съ плюса на единъ източникъ на 
напрежение, а другата съ минуса, 
конденсаторътъ ще задържи изве
стно количество електричество — 
съ по-низко напрежение — т. е. ще 
бжде зареденъ. Количеството елек
тричество ще бжде толкова по-го- 
лЪмо, колкото е по-голЪма повърх- 
ностьта на арматуритЬ. Яко съеди
нимъ накжсо арматуригЬ на единъ 
зареденъ конденсаторъ, последниятъ 
ще се разреди* често пжти 
видъ на една електрическа

КонденсаторигЬ играятъ 
роль въ електро— и радио-техника. 
ТЪ не пропущатъ правъ токъ; алте- 
риативнигЬ (променливи) токове, 
обаче, минаватъ презъ конденсатора, 
защото сж последователно положи
телни и отрицателни. Я споредъ 
принципа на образуването електри
чество чрезъ влияние, ако заредимъ 
една арматура положително, другата 
ще вземе отрицателенъ пълнежъ и 
обратно.

За да имаме голЪмъ капацитетъ 
при малъкъ обемъ, взиматъ се 2 или 
повече металически плочи, наредени 
както е показано на рисунката.

Капацитетътъ на такъвъ конден
саторъ зависи отъ повърхностьта на 
плочитЪ, отъ разстоянието между

4» :

Оттоворъ

6 см.2 2—1=6—1 =
2.6 (7—1)

4 -д — 4.3,1’416X0,015 
отъ която формула извличаме, че

5. Требва да вземемъ 5 плочки.

Видове конденсатори
Конденсаторипиъ съ специална 

изолация (слюда, керамиченъ ма- 
териалъ) сж много прецизни, но 
доста скжпи. Употребяватъ се въ 
ония кржгове на приемника, кждето 
загубите на високофревентна енер
гия требва да бждатъ минимални.

Най-сж разпространени, 
тъй наречените книжни конденса
тори, които се състоятъ отъ дълги 
станиолени ленти, изолирани съ 
специална хартия. Лентите сж свити 
като тубички; краищата сж изкара
ни на вънъ. Върху картонената об
вивка личи името нв фабриката, ка
пацитетътъ, напрежението при кое
то билъ изпитанъ блокътъ и мак
сималното напрежение при което 
блокътъ може да работи, безъ да се 
пробие — т. е. да стане кжсо съе
динени между арматурите. Съветва
ме нашитЬ читатели да си купятъ 
единъ книженъ конденсаторъ и да 
го аутопсиратъ, за да разбератъ по- 
добре направата му.

Да разгледаме единъ блокъ 0,1 П1Е 
марка „Хидра-, типъ А, Върху об
вивката е напечатано.

0,1 шЕ
Ве1г. 5р. 500 — /220 V 

ргМзр. 1500 V —
МиМмШзГге!

Този блокъ може да работи при 
максимумъ 500 солта . праоъ 1окь 
(5007 —) или 220 волта пром+.нливъ 
токъ (220 V м), Изпитанъ е при 1500 
волта правъ токъ. Въ дкС|1о оп> 
надписа има единъ черенъ пръсни. 
Това значи, че при монтажа, този

па стр. 5)

на сим-
д-ръ Ва-

БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.
13.10 Концертъ. 14.30 Плочи. 18.10 
Орге.ть. 19,00 Джазъ. 19.50 Циган
ски орк. 20.05 Унгарски песни, 
акомп. цнг. орк. 21.00 Арии пее 
Илона Надковачи. 21.15 Тонфил- 
мова и танцова музика. 21.50 Опе
ретно потпурн — оркестъръ и со
листи. 23.00 Унгарски песни, аком. 
цигански орк. 24.00 Танци. 24.10 
Цигански орк. 24.30 Джазъ. 24.50 
Цигански орк. 1.10 Джазъ трио. 
2.30—3.00 Цигански оркестъръ.

С. С. С. Р.

31,4

Като направимъ плочките 1,5 см. 
широки, ще получимъ дължината 

7.85
— = 5.23 см.

Едно време радиолюбителите са
ми си построяваха блокъ конденса
тори, като използуваха гореизброе
ните формули. Сега радиочаститЬ 
сж много евтини и блокъ-кондека- 
торите „собствено производство“ не 
сж на мода.

----- —..... - му-
22.00 Симфониченъ кон

цертъ синкопна музика. 23.30 Тан
ци.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 123 кц.
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

12.00 Плочи. 13.10 и 14.10 Орке
стъръ Диннку. 18.17 Хотъ-джазъ.
19.15 Жоржъ Ярошевичъ, *,АПП 
19.40 Ионъ Манулеско пее.
11зъ френските оперети.
Творби на Моцартъ — изп. соли- 

огъ Операта. 22.15 Лека музи- 
ГЧ —„П/—„ПЛИКЧ.

гвардейцц 
фонфари. 1 

18.25 Сонати за 
пиано. 19.35 Орк. „Брилъ“. 

„Кингъ“. 2100 Камерно

Единъ конденевЕорОф ,се състои 
отъ две металически повръхности 
(арматури), изолирани една отъ друга 
— т. е. отделени съ диелектриченъ 
материалъ.

1Ю11ШК1
СОФИЯ

Барна, Стара>3агора

сеть минути 
дя Кандова.

ЮГОСЛАВИЯ
БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 6В6 кц.

13,00 1-а симфония (Беювенъ). 
13.35 Руска музика: Машенька, 
По Петроградската улица, Ду-1 
бинушка (пЬе Шаляпинъ); Вокал-1 
Но трио изп. 2 руски нар. пЬсии., 
14,00 Инф. 14.10 Народни пЪснн 
п!е Любица Миливоевичъ;
да канднеамъ; Богъ да уби»
ре бре лудо будало; Ти мой Ма-1 
руше; Димитри майни думаше | 
17.45 Хармоники. 18.00 Концертъ: | 
Псодита, ув. (Барбиери); Графъ |

БЕРЛИНЪ (кжеи вълни) 
АЗИАТСКА ПРОГРАМА

7.05 Народни песни. 7.10 Заб. му
зика. 8.00 Съобщения. 8.15 Заб. 
музика. 10,15 Концертъ (теноръ). 
13.00 Заб. концертъ. 15.15 Теноръ. 
16.45 Заб. музика.

АФРИКАНСКА ПРОГРАМА
17.40 Народна музика. 17.45 Му
зика. 19.45 Съобщения. 21.45 до 
23.00
ХВЪРЧАЩИЯТЪ ХОЛАНДЕЦЪ, 
опера отъ Рих. Вагнеръ. 23.00 Съ
общения на немски и английски.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ, участвува го.тЬмъ 
оркестъръ. 20.30 Актуаленъ прег- 
ледъ. 23.30 Политически прегледъ. 
23.35 до 1.00 Танцова и забавна 
музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Концертъ. 19.20 Песни. 20.15 
Весела народна музика. 21.10 пл
еска. 22.00 Кариавалъ. 23.35 Тан
ци отъ Кьолнъ,

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
19.20 Песни. 19.55 Брилянтна му
зика. 20.15 „Любовенъ сънь“, опе- 
рета въ три действия отъ Клемке. 
21.10 Радио-пиеска. 23.20 до 1.00 
Големи музикални изненади.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
17.00 Заб. музика. 18.15 Пъстър' 
часъ. 19.00 Весела музика. 21.10 
Кариавалъ. 23.20 Та'нцова и заб. 
музика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
17.00 Концертъ. 21.10 до 23.00 

ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ.
23.20 Полит. прегледъ. 23.35 Пло
чи. 1.00 до 3.00 Гол1»мъ оперегенъ 
концертъ (въ програмата 
Йох. Щрауси, Целсръ, 
Лиике, Лехаръ и др.).

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 ко. 1031 иц. 
17,00 Коннертъ: 1) ув. „Хубавата 
Г алатеа“ (Супе) 2) Вино, жени и 
пЪсни, валсъ (Щраусъ) 3) Поетич
на сцена (Годаръ) 4) Мелодия 
изъ „Мадамъ Бътерфлай“ (Пучи- 
ни) 5) ув. „ХубавиИ» виндозорки“ 
(Николай) И) Картини отъ изтока 
'"I' ' 7) ЦвЪтя —валсъ (Чай-
..... V...... .9.10 Швабски мелодии 
20.00 Петъръ Арко п1.е. 21.10

МУЗИКАЛНИ КОНФЕТИ 
уч. саксофонъ, баритонъ, теноръ 
и орк 23.20 Политически прег
ледъ. 23.35 до 1.00 Заб. и танцова 
музика.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 650 кц.
Следобедна музика. 20.10 

музика. 21.10 Карнавална 
23.15 Танцова музика. 1.00

17.00
Весела 
музика. 23.15 Танцова музика. 1.00 
до 4.00 отъ Щутгартъ.

ХОЛАНДИЯ
РНОН1 (клен вълни) 

10—11.30 (вълна 19.71) н 20.00 —
I 21.30 (31.28) Весела програма на 
; „Филипсъ“.

количеството на 
е. ко- 

пре-

квартетъ въ до-миньоръ (Брамсъ).
20.25 Бърно. 22.10 Театъръ. 23.20 
Плочи.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Лека музика. 21.00 Забавна 
програма. 21.40 Танци. 22.10 Пъ
стра и нар. музика. 24.00 Полки.

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
20.25—21.55 Карнавално кабаре — 
оркестри и солисти.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
18.15 Стари танци. 20.45 Фанфари.
21.25 — 23.00 ГолЬма карнавална 
програма, оркестъръ, солисти и 
вокаленъ джазъ квартетъ. 23.35 
Словашка камерна музика.

ШВЕЙЦАРИЯ 
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

20.00 Плочи. 21.30 ГолЬмо радио- 
ревю—уч. „мисъ Парижъ 1938 г“.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/556.
19.00 Печалното и веселото въ 
руската музика за пиано. 20.40 
Забавна музика. 21.15 Препредава
не симфониченъ концертъ.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЬ (КВСИ) 16.06: 19.02; 25.53. 

10.00 Лека програма: 10.30 ВВС 
симф. орк. 13.05 Танци. 13.35 Кон- 
тралто. 15.00 Отъ Парижъ — ре
публиканските гвардейцц сви- 
рятъ. 16.20 ВВС фонфари. 17.00 
Музикъ-холъ. 18.25 Сонати за ци- 
гул. и пиано. 19.36 Опк. .Кпил-к“ 1 
20.20 Орк. 
трио

Б АЛТ, ДЪРЖАВИ
КОПЕНХДГЕНЪ 255 м. 15 кв. 1250 кц.

20.30 Северна музика. 21.50 Твор
би на Иоханъ Щраусъ. 23.40 Дат
ска камерна музика .

МАДОНА 515 м. 5 кв. 503 кц.
19.50 Виенски танци (Бетовснъ).
21.15 Оперна музика орк. и соц- 
рано.

900
450 
180 
90
45 

,, = 9 
„ = 0.9

е — това 
лектрика.

Е = плоското 
квадратни см. на 
плочки.

2 е числото на плочките, (1 е раз
стоянието между тЬхъ или дебели
ната на изолирваща маса

тс е равно на 3,1416,

съдържание въ 
покриващите се

На практика, терминътъ „см“, се 
употребява по-често; но не требва 
да се забравя че см. и ммр не сж 
една и сжща величина.

Отношението на количество елек
тричество къмъ напрежението Е 
между арматурите на некой кон
денсаторъ се казва капацитетъ, се 
бележи съ С и се мери въ 

Единицата на 
електричество е кулонътъ, т. 
личество електричество, което 
нася токъ съ сила 1 амперъ въ една 
секунда. Кулонътъ се бележи съ 
буквата (^.

Единицата на капацитета е фа‘ 
радътъ (р), които се образува отъ 
1 кулонъ при единъ волтъ напре
жение.

Практически, фарадътъ 
на величина. Въ радиото

Оркестъръ ФОК^З1.^ «3Ува мчкрофарадътъ т. е. една ми-
лионна отъ фарада (мр) и микроми- 
крофарадътъ (ммр).

По метричната система, единицата 
на капацитета е сантиметрътъ. Сан- 
тиметрътъ е малко по-голЬмъ отъ 

отношението

ПОЛША
ВАРШАВА 1 1330 м. 120 ис. 224 кц.

13.03 ОбЪденъ ковц. 16.30 Лека 
музика. 17.30 Романси.-18.00 Тан
ци. 18.30 Полски пЪсни. 20.00 За- 
бавенъ концертъ отъ Познанъ. 
22.00 Лвовъ. 23.35 Танци.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
22.00 ЛвовскитЪ филхармоници — 
за всички полски станции: 
симфония (Чайковски).

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
17.30 Романси. 19.05 С. Оркаиъ 
пЪе. 20.00 Варшава.

КАТОВИЦЕ 396 м. 12 кв. 758 кц.
18.00 Танци — отъ краковяка до

КРАКОВЪ 293 М. 5 кв. 1022 кц.
19.00 Ч: часъ карнавална музика.

Ч ЕХОСЛОБАШКО
ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.

16.15 Танци на Дворжакъ. 17.10

Радиокурсъ за начинаюши
Конденсатори

тЬхъ и отъ коефициента на Дие* 
лектрика (1 за въздухъ, 2,2 за хартия) 

Формулата е
(г-1)*- -

•4 па
коефициеня^ на

ОБЪДЪ.
12.00 Отъ Варна. Народна музи

ка изп. приморската тройка.
12.30 Огь Паисий до днесъ: Илия 

Р. Блъсковъ, говори Васнлъ Ка
рат еодоровъ.

12.45 ОбЬденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Б. 
скня халнфъ“ (Боалднйо), 
оркестъръ. 2. Фпналенъ 
изъ 1П. действ. на оп. 
Шепне“ (Джордано), изп. 
Запнемайеръ. сопрано и ___
Патиера, теноръ съ оркестъръ. 
Около 13.00 часа точно време.

13.00 Бюлетннъ на БТЛ.
13.10 Продължение на концерта:

3. Фантазия изъ оп. „Русалка“ 
(Дворжакъ). изп. оркестъръ.

13.27 Радно-постъ: Беседа за граж
данина и младежа.

13.30 Новини, сведения за времето. 
БТА. борси, съобщения.

13.45 Инструментални сола:
1. Адажио изъ партита въ солъ 
мнньоръ (Бахъ), изл. Крайслеръ, 
на цигулка съ оркестъръ. 2. Кон- 
ценгь въ мнньоръ за чело и ор
кестъръ (Шубертъ), изп. солнстъ 
Касадо.
Около 14.00 часа точно време.

14.45 Търговски съобщения.
14.20 Забавна и танцова музика.
15.00 Край.

СЛЕДЪ ОБЪДЪ.
17.30 Часъ за семейството: Забавил 

музика:
1. Обичан ме. На про.тЬтьта 
(Григъ), изп. оркестъръ. 2. Хота 
(Бретонъ), изп. Мишелъ Флета, 
теноръ съ оркестъръ. 3. Асътъ 
на гълъбарника (Депренсъ), изп. 
оркестъръ. 4. *** Венециански 
кариавалъ, изп. Маргарита Сал- 
ви. сопрано съ оркестъръ. 5. Пи
смото на Манонъ (Жнле), изп. 
оркестъръ.

17.50 Приготовление на листно ма
слено тЬсто, говори Мария Мед- 
никарова.

15.00 Оперетни откъслеци:
1. Потпурн изъ оп. „Про.тЬтна 
буря“ (Веинбергеръ), изп. орке
стъръ. 2. Потпурн изъ оперетата 

'-Виктория и нейния хуезръ“ (Аб- 
рахамъ). изп. оркестъръ съ пЪ- 
ние. 3. Най-хубавото изъ опере
тата „Гейша“ (Джонсъ), изп. со
листи, хоръ и оркестъръ.

18-20 Кумица Берта, разказъ отъ 
Чудомиръ, чете Надежда Косто
ва, артистка отъ Нар. театъръ.

ВЕЧЕРЬ.
18-30 Конц. на полиц. музика, ка- 

пелмайсторъ Козачевъ.
19.15 Цикълъ „История 
—фонията“, сказка отъ 

силъ Спасовъ.
1930 Симфония .V? 2 (Густавъ Ма- 

леръ).
Около 20.00 часа точно време.

“ Сюита отъ М. Го.тЬминовъ, 
камерниятъ оркестъръ, со

листка Елена Димитрова.
2130 Исторически календзръ, но

вини, изгледи за времето, БТА, 
съобщения.

21.45 Забавна музика.
2130 Търговски съобщения.
2135 Концертъ на Владимиръ Ко- 

неновъ, теноръ:
I. Никитичъ (Гречаниновъ). 2. 
Дубровски (Направникъ). 3. Чуд
но море/ Тости). 4. Любииий мой 
(Джордани). 5. Луненъ лжчъ (Га- 
бриелъ Форе). 6. Серенада (Мю- 
но). 7. Пъсень на орехчетата 
(Дюпонъ). 8. Когато люляка цъв- 
ти (Шосонъ).
Около 22.00 часа точно време.

22.2-5 Забавна музика.
2230 Обшъ седмичеиъ прегледъ иа 

нЪмски.
23.00 Танцова музика.
2330 Край на предаването.

Радио^арна
12.00 Пенка .Милева и „Приморска
та тройна“ изп. народ. л1;сни. 12.30 
„За чюбовьта къмъ Родината“, го
вори Ст. Парашневовъ. 12.45 Забав
на музика. 12.55 Новини, съобще
ния, борси. 17.30 Часъ за семей
ството. 18.30 Симфонични поеми и 
сюити. Ю.ОО Малъкъ цитровъ . 
Ш|<тъ. 19.15 Концертъ па Живка (Шумаш.) 7) 
Минчева, сопрано. 19.45 Петнаде- ! конски). 19.1 

жената, говори Па- [

февр.
(Лехаръ); 

июнта гшх. ьцри.усм1»п мелодии 
(Морена); Есенна мелодия, валсъ. 
19.00 Андрей Хаузеръ, цигулка. 
19.50 Квартетъ Ефъ-дуръ оп. Об 
(Дворжакъ). 20.15 Инф. 21.00 Жар
ко Цвейчъ, отъ операта пЬе арии 
изъ Хайденовн оратории. 21.30 
Концертъ: Фра Дяволо, ув.(Оберъ) 
Вертеръ (Масне). 22.15 Концертъ: 
Зампа, ув. (Херолдъ); Селски тан
ци (Големовнчъ); Балетна сюита 
(Попи); ЗвуцитЪ отъ Волга (Лнн- 
деманъ). 23.15 Марсела Майеръ, 
пиано.

ЛЮБЛЯНА 569 М. 7 кв. 527 КЦ.
21.00 Весела вечерь. 23.15 Лека 
музика.

РОМЪНИЯ

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 КЦ.

18.25 Лека музика и танци. 19.35 
‘ 20.05 Танци отъ

__________ Ница. 21.30 Де- 
низа Сорнапо, цигулка. 21.45 Г-ца- 
та Толкозъ по-добре. 22.30 Съ 
уч. на Пац. оркестъръ, подъ дир. 
на Енгелбрехтъ.

БЕНВЕНУТО ЧЕЛИНИ 
опера въ 3 д. отъ Берлиозъ. 24.45 
Танци.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1115 кц.
18.25 Парижъ. 20.30 Мелодии. 21.30 
Парижъ. 22.30 Отъ Опера-Комикъ

ЛИОНЪ ПИ 463 М. 100 кв. 648 кц.
18.25 Парижъ. 20.45 Плочи. 22.00 
Теноръ Янсонъ пЬе оперетни 
арии (плочи). 22.30 Парижъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
17.35 и 19.00 Препредавания. 19.45 
н 22.15 Плочи. 22.30 Парижъ.

ТУЛУЗА ПТТ 387 М. 120 кв. 776 кц.
18.30 Плочи. 19.45 Концертъ: Га
лантна Индия (Рамо); Хабанера и 
НедЪля въ Баския (Лапара). 21.15 
и 22.15 Плочи. 22.30 „Потъналата 
камбана“, пиеса отъ Хауптманъ.
24.45 Танци. >

ИТАЛИЯ
(КЯСИ ВЪЛНИ)

11.40 Арабска муз. 12.00 Симф. 
танци и маршове. 13.00 Оперни 
серенади. 14.30 Лека музика. 17.00 
Симф. музика съ ориенталско 
вдъхновение. 18.15 Лека музика.
19.10 Арабско трио. 20.37 Стру- 
ненъ квартетъ. 22.00 Милано. 
1.00 I д. на „Марсела“ (Джордано).

БАРИ 283 М. 1059 кц. 20 кп.
20.19 Съобщения на български. 
20.37 Най-хубавото изъ италиан- 
скитЪ опери. 21.15 Тенорътъ Ка- 
рисъ.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.15 Изъ „Трубадуръ“. 22.00 Ми
лано.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.00 Салцбургскиятъ хоръ 
„Трапъ“. 20.20 Плочи. 22.00 Отъ 
Кралската Опера.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
ЛУЧИЯ ДЕ ЛАМЕРМУРЪ 

опера въ 4 д. отъ Допицети.
18.15 Марино Берталди, пиано.
20.20 Плочи. 23.15 Триото Виду- 
со-Абадо-Крепаксъ. 24.15 Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц. 
20.00 Музика. 20.20 Виенска 
зика. 22.00 Симфониченъ

10
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Брой 70 „РА Д ИО-СВЪТЪ*

Кристаленъ детекторъ

говори

„Май-

19.30

знка.
свири

транс-

на-

Часъ

кц.

(Кип-.

11

ради°ТЕХ Н ИК А

колелото 
дъска, 

се при-

единъ 
(вижъ 

прокар-

импровизации 
тгЬс-

пъкъ и полезно.......
шнл. 19.00 Изъ нашето

отъ Джузепе Верди 
солисти, 
стъръ.

I Ш д.
13.00 

песни.

. 2.
(Бе-

> 22
Февр.

0 
0 
0 
 

■ 
дп 
0

23.30 Часъ за всички: Стойко Ди- 
ковъ и нар. оркестъръ изп. 
родни песни.

24.00 Крал на предаването.
радио^Барна

12.00 Народна музика. 12.10
за морето: 1. Фанфари. 2. Стихове 
за морето, рецитира артистката II. 
Икономова. 3. Морски календар ь. 
4 Концертъ на флотския духовъ 
оркестъръ, дириг. Якииъ Поп- 
илиевъ, 5. Фанфари. 12.00 Новини,

97
ЛЮБЛЯНА 56» м. 7 кв. 117 кц.

21.00 Препредаване духовъ кон
цертъ. 22.15 Салоненъ квартстъ 
23.15 Плочи.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (К7КСИ ВЪЛНИ) 25.40

11.40 Арабска музика. 12.00 
на „Севилския бръснарь".
Лека музика. 14.30 Нар. 1____
17.00 Изъ II д. на „М-мъ Бътер- 
флай". 18.15 Фанфари. 19.10 Араб
ски квартетъ. 20.37 Оперни сере
нади. 21.00 Милано. 24.45 Сопра- 
ното Ефтимиадисъ.

БАРИ 213 М. 20 но. 1059 кц.
20.19 Съобщ. на български, урокъ 
италиански. 20.37 Фанфари. 21.15 
Сопраното Вианели.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.56 Турска музика. 21.15 Артуро 
Бонучи, чело. 22.00 Мйлрно.

РИМЪ I 421 м. 120 куц -713 кц. *
18.15 Цигулка>и‘.пиано.. 20,30- Ми
лано. 22.00 Отъ:/Полша. •' ;-ч _

МИЛАНО 369 М.-50'»(в. 314 кф,

оркестъръл (22.00 • Сйпт ^еа-;
----  /- //2.

б/|
'с

РОМЪНИЯ
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кн. 123 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

12.00 Плочи. 13.10 п 14.30 Сало
ненъ оркестъръ. 18.02 Концертъ
19.15 Мандолнненъ квартетъ. 20.15 
Пъстра музика. 21.00 Изъ „Осъж
дането на Фаустъ“ (Берлнозъ).
22.15 Творби на Берлнозъ. 22.30 
и 23.15 Отъ ресторантъ.

УНГАРИЯ
БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.

13.10 Славко Поповъ, чело. 13.55 
Илона Маджаръ пЬе. 14.30 Циган
ски орк. 18.10 Пиано (Брамсъ). 
19.00 Концертъ. 21.15 Отъ Крал
ската опера: II и III д. на „Май
стори-певци“. 24.30 Танци.

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.
19.30 Отъ Операта. I д. на 
стори-пЪвци“. 21.20 Плочи.

С. С. С. Р- 
МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.

18.30 Народно творчество. 
Литературно предаване. 20.00 Кон
цертъ.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (къси вълни]

АЗИАТСКА ПРОГРАМА
7.05 Съобщения и народни песни.
7.10 Музикални откъслеци. 8.00 
Съобщения (английски). 8.15 Му-

10.10 Българския пианистъ.
САВА САВОВЪ 
неколко

върху българските народни .. . 
ни и „Музикаленъ моментъ“ отъ 
Шубертъ. 10.15 
ХВЪРЧАЩИЯТЪ 
опера отъ Рих.

^Вариаторъ
Кри^тшш<1^42]<тпри’С1). плъзгачи ** 

давате • честб по-добри 'резултати 
откблкото приемниц|1 съ постоянни 
бобйци и изм-1’»11яеА<й'''криДсисатори 
съ \вЪр^ъ'дисдектрикъ. Преимуще- 
ствотю такива -детектори е двой
ната (ЦстррЙка — въ антенния и вь 
детектоЬния крдте.' отъ което про
изтича по-гоЗгЬма- селективность и 
сила въ приемането.

бовьта" нз1. „Вълшебната флей
та" отъ Моцарти. 20.00 Войската 
свири! 21.10 до 23.00
МУЗИКА, ТАНЦИ И ИЗНЕНАДИ 
23.35 отъ Лой допи — Симфония 
№ 5 е-молъ (Чайковски) Свири 
оркестърътъ на В.В.С. 23.30 Ху
бави танцови мелодии.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.

18.25 Ница. 19.35 Творби на Еме 
Кунки. 20.05 Серенади и барка- 
ролн. 20.30 Леки мелодии. 21.35 
Отъ Сотапсъ. 24.00 Чело (5 ис
пански нар. песни отъ Фала).

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Мелодии. 21.30 Парижъ. 22.30 
Концертъ: Кориоланъ, ув. (Бето- 
вепъ); Конц. въ ре мажоръ за 
чело и орк. (Хайднъ); Тилъ Ойлен- 
шпнгелъ (Щраусъ); Бретонска 
рапсодия (Ловрелно), Италиански 
капрнзъ (Чайковски).

ЛИОНЪ ПТТ 463 М. 100 кв. 648 кц.
18.25 Ница. 19.35 Парижъ. 21.45 
Народна вечерь. 22.30 Препреда
ване.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.00 Пъстра програма. 19.45 и
22.15 Плочи. 22.30 Препредавания.

ТУЛУЗА ПТТ 317 м. 120 кв. 776 кц.
18.00 Испанска музика (Албеницъ, 
Гранадосъ). 19.00 Плочи. 19.45 
Марсилия. 21.15 и 22.15 Плочи. 
23.00 Препредаване.

РЕНЪ 288 М. 120 кв. 1040 кц.
22.45 Концертъ: творби на Дебю- 
си.

ВЕЧЕРЬ.
18- 00 Часъ за деетто. Участвуватъ:

H. Балабановъ и др.
19.00 Жечо До.тчинковъ и народна

та седморка изп. народни песни.
19- 39 Концертъ на Петя Зуркова- 
Щилянона, пиано:

I. Шакона (Хенделъ). 2. Прелюдъ 
въ солъ миньоръ и прелюдъ въ 
солъ диезъ миньоръ (Рахмани- 
ковъ). 3. Скерцо въ до диезъ ми
ни оръ (Шопенъ).
Около 20.00 часа точно време.

20.00 оп. „Норма“ (Белини).
Къмъ 2130 исторически кален- 
даръ, новини, изгледи за време
то, БТА, съобщения.

22.50 Културенъ прегледи на ита
лиански и английски езици.

23.00 Танцова музика.

ХОЛАНДЕЦЪ 
__ ............    Вагнеръ. 11.45 
Корнелиусъ Бросгестъ пФе! 14.00 
Съобщения (английски). 14.15 Кон
цертъ. 15.15 Камерна музика. 
Африканска програма.
17.40 Съобщения и нар. песни. 
17.45 Музика. 1815 Хуморъ. 18.45 
Песни отъ Робертъ Францъ.
19.10 Музика. 20.45 Корнелиусъ 
Бронсгестъ п1»е! 21.00 Съобщения. 
(английски). 21.45 до 23.00 Разно
образно предаване. 23.00 Съобще
ния на немски и английски.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
16.00 Забавна музика. 19.00 

ОПЕРНА МУЗИКА
1) „Оберонъ“ (Веберъ) 2) „Въл- 
шебниягь стрелецъ“ (Веберъ) 3) 
„Вълшебната флейта“ (Моцартъ) 
20.00 Плочи. 22.10 Италианска тан
цова музика. 22.25 Камерна му
зика: 1) Струнно трио за две ци
гулки и братча, ор. 74 (Двор- 
жакъ) 2) Италиански серенади за 
струненъ квартетъ (Хюго Волфъ). 
23.30 Забавенъ концертъ.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц.
21.10 Танцова музика, Петъръ Ар- 
ко пЪе! 22.00 (отъ Варшава) Шо- 
пеновъ клавиренъ концертъ.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/60/191
17.00 Заб. музика. 19.30 Солисти 
Ви забавляватъ. 22.15 (отъ Лон- 
донъ) Концертъ: 1) Фаустъ — 
увертюра (Гуно) 2) Въ една лЪтна 
градина (Делиусъ) 3) Кралския 
ловъ и гласоветЪ въ гората (Бер- 
лиозъ) 4) изъ „Тристаиъ и Изол- 
да“ (Вагнеръ) 5) Симфония № 5 
въ е-молъ отъ Чайковски. Участ
ва Симф. оркестъръ на В.В.С. 
23.35 (отъ Лондонъ) Концерта 
продължава.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Два часа въшебни гласове. 
19.20 Клавирна музика. 20.00 Пиес- 
ка. 20.30 Актуаленъ преглед!». 
21.10 до 23.00

РЕКВИЕМЪ
_ . - за четири

л.шиои, ----- смЪсенъ хоръ и орке-
съ'>бшения, борси. 13.45 Концерть стъръ. 23.30 до 1.00 Музика отъ 
на оздноорнестъра. 18.00 Часъ на | Виена, дир. Максъ Шьонхеръ.

------------- 1 БрЕСЛАу 316 м< 100 кв< 950 нц<

I 17.00 Заб. музика, 19.35 Вълшебна 
музика (плочи!) 20.00 Разиообра- 
зенъ част». 21.10 до 23.00 Маршове 

| и нЪсни. 23.20 отъ Виена. 23.30 
Танцова музика.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 ко. 740 кц.
17.00 Пъстра музика. 19.20 Кои- 
цертъ свири квартетъ: 1) Алегро, 
отъ Хайднъ 2) Аидапте, отъ Чай
ковски, 3) Скерцо, Бородинъ, 4) 
Фина.тъ, Дворжакъ. 20.40 Месе- 
ченъ свЪтовио-политически прег- 
.тсдъ. 21.10 Концертъ: 1) ПЬсии 
отъ Бетовепъ 2) Балада въ г- 
мо.тъ, отъ Брамсъ 3) ПЪсни отъ 
Брамсъ 4) Музикаленъ моментъ. 
въ Г-дуръ, Шубертъ 5) ПЬсни 
отъ Шубертъ. Участва алтъ, те- 
яоръ и пиано. 22.00 Радио-пиес- 
ка въ думи и музика.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904
19.15 Бетовепъ: 1 )Соната Д-дуръ 
ор. 102, № 2 за чело и пиано 2) 
Седемь вариации върху темата 
„при хората, които чувстватъ лю-

Всичии сведения за постройка на радиоприемници и 
усилватели — теоритични и монтажни схеми, цени на 

материалитЪ и пр. искайте отъ нашата

Техническд Служба 
ул. Пиротъ, 9, София ——•

Вестникъ „Радио-СвЬтъ“ е най-добрата гаранция за 
съвестното изпълнение на поетнтЪ ангажименти

_  22.00 
МИЛАНО 369

18.15 Лекъ 
ховъ . 
търа Алла С1,

АДРИАШ
опера отъ Чиле^^^Г'*—.СГ 

ФЛОРЕНЦИЯ 492'М^^Щ^ к&
20.00 Музика. 20220’ 'Хдръ.*<^21,3 

■Концертъ, 22.3ц“Урге^“’
ПОЛША

ВАРШАВА I 1330 м. 120 кв. 224 кц.
13.03 Конц. 16.00 Ирландски пФс- 
ни. 16.30 Лека музика. 17.35 Чело. 
20.00 Вечеренъ концергъ — лека 
музика. 22.00 По случай годишни
ната отъ ражданею на Шопенъ 
—голЪмъ концертъ съ уч. на 
симф. орк. и Станиславъ Спинал- 
ски, пиано. 23.05 Камерна музи
ка.

ПВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
20.00 Варшава.,23.10 Лека музика 
— оркестъръ и солисти: леки рап- 
содии и серенади.

КАТОВИЦЕ 396 м. 12 кв. 750 кц.
23.15 Забавенъ концертъ и леки 
мелодии.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.10 Духовни пЪсни изп. хоръ.
23.35 Квартетни миниатюри.

ч ехосаоеашк о 
ПРАГА I 470 м. 120 кв. 630 кц.

17.10 Оркестровъ концертъ. 19.25 
Салоненъ секстетъ. 20.25 Бърно.
21.50 ЧехскигЬ филхармоници, 
дир. Жиракъ: „Буря“, морска 
фантазия за солисти, хорове и 
оркестъръ (Новакъ). 23.20 Плочи.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 и 21.00 Популяренъ кон
цертъ. 22.10 Лека и нар. музика. 
24.00 Забавна музика.

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
20.25 Пъстра програма — орке
стъръ и пЬние — оперна, оперет
на и лека симф. музика.

ШВЕЙЦАРИЯ 
СОТАНСЪ 443 м. 100 ко. 677 кц.

21.35 Снмфоппченъ концертъ, дир. 
Ансерме, съ уч. на прочутия пиа
нистъ и композитор!. Бела Бар- 
токъ: Сюита (Бахъ); Конц. № 2 за 
пиано и орк. (Бартокъ) — на пи
аното авторъть; Остнпато (Бекъ); 
Три картини за орк. (Дебюси). 
23.30 Хотъ-джазъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/556.
21.10 Итал. танцова музика. 22.00 
Варшава. 22.40 „Дасъ ’ клуге Фе- 
лайзенъ“, опера отъ Вендландъ.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53. 

10.00 Музикт.-холт, 11.00 Пиано.
11.35 „Пипингь". 12.45 Лекъ квпн- 
тстъ. 13,35 I д. на „Манонъ“. 15.10 
Класически ритми. 17.00 ВВС им- 
пайръ-оркест!>ръ, съ уч. па Изо- 
белъ Байи, спирано. 18.20 ПТ.снл 
и дуети. 19.20 Танци. 20.25 Весе
ла муз. 21.00 Ритъмъ н пакъ рп- 
тъмъ! 22.30 Адила Фаширн, ци
гулка. 27.35 О1Ъ Куипсъ Холъ — 
симфониченъ концертъ, дир. съръ 
Томасъ Бишамъ.

малкитФ слушатели: 1. Приказки, 
чете Дим. С1ратевъ и В. Куманова.
2. Малко музика. 3. Забавно, но 
лъкъ и полезно. 19.00 Народна му- | 
зне.1. 19.00 Изъ нашето Черномо- I 
рне: 13, Камеполомнага „Атия , че- . 
те артиста Любенъ Поповъ.

ЮГОСЛАВИЯ I
БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 666 кц.

13.00 Нзроденъ оркестъръ. 13.3и | 
... ш и нар. п1 (ни. 14 01 Ин(|»

14 10 Тонфнлмови шлагери: Мар- [ 
та Егертъ, Ернстъ Гро, Иозефь I 
Шиигъ, Медн Крисгианс!.. Пола 
Нс|пи. 17 45 Гайди. 18.20 Луци ■ 
Фаркашъ/пиано. 18.50 Гамбури.
20.15 Пнф. 21-60 Хуморъ. 22.40 
Дуети — изп. Елена Вуяновнчъ и 
Фулгенцнй Вунемилопичъ. акомп. |

ри. 22.30 Забавенъ концертъ: 
Цлегъ и селянинъ (Супе); Мен- ■ 
\ч.ъ (Шебекъ); Детска сюита 
(Маяфредъ). 23.15 Ева, иотпурп 
(Лехаръ); Сватбена сюита (Кин- 
манъ).

СОФИЯ
Варна, Отара»3а.гора 

ОББДЪ 
12.00 Забавна музика.

1. Рапсодия № I (Р11ХНеръ), ИЗП. 
укесгъръ. Рози отъ Франция, 
фантазия (Ронбергъ), изп. оркестъръ.

12.15 ОбЪденъ концертъ:
1 ^ртюра къмъ оп. „Еврнан- 
та (Веберъ), изп. оркестъръ. ' 
Полонеза изъ оп. „Пуритани“ (__ 
лона), изп. Амелпта Гали Курчи, 
сопрано съ оркестъръ.

12.30 История на лозата.
проф. Н. Стояновъ.

12.45 Продължение на концерта:
3. Химнъ па Страдела изъ III д. 
на оп. „Александро Страдела“ 
(Флото), изп. Ернстъ Гро, те- 
норъ съ оркестъръ. 4. Пакъ те 
виждамъ, д\стъ на Анда н Рада- 
месъ, III, действ. изъ оп. „Ан
да“ (Верди), изп. Мета Зейне- 
майеръ, сопрано и Тино Патнера, 
теноръ съ оркестъръ.
Около 13.00 часа точно време. 

13.00 Бюлетинъ БТА.
13.10 Композиции отъ Хуго Волфъ 

по случай посмъртния му день:
I. Италианска серенада, нзп. ор- 
кестъръ. дир. Щндри. 2. Спотае
на любовь, нзп. Паулъ Ломанъ, 
барптонъ съ сопрано. 3. Кгкде ще 
нам-Ьря утеха, изп. Джонъ Макъ 
Кормакъ, тенорт-. съ пиано. 4. 
Тгага по родината, нзп. Карлъ 
Шмвдъ Балтеръ, барптонъ съ 
оркестъръ. 5. Сърдце не се- от
чайвай така скоро, нзп. Паулъ 
Лемзнъ, барнтонъ съ пиано.

13.30 Новини, сведения за времето, 
БТА. борси, съобщения.

13.45 Композиции отъ Шопенъ по 
случай рождения му день: (22 II. 
1810 година).
1. Полонеза въ .та бемолъ ма
жоръ оп. 53, изп. Александъръ 
Брзиловскн на пиано. 2. Прелю
дии Л» 19 до А» 24. нзп. Алфредъ 
Корто на пиано. 3. Берсьозъ въ 
ре бемолъ мажоръ оп. 57, изп. 
Рау-ть Фонъ Кощалски на пиано.
4. Етюдъ въ до диезъ миньоръ 
оп. 25 .\*2 7 изп. Раулъ фонъ Ко- 
щзлекн на пиано. 5. Ноктюрно

, сп. 62 .\<1. изп. Раулъ фонъ Ко- 
щалскн на пиано. 6. Тарантела 
оп. 43 изп. Клаудио Арау на 
пиано.
Около 14.00 часа точно време.

14.15 Търговски съобщения.
142К* Забавна и танцова музика.
15.00 Бистришката четворка изпъл

нява народни лъсни.
1523 Край.

биваме по едио отвърстие, за за
крепване съ винче върху стра
ничните дъски.

Плъзгачите требва да се движатъ 
леко по медната пржчка и да да- 
ватъ добъръ контактъ. Всеки ра
диолюбители ще може да направи 
плъзгачъ отъ изрезка месинговъ 
листъ. Пружинираща, малко подви
та въ края месингова пластинка ще 
се допира платно до навивките. 
Отгоре, съ малко винтче, ще се при. 
крепи дървена или ебонитна хват
ка, която ще служи за ржчка на 
плъзгача.

Следъ като се придвижи некол- 
ко пжти плъзгачътъ • по рейката, 
той ще остави следа върху намот
ката. По тази следа емайлътъ на 
жицата се изчиства добре съ шмир- 
гелова хартия.

Монтажътъ се извършва върху 
една дъска, както е показано на 
рисунката.

НАСТРОЙКА
Поставяме слушалките на уши

те, а двата плъзгача 1 и2 по среда
та на рейките и нагласявме детек
тора. Ако има станция, ще чуемъ 
леко „подухване“. Местимъ плъзга
ча на десно или на лево, бавно, 
докато чуемъ по-силно некоя стан- 
ция. Като се постигне настройката, 
местимъ сяпцо така плъзгача 2, до
като приемането се подобри най- 
много.

За подробни сведения за прием
ника и цените на частите, читате
лите да се обърнатъ къмъ техни
ческата служба.
■□□паааппп ааезпи

Високоговорители, транс- Ц 
форматори, комплекти бо- и 
бини, конденсатори „Хидра“ [] 
съпротивления „Д1>а л о- П 
видъ", лампи и п
„Пуротронъ“ и ВСИЧКН/дрУ- “ 
ги радиочасти ще. наМъри- 0 

и 1ГДЖВБАРОЙЪ § 
п Бул. Д0нлуковъ/22.- Т«лсфр1п1: ■ 
“ кантора 244-44, скдаз^»-4Ч-И [] 
□ а а а а а а а.а а ш 0

Радиокурсъ 'з^Жйнающи4)
(Продължение отъ стр. 4)

край трЪбва да се съедини съ ми
нуса на напрежението. По този на- 
чинъ, най-последната външна об
вивка на тази арматура, бидейки 
съединена съ минуса, предпазва кон- 
денсатора отъ всички външни влия
ния, за които ще говоримъ по-късно, 

Книжнитп» конденсатори съ го- 
лЪмъ капацитети — отъ 1 до б ми- 
крофарада сж поставени въ метали
чески кутийки. Поради високата си 
цена, те се употребявать редно; го- 
лЪмо разпространение сж добили 
презъ последните години тъй наре
чените електрохимически и елек
тролитни конденсатори, които да- 
ватъ голЪмъ капацитетъ при ма- 
лъкъ обемъ; ще ги разгледаме по
дробно при построяването на при
емници за мрежа.

Въ радиотехниката се употребя- 
ватъ постоянни конденсатори, чнйто 
капацитетъ може да се измени по 
желание. Устройството имъ се виж
да на рисунката. Такива конденсато 
ри съ капацитетъ до 150 см. се на- 
ричатъ тримери или квечове, а съ 
капацитетъ отъ 400 до 3000 см. — 
падинги. Чрезъ завиване и отвива
не на винтчето, двете изолирани съ 
слюда или некой другъ диелектрихъ 
арматури се приближавагь или от
далечават!», като капацитетъ се уве
личава или намалява.

Въ описания въ брой 69 нрими- 
наленъ детекторъ ,.Симплекси“ е 
улотребенъ единъ падингъ 500 см.

Ето списъкътъ на материалите 
необходими за постройката на кри
сталния детекторъ „Вариаторъ“:

1. Картонена "тржба 30 см. дълга, 
съ диаметър!» 10 см. Всеки радио
любители може да направи тази 
тржба отъ гъвкавъ, плътенъ кар- 
•тонъ, като я покрие, отвжтре и от- 

■ '.вънка, съ разтворъ отъ шеллакъ въ 
фтъ, за да не бжде тржбата хи

гроскопична т. е. да попива влага. 
-у’^/2. Две дървени странични дъски, 

изрезани както е показано на рисун 
ката, съ размеръ 12X12 см.

•<^1 30 3. 500 грама жица 0,6 мм., емайле-
ПТа изолация.

4. Кристаленъ детекторъ, слушал
ки, блокъ конденсаторъ 1000 см., 6 
изолирани букси, жица за свръзва- 
не и пр.

Отъ една дъска 1 см. дебела из- 
резваме две колела съ диаметъръ 
равенъ на вжтрешния диаметъръ 
на тржбата.

Преди да се завинти 
къмъ девата странична 
между колелото и дъската 
тиска началото на жицата, като ос
тавя се на вънъ 20 см. жица за съ
единение. Следъ закрепването на 
двете колелета, въ средата проби
ваме едно отвърстие отъ 3 до 4 мм. 
Намазваме краищата на тржбата съ 
туткалъ (отвжтре), затегаме я съ 
двете дъски и прокарваме презъ 
те.хъ въ средата металическа ось, 
чкито краища сж нарезани на вит
ло, която стегаме съ двете гайки въ 
странитЬ. Основата на приемника 
ни е готова. Следъ като оставимъ 
бобината да съхне не колко часа, 
очистваме краищата отъ излезълъ 
навънъ туткалъ и пакъ я покрива
ме съ политура отъ шеллакъ.

За да бжде навиването правилно 
и стегнато, построяваме 
видъ машина за навиване 
клишето). Края на жицата 
ваме презъ две малки отвърстия въ 
десната странична дъска. Жицата 
се навива на единъ слой съ навив
ки една до друга, така, че тржбата 
да се покрие напълно. Навиването, 
разбира се, може да стане и безъ 
тона приспособление, ако навнва- 
чътъ има помощникъ.

Купуваме две четвъртити медни 
или пиринчени пржчки, широки отъ 
5 до 8 мм. Въ краищата имъ про-
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февр.

Кон-

20.45

22.00

С. С. С. Р-

научни

за
по младость, говори

2)

МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.
18.30 Препредаване Опера.

Лань музика

концерта.
Стояновъ,

(Вагнеръ 
ПРАГА II ]

анданте каигабиле, 
изп. "

20.30

I. И

(Зомер- 
соло-ксо-

кален-
за време-

1. Арабеска, оп.

сказка и 
Андрей

19.00
20.00 Пябло 
Конц. Бс-луръ 
II,, я, ОЛЯП Ъп

календаръ, но- 
времето, БТ А, 

с?опаиски съобщения.
21.45 Забавна музика.
21Л0 Търговски съобщения.
21.5-5 Концертъ.

Около 22.00 часа точно време.
22.50 Какво изнася България, сказ

ка на иъисяи.
23.00 Танцова музика.
23.30 Крал на предаването.

Рад.ио:Варна

БУДА ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.
13.20 Цигански орк. 14.30 Кон- 
цертъ. 18.10 Дениза Сориано, ци
гулка. 19.10 Плочи. 20.30 Отъ Опе
рата. 24.00 Цигански оркестъръ.

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 КЦ.
20.00 Алма Хаблицъ, ггЬние. 21.20 
Плочи.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 кц. 
БРАШОВЪ 1875 М. 150 кв. 160 кц.

12.00 Плочи. 13.10 и 14.30 Лека 
музика. 18.02 Фанфари. 19.15 Отъ 
евангелската черква. 20.15 Пара- 
фразирани валсове. 20.45 Отъ 
Румънската Опера.

УНГАРИЯ

ВЕЧЕРЬ
18Л0 Часъ за селото: Софийската 

кореняшка група изп. народни 
пъснн. Въ почивкитЬ: 1. Селяни
те въ Китай. 2. Разказъ.

19.15 Културенъ прегледъ, 
и забани новини.

19.30 Анданте изъ V симфония въ 
мн миньоръ (Чайковски), изп. ор
кестъръ.

19.40 Шуманъ, 
отъ проф.

ОьпькЖ
рала. 21.30 Концертъ — творби 
на Хайднъ. 22.30 Народенъ орке
стъръ. 23.15 София Слатина пЪе 
руски романси.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
21.00 Оркестъръ. 22.00 „Ернанн“, 
отъ Рнмъ.

РОМЪНИЯ

МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.
17.15 Конц. 17.30 Литер. предава
не. 18.30 и 20.30 Концерти.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (к?пси вълни) 

АЗИАТСКА ПРОГРАМА 
7.05 Народни п-Ьсни. 7.10 Пъстра 
музика. 8.00 Съобщ. 8.15 Пъстра 
муз. 9.00 Съобщ. (англ,). 10.00 Ро
манси, серенади и интермеци. 10.45 
Военна музика. 11.30 Съобщения. 
11.45 Оперетенъ концертъ. 14.00 
Съобщения. 14.15 Концертъ. 15.15 
Войската свири. 16.25 Войската 
свири. 16.45 Нови плочи.

АФРИКАНСКА ПРОГРАМА 
музика. 18.30 Малко музика. 19.10 
Музика. 19.15 Съобщения. 20.15 
Балади, пЪсни и серенади. 21.00 
Съобщ. на английски. 21.15 НЪм- 
ско ехо. 21.45 Симф. концертъ 
23.00 Съобщения.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ. 16.10 Продълж. 
на концерта. 20.10 Плочи. 21.40 
Весела музика (теноръ, басъ и ор
кестъръ). 23.30 Народна музика и 
пЪсни. 24.00 до 1.00 Танцова му
зика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц. 
17.00 Испанска и италианска музи
ка. 19.20 Плочи. 20.15 Поцниакъ- 
трио свири: 1) Клавирно трио ц- 

ор. 101 (Брамсъ) 2) Три 
------- “ ‘ 21.00 до 

23.20 
прегледъ.
" 3 кц.

„Князъ 
,Бо-

ПЕШИ
СОФИЯ

Варна, Стара<3агора
СУТРИНЬ.

7.00 Маршъ, ободрителни думи, точ
но време. 7.05 Четвъртъ часъ ра- 
диогимнастика. 7.20 Народна музи
ка. 7.30 Новини, точно време. 7.45 
Лека музика. 7.55 Църковенъ кален
даръ, домакински съвети. 8.00 За
бавенъ концертъ:

1. На хубавия синъ Дунавъ, фан
тазия (Йох. Щраусъ), изп. орке
стъръ. 2. Мадолита, испански 
валсъ (Вахеръ), изп. оркестъръ 
съ соло-акордеонъ. 3. Воененъ 
маршъ (Шубертъ), изп. на ор- 
гелъ. 4. Танцуващо дърво, изп. 
оркестъръ съ соло-ксилофонъ. 5. 
Златната роза (Вахеръ), изп. ор
кестъръ съ акордеонъ-соло. 6. 
Дерби-галопъ (Зомерфелдъ), изп. 
оркестъръ съ соло-ксилосронъ. 7. 
Ла палома (Ираидеръ) изпъна ор- 
гелъ. 8. Хайде на танцъ 
фелдъ), изп. оркестъръ 
лофонъ.

8.30 Край.

19.30 Малко 
артиста Петъръ 

19.50 Концертт. на Катя 
алтъ. 20.20 Хавайски мелодии.

ЮГОСЛАВИЯ 
бЪЛГРАДЬ 437 м. 20 686 ИЧ-

13.00 Английска музика. 14.00 Инф. 
14.10 Изъ италиански,! опери— 
п!ятъ Лили Поисъ, Тито Скипа, 
Била Нореиа, Тоти ла.чъ Моите. 
17 45 Детски часъ. 18.30 Пародии 
111.СИИ П-Ье Олга Бугарииъ: Мой 
се драги на п&ть спре; Дали има
те орачо; Стижс премалече; Ди- 
вент. е китниягь Сремъ; Крозъ | 
поночъ; Едно утро е зора.

еплл Д»(ДЗЬ
Казалсъ (плочи);
(Бокерипи). 20.15 

1^ 20.30 Директорът!» на Б1..1 
гр. радио говори. 21.00 Народни, 
пЬсни пЪе Светиславъ Върбапгки 
Да на мене очи твои; Девойче 1 
н.швоиче; Ей чии фрула; калъ 1 
С1,мъ поночъ овде била; Идемъ 
кучи а вече зора; Милица е вече-

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (кяси вълни]

АЗИАТСКА ПРОГРАМА 
7.05 Народни пЪсни. 7.10 Весели 
потпури. 11.00 Нови плочи. 11.45 
Разнообразно предаване. 13.00 
Концертъ. 14.00 Съобщения (ан
гл.). 14.15 Концертъ. 15.15 Хуморъ.
16.45 ПЪсни отъ Робертъ Францъ. 
17.00 Прегледъ на печата (англ.).

АФРИКАНСКА ПРОГРАМА 
17.40 Нар. пЪсни. 17.45 Музика. 
18.30 Нови плочи. 19.10 Музика.
19.45 Съобщения. 20.00 Военна 
музика. 21.00 Съобщ. (англ.). 21.15 
НФмско ехо. 22.15 Романси, сере
нади и интермеци. 23.00 Съобще
ния (пЪмски и англ.).

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ. 18.10 Продълже
ние на концерта. 20.30 Актуаленъ 
прегледъ. 21.40 Аптонъ Брюкиеръ: 
Струненъ-квартетъ ф-дуръ I мо- 
дерато-П скерцо-111 адажиоДУ 
финалъ. 23.35 Народна и заб. му
зика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
19.20 Весела музика. 21.10 до 23.00 

КОНЦЕРТЪ
участва голФмъ оркестъръ: 1) Ка- 
риоланъ — увертюра (Бетовенъ) 
2) Клавиренъ концертъ а-молъ 

; (Шумаиъ) 3) Скерцо (Пфицнерь) 
4) Романтична увертюра (Тюле) 5) 

, Трета симфония (Шумаиъ). 23.35 
Народна и забавна музика.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
I 19.20 Пъстъръ концертенъ часъ, 

участва сопрано, баритонъ, цигул
ка, чело, китара, пиано. 20.15 Ка-

I мерна музика: 1) Холбегъ-сюита, 
_ I (Грип») 2) Серенада въ Ц-дуръ,

12.-1 Народна муз. 12.30 „Спортъ и ! (Карловицъ).
юнално възпитание“, говори 

К. Пефтичевъ. 12.45 Забавна музи
ка. 12 55 Новини, съобщения, бор
си. 13.45 Мара Иванова, Георги 
Станевъ и народния секстетъ из
пълняват!» „Китка № 5“ отъ Ал. 
Къстевъ. 18.30 Часъ на селскитЬ 
читалища: I. „Фуражъ и ското- 
въдство“, говори Вълчо Тодоровъ.
2. Народна музика. 3. „Храната на 
селянина“, говори д-ръК. Войногл».

4. Народни ржчеиици. 19.15 Позна- | 
ти мелодии. 19.30 Малко хуморъ, I 
чете артиста Петърт» Василеиъ.

Пенкова,

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

13.00 и 14.30 ОбЪденъ • концертъ. 
19.17 Шансони, лидове, романси н 
канцонети.
20.15 СИМФОНИЧЕНЪ ДЖАЗЪ.
21.15 РумънскигЬ филхармоници.
23.15 Пъстра програма.

УНГАРИЯ
БУДА-ПЕЩА I 549 М. 100 кв. 546 кц.

13.10 Плочи. 14.30 Трамвайджии- 
тГ» свирягь. 18.40 Оперннятъ ор
кестъръ, дир. Бушкьотеръ: Вари
ации и фуга (Регеръ); IV симфо
ния (Брамсъ). 20.30 Унгарски 
пЪснп п1»е Имре Лало. 21.30 Пло
чи. 22.15 Пиано. 23.00 Концертъ: 
Идеали иятъ мгкжъ (Лехаръ): 
Нощь въ Венеция (Щраусъ); Еги
петски танцъ (Фримлъ); Ленд- 
леръ (Пашернегъ), Романсъ (Хиа); 
Идилия (Стефанидссъ); Унгарска 
ария (Агази). 24.20 Джазъ. •

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.
20.00 Унгарски пЪсни, лЪе Имре 
Пало. 21.50 Плочи.

С. С. С. Р.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖЬ ПТТ 431 м. 110 н>. 691 „ц.

И1.е тппеоии. 22..;и Симфипиче и 

кХ'Гк'„и‘1'- ■■■'--и. :КО.1СГ.1 П1К1Ц,,. С| . “
"а |,О|11ь 'и.,; 'к
ла-.мш1Ь0|>1. (Гри.м;

18. 2. Приспивна 
пъсень. 3. Краятъ на п1»сеньта 
изъ оп. 13. 4. Пеперуда, оп. 2. 
Около 20.00 часа точно време.

21.30 Исторически

ОБЪДЪ.
12.00 Забавна музика.
12.15 ОбЬденъ концертъ:

1. Увертюра къмъ сп. „Крадлива 
та сврака“ (Росини), изп. орке
стъръ. 2. Заза, малка циганко, 
ария изъ оп. „Заза“ (Леопкавало), 
изп. Арминъ Велтнеръ, баритонъ 
съ оркестъръ. 3. Хоръ изъ оп. 
„Новухудоносоръ“ (Верди), изп. 
хоръ и оркестъръ.

12.30 Нашата пролЪтна храна, гово
ри д-ръ Никола Станчевъ.

12.45 Продължение на концерта:
4. Квартетъ изъ оп. „Марта“ 
(Флотоу), изп. солисти и орке
стъръ. 5. Дуетъ на Бътерфлай и 
Пинкертонъ изъ оп. „Мадамъ 
Бътерфлай“ изп. Мария Бебота- 
ри, сопрано и Хербертъ Ернстъ 
Гро, теноръ съ оркестъръ.
Около 13.00 ч. точно време.

13.00 Бюлетинъ на БТА.
13.10 Популяренъ концертъ:

1. Серенада (Хайднъ), изп. орке
стъръ. 2. Прелюдии (Листъ). изп. 
оркестъръ, дир. Клайбергъ.

13.30 Новини, сведения за времето, 
БТА, борси, съобщения.

13.45 По случай праздника на естои-- 
ската република, естонска народ
на музика.
Около 14.00 часа точно време.

14.15 Търговски съобщения.
14.20 Забавна и танцова музика. 
15.00 Край.

СЛЕДЪ ОБЪДЪ
17.30 Часъ за семейството. Забавна 

музика:
1. Влюбена (Берже), изп. орке
стъръ. 2. Сиеста (Валдтойфелъ\ 
изп. орекстъръ. 3. Неаполитански 
нощи (Цамссникъ), изп. орке
стъръ. 4. Нощенъ мечтатель (Ци- 
реръ), изп. оркестъръ.

17.50 Жената и семейството по свЪ- 
та — французойката, говори Лю- 
бенъ Мелнишки.

18.00 Комедиенъ-хармонисгигЬ 
пълняватъ:
1. Любовна легенда (Бечче). 2. За 
тебъ норжчахъ саксия (Бооцъ). 3. 
На единъ персийски пазаръ (Ке- 
телбай). 4. Кръчмата па 
(Щайнигеръ). 5. Селската 
(Фрибергъ).

18.20 Копнежъ г:е 
Сия Балабанова.

ВЕЧЕРЬ
18.30 Концертъ на военната музика 

при първи пех. соф. нолкъ.
19.15 Царева Фратева и народната 

седморка изп. народни пЪсни.
19.45 Коньтъ въ българскитЪ оби

чаи и вКрнания, говори Христо 
Вакарелски по случай Тодоров- 
день.

оп(?К0Л0 22-00 1,аса точно време.
-0.00 Цикълъ Бетовенъ — 60 кон

цертъ: .
1. Соната № 25 въ солъ мажоръ 
оп. /9 (просто ала тедеска, андан
те виваче. 2. Соната № 8 аь до 
миньоръ наречена „Патетична“ 
граве, молто алегро е конъ Орно, 
;П171п1гт<* ........... --____ _...... шшьи', рондо, алегро 

. Димитъръ Неновъ на пиано, 
оп. „Манонъ“ (Масне) 

Къмъ 21.30 исторически 
даръ, новини, изгледи

9ЧТЧП !гЛТ- С1,Оби^‘,,"Я. 
Д5.30 Край на предаването.

Ра д иогВарна.
12.00 Забавна музика. 12.15 ОбЪ- 
денъ концертъ. 12.30 „Обществе
ната роля па жената“, говори На
дя х. Иовкова. 12.45 Валсове. 12.55 
понинп съобщения, борси. 13.45 
Пенка Милена, ЦвЬтапа Георгиева 
и „Приморската тройка“, изп. на
родни пЪспи. 17.30 Часъ за семей
ството. 18.30 Часъ на малкнтЪ слу
шатели: 1. Приказки, четатъ Дим. 
Стратевъ ц Ст. Гадуларовъ. 2. „Ро- 
бинзонъ Крузо", радиопиеска по 
И. Черкезови. 3. Забавно, по нькъ 
и полезно. 19.15 Концертъ на Дян
ко Вичевъ, кларпнеть I. Веберъ, 
„Кларипетъ концертъ". 19.45 Беле
жити музиканти: 1 юзефъ Ланеръ.

'К_ , ................. 21.10
ТЕНОРЪТЪ НА ХЕРЦОГИНЯТА 
оперета въ три действия отъ Рих. 
Ксслеръ. Музика: Кюнеке.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
18.15 Пъстъръ часъ. 20.00 до 20.45 

ОПЕРЕГГЬ КОНЦЕРТЪ
1) „Вълшебната флейта“ (Мо
царт!») 2) „Цари и дърводЪлецъ“ 
(Лорцингъ) 3) „Травиата“ (Верди) 
4) „Риголето“ (Верди) 5) „Джо- 
конда“ (Понкиели) п1»е Бенями- 

I но Джили 6) Русланъ и Людми
ла (Глинка) 7) „Мадамъ Бътер
флай“ (Пучини) 8) „Кралска бала
да“ (Виле). 21.10 Нощенъ кон
цертъ. 23.30 Нощна музика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
17.00 Заб. музика. 20.00 Мелодии 
и ритъмъ (плочи). 21.15 Концертъ: 
1) ув. „Сицилианска вечери“, 2) 
Изъ операта „Тураидотъ“ (Верди)
3) Изъ „Танхойзеръ“ (Вагнеръ)
4) Пакт, изъ „Танхойзеръ". 23.30 
Народна и забавна музика. 1.00 
до 4.00 ] 1ощевъ концертъ.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц.
17.10 Заб. музика. 20.00 45 минути 
валсове. 21.10 до 23.00

СИМФОНИЧЕНЪ КОНЦЕРТЪ
1) Трагична увертюра (Брамсъ)
2) Концертъ за пиано и орке
стъръ (Брамсъ) 3) Симфония № 3, 
а-молъ (Брюкиеръ).

ФРАНЦИЯ
ПДРИЖЬ ПТТ 432 м. 120 ко. 695 КЦ.

1&25 Лека музика. 19.05 Музика 
си Гуио. 19.35 Тапии. 20.05 „Лю-

■' ЮГОСЛАВИЯ
БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кк. 616 «ц.

13.00 Народни пФсин пФе Д“1’1'3 
Василсвичъ: Разбо.тЬ се Кол1Н|ка; 
Тракнала Донка; Запретни Вело 
море; Защо Симке, Пущи «/ел° 
море; Чичовото дете.
часъ Щраусови валсове: Вино, же 
ни, пЪсни; Виенска
бовь; Южни рози; 24.10 Симф- 
музика: Симфония „Юпитеръ 
(Моцартъ). 18.00 Отъ Дома на 
слЪпитЪ въ Земунъ — хоръ и 
оркестъръ .18.45 Тито Скипа пъе 
(плочи). 19.15 I. д. на „Танхой
зеръ“ (Вагнеръ). 20.15 Инф. 21.00 
Отъ Загребъ. 22.00 АртистигЬ отъ 
Нар. театъръ. 23.15 Съвременна 
музика: творби на Алонзъ Хаба.

ЛЮБЛЯНА 569 М. 7 кв. 527 кц.
21.00 Оркестъръ. 22.10 Сонати.
23.30 Английска музика.

РОМЪНИЯ

СОФИЯ
Варна, Стара-Загора

ОБЪДЪ
12.00 Народна музика (плочи).
12.15 Забавна музика:

1. Говори леко, болеро (Мърфи), 
изп. оркестъръ. 2. Парадъ въ 
приказната гора, нитермецо( Но- 
акъ). изп. оркестъръ. 3. Мелодия 
(Разбрахъ), изп. оркестъръ. 4. 
Самумъ, фантазия (Робрехтъ), 
изп. оркестъръ.

12.30 Българския национален!» мо- 
стренъ панаиръ, говори Г. П. 
Степчичъ.

12.45 ОбЬденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Царь и 
дърводФлецъ“ (Лорцингъ), изп. 
оркестъръ. 2. Химнъ па слънце
то изъ оп. „Нрпсъ“ (Маскани), 
изп. оркестъръ.
Около 13.00 часа точно време. 

13.00 Бюлетинъ на БТА.
13.10 Продължение на концерта:

3. Дуетъ на Ева и Хансъ Саксъ 
изъ 111. действ. на оп. „Нюрен- 
бергскнтЬ майстори нЬвцп“ (Ва
гнеръ), изп. Елизабегъ Ретбергъ, 
сопрано и Фрндрнхъ Шоръ, ба
ритонъ съ оркестъръ. 4. Потпу
ри изъ оп. „Травиата“ (Верди), из
пълнява оркестъръ.

13.27 Радио-постъ: беседа за граж
данина п младежа.

13.30 Новини, сведения за времето, 
БТА, борси, съобщения.

13.45 Композиции отъ Георгъ Фри- 
дрихъ Хенделъ, по случай рож
дения му день (23. II. 1685 год.).
1. Менуетъ и буре, изъ Музика 
за вода, изп. оркестъръ. 2. Ре- 
читативъ и ария изъ оп. „Нарцисъ 
и Гадател“, изп. Норманъ Алинъ, 
басъ съ оркестъръ. 3. Балетна 
музика изъ оп. ..Алчина“, изп 
оркестъръ. 4. Мили лесове, изп 
Лудвнгь Гравьоръ, теноръ съ 
оркестъръ. 5. Ларго изъ оп. 
„Ксерксъ“, нзп. Лудвнгь Гра- 
вьоргЪ, теноръ съ оркестъръ. 6. 
Нощьта сизъе, ария изъ оп. „Ю. 
Цезаръ“, изп. Ева Либенбергъ 
алтъ съ оркестъръ.
Около 14.00 часа точно време.

14.15 Търговски съобщения.
14220 Забавна и танцова музика.
15. Крак.

бовна забрана“, ув. (Вагнеръ).
20.30 Оргелъ. 21.30 М. Казадеусъ, 
цигулка. 21.45 Раднофантазня.
22.30 „Крайцеровата соната", пие
са но Толстой. 24.45 Танга и фок- 
сове.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Парижъ. 21.30 Веселъ теа
търъ. 22.30 Лека симф. музика.
23.15 Препредаване отъ Парижка
та’ „Екол нормал де мюзикъ“.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 648 кц.
19.05 Плочи. 19.35 Парижъ. 22.00 
Оркестъръ Рей Вентура. 22.30 „Ро- 
мантичниятъ буржоа“, пиеса отъ 
Бланшопъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.00 Детски часъ. 19.45 и 22.15 
Плочи. 22.30. Театъръ.

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
19.30 Плочи. 19.45 Лека и сере
нади а музика. 22.00 Концертъ: Ко- 
ломбнна (Ннфанте) и Детска стая.
22.30 Пъстра вечерь.

РЕНЪ 268 м. 120 кв. 1040 кц.
22.45 ГолЪмъ концертъ отъ 
серваторията въ Мансъ.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (ККСИ ВЪЛНИ) 25.40

11.40 Арабска музика. 12.00 Сопра- 
ното Дамонте. 13.00 Симф. муз.
— отъ Бахъ до' Бетовенъ. 14.30 
Съвр. оперна музика. 17.00 Нар. 
пЪсни. 18.15 I д. на „Фалстафъ“. 
19.10 Арабски квартетъ. 20.37 Ле
ка музика. 22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 1059 кц. 20 кв.
20. 19 Съобщ. на български. 20.37 
Старинна итал. музика.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.56 Турски пЪсни. 21.15 Плочи 
за Германия. 22.00 Милано.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Танци. 22.20 Плочи.
Отъ Кралската Опера.

ЕРНАНИ
лирична драма, муз. отъ Верди. 

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.15 Сопрано и теноръ — оперни 
арии. 20.20 Плочи. 22.00 Отъ Шве
ция — концертъ шведска народ
на музика. 23.00 Пианнстътъ Вю- 
реръ. 23.20 Оперетна музика.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.00 Мелодрама- 
тична музика. 21.30 „Пнгмалиопъ“, 
комедия отъ Бернаръ Шоу.

ПОАША
ВАРШАВА I 1338 м. 120 кв. 224 кц.

12.25 Виена пЪе. 13.03 Конц. 16.30 
Лека музика. 17.40 Маргарита 
Куперусъ, сопрано. 18.20 Оргелъ. 
20.00 Лвовъ. 22.00 Концертъ на 
солисти — чело и пиано: (Дебю-

I си, Прокофиевь, Рахманнновъ). 
23.00 Българска народиа музика.
24.05 Хорътъ на Познанската Ка
тедрала.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кп. 795 кц.
20.00—21.35 „Пжтешествие въ не- 
известность“ —забавенъ концертъ 
за всички полски станции — ор
кестъръ и солисти.

ВИЛНО 560 М. 50 кп. 536 кц.
19.05 Музика за цитра. 23.10 Кон
цертъ: изъ „Миньонъ“, „Манонъ“, 
„Фаустъ“ и „Силвия".

КРАКОВЪ 293 М. 5 кв. 1022 кц.
19.10 Парчета за цигулка. 23.20 
Салонна музика.

Ч ЕХОСАОЙАШ КО
ПРАГА I 470 м. 120 кв. 630 кц.

18.40 1-а Соната за цигулка и пи
ано (С. Сансъ). 19.25 Плочи. 20.25 
Бърно. 21.10 Оркестъръ и хоръ.

ъ, Жиракъ). 23.20’ Плочи.
270 м. 100 кп. 1113 кц.

20.10 и 21.00 Лека музика. 21.40 
Танци. 22.10 Пъстра и нар. музи
ка. 24.00 Лека муз. 24.30 Конц.
пиано и орк. (Вебер!»).

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
20.25 Популяренъ концертъ 
лека чехека музика.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
20.45 Забавенъ концертъ — сало
нен!» оркестъръ и солисти. 22.10 
Лека чехека музика. 23.25 Хубави 
мелодии за сопрано и цигулка.

ШВЕЙЦАРИЯ 
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

21.30 ГолЬма забавна вечерь — 
орк. Мароко и рефрени. 22.35 Ру
мънски нар. пЪсни — пТ»е Нина 
Аурелина. 23.15 Плочи 1938 год.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/556.
20.25 Плочи. 20.40 Швейцарски 
пТ.сни. 21.15 Лидове. 21.30 Ханд- 
хармоникн и лидове.

АНГАИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53.

10.30 ВВС орк, 12.15 Авнаторски- 
язт!» орк. 13.30 II д. на „Манонъ“. 
15.00 Сиикопна музика. 16.15 Нови 
плочи. 18.35 Тапцъ-оркестъръ.
19.35 Лека музика. 20.35 Микаелъ 
Колиисъ, чело. 21.25 Муз. часъ.
22.30 Фанфари. 24.25 Танци.

БААТ. ДЪРЖАВИ 
КОПЕНХАГЕНЪ 255 М. 15 кв. 1250 кц.

21.00 Сцена изъ „Тоска“. 21.10 
Симф. концертт»: увертюра (Ве
беръ); Конц. № 2 за пиано и орк. 
(Брамсъ); Симфония № 5 (Шоста- 
ковичъ).

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
18.10 Оперетна • и филмова музи
ка. 21.35 Летопска музика за пиа
но. 22.15 Романси и весела музи
ка.

молъ,
„миниатюри“ (Хунъ).
23.00 Хамденовъ цикълъ. 
СвЪтовно-политически

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 ив. 740
22.25 Концертъ: 1) изъ , 
Игоръ“ (Бородннь) 2) изъ „оо- 
рисъ Годуновъ“ 3) Танцова-фан- 
тазия. 23.35 Танцова музика.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
19.10 Французин виртуози: 1) То
ката е-молъ за пиано (Равелъ) 2) 
Мелодия за соло флейта (Дебю- 
сн); 3) Свирачътъ на флейтата за 
флейта и пиано (Руселъ) 4) Флей
тата на Пана (Муке). 20.30 Плочи.
22.10 Забавна музика на нар. инст
рументи. 23.20 Пъстро вариете

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
17.00 Концертъ (уч. оркестъръ)
21.10 Оперетенъ концертъ: 1) у в. 
къмъ „Цигански баронъ“ (Щра
усъ) 2) Мимоза-валсъ изъ „Гейша“ 
(Ионесъ) и др. 22.00 до 23.00 Хай- 
деновп произведения, 23.30 Забав
на н танцова музика.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц.
19.20 Мохапесъ Брамсъ: Соната за 
виолончело и пиано. 21.10 Пъстра 
ловджийска вечерь. 23.30 до 1 00 
Панцова музика — Петъръ Арко
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12.15 Вурлицердвъ
Конц. 16.30 Лека .музика.
Полски композитори. 23.1,

..Среднощното 
отъ Комити. 24.

ЧИП АНО 369 ли
18.15 Оркестровъ
Академията Св.
Плочи. 22.00

ю време._
1 Маринова-’

ВЕЧЕРЬ
17.30 Струненъ квинтетъ въ фа ма- 
жоръ (Брукнеръ), изп. Приска.
18.10 Забавна музика.
18.30 Ат. Тодорова и трак, тройка, 

изп. народни пЪсни.
19.00 Разговоръ съ Николай Рай- 

новъ.
19.15 Концертъ на

ненъ квартетъ.
19.45 Цикълъ „Историческо разви

тие на хоровата пЪсень“, сказка 
отъ Иванъ Камбуровъ съ илю
страции.
Около_20.00 часа точн<

20.30 Концертъ на Мара
Цибулка, сопрано:
1. Часовникътъ, Майчина пЪсень, 
Никой не ни видЪ, (Карлъ Льове).
2. Теменужка, Приспивна пЪсень 
(Моцартъ). 3. Аделаида, ПЪсень 
отъ „Егмонтъ“ (Бетовенъ).

21.00 Концертъ на Арсени Лечевъ, 
цигулка:
Соната отъ Цезаръ Франкъ.

21.30 Исторически календаръ, нови
ни, изгледи за времето, БТА, съ
общения.

| 21.45 Забавна музика.

СОТАНСЬ 443 ли 100 кв. 677 кц.
20.00 Плочи. 21.30 „СЕРВА ПА- 
ДРОНА“, опера-буфо отъ Перго- 
лези, уч. Мярка Берени, сопрано. 
23.00 Оркестъръ Мароко.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/536.
19.20 Камерна музика. 21.00 Попу
лярни лидове. 21.40 Пъстъръ часъ 
24.00 Стари и нови, селски и град
ски танци.

АНГЛИЯ
---- ЛОНДОНЪ (КгКСИ) 16.86; 19.82; 25.53.

10.00 Весела програма. 11.10 Ор- 
гелъ. 12.45 Весела програма. 13.50 
Лекъ квартетъ. 15.00 ВВС орк. 16 
Оркестъръ Мантовани. 18.40 Конц 
на 2 пиана. 19.30 Та1 “
стетъ „Хартлей“. 
нощь въ града“, 
холъ.

> кц.
намЬ

» комедия 
и 22.25 Пло-

РЕНЪ 288 м. 120 кв. 1040 кц.
22.<>0 1 олЪмъ концертъ лека и опе
ретна музика.

1Гобсръ); Песеда 
.1 Сшицата

4101; Училииц ,а 
. До,.,. Жут,,.

-1.1.» Дека музика.
ИиЦ* м. 60 И». „61

;■ Д Плоча. 20.30 Парижъ 
Млгелоп,.'. лирическа драма. '

ПИОНЪ ПТТ 463 М. <00 К>. 641 кц.

юацертъ. дИр. рс11е Бато1^О1ц™У
шеенп!’ °РЪСНа1,ь' Конц. за 

и“., гЬ <ш>"5ертъ);
ч.м щшнь на Херкулесъ (С 
саасъ), Пантофкн (Дсланоа). ( '

.МАРСИЛИЯ 400 м. <00 К1. 749 кц.
19,10 Плочи. 19,.|5 Пъстра музика 
-'-■Р Ьонцергъ. 1.00 Но,ценъ кой 
цергь.

ТУЛУЗА ПТТ 337 
18.00 Плочи. 18.30 
рнхъ сърдцето

БЕЛГИЯ
БРЮКСЕЛЪ II 322 м. 15 кв. 932 кц.

23.00 Радио кабаре. 24.10 Отъ 
бирария. 1.00 Танци.

| но). Този концертъ предаватъ вси
чки нЪмски станции. 23.30 до 1.00 
Само танци.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Два чяса приятна муизика.
19.30 Камерна музика: 1. Дивергп- 
мепто № 14 (Моцартъ). 20.00 Спе
циално предаване за судетскатт 
области. 23.30 Танцова муз.

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
17.00 Пъстра музика. 19.10 Забав- 

муз, 19.55 Весели плочи. 23.20
1.00 Само танци и пакъ танци!

ЩУТГАРТЪ 523 М. 100 кв. 523 кц. ■ 
17.00 Пъстра муз. скици. 
Седмиченъ топъ прегледъ.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
17.35 Струненъ квартетъ (Двор- 
. ,-укъ). 19.25 Лека музика изп. ду- 1 
ковъ сглг.. 20.25 Веселъ часъ. 21.30 
сщф. вариации отъ Остръчилъ. | 
2 >.25 Плочи.

ПРАГА И 270 м. 1С0 кв. 1113 кц.
..И» Забавна 21.00 Опе-
I тна тт>зика. 22.10 Пъстра и нар.

. 24.00 Ревю програма.
БЪРНО 325 н. 32 кв. 922 кц.

21.30 Концертъ за цигулка въ до- 
ч.иьоръ (Максъ Брухъ).

ШВЕЙЦАРИЯ

СОФИЯ
Варна, Стара:3агора 

ОБЪДЪ
12.00 Народна музика (плочи).
12.15 Забавна музика.
12.30 Инструментални сола:

1. Концертъ за пиано н орке
стъръ он. 19 въ фа мажоръ (Мо
цартъ), солнстъ Георгъ Босковь.
2. Унгарска рапсодня (Поперь), 
изп. Емануелч. Фоперманъ, чело 
ст» пиано.
Около 13.00 ч. точно време.

13.00 ОбЪленъ концертъ:
\ Увертюрата къмъ драмата 
„Егмондъ“ (Бетовенъ), изп. орке
стъръ. 2. Финландия, снмф. пое
ма (Сибелиусъ), изп. оркестъръ.

13.15 Пролетния Лайпцигски пана- 
иръ, говори Г. Витановъ.

13.27 Радно-постъ: беседа за граж
данина и младежа.

13.30 Новини, сведения за времето, 
БТА, борси, съобщения.

13.45 СмЪсенъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Багдат- 
скпя халифъ“ (Боалдпо), изп. ор
кестъръ. 2. О, Мими, ти не се 
върна вече, дуетъ изъ III действ.

” “ (Пучини), изп.
> Лука, бари-

ДИМЪ [КРКСИ ВЪЛНИ] 25.40
:: Д Арабска музика. 12.00 Камер
на музика. 13.00 [I „а „Кар- 
менъ". 14.30 Камерна муз. 17.00 
Гег.оръть Фелнчолн. 18.15 Народ.

Сирийска музика.
2О.Зт Струненъ квартетъ. 22 00 
У.глдно.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
."..Г Лека ита.т. музика. 21.15 Со- 
праното Коласи.

РИМЪ II 245 ли 60 кв. 1222 кц.
21.15 Италиански пъснн. 22.00 Ми-

?ИМЪ I 421 ли 120 кв. 713 кц.
18.15 Танци. 20.20 Плочи. 22.00 
..Среднощното танго“, оперета 
отъ Комятн. 24.15 Танци.

50 кв. 314 кц.
концертъ 

Цецилия.
Симфоннченъ  

цергь, дир. Ла Роза Пароди: Конц. 
гросо (Корели); Конц. симфония 
(Моцартъ); У-з симфония (Двор- 
-акъ). 24.15 Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 ли 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Квартетъ. 21.30 
Пъстра музика. 22.00 Отъ театъра 
.Кардо Феличи“ въ Генуа.

..ФРАНЧЕСКА ДА РИМИНИ“ 
ог.ера оть Ззндонаи.

ПОЛЩЙ.__

ЕЖЙ2С 
ОБОТГ

РОМЪНИЯ
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц. 
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 кц.

12.00 Плочи. 13.10 н 14.30 Оперет
на и филмова музика. 18,15 „Трудъ 
и радости“. 19.32 Румънска музи
ка. 20.30 Изъ „Ловци на бисери“.

21.15 творби на Бизе. 
Стари танци. 22.15 Танци. 
Отъ ресторантъ.

УНГАРИЯ
БУДА-ПЕЩА I 549 М. 100 кв. 546 кц. 

13.100 Пиано, 14.00 Плочи. 18.10 
Цигански орк. 19.15 . Конц. 21.15 
Голкмо радиопотпурн 

„ЦИГАНСКА ФАНТАЗИЯ“
Уч. Будапещенскиятъ орк., циган
ска капела и пЪвци. Дир. и ав- 
торъ Денешъ Закалъ. 23.00 Плз 
24.00 Джазъ.

БУДАПЕЩ II. 834 м. 18 кв. 359 кц.
оркестъръ. 21 20

1АРШАВА I 1338 ли 120 кв. 224 кц.
13.03 Конц. 16.30 Лека музика. 
17.35 По случай естонския нац. 
праздникъ. 18.15 Лвовъ. 20.00 За- 
базенъ концертъ — орк. и соли
ст:;. 22.00 Хоръ. 22.15 Варшавски
те филхармонини.

ЛВОВЪ 377 ли 50 кв. 795 кц.
18.15 Миниатюри за пиано. 
Камеренъ концертъ: 2 
' Дглвенкуръ-Моцаргъ).

ВИЛНО 560 ли 50 кв. 536 кц.
/'<31 „Любовьта е небесенъ даръ" 121.50 Търговски съобщения.

 | 21.55 Концертъ на Мария Мплкова-
Золотовичъ:

; 1. Ария и балада на Офелия изъ 
оп. ,.Хамлеп»" (Тома); 2. Чучули- . 
гата (Пнсшопъ); 3. Ария на сла
вея изъ оп. „Сватбата на Жаке
та“ (Викторъ Масе); 4. Ария изъ 
оп. „Лучия де Ламермуръ“ (Дони- 
нети),

| Около 22.00 часа точно време.
22.35 Общъ седмиченъ прегледъ на 

френски езикъ.
22.45 Лека и танцова музика.
23.30 Часъ за всички: Сюита отъ П. 

; Хаджиев!» изп. камерният!» орке
стъръ.

24.00 Край на предаването.

I 12.00 Народна музика. 12.30 СмГ>- 
г„г- сеНЬ концертъ. 12.50 Новини, съ- 
"-г' бщения, борси. 13.00 Забавна му- 
Мся-г:НКа изп' ТРКО мандолини. 19.00 

"ор оп Топфилмовъ прегледъ. 19.15 Нови 
■ раннови шлагери, изп. на пиано 

ома Ноповъ. 19.40 Забавна музи-
I ка. 19.50 Здравеопазване. 20.00 Ге- 

и радиооркестъра
I. италиански канионети.

ЮГОСЛАВИЯ
ЬЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.

•3 90 Опеоеша музика: Оперетно 
потпури (Жилберъ); Две арии изъ 
, Фредерика" и „Катинка“; Вилар- 
скигЬ драгуии (Майяръ). 13.35 Ве- 
щцъ, словенски нар. пЬсии. 14.00 
Инф. 14.10 Концертъ: Патетична 
ув. (Кръсти1!!»); Сръбско потпури 
(Петровичъ); Сръбски танцъ (Све- 
бода); Крайморски нЪсни (Мокра- 
вяцъ); Да живЬе Шумадия, маршъ 
17.45 Нар. музика. 18.50 Надежда 
Стаицъ, отъ Операта, пГ.е роман
си, чехеки и руски. 19.15 Плочи 
но желание. 20.15 Инф. 21.00 На
родни пЪсни лЪе Нованка Цър- 
тенска: Моя ябълка; Сияй месечс; 
По градини; Одъ като съмъ, 
Есени стиже луньо моя; Да знае 
зора. 21.50 Отъ Будапеща. 23.15 
Тапии.

на оп. „Бохеми“ ( 
Джнли, теноръ съ 
тонъ и оркестъръ. 
Около 14.00 часа точно време

14.00 Асенъ Камбуровъ изп. ху- 
моръ. 14.15 Държавни и общест
вени мероприятия.

14.25 Забавенъ концертъ.
14.35 Търговски съобщения.
14.40 Забавна и танцова музика.
15.00 Групата „Българска пЪсени“ 

изп. народни песни.
15.30 Край.

РИМЪ II 245 м. 60 *«• 12И к*
21.15 Изъ италианските филми. 21 
Милан».

РИМЪ I 411 м- 110 74 “Ч1
18.15 Концертъ, диригент» Ар- 
туръ Хоиегеръ. 20.20 Милано. 22.40 
Цигуларьп» Арнго Серато и пиа- 
нистътъ Ренато Жози.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
20.20 Духовъ оркестъръ. 22.00 01 ъ 
театъра „Санъ Фелнче“.

Триъгълната шапка 
балетъ отъ Фала

> и
Чужденецътъ

лирична драма отъ Пизети.
ФЛОРЕНЦИЯ 492 ли 20 кв. 610 кц.

20.00 Музика. 20.30 Снмф. муз.
21.30 Ритъмъ и танци. 21.50 Буда- 
Пеща. 22.35 Орксетъръ Четра.

ПОЛША
ВАРШАВА I 1338 м. 120 кв. 224 кц.

оргелъ. 13.03 
лузика. 17.35

. . 20.15 Изъ 
полските оперети. 22.00 Музикал
на мозайка — оркестъри и соли
сти. 24.15 Лека музика.

КРАКОВЪ 293 ли 5 кв. 1022 кц.
19.10 Г-ца Ферепатаки, сопрано, 
пее романси.

Ч ЕХОСЛОЕ  АШ КО
ПРАГА I 470м. 120кв. 638кц.

16.30 Салонна музика и рефрени.
17.50 Бърно. 20.25 Детски 
21.00 и 22.10 Братислава. 
Плочи. 23.35 Бърно.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Орк. концертъ. 21.00 Танци 
отъ Дворжакъ. 22.10 Оперна му
зика и нар. музика. 24.00 Браня, 
конц. (Бахъ); Леоноръ III (Бето
вени); Двоенъ конц. въ ла-ми- 
ньоръ (Брамсъ).

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
20.45 Цигански оркестъръ. 21.00 
Големъ концертъ лека и оперетна 
музика: оркестъръ и солисти.

ШВЕЙЦАРИЯ

19.00 
  „ч.  20.01) 

Единъ часъ любими танци. 22.00 
Вижъ Виена., 23.30 Танци.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/бр/#<
19.30 Мария Мюлеръ пее! I. Ария 
изъ/„Юлия Цезаръ“ (Хенделъ). 2. 
Сеси/ф?|‘и др. 20.45 Разнообразно 
предаваме (теноръ). 21.10 до 23.00 
Пъстра*'Шшикална вечери (уч. со
прано, теч|ръ и пиано).

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.

18.25 Лионъ. 19.00 КОНЦЕРТЪ 
ЛАМУРЬО, дир. Биго, солистъ 
Бенвнути, пиано: Процесията въ 
Рокио (Муруна); Каталоиия (Ал- 
беницъ); Испанска рапсодня (Ли- 
стъ-Бузони); Два танца за пиано 
(Гранадосъ); Иберия (Дебюси); 
Испанска рапсодня (Равелъ); Ес- 
паня (Шабрие). 20.40 Леки мело
дии и танци. 22.00 Веселъ мон- 
тажъ. 22.30 Симфоннченъ кон
цертъ: Фарсъ (Дюпонъ); Хорътъ 
„Амичития“; Поетически сцени 
(Годаръ) 23,10 „Венера и Адо- 
нисъ“, пиеса по Шекспиръ. 23.50 
„Както Ви харесва“. 24.45 Плочи.
I. 00 Танци.

НИЦА 253 М. 60 ко. 1185 КЦ.
18.25 Парижъ. 20.40 Плочи. 21.30 
Парижъ. 22.30 Концертъ: Снм<|). 
„Новъ свЪтъ“ (Дворжакъ); Нок- 
порни (Дебюси); Привидения (Ло- 
врелио); Китайски квартетъ (Ло- 
врелио) и Испанска гасени.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 648 кц.
18.25 Концертъ. 19.00 Парижъ. 22 
Комедианъ-хармонистите (плочи)
22.30 Парижъ. 24.45 Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.00 Пъстра музика. 19.30 Плочи.
19.45 Концертъ: Намуна (Лало); 

-фантастични скици (Моние); Ме- 
\Йуетъ (Московски); Прометей, ув.
(Бетовенъ); Серенада за куклата 
(Дебюси); Гръцки маршъ (Гапъ). 
21.00^1 22.15 Плочи. 22.30 Пъстра 
вечерь'?Ч.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (ККСИ ВЪЛНИ)

II. 40 Арабска муз. 12.00 Духовна 
муз. 13.00 Нар. п-Ьсни. 14.30 I д. на 
„Севилския бръснари“. 17.00 Ка
мерна муз. 18.15 Плочи. 19.10 Аф
риканска муз. 20.37 Изъ „Тоска“. 
22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.19 Съобщ. на български. 20.37 
Тенорътъ Вокрамъ и мецосопра- 
пото Катя Мптровска: югославяп- 
ски пЪсни. 21.15 Баритонътъ де 
Каро.

19.00 Цигански 
Плочи.

С, С, С- Р, 
МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.

18.30 Артисти — любители.  
Народна вечери. 20.00 Литератур
но и драматичсско предаване.
21.15 Концертъ.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (ктяси вълни)

Азиатска програма
7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Музика. 8.00 
Съобщения. 8.15 Музика. 9.00 Съ 
общ. (англ.З. 9.15 НЪмско ехо.
10.15 Филмова музика. 11.00 Тан
цова музика. 11.30 Съобщения. 
13.00 Заб. концертъ. 14.00 Съобщ.

.англ. 14.15 Концертъ. 16.20 НЪм- 
ско ехо. 16.45 Разиооб. предаване.
17.15 Танцова музика.
Африканска програма 
17.40 Нар. пЪсни. 17.45 
16.30 Изъ филмитЪ. 19.10 Музика. 
19.45 Съобщения. 20.00 Лосо, ве
село ревю. 21.00 Съобщ. на ан
глийски. 21.15 НЪмско ехо. 23.00 
Съобщения на нЪмски и англий
ски.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Заб. .музика. .18.10 Продъл
жение. 19.15 Народна музика. 20.30 
Актуаленъ прегледъ. 21.10 Бето
венъ:- 1. Сонато--дчйояъг-оттг 31, № 
2. 2. Соната Асъ-дуръ, оп. 110. 22 
до 23.00

ОПЕРЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
участва оркестъръ, сопрано, те
норъ, баси и пиано. 1. Въведение 
въ 3 д. на „Леонгринъ" (Ваг- 
неръ). 2. „Благодаря“, изъ „Лоен- 
гринъ“. 3. „Валкюрн“ (Вагнеръ) 4. 
„Турандотъ“ — увертюрн (Ве- 
беръ). 5. Японски пЬсни. 6. Ув. 
къмъ операта „Набуко“ (Всрди).
8. Изъ „Донъ Карлосъ (Веберъ).
9. Изъ „Андре Шение“ (Джорда-

СОТАНСЪ443м. 100 кв. 677 кц.
21.00 НЪколео снели из\-

• I а ■ б л а го р одникъ тъ “. 21.35 
веки композитори. 22.1о , 

ги съседка Роза“, комедия, 
Ху бави плочи.

ЕЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/556.
2».<гЗ Симфония (Артуръ Хоне-1 орги Вълкови 
геръ) изп. Бернския!!» градски ор- и 
«< стъръ.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КгпСИ) 16.Е6; 19.82; 25.53

10.00 Творби на Моцартъ изп. Ни
на Милкнна, пиано. 10.25 Амери I 
кански министрели. 13.00 Оргелъ.

Баритонъ. 14.15 Танцъ-орке-
стъръ. 16-00 Музикално съревно-
мине. 17.00 Отъ хотелъ „Кле
пи ;жъ“ 17.25 Каоаре. 19.40 Пиа
но. 21.00 ВВС спиф. концерти.
22.20 Тапии.

балт. държави
КОПЕНХАГЕНЪ 255 м. 15 »<в- <258 кц.

20.30 Гол-Ьмъ концертъ северна 
музика: отъ Дания, Норвегия, 
Шнеиня и Финландия. 23.30 Ман
долини-

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 КЦ. п»лкпаил ска т «т
2н.|5 Препредаване тържествата ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
отъ Летония. 22.25 Изъ „Труба- 21.30 Весела вечери. 23.15 Лека му- 
луръ“. I зика.
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„Дра-

Внимание!

13.30

домакинитЪ се

съ

задъ

столчето

Какво

плс ние.

- — ..... ................ . .... -

Подъ нАШия ПОГАЕДЬ

но на бждащето, 
отъ подобенъ видъ

за
Ши

ел у- 
червенобу- 

пЬвицата съ 
к о г а т о 

силно: „Вни- 
никому“ — рс- 

дакторътъ чувствува, какъ го по-

Една радио-опера
По олучай предаването на операта

ще слу- 
голЪмо
\ Л.

— чете, 
вие на- 
отъ ви-

„Р А Д И О-С В Ъ Т Ъ°

□сГи

казва Ка- 
отчаяние 

причини...

Т-Ьзи дни, нашиятъ инкаса- 
торъ ще посети абонатитЪ 
ни отъ София. Не го връ
щайте, а веднага изплатете 
стойностьта на абонамента, 
срещу редакционна квитан
ция.

Съ настоящия брой изпра
щаме премиитк на тЪзи отъ 
нашитЬ нови, и изплатили 
абонамента си, абонати, на 
които не сж били изпратени 
до сега премиигЬ.

■ ,Редактв*ръ Ж. НАВОНЪ

Редакция иацминистрация : Ул. 
——

рипна, 
и тича

че нашиятъ
обогати съ

Информационна служба на 
следнитЬ езици:

БЪЛГНРСКИ : Радио - София 
13.30; 21.30. Бара 20.19.

ФРЕНСКИ: Парижъ и Ница 2Б
24 30. Лионъ, Марсилил^Тулу- 
за 21.30 и 24.30. П^ижъ-Мон- 
диалъ 9.00; 18.1^й5г30. Согпансъ 
20.50. Римъ /21.00.’ Прага 1123.00

ИТНЛИННСКИ: Римъ /, Милано, Фло
ренция: 21.00 и 1 ч. Ница 22.15 
и 24.45. Прага //23.15.

НЪМСКИ: Всички германски стан
ции на 21.00 и на 23.00 часа. 
Беромюнстеръ 20.30. Лионъ 1.15. 
Милано и Римъ II 21.15. Бърно' 

19.40 и 23.20.
ПОЛСКИ: Варшава 9.00; 17.00; 21.15; 

24.00.
СРЪБСКИ: Бгълградъ 7.45; 14.00; 20.15
РУМЪНСКИ : Букурещъ — Брашовъ 

14.10; 23.00; 24.00.
ЧЕХСКИ: Прага 13 05; 20.00; 22.00; 

23.00.
УНГАРСКИ: Буда-Пеща 11.0р 

17.45 22.40
РУСКИ: Москва 5.00; 6.00; 11.00; 17.00 

и 22.30.
Братислава 20.00 и 23.25.

АНГЛИЙСКИ: Лондонъ кяси вълни 
11.50; 15,25: 18.00; 20.00; 23.00.

Великата сила на

По технически причини, 
цикълътъ отъ студии върху 
развитието на музиката ще 
продължи въ следващия 
брой.

биватъ тръпки, 
изкуството!

А презъ това време, по петитЪ 
на редактора отдавна върви 
загрнженъ видъ чистачката.

— Телефонътъ звънеше —въз
диша тя, а за какво, извинете, за- 
бравихъ.

Едно закъснение отъ 20 мину
ти явява се музикалниятъ екцен- 
трикъ, сънливъ, неспретнатъ чо- 
в-Ькъ въ ковбойска шапка и боту
ши. ОчитЬ му сж мжтно-весели, 
върху бузата се вижда отпечатъкъ 
на сЪно. Подиръ него едно заца- 
пано момче донася човалъ и три- 
ножникъ, съ забити голфмн гвоз
деи.

— Какъ, вече е свършено?! — 
извиква екцентрикътъ — Боре, дай 
гаванката! Да не смачкашъ фа-дцеза!

Отъ човала на килима изсип- 
ватъ се „нотитЪ“. Бурканътъ 
сладко изобразява октавата. 
шета за вода пЪятъ като тенори. 
А горнитЬ регистри заематъ му- 
скалчета, шишета, стъклеица за 
терпентинъ и др. подобни музи
кални дребулии. На края изважда 
се отъ джоба звукътъ „Си“ — зе
лена чашка за ликьоръ съ счупено 
краче.

Докато екцентрикътъ записва н 
пълни съ вода разноцвЬтнигЬ „но

ти“ ,редакторътъ се върти между 
маснтЬ, търсейки материалъ, По- 
зоръ! Въ ет^ра има дупка. Дваде- 
сеть минути вече приемницитЪ въ 
града мълчат ъ.

— Модестъ Петровичъ... Мили!
Смазване съ лепило, щракане на 

иожицитЪ и Капочка носи къмъ 
микрофона спасителния поясъ.

— Млади натуралисти слушай
те, слушайте, бъбри тя бързо — 
предаваме „10 минути посветени на 
природата“.

— До-ми-сол-до — пЬе 
пердето екцентрикътъ.

— Погледнете наоколо 
запъхтяна, Капочка, — и 
в1.рно ще бждете очудени 
сочилата на беобахтитЪ — поправ
ка — височината на баобабитЪ. 
Отъ коритЬ на тия великани, въ 
конто се криели още моряцитЬ на 
Колумба, сега се прави калафонъ, 
нафталииъ, бумеранги, а сжщо та- 
Да една лжжица амонякъ на поло- 
випъ чаша козе млЬко.

Й веднага градскитЬ фунии 
ватъ поради гжшото 
Модестъ Петровича.

— Дяволъ да го вземе! 
сте направили?! Поправка!

— Извинявамъ се — 
почка, съ пъленъ съ 
гласъ. Но технически

пика ги ра- 
отъ нредаваге- 

се счупило

млък-
съскаме на

СЛЪНЧЕВШ ЕРУПЦИИ
Фактътъ, че нзбухванията на | 

слънцето може да иматъ като по- ‘ 
следствие известни смущения вър
ху радиопредаването,, и при това 
особена да влияягъ върху кжсигЬ 
вълни, съвсемъ не е новъ, а изве- 
стенъ вече най-малко отъ 10* години 
отъ обсерваторията въ Цюрнхъ ус- 
насамъ. Единъ наблюдатель —ученъ 
п±лъ да обясни произхода на тЪзн 
своеобразни явления .които ние на
ричаме съ общо име „фадннгь“.

Когато на слънцето се случатъ 
избухвалия. го гЬ се придружаватъ 
отъ едно огромно количество ул
травиолетови лжчн, и обикновени, 
ваднми лжчн, конто поразител
но. бързо се разпространяватъ, 
тъй че, напрпмЪръ, за да се до- 
стнгнагъ отъ слънцето до земята 
нхждни ся» само 8 минути. Ултра
виолетовата свЪтлнна при присти
гането си въ земната атмосфера 
бива напълно погълната, докато ви
димата свЪтлнна се промъква презъ 
нея. Чрезъ ултравиолетовите лжчн 
въздушните молекули на земната 

■ атмосфера биватъ раздробени въ 
много малки частйцц. и се на- 
електризнрватъ. Съ това атмо
сферата става електрически про- 

. водникъ, която поглъща електри
ческите вълни. Радиовълните, ко
ито биватъ нзлжчвани презъ време 
на слънчевите избухвания не сти- 
гатъ по този начннъ до приемника, 
който често пжти се намира на хи
ляди метра разтояние. Чрезъ бър
зината на ултравиолетовите лжчн, 
които се явяватъ при слънчевата 
ерупцня, фадинга на радиовълните 
съвпада едновременно съ ерупция- 
та (избухването) на слънцето; Кж- 
ектв вълни особено се ощетяватъ 
отъ ерупциите, тъй, че най-вече 
презокеанските радиостанции стра- 
дагь на първо место отъ това. Въ 
последните години фадингите на 
касите вълни боха много често 
явление. Много пати те се явя
ваха неколко пати презъ деня, и 
траеха, ту неколко минути, но нЪ- 
кой пать и цълъ часъ, прикжевай- 
кн напълно предаването на каси 
вълни. Следъ смущенията приема
нето изведнажъ започва, и посте
пенно се усилва до пълна мощ- 
вость, но изведнажъ пакъ така вне
запно може да се появи фадингътъ 
на каси вълни.

мЪста, които грабватъ 
ватъ.

Изобщо, една прекрасна компози
ция, едно велико произведение! И, 
ние сме убедени, че тези отъ на
шите читатели, които, при своите 
„разходки нзъ етера“, са попаднали 
на радио-вълната 432 м., ще се съ- 
гласятъ съ това.

Слънчевата дейность^в^сменява 
въ 4-годншния цнкълъ^а^уЙ еруп- 
цинте са презъ некои гоДннн зна
чително силни, а следъ то
ва преходно премнниватъ. Презъ 
1937 год. се стиГпа последния мак- 
еммумъ на слънчевата дейность, 
както учените установиха. Въ след
ващите години еруптивната дей
ность на слънцето ще намалява, до
като се стигне презъ 1944 год. до 
минималната слънчева дейность, 
която следъ това пакъ ще почне 
да се увеличава.

Затова учените можеха да пред- 
скажатъ на предавателите на кя»си- 
тЬ вълни,че фадингите на касите 
вълни ще станатъ все по-редки и 
и за кя»со време ще изчезнатъ съв
семъ презъ 1944 год. Затова всички 
радиопредавателни станции на к?к- 
си вълни може да гледатъ спокой- 

небезпокоявани 
смущения.

отъ немски Т. Д.

Клавиониятъ концерн на 1 
Людмила Якозлиева

На 7 февруарий въ 21.55 по ра- 
дпо-София ние чухме втория кла- 
вирещ» концертъ на г-ца Людмила 
Яковлева. Ние бЬхме приятно изне. 
надени отъ появяване на една но
ва талантлива пианистка на нашия 
музнкаленъ хоризонтъ. Предъ насъ 
е ученичка на Киппа, Турчински и 
Метнеръ. Тя почнала своето музи
кално образование подъ ръковод
ство на проф. Киппа, който обога
ти музикалния свЬтъ съ голФ>мо 
количество естрадни пианисти, ме 
жду които см такива, както изве- 
стниятъ Орловъ. Следъ това г-ца 
Яковлева работила дълго време 
подъ непосредствено ръководство 
на Н. К. Метнеръ, най-големиятъ 
съвремепенъ руски композиторъ и 
пнанистъ и едпнъ дълбоко култу- 
ренъ музиканти. Той учеше своите 
ученици да обръщатъ особено вни
мание върху вътрешното съдър
жание на музикалните произведе 
ння за да не се ограничаватъ само 
съ вънкашна трактовка и затова 
ученици отъ неговата школа съ ви
наги дълбоки и замислени изпъл
нители на най-съкровените жела*- 
ния на композитора. Следъ Метне- 
ра г-на Яковлева Блескаво извър
ши Варшавската консерватория и 
се считаше една отъ най-добрите 
ученички по виртуозния клгеъ на 
проф. Турчински, известенъ въ Со
фия съ своитЪ концерти.

И по избора на програма и по 
нейното изпълнение даровитата пиа
нистка се показа като голЪмъ и 

:ссриозенъ музикантъ. Въ първия си 
к- нцертъ тя избра Рамо, Скарлати 
и Шопенъ, вториятъ й концертъ бе 
изцяло посветенъ на Творбите на 
Шопена. Балада солъ миньоръ, до
ста мъчна техническа, както въ
трешно, така и въикашно б!з изпъл- 

М нена много добре. Същото требва 
' да се каже и за ноктюрно — ми 

мажоръ, мазурка — до диезъ ми- 
норъ и валсъ ла бемолъ мат-»рь. 
Пианото звучеше прекрасно и въ 
вс! ка нота се чувствуваше както 

! една голЪма лгобовь-къмъ Щопенд 
тека също и неговото дълбоко раз 
биране.

Ние сме щастливи, 
музикаленъ свЪтъ се 
оше една сериозна, дълбока и та
лантлива пианистка, която 
щаме и въ бъдещото съ 
удоволствие и внимание.

отъ беседата съ 
вмъкна...

Огь позора я спасява екцентрикътъ.
— Моля! Чайковскн. Валсъ!
Той свири вдъхновено, отчаяно, 

не се стеснявай отъ ритъма, нн- 
то мелодията. Шишенцата чурули- 
катъ, бурканитЪ ехтятъ, бутилкнтЬ 
отъ минерална вода се провикватт» 
съ фалшиви гласове.

Концертътъ, съ прекъсвания, 
продължава половннъ часъ.

Деньтъ се завършва съ лекция
та „Бетовенъ, като такъвъ“.

— Името на Бетовенъ се пол
зува съ широка известность не са
мо у насъ, но и въ чужбина — съ 
сънливъ гласъ мърмори Капочка. 
Като прекрачилъ, въпрЪки че бнлъ 
глухъ, Баха...

До вратата дреме на 
чистачката.

Приспана отъ ехтенето на Дрън- 
да, тя задрЪма още въ самото на
чало на концерта.

Изведнажъ чистачката 
очудена гледа Капочка 
къмъ редактора.

— СЪтихъ се! — I 
достно. — ЗвънЬха с- 
ля! У тЪхъ по обЪдъ 
динамото!

Редакторът!» гледа тъпо на ча
совника. Наближава полуношь

И изведнажъ Капочка почва да 
се движи по стола и да поправя 
очилата. Нейниятъ съседъ бързо 
натиска превключателя. Ако се по
могне, изплашената Капочка ще 
почне да се заеква и да мърмори 
следъ всФка дума, поправяйки се. 
„извинете“. — Какво има? — пита 
свирепо Модесъ Петровичъ.

— За Бога... Бургосъ илъ Бур- 
госъ? Чупейки моливи, директо- 
рътъ поставя дебели чертички. Ка
па е безнадеждна. Ето вече трета 
година какъ тя чете, извинява се 
и пакъ чете: агентство, премиеръ, 
деятеленъ, Чикаго, Лондонъ, иЛю- 
довикъ (правейки неправилни уда
рения).

Дори иощьта не донесе облек
чение иа града: концертъ. Предъ 
микрофона е оперетната артистка 
Естеръ Абрамова Дрънда, на
въсена, гърбоносна, въ зелени чо
рапи. Тя не пЪс, а стене, отъ от
хвърлена назадъ глава, мърдайки 
съ боядисанит-Ь ноздри.

До стъклото, което отд-Ьля сту
диото отъ редакцията, група 
шатели; мъничкиятъ, 
зестъ редкторъ гледа 
почтителенъ страхъ; 
Дрънда се провиква < 
мавай, не-дей казва I...

По олучай предаването на операта ПХРИСТ°Ф°Р 
Колумбъ“ отъ френокитЪ радио-предаватели.

Безспорно е, драги читатели, че 
музиката на тъй нареченитЬ „френ
ски модернисти“ е едва ли не най- 
мжчната за изпълнение. И, все пакъ, 
намиратъ се „смЪлчаци“, които се 
нагърбватъ съ тежката задача, дая 
поставятъ върху концертния по- 
диумъ или върху оперната сцена.

Подъ нашия погледъ — скалата 
на нашия радио-приемннкъ, върху 
която, следъ нЬколко завъртвания 
на бутона, фиксирахме стр-Ьлката 
на Парижъ — 432 м. 120 кв. 695 кц. 
Операта „Хрнстофоръ Колумбъ“ 
отъ френския композиторъ Дари- 
усъ Мило, композирана върху 
тскстъ отъ Клоделъ.
ЕДНА ОПЕРА, СТОЯЩА НА ВЪР
ХА НА МОДЕРНАТА ФРЕНСКА 

МУЗИКА,
и единодушно призната отъ англий
ския печатъ за най-богатата и, да
ваща най-широкитЪ възможности за 
интересна постановка, музикална 
творба,

Въ тази опера, двамата автори 
схващатъ образа на Христофоръ 
Колумбъ като трагичния и, все 
пакъ, оптимистиченъ образъ на оке
анския пжтникъ, който, съ гор- 
дость и непоколебима вЪра, носи 
тежката еждба на великата, боже
ствена и пророческа мисия.

Може-би, гЬ иматъ право ... За 
насъ, обаче, едно е безспорно, н то 
е, че това б-Ь една свЪтовна радио- 
премиера на едно грандиозно про
изведение. Грандиозно, защото се 
опитва да поеме всичко, което е 
въ връзка съ единъ голЪмъ проб- 
лемъ, всичко
ЧОВЪШКО И БОЖЕСТВЕНО ВЪ 
ЧОВЪКА, ПРЕЗЪ СТИХИИТЪ И 
ДЕМОНИТЪ, ТА ЧАКЪ ДО БОГА, 
ки»дето е крайннятъ покой и край- 
ннятъ смисъль на всичко.

Това е една великолепна „„г._ 
матична фреска“, въ която, макаръ 
последователностьта въ акцията да 
върви свободно, действието й е не 
по-малко силно.

Това е едно музикално творение,

повече ораториумъ, отколкото опе
ра. Защото, тукъ, музиката има 
най-висшето драматично съдържа
ние и, поради това, тази опера е 
по-подходяща за изпълнение предъ- 
микрофона, отколкото върху сце
ната.

Но, да дадемъ думата на нашия 
събратъ Доминикъ Сорде отъ „Кап- 
дидъ“:

— Музиката на „Хрнстофоръ Ко
лумбъ“ е типична за състоянието, 
въ което се намира музиката на 
днешна Европа, и за усилието да 
се търси духовното съдържание, 
характерно за днешните най-виешн 
представители на „модернизъма14, 
който е купнежъ и горЪщъ зовъ 
за в*&ра, и който е
ВИКЪТЪ НА ЧОВЪКА, ЗАГУБИЛЪ- 
СВОЯ ПЖТЬ ВЪ ХАОСА, И ТЪР- 
СЯЩЪ ОПОРАТА, ВЪ КОЯТО ДА 

СЕ ЗАЛОВИ.
Може-би затова, местата, въ които 
борческиятъ елементъ изисква раз
вихрени стихии срещу устрема на 
Колумбъ, действуватъ потискващо- 
и грандиозно. Тукъ, въ тази опера, 
се днрятъ новит-Ь пжтшца, въ бук
валния смисъль на думата. . .

И, наистина, драги читатели, въ 
операта „Хрнстофоръ Колумбъ1*, 
така, както 6Ъ предадена отъ Ра- 
дио-Парижъ, се явява нЪшо ново, 
което обогатява израза, и коетп за
силва смисъла на действието. Изис
кванията за солнстнгЬ, хоровегЬ, 
оркестъра и диригента сж неве
роятни, и, все пакъ, музикалното 
впечатление е ясно, и слушательтъ 
не изпитва чувството на забърка- 
ность и тяжесть .

Тукъ, всичко звучи естествено и 
ясно, мелодично и ритмично, а има 
м-Ьста, които грабватъ и завладя-

ИСКАТЕ ЛИ ДА НАУЧИТЕ 
ЕДИНЪ ЧУЖДЪ ЕЗИКЪ. 
СТАНЕТЕ АБОНАТЪ НА В. 
„РАДИО-СВЪТЪ“, КАТО 
ВНЕСЕТЕ СТОЙНОСТЬТА НА 
АБОНАМЕНТА ПО ПОЩЕН
СКА ЧЕКОВА СМЪТКА № 
2382, И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ СИН
ТЕТИЧНАТА МЕТОДА НА 
ПРОФ. МАВРОВЪ ЗА ИЗУ
ЧАВАНЕТО НА ФРЕНСКИ, 
НЪМСКИ, АНГЛИЙСКИ, ИТА
ЛИАНСКИ ИЛИ РУСКИ 
ЕЗИКЪ (ПО ИЗБОРЪ).

ТЪзи отъ нашитЪ редовни 
абонати, които сж изплатили 
абонамента си, и които, по 
една или друга причина, не 
СЖ получили следващата 
имъ се премия, да съобьцать 
това въ администрацията на 
в. „Радио-свЪтъ“ — ул. Пи- 
ротъ № 9.

РЕДАКЦИЯТА НИ НЕ ПО
ЛУЧАВА СУБСИДИИ, А РАЗ
ЧИТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА 
СВОИТЪ АБОНАТИ И ЧИТА
ТЕЛИ. ЕТО ЗАЩО, ИЗПЛА
ТЕТЕ АБОНАМЕНТА СИ ПО 
ПОЩЕНСКА ЧЕКОВА СМЕТ
КА № 2382. АКО ПЪКЪ НЕ 
СТЕ ОЩЕ НАШЪ АБОНАТЪ, 
ВЕДНАГА СЕ ЗАПИШЕТЕ, 
ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ЕДНА 
ОТЪ НАШИТЪ ИНТЕРЕСНИ 
ПРЕМИИ.

Слушайте. . . Децата му донесоха 
закуската. Ние усЬщаме миризмата 
ьа юфката.

... .Модестъ Петровичъ и Ка- 
рочка четатъ безъ пауза, изкубвай- 
ки листчето отъ ржцетЬ на единъ 
стъ другия. Модестъ Петровичъ че- 
те тържествено, малко гласово, 
Капочка — п!.е съ уморенъ, поучи- 
теленъ гласъ, съ какъвто говорятъ 
на малкитЬ крадци на сладко и на 
радио-слушателит!. Само стихове- 
т! и хрониката, тя чете иначе: съ 
искренъ темпераментъ, и задъх
вайки се отъ възторгъ.

Предаването върви гладко, ако 
не се смЪтатъ малкитЬ технически 
трудности. Подъ маса, всрЪдъ не- 
изобразима бъркотия отъ жици, 
пълзи съ джпбно ножче въ рака 
младиягь, но самоувФренъ тех- 
никъ. Той с-Ьче, очиства, съединя
ва звънчевитЪ жици, поради кое
то всички приемници въ града хъл
ца тъ:

РЪдко отъ втория етажъ, кжде- 
то духовиптъ оркестъръ „Осводо“ 
разучава трауренъ маршъ, дочува 
се величественият!» ревъ на хелн- 
кона. Тогава Модестъ Петровичъ 
рнпва н чука по тавана съ една 
четка. |

— Дивани! — вика той въ изтъ- 
По-тихо! Тукъ е етерът ъ!


