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Вестнинъ „РНДИО-СВЪТЪ“ е членъ на иъюза

ИНЖ. Ас. МАРИНОРЪ

за васъ, деца: Б^лчо Даичсвъ при графъ ХоботсКи

че то
ЛЖЧИ

мощностьта
•а не ще можемъ 
ито даже да до-

нитЬ републикански части, отрядъ 
фалангистн нахлулъ въ зданието и 
единъ офнцеръ, насочвайки револ
вера си срещу говорителя, нака- 
ралъ го да се предаде.

Говорителите еж храбри
Говорительтъ на Барцелонската 

радиостанция останалъ на поста си 
до последната минута, но въ мо
мента когато искалъ да напустне 
студиото за да отстжпн съ послед-

седмиченъ вестникъ за
Редакция и администрация — уп. ПиротъЗ, София.

Годишенъ абонаментъ 130 лв.; за полугодие 70 лв., за странство 180 лв.

се разнесе оглушнтеленъ шумь:... тюю .. тю ... Ужа- 
сенъ, БЪлчо се вгледа въ радио-приемника. Т акова 
нЪщо досега не беше му се случвало. Графьтъ казва 
съ възмущение: „Ужасно !“

1. Веднажъ БЪлчо занесе единъ радио-приемникъ въ 
дома на графъ Хоботски, разопакова го, включи го и 
го пусна да свири. Графътъ се възхити, сжщо и ста
рата графиня.

СЪДЪРЖАНИЕ:
СЕДМИЧНИТЬ ПРОГРАМИ НА РАДИО-СОФИЯ И НА
ОЩЕ 70 ЕВРОПЕЙСКИ РАДИОСТАНЦИИ ВКЛ. С .С.С.Р

(НА КЖСИ, СРЪДНИ И ДЪЛГИ ВЪЛНИ)
отоь 26 февр. до мартоь включ.

2. Радостьта имъ бЪ толкова голЪма, че повикаха и 
персонала да послуша чудесния тонъ на радиото. Гот- 
вачътъ Симонъ и камариерката Зайка сж въ възторгъ.

3. Но какво значи това? ВсрЪдъ веселата атмосфера

Видове радиосмущения — отъ инж. Нс. Мариновъ 
ТЕХНИЧЕСКИ ОТД^ЛТЬ: Специаленъ Кри- 

сталенъ детекторъ за срЪдни и дълги вълни „Ком
плекси*4. РНДИО-КУРСЪ (5): измЪняеми когоден- 
сатори и изчисление на бобинитЬ. Подобрение на 
българското радио-предаване. Поща

МУЗИКА: Царския воененъ симфониченъ кон- 
цертъ, отъ Борисъ Левиевъ

ФИЛМЪ И ПУБЛИКА, игри и забави и др.
Музикална култура : „Донъ Жуанъ“, опе

ра отъ Моцартъ съдържание и коментаръ

Най-голЪмата полска цигуларка. Завършила съ отличие «Вар
шавската консерватория" и .Майстеръ-Шуле' при Шевчнкъ. Отъ 
редица години, концертрира изъ цЪла Европа. На Балканите 
идва за първи пжть.

На 23 т. м., на концерта въ зала .България", изпълни «Кон
церти за цигулка" отъ Йоханъ Брамсъ, като солистка на Царския 
воененъ симфониченъ оркестъръ.

На 1 мартъ, пакъ като солистка на Царския воененъ снм- 
фониченъ оркестъръ, ще изпълни: „Концерти* отъ Моцартъ, «Кон
церти* отъ Карловнчъ и „Поема“ отъ Шосонъ.

Евгения Уминска ще престои въ София нЪколко дни, като 
желана и скжпа гостенка на приятелнтЪ на музиката, и на при- 
тяелитЬ на братска Полша, у насъ.

Кжде сж 106.000 приемници
При започването на нац. офан

зива срещу Каталония, правител
ството забранило на населението 
да си служи съ радиоприемници. 
Надъ 106.000 апарати били рекви
зирани отъ Генералитета между 8 и 
14 януарий, срещу официални раз
писки, и складирани въ зданието 
„Консолерия да Говернацио“.

Следъ превзимането на града 
отъ франковитФ войски, всички ра- 
диопритежатели се устремили къмъ 
приемниците. У в и I Всички 
приемници били изчезнали! Какъ и 
по какъвъ начинъ, нищо още не се

ВИДОВЕ ЕВГЕНИЯ ' УМИНСКА
има една граница, Съгласно конвен
цията отъ 1933 Год. въ Люцернъ. 
най-голЬмата мощность на единъ 
радиопредаватслъ въ Европа не мо
же да надвишава 150 кв. въ анте
ната (Въ Америка и Русия има стан
ции до 500 кв.). Отъ друга страна 
като имаме пред! видъ, че силата 
на маги, поле на даденъ мощенъ 
предаватель въ най-близкия пасе- 
ленъ центъръ не надминава 0,1 
волтъ на метъръ, а тая на светка. 
вицата достига 1000 и повече волта 
на метъръ, намъ в ясно, че колкото 
и да увеличаваме' мощностьта на 
предавателя, никога 
да надвишимъ, ни 
стигнемъ силата 1 а полето на свет
кавицата. Така че' атмосферни гЬ па
разити, ще прод лжаватъ да сму
щава™ радио приемането, докато 
не се приложатъ за радиопредаване 
друга гама радиа-вълни, която не 
се влияе отъ тФхт. Такгва е гамата 
н? улт^а-къситЪ^ълни (отъ 1—10 | 

силни" презтг А!.)утЙя“въл1шх^а)че сж извънред. 
но чувствителни къмъ смущенията 
произлизащи отъ запалитеиитЬ све
щи на експлозивните мотори и осо
бено автомобилите и аеропланни 
такива. Освенъ това приложението 
на ултра кжснтФ вълни въ пре
даването представлява и редъ дру
ги неудобства.

Отъ всичко изложено до тукъ се 
вижда, че смущенията на атмосфе- 
рицитЬ поради произхода и сжщно- 
стьта имъ немогатъ да. бждатъ на
пълно отстранени.

(Краятъ въ идущия брой)

Въпроса за смущенията при ра- 
диоприемането е тесно свързанъ 
съ разпространението на радио-въл. 
ните, което обхваща една отъ най- 
трудните и неизследвани области 
въ радиотехниката. Известно е че 
предаването на музика по радиото 
става чрезъ т. и. 'електромагнитни 
вълни, които се разпространяватъ 
въ пространството съ скорость поч. 
ти равна на тази на светлината 
(300.000 клм/сек.).
При приемането на тези вълни поч
ти винаги сжществуватъ смущения 
подъ формата на силни звукове или 
шумове въ високоговорителя.

ТЬзн отъ техъ, които иматъ вън- 
шенъ произходъ и идаггь чрезъ 
въздействие на антената, можемъ 
д? ги разделимъ, споредъ местото 
на произхода имъ на два вида: да- I размествания па въздушните маси, 
лечни и близки.

Далечни смущения сж .атмосфер
ните такива, взаимните смущения 
на радиопредавателните станции и 
т н. затихванефедингъ.-

Близки или местни смущения сж 
тези причинявани отъ електриче
ските машини апарати, мрежи и др.

Тези смущения се наричатъ още 
смущения отъ индустрнялеиъ про
изходъ. Най-после къмъ близките 
смущения може да прибавимъ и те
зи — които идатъ отъ самия радио- 
приеменъ апарать.

Ще ги разгледаме поотделно.
а) Атмосферни смущения, те се 

чуватъ въ високоговорителя като 
най-разнообразни по сила и трай- 
ность, отделни пукания или кърка
ния, които следватъ неправилно ед
но следъ друго. — Атмосфернит! 
смущения започватъ да зачестя, 
ватъ и се засилватъ презъ пролеть- 
та, добиватъ най-голЪма сила презъ 
летото и нсмаляватъ къмъ есеньта. 
Обаче често те се слушать и презъ 
зимата.

Атмосферните смущения се дъл- 
жатъ на промени на електрическо
то състояние на атмосферата. Тия 
промени се изразяватъ въ светка
вичното изравняване на атмосферно
то електричество между два облака 
или облакъ и земя или чрезъ едно 
разсеяно изравняване между без
крайно многото наелектризирани 
въздушни частички. Въ този случай 
светкавицата се разпада на милио-1

ЦЕНИ НИ ОБЯВЛЕНИЯТА: на 8 стр. 10 лв. на кв. с-ч., на 4 и 5 
страници по 5 лева на кв. см., а на останалите стр. по 3 лева. 

ЛБОННМЕНТНИ ОБЯВЛЕНИЯ: — по споразумение.
- Исички суми изпращайте по пощ. чекова с/ка 2332

на журналистите въ България, съутвърдеиъ уставъ №4489 оть 29 ноември# 1926 година.

ни искрици, невидими за човешко
то око, но който радиоапарата лес
но открива. Произхода на< атмо
сферното електричество не е изяс- 
ненъ. Предполага се, обаче, 
произлиза отъ слънчевите 
конто наелектризирватъ въздуха. 
Светкавицата както и безбройните 
искрици при изравняването на ат
мосферното ел-во, представляватъ 
прочее, истински нскрови преда
ватели. — Електрическата енергия 
на тия паразити се подготвя отъ 
метеорологичните промени, които 
ставатъ въ долните пластове на ат. 
мосферата, а така сжщо и отъ дей
ствието на слънчевите лжчи. Имай
ки предъ видъ че презъ летото ат
мосферата е постоянно въ неспо- 

| конно състояние, бързите и Пести

големата промена въ температура, 
та и влажностьта на въздушните 
пластове, силните слънчеви лжчи, 
намъ е ясно защо атмосферните сму 
щения • сж толкова 
летото. Тези смущения могатъ 
да бждатъ предизвикани още и отъ 
внезапни промени на земния магне- 
тизъмъ или тъй наречените магнитни 
бури. Атмосферните смущения не- 
матъ една определена дължина на 
вълната, а съдържатъ всевъзможни 
дължини. Поради тази причина тФ 
сж въ състояние да задействатъ ра
диоапарата, независимо на коя въл
на е иастроенъ. Иначе казано атмо
сферните смущения покриватъ це
лия спектъръ вълни служащи за 
радиопредаване (200—2000) м.) и 
особено силно смущаватъ дългите 
вълни.

Поради това имъ свойство техно- 
то отстранение отъ полезните ра
дио-вълни е невъзможно. Ние мо
жемъ само да намалимъ техното 
смущаваще действие. За чистотата 
на приемането 'е отъ значение до
колко силата на приеманите отъ 
дадена станция вълни е по-голема 
отъ тая на атмосферните смущения. 
Значи за да подобримъ чистотата 
на приемането, требва да увели- 
чимъ мощностьта. И наистина въ 
последните неколко години се за. 
белезва едно значително увеличе
ние на мощностьта на радиопреда- 
ВЕТгелите. Обач'е и тукъ поради тех
нически и икономически причини, | знае по въпроса.
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ПИЯ—
В1>

ОБЪДЪ

ИГРИ И ЗАБАВИ
Вриджть,-

Задача № 16.

Главоблпмжа

отъ

рефрени. 23.35И

групата „Детска

ИТАЛИЯ

ПОЛША

12.00

ФИЛМТЙ^

РИМЪ (КЖСМ вълни»
11.30 Прелюдия (Пилати).

Козъ (<тгу)1— .трефа'-.
X излиза- съ .купа*.
А и В ззсмать 12,’взягж-н. 
Какъ ??

БРЮОДШЪ 11 322
24. И Джазъ и

а 

75%. ВЪ 
Португалия

0 
0

2® 
февр.

МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кж.
17.15 За армията. 18.30 Концертъ.
19.30 Литературно, предаване. 20.00 
Концертъ.

ГЕРМАНИЯ

сасзсзсзн 
__  0

шш
СОФИЯ

Варна, Стара:3агора 
СУТРИНЬ

СОТАНСЪ 443 м. 100 КГ 677 кц.
19.50 Додн Бене, сопрано и Да- 

пиано. 21.55 Кон-

-* Времетраенето на сдииъ филм-ь 
се- измЬрва така: дължината се 
ра.гдЬля на 30, полученото се уве
личава съ 10 на сто, и се получава 
броя па минутитЬ. Напр., едиш» 

Паскуалс* Ф,,лиъ отъ метра се прожекти- 
ена нев+,-- Р«" 110 минути,. защото 3000:30*= 100,.

1.00 Пь- ,а Ю0 + 10—1.10.

г
Полша — 

- 75%, нъ.
__ 42%, »1* Югославия — 

70%, въ Яно- 
18%, въ.

България — 
внесени ми- 

американ-

ВАЯШАВА I 1338 м. «20 кв. 22+ кц.
13.03 Снмф. конц,. 14.15 Лека му
зика, 17.30 Рускиятъ -вокаленъ 
квартегь „Кедродъ“. 18.30 „Хуба
вата Галатея“, оперета. 19и40.Лекъ 
концертъ отъ Нознанъ: Берлииъ- 
Римъ, маршът Унгарски танцъ 
(Брамсъ); МедодиитЪ ва ‘свФта 
(Иитрачоръ); Кубанска серенада 
(Бурхард) и др~ 22.30 и 2.3.20 Лека 
музика и таили.

ВАРШАВА II 217 М. 10 кх. 13В4 м.
16.55—18.30) Танци. 2205 Камер
на музика. 23.00 Снмф» № 7 (Шу- 
бертъ). 23.50 Танци.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
20.30 Оперни балети и арии.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 мц.
20.35 Концертъ лека музика: Ита
лиански маршъ (Ваиклеръ); Пра- 
.тЬтнн гласове (Лехаръ); Ориент, 
танцъ (Буржоа); Селски ластови
ци (Щраусъ); Две мелодии (Пла
тен!»).

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 КЦ.
20.30 Весела вечерь па станцията.

Презъ необозначените часове 
полски гЬ станции препредаватъ 
Варшава I.

ШВЕЙЦАРИЯ

22130. Джазъ.
Пакъ джазъ.

ПРАГА II 27а м. 100 кв. 11 «3 кц.
20.10 и 21100, Лека музика. 21.40'- 
Словашки пФсйн. 22.Ш Оперна, 
музика.. 22:50) Концертъ.. 24.10 Коиь 
цертъ в.ъ мц миньбръ за цигулка, 
и орк. (Менаьелсонъ). 4 37 Изкушц- 

, нието въ пустинята, кантата. 
БРАТИСЛАВА. 299 м. 14; кв. 1004 мц.

20.45. Вокаленъ джааъ-квартетъ. 
21.00-( Концертъ забавна музика.. 
22.1$ Леко потпури. 23.25 Цнг.анг 
ски оркестъръ. 24.11ъ Джазъ.

Радио-Варна
11.30 Об+денъ концертъ. 12.00 Ре-1 

нцертъ. 12.00 Рсли- 
—говори иером. Ила-'

______ ___ _ : л радио-I 
оркестъра. 12.55 Новини, съобщения

Въ &ижутеа1ърь „БалЬанъ“ 
„СЕВЕРВАТьА ФЕЯ“ СЪ СОНЯ ХЕНИ

ВЪ Италия — 
58%, въ 
.Унгария 
57%, въ Гърция — 

34%, въ Германия — 
Испания 18%, и 

250 филми. I 
110 еж

БЕРЛИНЪ (кясси вълни) 
АЗИАТСКА ПРОГРАМА 

7.05 Народни ггЬсии. 7.10 Кон
церт!,. 8.00 Собщения. 8.15 Кон
цертъ. 9.00 Съобщ. на английски. 
9.30 до 10.45

СИМФОНИЧЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
пЪсни. 11.45 

13.00 Заб. 
Съобщения.

19.00 Забавна и танцова музика. 
Около 20.00 ч. точно време.

20.00 Елена БЪлчева и нар. орке- 
стъръ изп. народни пЬснн.

20.30 Цнкъ.ть Бетовенъ — 61 кон
цертъ: Три оп. 61 № 1 въ ре ма- 
жоръ наречено „Трио на духо- 
ветФ“, изп. д-ръ Хр. Обрешковъ, 
цигулка; Д. Неновъ, пиано; Кон
стантин!» Поповъ, чело.

21.00 Концертъ на Таня Дойчева — 
Цокова мецосопрано: — Шубер- 
тови пЪсни: 1. На кжде, 2. Нетър
пение. 3. Воденичарските цв+тя. 4 
Двойникътъ. 5. Про.тЬтна вЪра. 6. 
Къмъ морето. 7. Царьтъ на ви- 
литЬ.

21.30. Новини, сведения за времето, 
БТ А, спортъ, съобщения.

21.45. Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 Оперетни откжелеци: 1. Увер- 

тюра къмъ оп. „Поетъ и селя- 
нннъ“ (Супе), изп. оркесгъръ. 2. 
Вокални бисери изъ оп.„Валсовъ 
сънъ“ (О. Щраусъ), изп. опере- 
тенъ ансамблъ. 3. Вокални откже
леци изъ оп. „Веселата вдовица“ 
(Лехаръ), изп. оркестъръ. 4. Пот- 
пури изъ оп. „Парижкиятъ жи- 
вотъ“ (Офенбахъ), изп. орке-: 
стъръ. 5. Отъ Виена презъ свЪта, 
потпури (Хубай), изп. Ернстъ 
Гро съ хоръ и оркестъръ. Око
ло 22.00 ч. точно време.

22.30 Танцова музика.
24.00 Край на предаването.

7.00 Маршове. 7.10 Лека музика. 
7.30 Софийската кореняшка група 
изп. народни пЬни. 8.00 Забавепъ 
концертъ: 1. ТанцуващигЬ • зцуци, 

. полка (Пьоршманъ), изп. оркестъръ.
2. Селска полка (Куртъ), изп. ор
кестъръ. 3. Танцово потпури отъ 
студентски пЬсни (Хилдсбрандъ), 
изп. оркесгъръ. 4 .Японски танцъна 
фенерйггЬ (Йошитомо), изп. акорде- 
оновъ оркестъръ. 5. Леката кава
лерия (Супе), изп. оркестъръ съ 
ксилфоиъ-соло. 6. Гладиола, фоксъ- 
интермецо (Алексъ), изп. орке
стъръ съ соло бапдеонъ. 7. На ху
бавия синъ Дунавъ (Щраусъ), изп. 
оркестъръ съ соло-ксилофонъ. 8. 
Китайска улична серенада (Зиде), 
изп. оркестъръ съ соло акордеонъ. 
8.45 Почивка. 8.50 Божествена 
служба.

ЮГОСЛАВИЯ 
бЪЛГРАДЪ т №. 10 НП. 606 КЧ,

10.30 Бож. служба. 13.0(1 Забавна 
музика: II рапсодня (Лист:,). Ци
ганка (Еспсйо); .Сънувамъ (Грете! 
Въ твонтЪ очи (Калмат»); Чайков-1 
скиана (Хайдъ); Мелодия (Ро- 
бертсъ); Небесна ферма (Шай),
13.35 Аиакреонъ, ув. (Шебекъф 
14.00 Ниф. 14.10 Народни п!.сни 
пЪе Ната Алсксаидровпчъ: Защо. 
Сийке, защо; По вазданъ ме киша 
шиба; Вишня; Мери Томчо; Сип
вай; Пита нана. 14.50 Изненади. 
16.45 Препр. мача Югославия — 
Германия. 18.00 Народна музика-
18.30 Концертъ: Маршъ на краля 
Петра; изъ веселия Срсмъ; Изъ 
белградския животъ; Изъ хуба
вите дни (Леополдъ); Косовски 
песни. 19.15 Препредаване търже
ството по случаи „Неделята на

«православието“. 21.00 Народни пе
сни пеятъ Ната Павловичъ и Вла- 
стимпръ Иовановичъ, акомп. там- 
бури:А.ч;ш ми е; Булбулъ- ми пес;. 
Кадъ се сетимъ мило душо; Ку
пила съмъ шише ракия; Да зна- 
ешъ мори моме; Киша пада росна 
трева; Мой днлбере; Ой, Невсне;. 
Зора зори; Мое око и твое, де
войко; Славен пиле; Узми Стану 
мили сине. 22.00 Еврейското пев
ческо д-во: Изъ ораторията „Са- 
улъ“ (Хендслъ); 42-и псалмъ. 
(Менделсонъ). 23.00 Джазъ.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц. 
20.50 Пиано. 21.30 Концертъ. 23.15’, 
Плочи.

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

13.10 и 1’4.30 Народна музика, ро
манси и танци. 15.35 Ваня Лефчен- 
ко (Хармоника), акомп. китара и- 
Григоръ Кязимъ, мандолина. 16.15-; 
Народни песни. 17.45 Нар. музи
ка. 18.02' Лека народна и танцова: 
музика, пФе Жанъ Москополъ.
19.15 Вечеренъ концертъ — орк. и. 
соло цигулка: Пиемонтски танцъ- 
(Синигалия); Поема (Шосонъ);Па
сторала- (Хонегеръ); Хаванеза (С. 
Сансъ); 1-ва симфония (Мило). 
20.00 Средиземноморска сюита 
(Фишеръ). 20.30 Салонна музика.'
22.15 Романтична музика. 23115 
Танци.

УНГАРИЯ
БУДА ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 54& кц. 

11.00 Бож. служба. 13.30 Оперния 
оркестъръ. 15.00 Плочи. 16:45’ Кон
цертъ. 18.10 Танци. 19.30 Цигански 
орк. 19.30 Творби на Л’::стъ 
пиано. 23.00 Фанфари. 24100 Ци
гански оркестъръ.

БУДАПЕЩ II. 834 м. 18 кв; 359 кц.
19.35 Сказка на есперанто за Ун
гария. 20.15 Цигански орк. 2Г.2О 
Листъ — творби за пиано. 21.45 
уП-а симфония (Шубертъ).

С. С. С. Р.

10.45 Балади и песни. 11.45 По
знати мелодии. 13.00 Заб. кон
цертъ. 14.00 Съобщения. 14.15 
Концертъ. 15.00 Съобщения. 15.30 
Духова музика. 16.00 Съобщения 
на англ. и недерл. 16.15 Песни отъ 
Поханесъ Брамсъ, изп. алтъ. 16.30 
до 17.45
ХВЪРЧАЩИЯТЪ ХОЛАНДЕЦЪ 
опера отъ Рихардъ Вагнеръ.

АФРИКАНСКА ПРОГРАМА
17.40 Народни песни. 17.45 Вечер
на музика. 18.30 Духова музика. 
19.10 Музика. 19.45 Съобщения. 
20.00Концерть. 21.00 Съобщения 
на английски.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Разнообразна програма. 21.00 
Малко музика, за много хора. 
23.30 Нощенъ концертъ отъ 
Виена.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
17.00 Забавна музика, уч. големъ 
оркестъръ, сопрано, теноръ, ба- 
ритонъ и пиано: I. 1.Ув. изъ „Въл
шебния стрелецъ“ (Лортцингъ). 2. 
Фаустъ-фаптазия (Сарасате) 3.. 
Валсъ — Йох. Щраусъ. 4. Нощна 
хармония (Фр. Листъ). 5. Мело
дии отъ Гренеръ. |
И. 1. Ув. на 3 действ. на операта ] 
„Травиата“ (Верди). 2. Дуеть изъ 
„Травмата" — „Богъ ми изпрати 
една дъщеря“. 3. Изъ „Силата на 
еждбата“ (Верди). 4. Ув. „Хвърча- 
шиятъ холандецъ“ (Вагнеръ). 5. 
Изъ „Валкюри“ (Вагнеръ). 20.00

за много 
концертъ

44% (отъ 
налага година, 
ски)-

Лилиянъ Хаппей. е завършила 
снимането на филма „Животътъ въ 
синьо“, и е започнала снимането на 
филма „Жена при кормилото“, съ 
партньоръ Вили Фричъ.

р Започнати сж снимките на 
филма „Това беше една шумна 
бална ношь“, съ Зара Леандеръ въ 
главната роля. Филмът.ъ, чиято фа
була е единъ епизодъ изъ живота 
на Чайксзски, ще бжде музика-

17.00 Часъ за селото: 
кореняшка група

11.30 Прелюдия (Пилати). 11.45- 
Меса. 13.00 Оперни арии и серена
ди. 14.30 Религиозна снмф. музи
ка. 17.00 Оперни серенади. 18>15 
Камерно триа. 19.10 Арабска му
зика. 20.37 Плачи. 22.00 Римъ Ь

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.19 Съобщ. на български. 20.37. 
Плочи по желание. 21.15 Гръцки 
хоръ.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.37 Унгарски песни. 20.56 Двоенъ. 
струненъ квннтетъ. 21.15 Плочи, 
за Германия.

РИМЪ I 421 М. 120 кв. 713 кц.
18.00 Модеренъ оркестъръ. 22.00 
Концертъ. 23.00 Хоровъ концертъ. 
24.15 Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.00 Симфониченъ конц.: Първа 
симфония (Бетовенъ); Пасакалия 
(Гьолеръ); Ноктюрно (Мартучи); 
Вила Боргезе (Роселини); Донь 
Жуанъ (Р. Щраусъ). 23.30 Кон
цертъ: Осжжд. на Фаустъ (Бер 
лиозъ); Берсьозъ (Сгамбати); Бу- 
ратини (Боцаръ); Испанска сюита 
(Турина). 24.15 Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 иц.
20.00 Серенади. 21.30 Соираното 
Елиза Каполнно иФе шлагери оть 
1910 година. 22.00 Сипкопна му
зика. 23.00 Сола китара.

Ч ЕХОСЛОВ АШ КО
ПРАГА I 470 м. 11° «■- 630 КЦ.

16.20 Лека музика. 16.50 Салоиеиъ
орк. 18.10 Военно потпури. 18.55 .. .. .
Оркестъръ ФОК. 19.25 Фанфари. Р-съ Росно,

цери: Отвл-танета отъ Сарая- 
ув. (Моцартъ) н ковц. квартетъ: 
Пасакалия (Бахъ). 22.30 Скечъ. 
22.45 Концертъ: Розамунла (Шу- 
бедтъ); Сватбенъ маршъ (Го.и- 
мдркъ); Покана.за: танцъ (Вебери) 
Женсвиева, ув. (Шуманъ).

БЕРОМЮНСТЕРЪ. МОЛС0/556.
20.50 Лендлерн. 22.00 Лека: музи
ка. 22.30 Ндр.. -хБскц н танци.

БАЛТ. ДЪРЖАВИ
КОПЕНХАГЗНЪ, 235 м. 15 кв». кц.

21.15 Концертъ лека музика. 22.45 
Анна Хатентк отъ Операта. 23.45 
Лека музика и танци.

М^п°НЛ’ 515 “■ 5 583 “*•
-«.но стари нови шлагери. 20.10 
Снмф. № 35 (Моцартъ); 19.45 Изъ 
„Лоенсрннъ.-. 20.15 Популярни ме
лодии— орк. и теноръ.. 21.45 Виен
ски специалисти (ХруснА

БЕЛГИЯ
к. « м. »31 кц, 

Рефрени.

АНГЛИЯ
ПОНДОНЪ (КПСМ1 1А.«6;19.1>Г1ХЯ.

телевпзпонецъ оркестъръ — отъ 
степ,’ хХей“ °Пе|’аТа' 2,35 СеК”

Решения на гласоблъсканицит-б отъ брой 70,-_
Задача Ж.-Ф— Броятъ на комбинациите на М раздичда обекти,, 

взети 14.на М,. е. равен.ъ на броя на комбинациите на сжшитЬ обекти М —N. 
на М.— N. Въ.слу.чая,. ако М е числото на:картитЬ за игра;.ще имаме:

N. =- 3-
М,— N = 1:3

което следва, ча М = 16.*
Задача, Ж-5 — Многожгьлникъгв!. ще б^де съ 44 аърха; защото отв. 

вс+кипвърхъ излизаш», тол ова диагонали,., колкото върха има многоъгълника,, 
безъ 3. Значил ако-се умножи съ (X —3)-числото X на върховете, ще се. 
намфри двойното. N. = 902 на диагоналигЬ., Защото, веФкн днагоналъ. е; 
броенъ два ажти. Следователно: Х)Х —3) = 1,804

X2 — Зх: =. 1304 = 0
отъ. което следва-, че X =■ 44.

1==ааа1=с1аС|
. Високоговорители, транс- й 

П Ани ори> комплектн бо- 0 
и биии.конденсаторн „Хилоа*1 0 0 съпротивления .Драло- У 
0 “пчпХ; ',аМПИ ■■Вз^во-н 
? ги УД И Р°НЪ'* И ВСИЧКИ Дру- 

ги радночастн ще нвм^-

П н. ДЖЕБАРОВЪ п 
0 к«к™вЖ°5>22- Телефони: П п иитоР» 2-34-44, склад, 2-44-14 п 

ааа=,ас1и

лигйозенъ концертъ. 
гиозиа сказка - . .
рионъ. 12 15 Концертъ на

Туристически ц^пн: 1. Мчрпп.. 2.1 
Скийорска пЪс,.|н,. 3. Тиролска 
нЬсень. 4. Слаоянски танцъ. Лк.' 
Радеики марщъ. 21.10 до 23.00 Изъ 
музикалниг.|„ сгрии на Щуггартъ.-'| 
23.30 Танцова игзика.

МЮНХЕНЪ 405 ц, ’74О кц. 100 пв. 1 
17.45 Вълшебни мелодии. 21.10 до 
23.00

ОПЕРЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
Участвува: Г7),1ф,.-,п,. оркестъръ, со* 
прано, тенори, и баритонъ. 1. I Гз;, 
„Веселпт+» виндзорки“ (Николай). 1 
2. Изъ „Пощад|,он.ъ-тъ отъ Лой- I 
Ж1омо". 3. И3ъ „Миньонъ“ (То- . 
ма). 4. „Въл|пеб1шятъ стре- г 
лецъ (Лорццщ-1,),. 5. „Унднне“' 

. орципгъ). 6. „Доггь Гшскуалс I 
1<™ицет1|). 8. „Продадена нев1»~ , 

ста (Сметана), 23:30 до--------
V А мкив^ИКаЛНа |,0П*Ь. 
аамьургъ 332 м. <00 КВ1 904 кц.

а°9?0,30 Танцова музика.
1ф1родснъ. концертъ. 

-З.ЗИ Отъ Щутгарт.ъ.
ЛДЙПЦИГЪ 382 м. 12а ИВ. 785 кц.

17.45- Заб. музика. 19.20- Класиче
ски лъсни (въ програмата Шу- 
оертъ, Шуманъ и Волфък 23.30 
Плочи.. 21.10 да 23.00 ГолКмъ. кон
цертъ. 2.3.30 Забавна, и т.анцова 
музика.

КабЛНЬ 456 м. Ю0 кз> 658 кч-
20.30 до 22Л0

МАРТА.
опера въ 4 действия оп». Фложовь. 
22.50 Плочи. 23.15 Ттпцова му
зика.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 157Ч/60/Ш
17.45 Виена евцрн. 19.25 Клавирна 
музика. 20.00 Концертъ. по жела
ние. 20:40 НЪмско ехо.- 21.10. Про
дължение на 'концерта.

ФРАННФУРТЪ 251 м. 1195;кц.25 кв.
21.10 до 23.20 ■,

КАЗАНОВА 
комична, опера-въ 3 действия отъ 
Лортцингъ.

СААРБРЮИЕНЪ 240 м. 177кв. 1249 кц.
21.10 до 23.00 1 
„БРЪСНАРЬТЬ ОТЪ БАГДАТЪ“ 
комична опера1 отъ Корнелнусъ.

ФРАНЦИЯ
Седмична програма иа_ Парижъ 

Мондналъ (кжен вълни) 
(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. 
14.15. Плочи. 15.00 Конц., 16.30 Кон
цертъ или пиеса. (25.24 и 31.41) 
19.05. Конц. 19,45 Плочи. 20.00- Ин
формации. 20.20 Плочгъ. 21.00. Кон
цертъ 23.30 Препредаване..

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 12а кв. 695 иц.
18.25- Ница. И9.00 Концерхъ. Па- 

делу,. Ьир. АлЙ^тъ Вочфъ, ’ со- 
листъ Анри щеркелъ:. 39-а. симф. 
(Моцартъ); конц. за. цигулка и 
орк. (Менделсонъ); Та; симфония 
(Брамсъ). 21.30 Арфа.. 21.45. Арти- 

стътъ Бервилъ нредъ. микрофона. 
22:30 „Абатъ Константелъ“’, коме
дия оть Кремио. 24.45, Лека симф. 
музика 1.00 Танци.

Листъ’— НИЦА 253 м. 60*кв. М85 кц.
18.25. Изъ „Продадената, невеста“ 
и „Калирхое“ (Шаминадъ). 19.00 
Парижъ. 21.45, Плочи. 29.30. Па
рижъ. I

ЛИОНЪ ПТТ 463 1м. 100 квк 64» кц.
До 24.45 предава. Парижъ. 24.45 
Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кж 74» кц.
18.25 Пъстра програма. 22.00 Лю- 
сиена Радисъ, чело (Равелъ, Фа
ла). 22.30 Парцжъ.

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 12® кв. 776 кц.
18.05 Плочи. 1^.00: Парижъ. 21.15 
Плочи. 22.30 Отъ Опера-Ко

11.30 Сжщность и сила на правосла
вието, говори Милко Ангеловъ.

11.45 Праздннченъ концерт ь.
1. Фаустъ, увертюра (Вагнеръ), 
изп. оркестъръ. 2. Симфония № 39 
въ ми бемолъ мажоръ (Моцартъ), 
изп. оркестъръ. 3. Симфонични 
танци оп. 64 (Грнгъ), изп. орке
стъръ. 4. Бели мора, симф. сюита 
въ ми миньоръ (Халстъ), изп. ор
кестъръ. 5. Следоб-Ьдния прел- 
людъ на единъ фавнъ (Дебюси), 
изп. оркестъръ. Около 13.00 ч. 
точно време.

13.00 Гергана Цекова и нар. седмор- 
ка изп. народни п+енн.

13.30 Новини, сведения за времето, 
БТ А, съобщения.

13.45 См-Ьсенъ концертъ: 1. Въведе
ние къмъ I действ. иа. оп. „Кава- 
лсрътъ на розата“ (Щраусъ), изп. 
оркестъръ. 2. Антрактна музика 
№ 2 изъ оп. „Розамунда“ (Шу
бертъ), изп. оркестъръ. 3. О, ти 
вечерна звезда, ария на Волфранъ 
изъ Ш д. иа оп. „Танхойзеръ“ 
(Вагнеръ). изп. Михае.ть Боненъ, 
баритонъ съ оркестъръ. 4. Хоро 
на алпиийскигЬ крави изъ „Ман- 
фредъ“ (Шуманъ), изп. орке
стъръ. 5. Въведение къмъ танцъ 
(Веберъ), изп .оркестъръ, дир. 
Стоковски. Около 14.00 ч. точно 
време.

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

СЛЕДЪ ОБЪДЪ.
Софийската 

__________ ИЗП. народни 
пЪсни. Въ почивкигЬ: 1. Предсто
ящи грижи около зимнитЬ посе
ви, сказка отъ Любомиръ Коленъ, 
агрономъ, Пазарджик!.. 2. Какъвъ 
трЪбва да бжде пчелниятъ ко- 
шаръ. 3. Пръскане овошнитъ 
дръвчета. 4. Торътъ тр+»бва да 
се заравя.

18.00. Часъ за детето. Участвуватъ: 
И. Балабановъ, ...”
радость“ и др.

ВЕЧЕРЬ

: * Привьршенъ е филма „Луи
за“, по известната опера па Шар 
иаитие. Въ глшшжпа. роля — Грсйсъ- 
Му|)Ъ, нримядоня. иа Метрополи
тен!,-опера. Въ. мжжкитЪ роли: 
теиорътъ- Жсфжъ Ти п» и барито- 
1пдъ Аядре Перне.

■=: Отъ (рилмит!;,, прожектираниг 
въ разш».т+» държави;, американски- 
т+» филми достипатъ. с-леднитТ, про
цент: вт> Англия — 70" ог въ Фран
ция — 50%г въ. Австра.шя — 77° о,

ЗЖЕ
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ЖЙ

Фи-

ЧехскитЪ филхармоници.'
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I ние
21.00 Ч-. часъ въ парижкия' му-! ше "”пъ «олегигЬ си, 
зикъ-холъ „АВС“. 21.30 Лека му
зика. 2лле 5„к..
тонъ. 22.45 Отъ манастира на Ма
дона делъ Сасо.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/Ю0/556.
19,00 Лендлери. 21.50 Весела 
зика.

Б. Н. Цикълътъ отъ студии вър
ху развитието на музиката въ всич
ки страни ще продължи въ следва
щия брой.

ПолскигЬ власти конфискували 
всички радиоприемници въ Тешенъ, 
тъй като въ тази отстъпена неот
давна отъ Чехословашко область 
има много тайни антнполскн ра- 

I диопредаватели.

ски и Рахманнновъ .

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 на. «77 кц.

,ВД Жж*“я.
22.05 Къртисъ Райсъ.бари-

култура, която ние получаваме, из- 1 
наши съотечественици и 
на чело на които стои 

упоритиятъ и неуморимъ ратникъ 
на симфоничното дЪло въ страната 
проф. Сашо Поповъ.

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

МЕХАНИКА
И ТЕХНИКА

да се учи чуждъ езикъ
Какъ се почва и какъ се по
стига съвършенство въ ези
ка. Кой тнпъ какъ трЪбва да учи 
чужди езици, какви спънки срЪща 
и какъ да ги премахне. Практи
чна граматика съ прнмЪрн на 
дессть езика. Теория и практи
ка отъ психологично и педагогнч- 
но гледище съ примЬрн отъ френ
ски, нЪмскн, английски, ита
лиански, руски, сръбски, гръц
ки. румънски, турски и други 
езици. 128 стр., цена 50 лв. Изда
ние Сннтезъ, Шипка 41, София, 

пот, чек. с/ка 692.

ЮГОСЛАВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.

13,00 Тамбури. 13.35 Тонфилмови 
шлагери. 14.00 Концертъ: Юрмусъ 
и Фатима, ув. (Енко) и Селски со
ла; Скерцо (Кръстичъ); Напредъ, 
маршъ. 17.45 Народна музика. 
18.00 Концертъ: БЪлата дама, ув. 
фант. изъ „Трубадуръ“; Перси д- 
ска сюита (Рубинтайнъ); Валсъ 
(Чайковски); Изъ „Копелия" (Де- 
либъ). 19.20 ВЬра Тодорова пЪе 
Шубертови лидове. 19.50 Салонна 
музика, изп. английски орк. (пло
чи). 20.15 Ииф. 21.00 Отъ Опе
рата.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 ив. 527 кц.
21.00 Струненъ квартети. 21.45 
Концертъ. 23.15 Танци.

РОМЪНИЯ 
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 423 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

12.00 Плочи. 13.10 и 14.30 Лека му
зика. 18.02 Нови артисти. 19.15 
Квартетъ (Фраикъ). 19.40 Соло 
кларинетъ. 20.15 Старинни нЪмски 
танци. 21.35 Бернаръ Мишслъ, че
ло. 22.15 Радио-кабаре. 23.15 Отъ 
ресторанти.

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

13.10 Салонент. квиптетъ. 14.30 
Цигански орк. 18.40 Фанфари.

20.30 БЪЛГАРСКА ВЕЧЕРЬ 
Встъпителни думи отъ Негово 
Превъзходителство г-пъ Стои- 
ловъ, царски пълномощенъ мини- 
стъръ въ Буда-Пеща. Въ концер
та участвуватъ: г-жа Теофана 
Калчева, пиано; г-ца Нелла Каро- 
ва, пЪние и Борисъ Янковъ, ци
гулка. Феронъ Кинги, отъ угар- 
ския Нац. театъръ рецитира бъл
гарски поеми. 21.50 Цигански ор- 
кестъръ. 23.00 Плочи. 24.00 Опер- 
ниягь оркестъръ: Фрайшуцъ, ув. 
II Рапсодия (Листъ); СнЪжанка 

танца (Ви- 
(Брамсъ);

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53.

8.30 Тази нощь въ града. 9.00 „Ма- 
нонъ“, опера отъ Маспе. 12.45 Му- 
зикъ-холъ. 14.30 ВВС импайръ-ор- 
кестъръ. 16.00 Тази нощь въ гра
да. 16.30 Сипкопна музика за пиа
но. 16.40 ВВС импайръ орк. 18.20 
ПЪсни. 19.20 Арфовъ квиптетъ.

21.00 Ревю.

КЬОЛНЪ 456 М. 100 Ио> 65р |(Ц
19.25 Музика за Две пиана: 1. Со
ната Г-дуръ (Ь;,х.ь)- 2. Тема и ва
риации (Унгерь). 20.00 Плочи. 
22.00 Бстовенопъ часъ: 1. Проме- 
тсп-сюита н изъ „Проко
пания Прометий 2. Аделе, пЪсень 
(за баритонъ). '-ймфония № VII 
23.15 Плочи. 23.30 Нощна и ганцо-1 
ва музика.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/60/191
20.00 до 23.00

„ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА“ 
опера въ 2 дейстийя отъ Моцарти 
нъ ролята на Тамино, уч. Хелге 
Розвенге.

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

18.25 Отъ консерваторията въ Пан 
си. 19.35 Орге.гв-' 20.05 Овернски 
пЪсни. 22.00 11з1> I чПалячи", „Ми- 
ньопъ", „Бохсми- и „Донъ-Ки- 
хотъ". 22.30 Джазъ. 23.00 Триото 
Моизъ: Камерна музика. 24.00 
Танци. 24.45 Пиеса на есперанто.

НИЦА 253 М. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Парижъ. 20.30 Френски ро
манси — пЪятъ Марта Равелъ и 
Мадамъ Рашелп. 21.30 Мандолини.
22.30 „Среща“ пиеса отъ Мартснъ 
и „Завещанието-ра бай Лолио“ 
(Мартенъ дю Гаръ).

По стичай концерта на Царския 
ситфониченъ оркестъръ

отъ Борисъ Левиевъ 

и смутена отъ факта, че нЪколко 
неплатени хора сгроятъ единъ отъ 
най-мощнитЪ институти култура 
въ страната, който институтъ ще 
възпитава, както неговитЪ членове, 
тъй и слушателитЪ му.

И тъй, въ България, кждето въ 
това време общата култура вървЪше 
съ гиганте<и крачки напредъ, да 
нагони постиженията на запада, се 
създаде и единъ симфониченъ ор
кестъръ.

Още въ първитЪ концерти на 
Н.С.О. пролича голЪмия разиахъ на 
дарованията на Сашо Поповъ, като 
диригенть, и се очертаха бжлащитЪ 
резултати на диригента и оркестъра 
Публиката приемаше възторжено 
напредъка на оркестъра, а това уве- 
ли «аваше злобата на нЪкои. Зависть- 
та и благородната инициатива си 
дадоха много пъти решителни сра
жения, и не веднажъ съществува
нието на този оркестъръ е висело 
на косъмъ. И тъкмо въ такъвъ кри- 
тиченъ моментъ за съдбата на т ова 
благородно Доло, единъ голЪмъ 
войникъ и интелигентъ подаде сво 
итЪ мощни ръце на тази частна 
инициатива, и я облече въ военна 
униформа. Така се реши участьта на 
А.С.О, който стана Царски военечъ 
симф. оркестъръ, и по този начинъ 
му се обезпечи възможностьта спо
койно да развива своята културна 
дейности, далечъ отъ посегателства 
и неуязвимъ подъ войсковата уни
форма. Това е кратката история на 
Царския воененъ симф. оркестъръ, 
който ние слушаме, но и отъ който 
се възхищаваме, безъ да знаемъ съ 
цената на какви голЪми усилия и 
жертви неговитЪ членове съ пости 
нали това съвършенство, което г 
поставя вече на завидно мЪсто меж 
ду симфоничните оркестри на кул_ 
турИия западъ. —

Усилията на Сашо Поповъ не се 
ограничиха само въ грижите за ху
дожествения възходи на оркестъра, 
но и за личния напредъкъ на ин
струменталистите. Той създаде пре
красни представители на цигулково- 
то изкуство оти своите двама кон- 
цертиайстори Василъ Стефановъ и 
Петно Христосковъ, който, въ по
следните концерти показаха големъ 
стиленъ и технически напредъкъ, 
като солисти на оркестъра.

Слушайки концертите на Ц.В.С.О, 
ние можемъ само да се радваме на 
успехите и постиженията му, и да

До скоро, отношението на наше- ; 
то общество къмъ представителите 
на искуствата въ страната, не бЬше 
отъ най-завиднитЪ. Особенно къмъ 
представителите на музиката. Пого
ворката „цигулари къща не храни" 
характеризира най-добре мнението, 
което народътъ има къмъ тази „не
реална професия—музиката“, която 
може да послужи за шеговити цели, 
за сватби, гуляи, увеселении и пр 
Но, въ никакъвъ случай не прад- 
ставлява нещо определено, заслу
жаващо внимание и уважение.

Това гледище на обществото съз
даде едно особенно самочувствие 
на свитость у музикантите, и до ско
ро, най-пеудобниятъ моменти за паси 
настъпваше тогава, когато требваше 
да казваме професията си.

Но, младите генерации залича- 
ватъ постепенно, но сигурно, неу
добните възгледи на миналото, съз
навайки огромното значение на тази 
висша култура, и трудната и значи
телна задача на нейните предста
вители. И те разрушаватъ прегра
дата между обществото и музикан
тите, издигната отъ предразсъдъ
ците на старото време.

Днесъ, концертите на Ц. В. С. О. 
стана културна традиция въ София, 
и духовна нужда за нашето обще
ство. Ето защо, ние ще се помъ- 
чимъ да създадемъ една връзка ме
жду подиума и публиката, като я 
опознаемъ съ кратката история на 
този оркестъръ, а понататЪкъ, и съ 
мечтите на неговия шефъ. Сашо 
Поповъ и сътрудниците му.

Като изключимъ частичните опити 
за създаването на симфониченъ ор
кестъръ у насъ (които опити пре
търпяха неуспЪхъ), историята на 
симфоничното дело въ България, 
започва отъ европейската война, 
когато ф Маестро Нтанасовъ, имайки 
възможностите да събере всички 
милитаризирани музиканти, годни за 
това дело, подготви първия симфо
ниченъ оркестъръ, съ който ежесед- 

94 15 ' мично даваше своите популярни 
1 концерти.

Този оркестъръ се посрещна съ 
необикновенно въодушевление отъ 
насъ, съвременниците на неговото 
създаване, които до тогава слушах
ме музика само въ двете кина на 
София. Но следъ войната този орке
стъръ бе разформированъ, и него
вото место остана праздно въ на- 
щия културенъ животъ.

Въ последствие, направени беха | се гордеемъ, че тази висша слухова 
опити за създаване на 
оркестъръ. но всички 
поради липсата на средства.

Къмъ 1928 год. Сашо Поповъ, 
който тогава беше подреденъ между 
първите световни майстори ,на ци
гулката. се завърна отъ чужбина, и 
за изненада на всички негови близ
ки, заяви, че нЪма намерение да се 
връща обратно, а е решилъ да се 
отдаде на попрището на симфонич
ната музика, и то тукъ, въ страната 
ни. Ние, неговите близки, ценейки 
неговия големъ талангь и местото, 
което заемаше като цигуларъ, се 
постарахме да го разубедимъ, да не 
се впуска отъ една опредгьлена слава, 
по единъ новъ пжть, който не се 
знае какво би мудонесълъ. Но, той, 
съ свойствената си упоритость, оста
на непоколебимъ.

И това, което до тогава, поради 
липса на срЪдства неможеше да се 
създаде, създаде го неговото обая-

като музикантъ, което той имо- 
и което упо

треби, за да ги събере и накара, съ 
цената нв всички жертви, до обра- 
зуватъ симфониченъ оркестъръ.

Неговата инициатива намери до- 
бъръ отзвукъ въ личностите на нЪ- 
колко отлични наши инструментали
сти, жадуващи за симф. музика, и 
въ резултатъ се основа Нкадемич I 
симф. оркестъръ. Но, пречките бЪха 
много, и пжтищата. които требваше 
да изкачва тази малка група идеа
листи, предвождана отъ своя шефъ 
Сашо Поповъ, беха стръмни и тргн- 
ливи, защото, завистьта беше будна

- _____ . (Листъ);
(Р. Корсаковъ); Два 
ски); Унгарски танци 
Кайзеръ-валсъ.

БУДАПЕЩ II. 834 м. 18 кв. 359 кц.
19.55 Фанфари. 21.20 Плочи.

С. С. С. Р.
МОСКВА РВ1 П44тх. 300-кк—......

17.15 За армията. 18.30 Препреда- 
ване опера или драма.

| ГЕРМАНИЯ
I БЕРЛИНЪ (кжеи вълни]

АЗИАТСКА ПРОГРАМА 
7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Лека муз. 
8.00 Съобщения. 8.15 Лека музи
ка. 9.00 Съобщения. 11.15 до 13.00 

ТАНЦОВА МУЗИКА
13.00 Забавенъ концертъ. 14.00 Съ 
общения на английски. 14.15 Заб. 
концертъ. 16.45 Оркестровъ кон
цертъ.

АФРИКАНСКА ПРОГРАМА
17.40 Нар. песни. 17.45 Музика.
18.30 ’/: часъ камерна музика.
19.45 Съобщения на английски. 
20.00 Концертъ. 21.00 Съобщения.
21.45 Заб. концертъ.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ. 18.10 Продълже
ние на концерта. 19.15 ПЪсни и 
клавирни композиции отъ Йос.
Маркесъ. 20.00 Актуеленъ пре- 
гледъ на виенския панаиръ. 20.10 
Танци: 1. Фокстротъ. 2. Танго, 
фокстротъ. 21.10 „Вайбстойфелъ“, 
драма отъ Карлъ Шьонсеръ. 23.30 
СвЪтовенъ—политически прегледъ 
1.00 до 4.00 Пъстра музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Забавна музика. 20.00 ПЪсни 
на границата. 21.10 до 23.00

СИНИЯ ПОНЕДЪЛНИКЪ
Музика, пЪсни и вълшебно на- 
строение.Уч. две сопрана, теноръ, 
баритонъ, хоръ и голЪмъ орке
стъръ. 23.30 Концертъ. 1.00 Пъ
стра музика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
16.00 Заб. музика. 20.00 Весела ра- 
дио-пиеска. 21.15 до 23.00

ВЕСЕЛА МУЗИКА
23.30 Нощна и танцова музика. 
1.00 до 3.00 Нощенъ концертъ.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
17.00 Концертъ. 19.29 Забавна му
зика. 20.15 Танцова музика. 22.00 
Произведения отъ Бахъ. 23.20 По
литически и свЪтовенъ прегледъ.
23.40 до 1.00 Нощна и танцова му
зика.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
17.00 Празд. музика. 20.10 Поло- 
винъ часъ хубави увертюри. 21.10 
до 23.00 НЪмската душа, роман
тична кантата отъ Хансъ Пфиц- 
неръ. 23.20 СвЪтовенъ — полити
чески прегледъ.

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 кц.
17.00 Разнообразенъ концертъ. 
19.15 Флейтовъ концертъ: 1. Сюи
та х-молъ за флейта и пиано, ор.
6 (К. Уско). 2. Четири откъслеци 
изъ флейтовитЪ композиции на 
Фридрихъ Велики. 20.00 Весели 
пиеска, въ думи и много музика. 
21.10 Два часа пъстра музикална 
вечерь. 23.30 Танцова музика.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 648 кц.
18.25 Парижъ. 20.30 Ница. 21.00 
Шансопи. 22.30 Парижъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
18.25 Плочи. 19.30 Квартетъ (Хай- 
дънъ). 22.00 Ренр. 22.30 Пъстра 
програма.

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
18.30 Комедии. 19.10 Плочи. 19.45 
Старинна нЪмска музика. 22.15 
Плочи. 22.30 Концертъ.

РЕНЪ 288 м. 120 кв. 1040 кц.
22.00 Отъ Парижъ — творби на 
Дебюси — оркестъръ и Мари Ло- 
ленъ, мсцо-сопрано.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КРКСИ ВЪЛНИ)

11.30 Нард. хоръ. 11.40 Арабска 
музика. 12.00 Дуетъ хармоники.
13.00 Теноръ. 14.30 Серенади. 17.00 
Лека муз. 18.15 Оперна музика.
19.10 Иракска музика. 20.37 Со- 
поано. 22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.19 Съобщ. на фълг., урокъ по 
италиански. 20.37; Камерна музи
ка. 21.00 СопранЬ Ефтимиадисъ.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 нц.
21.15 Изъ италйанскитЪ опери. 
22.00 Милано.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Танци. 20.20 Милано. 22.00 

— Концертъ; Ла₽*ч?-(Верачнни>г- -IV-
симф. (Брукнеръ)! 23.15 Моде- 
ренъ орк. 24.15 Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
18.15 Пиано. 20.20 Плочи. 22.00 
Оркестъръ Четра и солисти. 23.15 
Два квартета (Хайднъ, Ливиабе- 
ла) и Ла Фолия (Корели).
Танци.
ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Леки мелодии. 

.21.30 „Адио, младость“, оперета.

ЧЕХОСЛОВАШК О
ПРАГА 1 470 м. 120 кв. 638 кц.

16.15 Популяренъ концертъ. 17.10
_____ 18.25

Млади сили. 19.25 Фанфари. 20.25

ВЕЧЕРЬ.
18.30. Тонфилмова музика.
19.00 Забавна музика: 1. Пробуж

дане пролЪтьта (Ф. Бахъ), изп. 
оркестъръ. 3. Циганска пЪсень 
(Буланже), изп. оркестъръ. 3. Вь 
аула изъ „Кавказка сюита“ (Ио- 
лиотъ Ивановъ), изп. балалайчевъ 
оркестъръ.

19.15. Жечо Долчинковъ и нар. сед- 
морка изп. народни пЪсни.

19.45 Павана за една починала 
инфанта (Равелъ), диригенть 
Фрайтасъ Бранко; Дивертименто 
за камеренъ оркестъръ, кортежъ, 
ноктюрно. валсъ, парадъ, финалъ 
(Жакъ’ Иберъ) дир. авторътъ. 
Около 20.00 ч. точно време .

20.00. Концертъ на Дора Кабачиева, 
сопрано: На музиката, смЪхъ и 
плачъ, ПролЪтенъ сънь, Пастър- 
вата (Шубертъ). 2. Любовна пЪ- 
сень, о, любими странични,
„Все по-тихо си заспивамъ“
(Брамсъ). 3. Ария изъ оп. „Въл- 
шебниятъ стрелецъ“ (Веберъ).

20.30. Часъ посветенъ на Николай 
Райновъ; слово отъ Георги Кон- 
стантиновъ; Разказъ отъ Н. Рай
новъ чете Вл. Трандафиловъ.

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

21.45. Забавна музика.
21.50. Търговски съобщения.
21.55. Отъ Варна „Крилатата по- 

мощь“, приеса отъ А. Каралий- 
чевъ и М. Вълевъ, изп. театрал- 
та трупа при радио-Варна. Около 
22.00 часа точно време.

22.50. Обичаятъ съ Мартеницата, 
сказка на италиански.

23.00. Танцова музика.
23.30. Край на предаването.

радио-Варна
12.00 Забавна музика. 12.20 „Де- 
ньтъ на свободата" — капит. лейт. 
Куюджуклиевъ. 12.35 Карузо и Ша- 
лупинъ пЪятъ (грам.) 12.55 Новини, 
съобщения, борси. 13.45 Народни 
пЪсни изп. групата „Морска лира". 
18.30 Изъ разни тонфилми. 19.00 
Д’ара Иванова изп. котленски пЪс
ни. Ю.25 Нашиятъ седмиченъ раз
казъ ‘«ете артистката Райна Пе
трова. 19.30 Руски пЪсни и танци 
изп. триото на Ив. Чернобай. 20.05 
Концерн» на хоръ „Морски звуци", 
дириг. Хр. Маноловъ. 20.55 „Кри
лата помощь", радио-пиеса отъ М. 
Вълевъ и А. Каралийчевъ, изп. ар
тисти отъ Вари, народенъ театъръ 
22.-35 Весели музикални пЪсни.

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика: 1. Въ мана

стирската градина (Кетелбай), 
изп. оркестъръ. 2. Тореадоръ и 
андалуза (Рубинщайнъ) изп. ор
кестъръ). 4. Розичката въ мъхъ 
(Боскъ), изп. оркестъръ.

12.15 ОбЪденъ концертъ: 1. Овер- 
тюра къмъ оп. „Сватбата на Фи- 
гаро“ (Моцартъ), изп. оркестъръ. 
2. ПЪсень на прощаването изъ оп. 
„Пощальонътъ отъ Лонжюмо“ 
(Адамъ), изп. Хелге Розвенге, те
норъ съ оркестъръ. 3. Тя диша 
леко, ария изъ оп. „Ариадна въ 
Наксосъ“ (Р. Щраусъ), изп. Лото 
Леманъ, сопрано съ оркестъръ.

12.30 Защо прелитатъ птицитЪ, го
вори проф. д-ръ Ст. Консуловъ.

12.45. Продължение на концерта: 1. 
Хоръ на предачките изъ оп. „Ле- 
тящиятъ холандецъ“ (Вагнеръ), 
изп. хоръ съ оркестъръ. 2. Фан
тазия из. оп. „Марта“ (Флотовъ). 
изп. оркестъръ. 3. Нощна пЪсень 
въ гората (Шубертъ), изп. хоръ 
съ квартетъ отъ валдхорнн. Око

ло 13.00 ч. точно време.
13.00. Бюлетина на БТА.
13.10. СмЪсенъ концертъ: 1. Унгар

ска рапсодия № 1 (Листъ), изп. 
оркестъръ. 2. Онази нощь, ария 
на Елена изъ оп. „Египетската 
Елена“ (Р. Щраусъ), изп. Роза 
Пали Дризенъ, сопрано сь орке
стъръ. 3. Рози отъ югъ, валсъ 
(Йох. Щраусъ), изп. хоръ съ ор
кестъръ.

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

13.45. Популяренъ концертъ: 1. По
бедата на Велингтонъ или сраже
нието при Виктория оп. 91 (Бето- 
венъ), изп. оркестъръ. 2. Таранте
ла изъ „Венеция и . Неаполъ" 
(Листъ), изп. оркестъръ. 3. Соло 
за флейта № 122, алегро (Фр. Ве
лики), изп. Георгъ Мюлеръ съ 
оркестъръ. Около 14.00 ч. точно 
време.

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

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

13.03 Конц. 16.30 Лека музика.
17.35 Соло цигулка (Форе, Фала, 
Равелъ). 18.20 Полки и мазурки.
19.30 Плочи. 20.00 ГолЪмъ кон
цертъ лека и оперна музика. 22.00 
Мария Беренита пЪе! 23.00 IV 
Симфония (Чайковски).

ВАРШАВА II 217 м. 10 кв. 1384 М.
18.40—20.00 Танци. 23.00 Дансингь.
24.03 Симф. музика вдъхновена 
отъ Гьоте.

КАТОВИЦЕ 396 м. 12 кв. 758 кц.
23.30 Половинъ часъ забавна 
зика.

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
23.30 Творби за пиано на Годов-

МЕИИ
СОФИЯ 

Варна, Стара-Заг ор а, 
СУТРИНЬ

7.00 Маршове, ободрителни думи, 
точно време.

7.05 Чствъртъ чась радиогимнасти- 
ка.

7.20 Лека музика.
7.30 Народна музика, точно време.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.30. Край.

и 22.30 Бърно. 23.20 Плочи.
ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.

20.10 Фанфари. 21.00 Балетна му
зика. 22.10 и 22.50 Забавна и на
родна музика. 24.00 Приказка, сю
ита (Остърчилъ).

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
I 20.25 Чехска^салонна музика. 22.10
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Радиок^рсъ нач&шаюши :
За настройката на приемници сж 

необходими излиьняеми, ИЛИ про-
ЛПЪНЛИ ^//конденсатори.

Въ измйняемитй конденсатори 
едната арматура (статоръ) е непод
вижна, докато другата (роторъ), стро
го паралелна съ статорната, се вър
ти около последната, бидейки при-

измЪрва въ 
микрохенри.

и”Ьнш хормон, отъ II. Найденопъ. 
19.1(1 Копцертъ на радиорксстъра, 
солист» Г. Вълковъ, теноръ.

ТАБЛПЦА1

* 1.71 «

“Г

ЮГОСЛАВИЯ
бЪЛГРАДЪ 437 м. 10 ка. 616 кц.

ГПЮ Забавна музика: пталнапка-1 
та въ Алжиръ, ув.; изъ „Донъ Па- • 
екгале“, „М-мъ Бътерфлай“ ъ 
„Клрменъ“. 13.35 Четвъртъ 
валсове: Пързалката, 12_ 
ницитЪ; Злато и сребро, 
бавия синь Дунавъ. 14.00
14.10 Народни пЪсни пЬе Дарии- 
ка Татовичъ: Ангелина воду ле-

Л81г 
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РОМЪНИЯ
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 123 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

12.00 Плочи. 14.00 и 14.30 Лека му
зика. 18.15 Ромънска музика. 19.15 
Мандолини. 19.45 Английски рогъ. 
20.15 Романси и шансоии. 21.00 
Симфонични творби на Бстовенъ: 
„Йена“, „Коронясване“, фантазия 
за пиано и орк. 22.15 Пианистката 
Магда Талнаферо. 22.55 Максими 
Василия пТ>с. 23.15 Отъ ресто
рант».

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

13.10 Цигански оркестъръ. 14.30 
Концертъ. 18.10 Железничарския 
хоръ. 19.15 Маргитъ Бели пЪе ци
гански нар. песни, акомп. циг. ор
кестъръ. 20.45 Бела Чука, цигул
ка. 22.20 Будапещенският, орке
стъръ: 33-а симф. (Моцартъ); Ри- 
царътъ Св. Георги (Геслеръ); Те
ма съ вариации (Павакн); Кон
цертно гросо (Тотъ); Концертъ- 
рондо (Естерхази). 24.00 Танци.

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.
20.15 Оркестъръ балалайки. 21.30 
Плочи.

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

18.30 ГолЪмъ концерт!» народна 
музика.

ГЕРМАНИИ

|!
■ • I

Ой- 
_________ -................  (Р. ................ .

Щраусъ). 2. Концертъ за пиано и БРЕСЛДУ 316

оперета отъ Йох. Щраусъ. 
Музикална програма.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Заб. музика. 19.10 Продълж. 
на заб. музика. 19.00 Радио-пиес
ка. 19.15 Народна музика. 19.50 
Класическа и модерна камерна му
зика. 20.30 Актуеленъ прегледъ. 
21.10 Пъстра вечерь. 23.20 СвЬто- 
венъ политически прегледъ. 23.40 
Нощна и танцова музика. 1.00 до 
4.00 Пъстра музика.

---- — -.3 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Заб. музика. 20.00 Тонпрег- 
ледъ. 20.15 Бетовенови клавирни 
сонати: 1. Соната у-молъ, ор. оп. 
13 2. Соната Г-дуръ, ор. 14, № 2. 
21.10 Народна музика. 23.35 Заб. 
и танцова музика. 1.00 до 4.00 Но
щна и танцова музика.

ЩУТТАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
19.00 Танцова музика. 20.00 Весе
ла радио-пиеска. 21.10 Концертъ: 
1. Ув. къмъ оперетата „Фатннн- 
ца“ (Супе) 2. Валсъ — Йох. Щра
усъ. 3. Го.тЬми потпури изъ опе
ретата „Хубавъ е свЪтътъ“ (Ле- 
харъ). 4. Валсъ отъ Фучикъ. 5. 
Маршъ отъ Блапкенбургъ. 22.00 
Вечерь посветена на Гьоте. 23.35 
Концертъ.

торътъ на измЪняемия конденсаторъ 
се свързватъ съ началото и края на 
навивката.

Самоиндукцията се 
„Хенри“, милихенри и 
За улеснение, обаче, самоиндукцията 
(Ь) се бележи въ сантиметри.

1 Хенри = 1000 милихепри = 
1,000,000 микрохенри.

1 Милихенри : ” г'пп'^п
1 Микрохенри
Съ единъ изм. конденсаторъ съ 

началенъ капацитетъ 14 ммФ и мак- 
сималенъ 380 ммФ. гамата на срЪд- 
нитЬ вълни (190—570 метра) може 
да се покрие съ една бобина 0,222 мХ 
(222000 см.) и 15 ммФ собственъ ка- 
паци1етъ (най-идеалната бобина има 
собственъ капаците гъ, който увели
чава началния капацитетъ на изм^- 
няемия конденсаторъ). ДългитЪ въл
ни (800—2,200 м.) се покриватъ 
съ бобина 3,2 мХ и 10 ммФ собст
венъ капацитетъ.

Като знаемъ капацитета и само
индукцията, можемъ да нам^римъ 
минималната дължина на вълната, 
съ формулата, 

ь

Японецътъ Нагаока открилъ 
1909 г. формулата за изчисляване 
самоиндукцията на макаритЬ 
единъ пластъ навивки.

П е числото на навпвкигЬ 
единъ сънтиметъръ.

1 е дължината на 
сантиметри.

В е диаметърът» стщо въ см 
Самоиндукцията Ь ще б.кде рав

на на.

ла; Хайде, момче; Дошла Дрина; 
Еи сънь заспала; Ко похида се 
гърла гердане; Девойче-плавойче. 
17.45 Хармоники. 18.00 Концертъ: 
Краль Мидасъ, ув. (Айлснбергъ); 
Орловъ, ув. (Гранхитетенъ); Ми
ниатюрна сюита (Котсъ); Тибет
ска сюита (Драйеръ); валсъ (Трап- 
слатеръ). 19.00 Мери Жежслъ, ци
гулка и С. Райчичъ, пиано: Сона
та (Шимановски); Сксрцо (Виеня- 
веки). 19.50 Симф. вариации (Фр.), 
изп. Ханутъ Сискиндъ. 20.05 Тан
ци. 20.15 Инф. 21.00 Лили Попсъ 
пЪе югославянски романси. 21.30 
Концертъ: Фрайшуцъ, ув. Фаустъ, 
фант. 22.15 Концертъ: Праздникъ 
въ Аранхуецъ (Демерсманъ); Две 
мелодии (Ернефелдъ); Балетна 
сюита (Недбалъ); Валсъ (Йох. 
Щраусъ). 23.15 Танци.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
21.00 Плочи. 23.15 Лека музика.

Всички сведения за постройка на 
усилватели — теоритичпи и монтажни схеми* 1 

матерналнгЬ и пр. искайте отъ нашата

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА 
ул. Пнроть, 9, София

Вестннкъ „Радио-Св-Ьтъ“ е най-добрата 
съвестното изпълнение на поетитъ ангажименти

ма дължиъ
за велим и-

1,885 V Ь С
Съ една бобина 187,5 мХ и съ единъ 
конденсаторъ, чийто началенъ капа
цитетъ е 60 см. при напълно отво- 
ренъ конденсаторъ:

1,885 187,5X60 = 200 метра
Максималната дължина на въл

ната при краенъ капацитетъ на кон- 
денсатора 480 ммФ ще бжде

X 200
' 60

Задача

Имаме бобина 2.357 мХ: Каква 
ще бжде началната и крайната дъл
жини на вълната? Отговоръ 710 и 
2000 м. Пров-Ьр.ете I

(Обенъ); Дафнисъ и 
вслъ).

РЕНЪ 288 м. 120 кв. 1040 КЦ.
22.30 ГолЬмъ концертъ бретонска 
музика.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (кжеи вълни)

11.30 Камерна музика. 11.20 Араб
ска музика. 12.00 Природата въ 
симф. музика. 13.00 Оперенъ часъ.
14.30 Лека музика. 17.00 Творби
на Бстовенъ. 18.15 Модерна и 
старинни танци. 19.10 Арабско 
трио. 20.37 Камерно трио. 22.00 
Милано. 1.00 Изъ „Карменъ“ 
(Бизе). -

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.19 Съобщ. (а български. 20.37 
Изъ операта „Сутрнъ“ (Кръстичъ) 
21.15 Тснорътъ Казись.

РИМЪ И 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.15 За Германия — народни ду
ети. 21.00 Милано.:

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Концертъ. 20.10 Милано. 
22.00 Отъ Кралската опера „Си
цилиански триптихъ“, драма, иди
лия и легенда отъ Муле.

Хореографическа комедия отъ 
Пирандело.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.15 Танци. 20.20 Плочи. ) 22.00 
Симфониченъ концертъ, дир. Па- 
родн: Ссмирамида (Росини) Ле
гендарна земя (Рока) Дафне (Му
ле); Мото перпетуо (Молппари); 
ПгицитЪ (Респиги); Концертъ (Пи- 
зети); Химнътъ на слънцето (Ма- 
скани). 23.10 Оперетна вечерь, ор
кестъръ и солисти. 24.15 Танци.

I ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Квартетъ. 21.30 
Клавичембало. 22.05 Муз. коме
дия.

Ч ЕХОСЛОБАШК О 
ПРАГА I 470 м. ПО ко. 63В кц.

16.15 Народно потпури. 1730 Стру- 
пепъ квартетъ (Бстовенъ). 20.25 
ГолЪма забавна програма съ орк. 
фон. н солисти. 22.10 Сюита за 
струненъ орк. (Блажекъ) и Ш-а 
симфония (Аксманъ). 23.20 Плочи.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Нар. п-Ьсни. 21.00 Забавна 
музика. 21.20 Лирическа сюита 
(Фьорстеръ). 21.00 Танци и сере
нада за струни (Сукъ). 24.00 Лека 
музика.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 КЦ.
18.25 Пиано (Шопенъ, Листъ). 

мелодии — серена-

БЕРЛИНЪ [кгпси вълни) 
АЗИАТСКА ПРОГРАМА

7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Концертъ. 
8.00 Съобщения. 8.15 Концертъ. 
10.00 Норвежки танци, отъ Григъ. 
10.15Камерна музика. 11.00 
цертъ. 11.45 до 13.00

ПЪСТРА МУЗИКА
13.003аб. концертъ. 14.15 
цертъ. 16.25 Концертъ, чело.

АФРИКАНСКА ПРОГРАМА
17.40 Нар. пЪсни. 17.45 Музика 
18.30 Камерна музика. 19.10 Му
зика. 20.00 до 21.00

КАРНАВЛЛЪ ВЪ РИМЪ
21.45

ЛАЙПЦИГЪ 302 м, <20 кв. 785 кц.
17.00 Вълшебна музика. 21.10 до 1 
23.00

ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ 
участвуват, арфа пиано, хоръ и 
оркестър!». 23.30 Заб. и танцова

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 д. 120 кв. 1031 иц.
21.10 до 2.3.00

ИТАЛИАНСКА ОПЕРНА МУ
ЗИКА-

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

18.25 Творби на С. Сансъ. 20.05 Ро
манси. 20.30 Лека музика. 21.30 
Лека музика: Маски (Дебюси), 
Три мелодии (Листъ); Сонето а 
Кордоба (Фала). 21.45 „Г-цата 
Толкозъ по-добре“. 23.30 Отъ 
Опера-Комикъ.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Парижъ. 22,30 Радио-пиеска. 
Концертъ на френското трио (Мо
царт», Равелъ).

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. Ю0 кв. 648 кц.
18.25 Парижъ. 20.45 Шансони. 22.00 
Оперетна музика. 22.30 Отъ Гранд- 
Опера.

МАРСИЛИЯ 400 м. ЮО кв. 749 кц.
19.00 Препредаване. 19.45 и 22.15 
Плочи. 22.30 Отъ Марсилската 
опера: Новъ свЪтъ (Дворжакъ); 
Конц. за пиано и орк. (Григъ); 
Магарешка кожа (Натанъ); Граве

Пиано
23.25 Хубави 
ли и „думкн“.

ПОЛША
ВАРШАВА I 1330 м. п0 кв. 224 кц.

^о||й- 16.10 Лека музика, 
пплп ,“овъ- 18-15 Старинна муз. 
“пл Концертъ полска музика. 
22.00 Старинна музика. 23.45 Б. 
Войтвинъ, пиано.

ВАРШАВА II 217 м. 10 кв. 1384 м.
18.40—20.00 Танци. 22.20 Солисти
— лидове. 24.00 Симф. творби на 
Р. Корсаковъ

КРАКОВЪ 293
14.00 Сонати 
цартъ).

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 КЦ.

20.00 Лека музика. 21.30 Голяма 
о1аолДНа вечеРь отъ Ньошателъ.
1.1.30 „Монако, . .. Монако . . .“, 
к™“™- 2?-15 Плочи.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 340/Ю0/Я6.
19.00 Нар. музика. 19.50 Творби на 
Доре. 20.40 Духона музика от» 
Бстовенъ. 21.17 Симф- конц. 22.20 

' „I 1арижапкптЬ“.
АНГЛИЯ

ЛОНДОНЪ (КДСИ) 16.66; 19.02; 15.53
8.30 Оргслъ. 9.00 Маноиъ“, опе
ра отъ Маспе, 1оо0 Чело. 12.45 
Музика. 13.40 Чело. 14.30 Орке
стъръ Хоуелъ. 1(1.15 Музнкт.- 
оРло о!7'15 Кон«. 19-35 .Чека муз. 
-1.00 Отъ операта ю ревюто.

ХОЛАНДИЯ
!?,1»оН0 19-71> <»П. II’ И-ЗО;
(31.28) 21.00—22.30 Весела програ-

---------------------------------------------- --------------------------- - .. ■ . ~ )

радиоприемници п 5 
цени на

1ВТОРМ»
СОФИЯ

Варна, Ста.ра»3агора
ОБЪДЪ.

12.00. Отъ Варна — нар. музида, 
изп. приморската тройка.

12.30. Отъ Паисий до днесъ: Ма- 
ринъ Дриновъ, говори д-ръ Ив. 
Дучевъ.

12.45. ОбЪденъ концертъ: 1. Увер- 
тюра къмъ „Нощния лагеръ при 
Гренада“ (Кройцеръ). 2. Трио и 
финалъ на III действ. изъ оп. „Ка- 
валерътъ на розата“ (Р. Щраусъ). 
Около 13.00 ч. точно време.

13.00. Бюлетинъ на БТ А.
13.10. Продължение на концерта:

3. Подъ тия рози, ария изъ оп. 
„Проклятието на Фауста“ (Берли- 
озъ), изп. Матия Батистини, ба- 
ритонъ. 4. „Напраздно сърдцето 
моли за покой“, ария на Князъ 
Игоръ изъ едноименната опера 
(Бородинъ), изп. Георги Бакла- 
новъ, барнтонъ. 5. Любовь (Шу- 
бертъ), изп. хоръ.

13.27. Радио-пость: беседа за граж
данина и младежа.

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

13.45. Двоенъ концертъ въ ла мн- 
ньрнъ оп. 102 за цигулка, чело и 
оркестъръ (Брамсъ), солисти: 
Жакъ Тибо и Пабло Казалсъ. 
Около 14.00 ч. точно време.

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

СЛЕДЪ ОБЪДЪ
17.30. Часъ за семейството. Забав- 

музика: 1. Пътуване до луна- 
(Берлинъ). 2. * * ^Унгарска му

зика. 3. Само въ мечта, пЪсснь 
(Калтхофъ), изп. Хербсртъ Ернсть 
Гро, теноръ. 4. *** Мелодии изъ 
тонфилми.. 5. Говори ми за лю
бовь (Льо Ноаръ), изп. вока- 
ленъ квартетъ. 6. Елате дечица 
(Рооцъ).

17.50. Така нареченитЪ лоши деда 
(непослушни, капризни, упорити), 
говори Здрава Петрова Тотева.

18.00. Забавна музика: 1. Мелодия 
(Рубинщайнъ). 2. Легенда за Пи- 
аве (Марио), изп. хоръ. 3. Моми
чето отъ планинигЬ (Симпсънъ),
4. Спи младенецъ (Орловъ), изп. 
вокалепъ квартетъ съ балалайки.
5. ПТ-сеиь въ мечти (Фримлъ).

18.20. Л1ар1енски обичаи, говори 
Саша Пундева — Войникова. |

18.30 Забавна музика. 19.00 Народ
на музика (плочи).

ВЕЧЕРЬ.
19.15. Пиршеството на паяка, балет

на сюита (Албертъ Руселъ), дир. 
авторътъ; ПролЪть, симфонична 
сюита” (Дебюси). дир. Пиеро Ко
нопа. Около 20.00 ч. точно време.

20.15. Духътъ и завети на българ
ското възраждане, говори проф. 
Миханлъ Арнаудовъ.

20.30 Концертъ на радио-оркестъра:
Сюита отъ народни пЪсни пЪс- 
пп (Димитъръ Неновъ), силистка 
11вапка Митева. о I

21.00. Концертъ на български стру- 
иеиъ квартетъ — Владимпръ Ав-
рамовъ, Стоянъ Сертевъ, Сте- 

фанъ Магпсвъ и Константинъ Ку- 
гпйски: Квартетъ въ ре мажоръ, 
алегро ли молто, унъ поко ада
жио афектурзо, менуето ала цин- 
гаресе, престо сксрцандо, (Хаинъ)

21.30. Исторически календпръ, по- 
вини, изгледи за времето, АТА, 
съобщения.

21.50. Търговски съобщения.
21.55 Копцертъ:

ГВсселптЬ шеги па Тилъ 
1еншпигелъ, симф. поема 
ЩпатЛ 9 ” 
оркестъръ въ до миньоръ оп. 37 
(Бстовенъ) .солистт» Едуардъ Ер- , 
мат». 3. Серенада № 6(Моцарт»).! 
Около 22.00 ч. точно време.

22.50 Освобождението на България, ! 
сказка на английски.

22.50. Общъ седмиченъ 
на пЪмскп.

23.00. Танцова музика.
23.30. Край на предаването.

Радио=Варна
1230 Пенка Милева и „Приморската 
тройка изп. нар. пЪсни „Влиянието . 
на книгата“ — Хр. Камбуровъ. 12.45 : 
1ТТ.КОЛКО хубави валса. 12.55 Нови-' 
ни, съобщения, борси. 13.00 София:, 
13.45 Изъ произведенията па | 
Францъ фонъ Супе.
19.15 Георги Стансвъ пзп. народни МЮНХЕНЪ 405 м. 100 нв. 740 кц. 
ПТ.СПП ХЛПМЛН. ЛТП. II 1-(л|'«ЧА1ллт.

19.20 П-Ьсни отъ Хансъ Пфпцнеръ: 
I. Три пЪсни за теноръ, ол. 11. 2. 
Три п1;спи оп. 15. 19.40 Густавъ

1 Шоделъ свири на органъ: 1. То- 
I ката въ ф-дуръ (Фробергеръ). 2. 
| Пасаж!» въ Ц-молъ (Бахъ). 21.10 
I „Ранна сутринь — ранно сърдце“ 

радио-музикалиа пиеска.
и ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв, 904 кц, 

часъ | 20.00 Концертъ: I. Изъ „Балетна
Шьонбру- I сюита“ (Мотлъ). 2. Два танцови 

По ху-1 откъслека (Мотлъ). 3. Симфони- 
| Инф. ченъ танцъ, оп. 64 (Григъ). 4. Кар- 
"лпии. вавалъ-увертюрп, оп. 92 (Двор-

I жакъ. 21.10 Танцови плочи.

1 и 2. Въздушни ’ конденсатори. 3. 
Коденсатори съ твърдъ диелектрика. 

крепена на ось. При завъртване отъ 
0° до 180° капацитетътъ на конден- 
сатора се измЪня отъ минимумъ до 
максимумъ. Невъзможно е, обаче, 
да имаме О капацитетъ; дори въ 
най-добритЪ радиоконденсатори, на- 
налниятъ капацитетъ .е 15—20 см.

Въ радиотехниката се употрЪбя- 
ватъ 2 вида конденсатори : съ твърдъ 
и съ въздушенъ диелектрикъ.

Въ „твърдитЪ" конденсатори пло- 
читЪ на статора и на ротора сж 
отдЬлени съ специална импрегни
рана хартия. Тия конденсатори за
емат, малко мЪсто и сяч много ев
тини (25 лева). Главният» имъ не- 
достатъкъ е високиятъ нача
ленъ капацитетъ и по-голЪми загуби 
на високофреквентната енеркия.

Въ „въздушнигк" конденсатори 
диелектрикът» между плочигЬ е 
въздухътъ. Роторътъ и статорътъ, 
обаче, сж прикрепени къмъ една 
плочка отъ високоизолирващъ ма- 
териалъ.

Въ по-голЪмитЬ приемници се 
употрЪбяватъ двойни и тройни кон
денсатори на една ось, напълно 
идентични т. е. при известно завър
тване на осьта, 
двата (или 3) 
накъвъ. Вейка 
ция е снабдена 
съ които може да се измйня начал
ният» капацитетъ,

У насъ на пазаря има два вида 
двойни и тройни конденсатори : аме
рикански и френски. Максималният, 
капацитетъ на американските 'кон
денсатори е 375—380 см., френските 
конденсатори имать началенъ капа
цитетъ 15 ммФ и максималенъ 460 м. 
ммФ.

Единичните въздушни конденса
тори иматъ обикновено 500 см. ка
пацитетъ.

Осьта на йзменяемитй конденса
тори е винаги свързана съ подвиж
ните плочи. Тия плочи сж фрезо- 
вани, за да може да се регулира 
капацитетът» на конденсатора 
затворено положение 
движване фрезовете).

Самоиндукцията

За приемането на радиовълните 
сж • необходими самоиндукционни 
бобини — т. е. известно число на
мотки изолирана медна жица (съ 
емайлъ, памукъ или коприна), върху 
картонени цилиндри (макари).

Най-разпространени сж еднослой
ните цилиндрични макари — изоли
раната жица се навива стегнато, 
една навивка плътно до друга. Въ 
кристалните детектори съ плъзгачи 
(напр. „Вариаторъ“), настройката на 
една станция се получава чрезъ 
включване повече или по-малко на
вивки,

! Въ всички други приемници на- 
| стройната се извършва чрезъ изме
нението на капацитета, свързанъ съ 
самоиндукцията т. е статорътъ и ро-

0.00987, X О- Х п2 XIX К 
това е единъ мнежи- 

зависи отъ величината 
О

на отношението— т. е. диаметърът-

на макарата раздЪленъ 
нита и. Даваме таблици 
.нит!» па К.
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РЕЗОНАИСЪ
при конто, вследствие максимално
то намаление па съпротивлението, 
имаме най-силенъ токъ. Това е 
именно цЪльта на настройката.

една промън- 
нмаме омово 

самоиндукция и

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

12.00 Плочи. 13.10 и 14.30 Кон
цертъ лека музика. 18.02 Фанфа
ри. 19.15 Историята на музиката 
20.20 Отъ ресторанта». 21.00 Твор
би на Шубертъ — пЬние и цигул
ка. 22.15 Камерна и симф. музи
ка на Шубертъ. 23.15 Танци.

Минчети. 17.45 Народна музика. 
18.20 Дивна Радичъ пЬе югосла- 
вянски романси. 18.50 Квартетъ 
хорни свири. 19.10 Концертъ: 
Г-жа майсторката (Супе); Баядср- 
ка (Калманъ); Само за тебъ, 
валсъ (Валдт.) 19.55 Миланъ Бу- 
зинъ, цитра. 20.15 Инф 21.00 Пло
чи. 21.10 Отъ Виена „Балканъ- 
концертъ“ — изп. ВпснскитЪ сим
фонии», дир. Вукдраговичъ, со
листи Емилия Гуциано, пЪнне и 
Славко Поповъ, чело: Балкани, 
ув. (Стайновъ); Собипа (Коньо- 
впчъ); славянски мартъ и бъл
гарски танцъ (Славснски); Два 
танца изъ „Охридска легенда“ 
(Христичъ); Три румънски мело- ---- -
дни; Ария на Констанца изъ „От- I ТУЛУЗА ПТТ 387 
вличането отъ Сарая“ (Моцартъ);1 
Конц. за чело и орк. (Хайднъ);
IV симфония Ефъ-молъ (Чайков- 
ски). 23.35 Танци.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
21ь00 Препредаване концертъ.
23.15 Плочи.

.са» съвсемъ малко навивки.
Самбиндукцията предизвиква из

местването на фазата на тока отъ 
този на напрежението, като токътъ 
закъснява, остава съ ’/д периодъ 
назадь отъ напрежението. Самоин 
дукцнята- привидно увеличава съ
противление го на жицата, безъ да 
консумира енергия, т. е. действува 
кс-то пружина. При натискането .тя 
поглъща енергия; при отпускане
то — предава я обратно.

При включването на единъ капа
цитети т. е конденсаторъ паралел
но съ бобината, последниятъ изм» 
ства фазата между тока и напреже
нието, но въ обратна посока — то
кътъ изпреварва напрежението съ 
’.'4 периодъ (90°). Сжщо така, оми 
ческото съпротивление въ веригата 
предизвиква намаление не разлика
та въ фазигЬ между тока и напре
жението.

ШЕИЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 М. 100 кв. 677 КЦ.

19.50 Плочи. 21.30 Две кантати на 
Бахъ. 22.15 Плочи. 22.40 Още три 
Бахови кантати. 23.40 Хотъ- 
джазъ.
БАЛТ ДЪРЖАВИ 

КОПЕНХАГЕНЪ 255 м. 15 кв. 1258 кц.
22.15 Кииооргалъ. 22.30 Конц. 
Гросо № 5 (Хенделъ). 23.20 Се
верна музика.

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
19 15 МечтитЪ въ музиката. 20.15 
Религиозен!» концертъ. 21.05 Ци
гулка (Скотъ, Крайслеръ, Сибе- 
лнусъ). 21.20 Популярни мелодии. 
22.15 Реквиемъ (Верди).

АНГЛИЯ
ПОНДОНЬ (КгйСИ) 16.86; 19.82; 25.53.

8.30 Музикъ-холъ. 12.45 ВВС 
орк. 13.30 Филмова музика. 16.00 
Любими пЪспи. 17.00 ВВС орке
стъра». 18.20 Услски пЪсни съ ар
фа. 19.20 Цигански оркестъръ 
отъ ресторанти „Унгария". 19.20 
Плочи. 20.20 Цигулка и пиано. 
22.15 Филмови шлагери 23.30 Отъ 
Куинсъ-холъ — ВВС симф. орк., 
дир. Адриани Баутъ. Въ програ
мата — „Лондонска симфония"

(Уилямсъ)

I, г^_ и « -'■<■ х. >-СРьАА
СОФИЯ

Варна, Стара*3агора
СУТРИНЬ

7.00. Маршъ, ободрителни 
точно време.

7.05. Четвърти часъ 
стика.

7.20. Лека музика.
7.30. Новини, точно време.
7.45. Народна музика.
7.55. Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00. Забавенъ концертъ: 1. Подъ 

бороветЬ, полка (Шмидъ). 2. Ху
мористична полка (Шмидтъ)З 3. 
Тримата веселяци, галопъ (Зомер- 
фелдъ). 4. Делекта (Вармсъ). 5. 
Фантазия изъ оп. „Тоска“ (Пу
чини), изп. Марселъ Палоти на 
органъ. 6. Единъ секретенъ знакъ 
(Вармесъ). 7. Морскиятъ признакъ 
иде, полка (Алексъ). 8. Златното 
пЪтле, полка (Зомерфелдъ). 9. 
фантазия изъ оп. „Мадамъ Бътер- 
флай“ (Пучини).

8.30. Край.
ОБЪДЪ.

12.00. Забавна музика. 1.
тумъ, мобиле (Г1ох. Щраусъ). 2. 
Времето на люляка (Шубертъ).
3. Музиката минава (Хиршвелдъ).

12.15. ОбЪденъ концертъ: 1. Увер- 
тюра къмъ оп. „Ундина" (Лор- 
цингъ. 2. Монологъ на суетата 
изъ III дейст. на оп. „Нюренберг- 
скитЪ майстори пЪвци“ (Вагнери), 
изп. Хансъ Хсрманъ Нисенъ, ба- 
ригонъ.

12.30. Нашата книга преди освобож
дението, говори Славчо Данаи- 
ловъ.

12.45. Продължение иа концерта:
3. Ария на Костанца изъ оп. „От
вличането отъ Сарая“ (Моцартъ), 
изп. Мария Чеботари, сопрано. 4. 
Фантазия изъ оп. „Палячи“ (Ле- 
онкавало). Около 13.00 ч. точно 
време.

13.00. Бюлетини на БТА.
13.10. СмЪсенъ концертъ: 1. Увер- 

тюра къмъ драмата „Прециоза“ 
(Веберъ). 2. „Мой лебеде мили“, 
прощаването па Леонгринъ изъ 
оп. „Лоепгринъ“. 3. НЪмски танцъ 
V 12 (БетхлвегпА 4. Ария (Бахъ).

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

13.45. Пополяренъ концертъ: 1. Ун
гарска рапсодия № 2 (Листъ), 
дир. Хансъ Бундъ. 2. Силвия-ба- 
летъ (Делибъ). 3. Впечатления отъ 
Италия (Шарпантие). Около 14.00

4. гочно време.
14.15. Търговски съобщения.
14.20. Забавна и танцова музика. 
15.00. Народна музика (плочи).
15.30. Край.

19:25 Сало-
Отъ Народния

БЕРЛИНЪ (кжеи вълни]
Азиатска програма.
7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Весели под- 
пури. 8.00 Съобщения. 8.15 Весе
ли потпури. 9.00 Съобщ. на англ.
10.15 до 11.30

КЛРНАВАЛЪ ВЪ РИМЪ 
оперета отъ Йоханъ Щраусъ. 
11.45 Музика за всички. 13.00 Заб. 
концертъ. 14.15 Концертъ. 15.15 
Музика по желание. 17.15 Бахъ: 
трио Г-дуръ (французкото трио 
Мозе свири!) 
Африканска програма.
17.40 Народни пЬсни. 17.45 Му
зика. 18.15 Хармоники. 18.45 Кла
вирна музика отъ Роб. Шуманъ.
19.10 Празднична музика. 21.00 
Съобщение на английски. 21.45 
Пъстъръ часъ. 23.00 Съобщ. на 
нЪмскп и английски.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ. 18.10 Продълж. 
на концерта. 19.20 Прочути соли
сти нзпълняватъ: 1. Адажио въ 

I Е-дуръ (Моцартъ). 2. Два откъ
слек изъ сюитата „Свирачътъ на 
флейта“ (Руселъ). 3. Мефисто — 
валсъ (Листъ). 4. Графа изъ кон
церта за виолончело въ Д-дуръ 
(Тартини). 20.00 Радио-пиеска.
21.10 до 22.20

БАЛКАНСКИ КОНЦЕРТЪ.
Внжъ подробности програма въ 
Радио-Софня и БЪлградъ. Съ
щия концертъ ще се препредава 
п отъ Загребъ и Любляна. 22.20 
Плочи. 23.30 Музика отъ Виена.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Концертъ. 19.20 А1алъкъ 
концертъ. 21.10 до 23.00 Разно- 

. образно предаване (сопрано, ба- 
1 рнтонъ и оркестъръ). 23.30 Ме

лодии и ритъмъ. 1.00 до 4.00 Но
щна музика отъ Виена.

ЩУТТАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
19.00 Изъ прочутитЬ опери (Вср- 
ди( Маскаии, Доницети и Пон- 
киелн). 21-Ю до 22.10

ТАНЦОВА МУЗИКА.
Свири оркестъръ. 22.10 Балади 
нз1. цФлт. свЪтъ. 23.30 Португал
ска орксстрова музика, препре
даване отъ Лисабонъ. 1.00 Фил- 
м<-на и кабаретна музика. 1.00 до 
3.00 Нощенъ концертъ.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
19.15 Шуманъ: фантазия оп. 12. 
20.00 Танцова музика. 23.10 Лю-

И тъй, когато въ 
ливо-токова верига 
съпротивление, 
конденсаторъ, последната ще пре
дизвика закъснение на тока спря
мо напрежението, а конденсаторъгъ 
ще предизвика закъснение на напре
жението спрямо тока, съ други д\ - 
ми тЪ се протнводействуватъ и въ ' 
момента когато привидното съцро, 
тивленне е равно на капацитивно го, 
тЪ се уннщожаватъ н остава да дей
ствува само омовото съпротивле
ние, което се преодолява отъ на
прежението. Въ такъвъ случай 
имаме

ФЕДРА
опера въ 3 д. отъ Пизети.

ЧЕ ХОСАОЬАШ КО
ПРАГА 1 470 м. 120 кв. 638 кц.

16.15 Лека музика, 
ненъ орк. 20.30 л 
театъръ.

Стената на дявола 
опера отъ Сметана.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
■20.10 На^оденъ“ орк. 21.00 ' Лека 
музика. '22.10 Пъстра музика. 
24.00 Духова музика.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
20.45 Шрамелъ и солисти — го- 
лФмъ концертъ. лека музика.,
22.10 Симфониченъ концертъ: 
Увертюра (Шубертъ); Френска 
сюита (Бахъ); ВЬчното желание 
(Новакъ).

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

12.15 Лека музика. 16.00 Лека му
зика. 16.30 Забавенъ концертъ.
17.35 Канцонети. 18 15 Солисти — 
сопрано и алто. 20.00 Катовице. 
22.00 Творби па Шопенъ, 23.00 
Струпенъ квартетъ № 13 (Бсто- 
ненъ).

ВАРШАВА II 217 М. 10 кв. 1384 м.
18.40—20.00 Танци. 23.25 Мецосо- 
прано и цигулка. .24.05, Модерна 
муз. за пиано.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.20 Оперни арии и романси за 
баритонъ. 23.20 Лека музика — 
струпенъ квартетъ.

КАТОВИЦЕ 396 м. 12 кв. 750 кц.
19.00 Соната въ фа-мажоръ (Бе- 
товенъ). 20.00 ГолЪмъ концертъ 
забавна и оперетна музика — за 
всички станции. 23.10 Лека му
зика и романси.

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
23.30 Чч часъ филмови мелодии.

БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.
13.10 Хилда Шашко и Андрашъ 
Хавасъ пЪятъ. 14.30 Плочи. 18.10 
Циг. оркестъръ. 19.45 Концертъ.
21.10 Опернпятъ оркестъръ; Ле
ля Симона (Дохнани); У1-а рап- 
содня (Листъ); Любовь и Вое- 
ненъ танцъ (Райтеръ); Вариации 
върху една унгарска тема (Бутп- 
кай); Зимни картини (Череми); 
Балетъ (Райтеръ); Муз. моменти 
(Шубертъ-Дохнани). 23.00 Унгар
ски пЬсии п танци. 24.00 Фан
фари.

БУДА-ПЕЩА И 834 м. 12 35? ::ц.
21.20 Плочи. 22.05 Унгарски орке
стъръ.

с- е. с- р-
МОСКВА РВ1 1744 М. 300 кв.

18.30 Артисти-любители. 20.00 Ли
тературно предаване. 21.15 Кон- 
цертъ.

ГЕРМАН ИИ

на слушалкитЪ.
Малъкъ ключъ съ две положе- 

I пия е предвиденъ за превключва
нето „срЪднн = дълги“ вълни. 
При положението „срЪдни вълни", 
антената се включва носледова- 

измЪняеми конден- 
. 500 см. 
При поло- 
конденса■ 

паралелно съ

• ВЕЧЕРЬ.
18.00. Часъ за детето. Участвуватъ: 

II. Балабановъ и др.
19.00. Иванка Христова и нар. сед- 

морка изп. народни пЪсни.
19.30 Българската пФсепъ преди 

освобождението, говори д-ръ Ва
сил ь Спасонъ.

19.45. Цикълъ Бетовенъ — 62 кон- 
цер гъ: Соната оп. ПО; Вариации 
вь фа мажоръ. Турски маршъ, 
изп. Тамара Янкова на пиано.

Около 20.00 часао точно време.
20.15 Забавна музика.
21.15 Народна музика.
20.50 Пет. календаръ, Б. Т. А. и пр.
21.10 Предаване отъ Виена: Бал

кански концертъ. Следъ концер
та танци внжъ БЪлградъ.

23.10. Танцова музика.

царня се 
Междунарондия радно-съюзъ. За
седанията ще продължатъ до1 ския 
1 мартъ т. г., като следъ тази дата, 
пакъ въ този градъ, що заселавл ( 
официалната конференция па теле. 
I рлфо-пощенскитЪ адмннпсгр; ции 
въ Европа.

Най-важния гъ въпросъ, съ който 
ще се 
цпп е новото I 
радио-вълинтЪ.

Като представители на България 
Р1 конференцията, заминаха за 
Моптрьо иижснернтТ. Иванъ Ган 
чевъ

Върху бобина отъ плътенъ 
гланцнранъ картонъ, съ диаме
търа, 9 см. и дължина 15 см., на
виваме 140 навивки жица 0,5 па
мучна изолация, като правимъ от
води на 15, 25, 33, 40, 45, 51, 57, 62, 
67, 72, 80, 88, 96 и 105 навивки. 
Още по-добри резултати дава бо
бина навита съ „кошничарска плет
ка“ (радиусъ 4 см.).

ОтводитЪ съединяваме съ кон
тактите на два специални ключа-

Само индукцията и резонансътъ
Паралелно съ нашия радиокурсъ, 

който е повече практически, откол- 
кото Теоритически, ще даваме по- 
подробни сведения относно раз
глежданите въ курса въпроси.

Този плтгь ще говоримъ за само.

индукцията.
Електрическиятъ токъ произвеж

да въ продължението но проводни
ка магнитни полета. Като пустнемъ 
токъ презъ една намотка, той обра
зува магнитно поле, което е перпен. 
дикуляио на плоскостьта, върху 
която лежи тази намотка. Тъй обра
зуваното магнитно поле произвеж 
да въ същата намотка ново напре
жение, което действува въ обратна 
посока иа първото такова Това яв. 
лепне се нарича

САМОИНДУКЦИЯ
Ако има неколко намотки, маги, по
лета се събиратъ въ едно общо по
ле. Сгнщо така, при пускането на 
тока, индукционната бобина му 
оказва съпротивление. Когато при 
изменение на тока съ 1 амперъ въ 
секундата се възбужда 1# волтъ 
противоелектромагнитва сила, само- 
ипдукцията е 1 хенри. Тази величи. 
на е грамадна.

Всека намотка има собствено оми- 
ческо съпротивление; но правнятъ 
токъ не губи силата си минавайки 
презъ бобината. Обратно, при про
менливи токъ, действува протнво- 
електромоторната сила на самоин-1 
дукцията, която привидно увелича
ва съпротивлението. Това е тъй на- 
речениятъ реактансъ. Реактансътъ 
е толкова по-впсокъ, колкото е по- 
висока- самоиндукцията и фреквен- 
цията па променливия токъ. Ето за
що за кмситЬ вълни, чийто фрек- 
венцъ е много високи, необходими

Подобрение нз българ. оадио-поедава^е
Нд 22 т. м. въ Моптрио — Швсй- | делегация ще нека отъ конферси-

■ откриватъ заседанията па цпъта да бл.дс определена самосто 
ятс.тна отделна вълна за бългап.

1 ския н. цнопалсиъ радио предава- 
' гель. Сегашната радио-вълна, иа 
която работи нашия радио предава- 
телъ се споделя отъ исп. нската ра-

I .".поетапния въ Сарагоса и отъ една 
| норвежка радио-станция. Това по.
ложенпе смущава българското рй- 

запимаята. двете конфереп-1 дио-прсдаваис п особено въ нзве- 
разразпределенне на|сгин части, на Европа — близко до

радиусън. на действие п.а тия две 
! радиа станции предаването на 
радио София се съвсемъ заглушава 

| Неудобството е особено големо се.
га, когато мощностьта на радио Сл- 

и Григоръ Узуновъ. Пешата (регоза е значително увеличена.

се I 
I телно (АС) съ 
саторъ са» капаиитетъ 
(твърда» диелектрикъ). I 
жението „дълги вълни", 
торъта» се включва 
бобината (АД и ЗС).

При приемането, предвижваме 
по контактите едновременно двата 
плъзгача. Като чуема» станцията, 
въртима» конденсатора, търсейки 
иа кристала най-добра точка. Като 
се намери такава точка, .минава се 
къмъ п.п»згачите и придвижвайки 
ги, ту единия, ту другия, добиваме 
най-голема сила на слушане. На
стройката става още 
чрезъ настройването на 
мия конденсаторъ.

Кристалниятъ детекторъ „Ком- 
плексъ“ дава отлични резултати и 
доставя удоволствие иа радиолюби
теля, тъй като при този монтажъ 
селективностьта и силата на прие
мането зависятъ отъ умението и 
сржчностьта на манипулатора. Ето 
защо ние го препоръчваме на всич
ки опитни „галенисти“.

За по-подробни сведения, чита
телите да се обърнатъ къмъ тех
ническата ни служба.

23.30. Часъ за всички: Зонка Чула- 
рова и нар. оркестъръ изп. Г"* 
родни песни..

24.00 Край па предоаването.
23.00. Сказка на есперанто.

Радно=Варна 
|?,00 Забавна музика. 12.10 Часъ па 
морето: 1. Фанфари. 2. морски 
разкази — чете Павлина Попова. 
3 ?1орски календаръ. 4. Концертъ 
па флотския духовъ оркестъръ, 
1..П •!. Якимъ Попплиевъ. 5. Фап-
(Ьлри. 12.55 Новини, съобщения, 
ГиччН. 13.45 Мара Иванова. Георги 
Ст.итвъ п народния оркестъръ изп. 
|;Н1Кй V- з“ от1. Ал. Кръстеви. 

1ч.П() Часъ на малките слушатели. 
1. Приказки — четатъ: Пенка Ико- 

• .••■•на и Дим. Стратсвъ. 2. Малко 
-г.шка. 3. „Червената ^пчпна -

[ юпиеса по Бр. Грнчъ. 19.00 г!а- 
!;и гл-зика. 19-30 Изъ нашето 

Черноморие, 14. „Село свети
чете артиста Любепъ 

оьо. Г’.45 Забавна музика. 
Камерна музика. .Моцартъ -- 

. ,1 нощна музика* изп. ква.
Г,..1квъ, Бенцъ, Д-ръ Великовъ,

ЮГОСЛАВИЯ 
БЪЛГРАДЪ 437 м- » кв. М6 КЦ.

1.1ОП Народен, оркестъръ. П- ;' 
I->мово мелодии. ■
1110 Изъ оперит!» на Пучини, 
П.ить: Антонио Кортисъ, Перти- 
I,. Лаурн Волни, Ецио Пиииа,

бими оркестрови ^онти: 1. Ле|1- 
никотрошачката ^Чайковски). ?5. 
Пера. Гинтъ—сюит8 № 1 (Григ ь). , 
3. Малка сюита (Дебгоси). 4. 1 
Южните Алпи <<1,ишеръ). 22.25) 
Разнообразна музика.

• ©РАННИЯ
ПАРИЖЪ ПТТ 432 А'- 1*0 кв. 695 кц.

18.05 Лека музика- 19.35 Творби 
иа Франс!» Бускс. 20.05 Два щац- 
сона. 20.30 1-ва симфония (Бето
венъ). 22.00 Пиано (Дсбгоси, 
Стравински). 22.30 Лирична ве
чери: Из1> „Годишните времена" 
(Хсндела.); Сократъ (Сети); Жа
на д’Аркъ (Мапуслъ).

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Парижъ. 22.30 Симфония 
№ 3 съ хора» (Ропарцъ) и Псалма» 
№ 46 за сопрано, .хора,, орк. и 
оргелъ (Флоранъ Шмитъ).

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. ЮО на. 648 кц.
18.25 Парижъ. 21.45 Парчета за 
цигулка. 22.30 Препредаване.

МАРСИЛИЯ 400 м. ЮО кв. 749 кц.
18.00 Препредаване. 19.00 Пъстра 
програма. 19.45 и 22.00 Плочи.
22.30 Препредаване.---- ------ 7 м По кв 776 нц.
22.00 ’/г часъ френска < 
музика.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КДСИ ВЪЛНИ) 25.40

11.30 Фанфари. 11.40 Арабска 
муз. 12.00 II д. на „Джоконда“. 
13.00 Лека музика. 14.30 Нар. пЬ- 
сни. 17.00 I д. на „Карменъ". 18.15 
Симф. танци. 20.37 Изъ „Фаво
ритката". 22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 КЦ.
' 20.19 Съобщ. иа ба»дгарски, урока» 

итал. 20.37 Прочути ноктуриа.
21.15 Сопраиото Вианели.

РИМЪ I 421 М. 120 К1. 713 кц.
18.15 Чело. 20.30 Милано.
Комедия; конц. иа пианиста 
реръ. 24.15 Танци.-

МИЛАНО 369 м. 50 «в. 314 кц.
18.15 Баритопа» й сопрано 
оперни арии. 20.20 Духовъ орке
стъръ. 22.00 Отъ Миланската 
Скала

Кристаленъ детекторъ „Комплексъ“
По-сложенъ по конструкция, но | контакти съ 15 положения. Плъзга- 

по-лско изпълними отъ описания чътъ на първия превключатель е 
въ брой 70 „Вариатора.“ е прием- съединена, съ „земя", а плъзгачътъ 
пика»тъ, въ който бобината е съ 1 на другия — съ изходящата букса 
отводи, а настройката се произ
вежда при номощьла на контакти 
и измЪпяема» конденсатора»

ри.
20.5
би на Шубертъ — пЪние и цпгул-
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3
мартъ мартъ

СУТРИНЬ.
ободрителни ДУМИ,

„Дарне"

21.45

С. С. С. Р.
РОМЪНИЯ ИТДЛЯИ

или

Иванъ

камерна

Германия — плочи по

софий-

времето,

Бето-

Више-

соб-

(Мо- 
Болф-

14.15
16.45

СОФИЯ
Варна, Стара«3агора

музика.
Ободри-
новини.

гово-
отъ

МОСКВА РВ1 1744 М. 300 ИВ.
18.30 и 20.00 Концерти. .

ГЕРМАНИЯ

20.20 
кон-

_ лика.
пФсень“

<ва  и тракий
ската тройка изп. народни пФсии.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
20.20 Милано. 22.00 Отъ театъра 
Санъ-Карло

СУТРИНЬ.
7.00 Маршове. 7.10 Лека
7.30 Народна музика. 8.00 
телни думи, точно време, 
църковспъ календар*!».
8.15 Утриненъ концертъ:

1. Пречинито (Вахеръ).^ 
ски лендлеръ ('г'”1''- '

но сърдце,
Щраусъ). 5. Винаги или

7.00 Маршъ, 
точно време.

7.05. Четвъртъ часъ радиогпмнасти- 
ка.

7.20. Народна музика.
7.30. Новини, точно време.
7.45. Лека музика.
7.55. Църковспъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00. Забавенъ концертъ.
8.30. Край.

календаръ, но- 
времето, БТА,

ФРА5ДИЯ
ПАРИЖЪ ПТТ 432 ц. 120 кв. 695 кц.

18.25 Лека музика 19.35 Кармепъ 
Формс, цигулка. ' 19.50 Дххоиъ 
квиитетъ. 20.00 Романси и лидо- 
вс. 20.30 Оргелъ. 21-30 Чело. 21.15 
Радио-фантазия. 92.30 „Алкадътъ 
на Заламса", пиеса по Калде- 
ронъ. 24.45 Отъ валса до биги- 
пата.

НИЦА 253 м. 60 нв> 1Ю5 кц.
18.25 Парижъ. 1935 Пъстра про
грама. 20.30 Парижь- 21.30 „Дан- 
тистъ“, фарсъ. 22.30 Парижъ.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 640 кц.
19.35 Парйжъ. 22.00 Лека музи
ка. 22.30 „Мария Антоанета, френ
ска кралица", пиеса отъ Марсе- 
ла Моретъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 К». 749 кц.
17.35 Препредаване. 19.00 Детски 
часъ. 19.45 и 22.15 Плочи. 22.30 
Театъръ предъ микрофона.

ОБЪДЪ
12.00. Народна музика (плочи).
12.15. Забавна музика.
12.30. Какъ се създаде българско

то опълчение, говори 
Стойчевъ полков. о. з.

12.45. ОбЪденъ концертъ: 1. Увер- 
тюра къмъ оп. Йесталката.
(Спонтнни), 2. Ария на Едгардъ, 
III действ. изъ „Лучия ди Ламер- 
муръ" (Доницети), изп. Пистро 
Менесклади, тепоръ. Около 13.00 
Ч; точно време.

13.00 Бюлетинъ на БТА.
13.10 Продължение на концерта:

3. Единъ тъй скъпоцененъ ме- 
талъ, дуетъ изъ I действ. на оп. 
„Севилски бръснарь*4 (Росини), 
изп. Анре Боже, баритоиъ и Ви- 
лабела, теноръ. 4. Фантазия изъ 
балета „Попелия“ (Делибъ).

13.27 Радио-посгь: беседа за граж
данина и младежа.
13.30 Новини, сведения за времето, 

БТА, борси, съобщения
13.45 Концертъ за цигулка и орке- 

стъръ № 5 въ ла мажоръ (М- 
цартъ), солистъ Йозефъ ” 
сталъ.
Около 14 ч. точно време.

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

ОРЛЕТО
опера отъ Онегеръ и Иберъ.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
20.20 Плочи. 22.00 Комедия. 22.35
Китара. 23.20 Симф. муз. 24.15 
Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 М. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Оперни мело
дии. 21.30 Оркестъръ Четра. 22.00 
Брилянтна музика.

единъ
ски)
(плочи).

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 на. 517 кц.
21.00 Пиано. 21.45 Конц. 23.15 
Лендлери.

ПОЛША
ВАРШАВА I 1331 м. 120 кв. 224 кц.

12.25 Били Майерлъ свири. 13.03 
Конц. 16.30 Забавенъ концертъ.
17.40 Равелъ-Мило. 18.30 Оргелъ. 
20.00 ГолЪмъ концертъ филмови 
шлагери. 22.05 „Висла“, сюита отъ 
Рудницки. 24.05 „Полония“, сим- 
фения (Млннарски).

ВАРШАВА II 217 м. 10 ка. 13)4 М.
18.40—20.00. Танци. 23.40 Е. Бен- 
деръ пТ.е. 24.00 Танци.

КРАКОВЪ 293 м. 5 ка. 1022 кц.
19.30 Маршове за пиано. 22.50 
Плочи. 23.20 Мандолиненъ ансам- 
бълъ.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
22.50 Румънска рапсодия (Голе- 
станъ). 23.35 Рондо и сон|гга (Бе
товенъ).

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
19.05 Оперни арии за мецо-сопра- 
но. 22.50 10 минути клавесинъ.
23.10 В. Буркатъ, пиано.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 477 кц.

19.30 и 20.00 Лека музика. 21.30 
Творби на Шарлъ Хени. 22.45 
„Самъ“, комедия отъ Анри Дю- 
верноа. 23.10 Хубави плочи.

БАЛТ. ДЪРЖАВИ
КОПЕНХАГЕН! 255 ” “• «» «Ц.

21.10 Симфоннченъ концертъ, 
днр. Фрицъ Бутъ, солистъ Шура 
Черкаски, пиано: Енигма (Ел 
Таръ); Конц. № 1 (Листъ); У-а 
симфония (Бетовенъ).

МАДОНА 515 м. у ка. 5)3 кц.
19.35 Лека музика. 20.30 Симфо- 
ииченъ концертъ: Перпстуо мо
биле (Шьенхеръ); Конц. за пиано 
(Шуманъ); 1Ц-а симф. (Бьорс- 
зенъ).

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

18.25 Лека музика. 20.05 Танга и 
валсове. 20.30 Струненъ квартет" 
(Ропарцъ). 22.00 Романси. 22 30 
Симфопиченъ концертъ, днр.Ан- 

сК:<^ел^иата.
е̂„.

вински); Нобнлисима внзноне 
(Хиндемитъ). 24.45 Валсове.

НИЦА 253 м. 60 кв. 111$ кц.
18.25 Парижъ. 19.35 и 20 щ Пчп 
чн 20.30 Парижъ. 21.30 Плочи 
2!.45 „Ле вочеро". 22.30 Лека мг- 
зика. 23.00 Музикъ-холъ. '

ВЕЧЕРЬ.
17.30 Народна музика изп. 

ската кореняшка група.
18.30 Забавна ии танцова музика.
19.30 Групата „Българска **— 

изп. народни пЬсни.
Около 20.00 ч. точно време.

20.00 Легенда (П. Стайновъ); Тра- 
икй танци (П. Стайновъ;, Българ- 
гарска сюита оп. 21 (П. Владиге- 
ровъ).

20.00 Гуди Гудевъ и нар. оркестъръ 
изп. народни пЪсни.

21.30 Новини, изгледи за 
БТА, спортъ, съобщения.

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения. • 

21.55 Увертюра 1812 г. (Чайков- 
ски) изп. хоръ и орк. (плочи). 
Симф. № 3 (Херойка) на ” 
венъ, изп. оркестъръ .

22.35 Народна и забавна и танцова 
музика.

24.00 Край на предаването.

Радио=Варна
17.30 Часъ на малкит-Ь слушатели: 
1. Приказки — четатъ: Веса Кума
нова и Дим. Стратевъ. 2. „СЬнкн 
отъ миналото" — радио-сценка изп. 
артисти отъ Варненскиятъ наро- 
денъ театъръ. 3. Забавно, но пъкъ 
и полезно. 19.00 Десеть минути за 
жената. 19.10 Популярни мелодии.
19.45 Бележити музиканти. „23. „Ри- 
хардъ Щраусъ". 20.00 „Хайдушка 
сюита“ отъ Хр. Маноловъ изп. со
листи и народния оркестъръ. 20.30 
Героична музика.
12.30 „Днешниятъ праздникъ“ — 
полк. Божиловъ. 12.45 ОбЪденъ кон
цертъ на радиооркестъра. 13.25 Но
вини, съобщения.

ЮГОСЛАВИЯ
ЬЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 606 кц.

13.00 Народни п-Ьсни пЪе Зорка 
Катинска: По градини месечина 
сияе мека; Промиче момиче; 
крозъ село; Ненадъ вале бЪли 
рози; Одъ нощесъ те драга више 
любитъ нече; Зоруле пусто; Де- 
веть съмъ земли проходилъ;

' 13.35 Салонна музика: Изгубена 
хармония (Съливанъ); Светили
щето на сърдцето (Нетелби); Се
ренада (Кройдеръ); Сънь за 
южното море (Кнрхщайнъ). 14.00 
Инф. 14.10 Забавна музика: Ве
роника (Юрманъ); Берлиновп 
валсове; ария изъ „Ловците на 
бисери“; Берсьозъ (Агерби); Дет
ски песни (Бервнлн); фантазия 
изъ „Карменъ". 17.45 Хармоники. 
18.00 Татяна Батрпняцъ пес 
канцонетн. 18.30 Цнгаискиятъ ор
кестъръ на Анте Груича изп. на
родна музика. 19.50 Енигма вари
ации (Елгаръ). 020.15 Инф. 21.00 
Отъ Загребъ. 21.30 „Мислила си 
да обичашъ", драма огъ Сабатие 
— Улманъ 23.15 Злата Джуидже- 
нацъ, примадоната на Белгр. 
опера.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
21.00 Сопрано и оргеп». 23.30 Ан
глийска музика.

РОМЪНИЯ
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 123 кц. 
БРАШОВЪ 1175 м. 150 кв. 160 кц.

12 00 Плочи. 13.10 и 14 30 Нар 
муз. и танци. 18.02 Хорът ъ „Ви- 
сарвопъ" изп. православни пес
нопения. 18.40 Западна духовна 
музика. 19.15 и 20.05 Оркестъръ и 
Анна Клайне, сопрано — Вагне-

АНГЛИЯ
ЛОНДОН! (ЮЯСИ) 16.)6; 19.М; 75.53.

8.30 Филмова музика. 9.25 ВВС 
оркестъръ. 12.45 Оргелъ. 14.15 
Синкопна музика за пиано. 16.15 
Авиаторите свирятъ. 18.35 Танци 
отъ хотелъ „Савоя" 19.20 Орк. 
муз. 20.20 Орк. „Календеръ".
22.30 Пиано. 24.25 Танци.

И
ПШК1 

СОФИЯ
Варна, Стара>3агора«

Ч ЕХОСАОВ АШ КО
ПРАГА I 470 м. 120 кв. 630 кц.

18.40 Сонатина за кларинетъ и 
пиано (Крепчи). 19.25 Фанфари.
20.30 Творби на Сметана. 21.30 
Хорове на Сметана. 22.30 „Моя 
животъ ,(Сметана).^23.20 Плочи.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 и 21.00 Лека музика. 21.40 
Детски хоръ. 22.10 Словашка сю
ита (Новакъ). 24.00 Забавна про
грама за „лека нощь".

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
18.30 Музикаленъ часъ — пение, 
цигулка и чело. 20.45 Словашки 
песни.

, 4.
Толъ“ 

„Птицепродаве- 
„Виенска 

„Цигански 
9. „Пресио- 
„Царевичъ“ 

(Лехаръ). 11. „Децата на водата“ 
(Лехаръ). 12. „Многообичннятъ“ 
(Досталъ). 13. „Вълшебната го
спожица“ (Бенацки). 14. „Въ 
страната на усмивките“ (Ле
харъ). 16. „Бащата отъ Динг- 
сда“ (Кюике). и 17. „Бедниятъ 
студенгь (Мильокеръ).

ЛАЙПЦИГЪ 312 м. 120 кв. 7В5 кц.
17.00 Концертъ. 19.20 Дворжакъ: 
Струненъ квартетъ ф-дуръ, оп. 
96. 20.00 Музика на народни ин
струменти. 21.10 до 23.00 
ВЕСЕЛА ВОЙНИШКА ВЕЧЕРЬ 
23.30 народна и заб. музика.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 650 кц.
17.00 Заб. музика. 21.10 Концертъ: 
1. Ув. къмъ операта „Царските 
деца“ (Хумпердиикъ). 2. Шехере- 
зада (Римски-Корсаковъ). 23.15 
Виоленъ концертъ: 1. Бетовенъ 
— Концертъ за цигулка и орке
стъръ въ Д-дуръ, оп. 61 алегро 
ма нонъ троио, Ларгето, Рондо. 

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 М. 120 кв. 1031 кц.
20.00 Фр. Шубертовъ концертъ 
(плочи). 21.10 до 23.00

' САМО ТАНЦИ1!
23.20 до 1.00 пакъ танци.

БЕРЛИНЪ (кжеи вълни)
Азиатска програма 
7.05 Нар. песни. 7.10 до 8.00 Пъ
стра музикална програма. 8.00 Съ
общения. 8.15 Пъстра музика. 9.45 
Французкото трио — Мозе — 
свири! 11.00 Хармоники. 13.00 Заб. 
концертъ. 14П5 Концертъ (про-: 
дълж.). 15.15 Хармоники. 15.45 
Клавирна музика отъ Шуманъ.
17.15 до 18.00 Изъ прочутите 
опери и оперети.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концерт ь. 18.10 Продълж. 
на концерта. 19.20 Песни и кла
вирна музика. 20.30 Актуа.тенъ 
прегледъ. 21.10 до 22.30

ТАНЦОВА МУЗИКА 
свири оркестъръ и солистъ. 23.35 
Народна и забавна музика. 

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц. 
19.20 песни. 21.10 до 23.00 
Паулъ Гренеръ дирижира 

ствеии произведения.
ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.

15.00 Изъ немските опери. 17.00 
Забавна музика. 20.00 Забавна 
музика. 21.00 Съобщения 21.15 
Свирещиятъ и пеещиятъ Франк- 
фуртъ. 23.30 Народна и забавна 
музика. 1.00 до 3.00 

ОТЕЛО
опера въ 4 действия отъ Верди. 

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
20.15 до 22.00 часа

ОПЕРЕТЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
участва — сопрано, тенори, гово
рители, хоръ и оркестъръ: 1. 
„Балъ въ операта (Хойбергеръ). 
2. Валсъ изъ „Графъ фонь Люк- 
сенбургъ“ (Лехаръ). 3. „Прин- 
цътъ отъ Туле4' (Катнигъ). 
„Ева“ (Лехаръ). 5.^ „Въ 
(Досталъ). 6. „Птици 
цътъ“ (Целеръ). 7. Изъ .. 
кръвь“ (Щраусъ). 8. 
баронъ“ (Щраусъ). 9. 
нагь“ (Супе). 10.

Ра дио=Варн а
София, 12.00 ОбФденъ концертъ.

12.30 „Родолюбието е дългъ“ — В. 
Николова. 12.40 Цитровъ концертъ. 
12.55 Новини, съобщения, борси. 
13.45 Пенка Милева, Цветана Геор
гиева и „Приморската тройка“, изп. 
народни песни.
18.30 Часъ на селските читалища:
1. „Съвети къмъ пчеларите“ — Ге
орги Г. Марковъ. 2. Народна музи
ка. 3. Нашето зърнено пронзвод- 
ство4*, говори Тр. Чотуковъ. 4. 
Народни хора и ржченици. 19.15 
Веселина Златарева изп. народни 
песни. 19.40 Малко хуморъ — чете 
артиста Петъръ Василевъ. 19.55 Бе- 
ТППП1П. --- Г" 1П(гКгшиа Ми 4“товенъ — „Симфония №4".

ЮГОСЛАВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 616 кц.

13.00 „Животътъ на поета“, 
симф. драма (Шарпантие) 14.00 
инф. 14.10 Изъ чехеките опери.
17.50 Детски часъ. 18.30 Народ
ни песни пее Добрина Янкичъ: 
Цветала ми ружа; Колко има 
Яно; Днесъ е осми день; Волимъ 
дику; Що се чува у града; Сър- 
до моя. 19.00 Препредаване музи
ка оть ресторантъ „Мажестикъ“.
20.15 Инф. 21.00 Хуморъ. 22.00 
Оперни откжелеци пеятъ Люд
мила Слатинъ и Владета Попо-

ВЕЧЕРЬ.
18.30 Часъ за селото. Бистришката 

четворка изп. народни песни. Въ 
почивката: Разкззъ, чете-артистъ.

19.15 Борбите на българите за ос
вобождение отразени въ чужди
те литератури, говори Петъръ 
Дениковъ.

19.30 Концертъ посветенъ на Сме
тана по случай рождения му день 
(2. III. 1834 г.) 
Изъ „Моето отечество“: 
градъ и Зарка.
Около 20.00 ч. точно време.

20.00 Концертъ на Петъръ Райковъ, 
басъ:
1. Ария из ъоп. „Продадена неве
ста44 (Сметана). 2. Ария изъ оп. 
„Русалка" (Дворжакъ). 3. Въ кла
денеца (Блодекъ). 4. Библейска 
песень, Масарикова песень, Сло
вашка народна песень, (Двор
жакъ).

20.30 Концертъ на радио-оркестъра, 
солистъ Димитъръ Неновъ, пиа
нисти. 1. Концеруо гросо (Хен- 
делъ). 2. Концертъ въ ре мажоръ 
(Хайднъ). 3. Траурна симфония 
(Локатели).

21.30 Исторически 
вини, изгледи за . 
стопански съобщения.

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 Концертъ на ЕвгенияУминска. 

Около 22.00 ч. точно време.
22.25 Забавна музика.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край на предаването.

 7.10 Весела му- 
Съобщения. 10.00 до 

прочути опери и опере- 
-з свири! 11.45 

13.00 Концертъ. 
на англ.
Съобщ.

МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.
18.30 Препредаване опера 
драма.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (идеи вълни) 

Азиятска програма. 
7.05 Нар. песни, 
зика. 8.00 
10.45 изъ , 
ти. 10.45 Войската 
Пъстра програма. : 
14.00 Съобщения I 
Концертъ. 15.00 
Плочи.
Африканска програма. 
17.40 Нар. песни. 17.45 Музика, 
за органъ (Токата — пастарална 
отъ Бахъ). 19.10 Музика. 19.45 Съ
общения. 20.00 Симфоннченъ кон
цертъ. 21.00 Съобщ. на англ. 2145 
до 22.30 Унгарска музика и песни.
22.30 Нар. музика. 23.00 Съобщ. на 
немски и английски.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Забавенъ концертъ. 19.00 
Весела кантата (Врьотида.ть).
19.30 Погребална контата отъ 
Брабекъ. 20.30 актуаленъ пре
гледъ. 21.10 до 23.00

ДОНЪ ЖУАНЪ 
комична опера въ две действия 
отъ Моцартъ. Вижъ съдържание
то въ 8 стр. 23.35 Нощна музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
19.00 Клавирна музика. 21.10 до- 
23.40

МАДАМЪ БЪТЕРФЛАЙ 
опера въ 3 действия отъ Пучи- 
ни. Препредаване отъ Държавна
та опера въ Бреслау. 1.00 Забав
на музика. -------

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

„Донъ Жуанъ“
опера отъ Моцартъ, препредава
не отъ Виена. 23.30 Съобщения. 
24.00 до 1.00 Танц, и заб. музика.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
17.00 Заб. музика. 19.30 отъ Бре
слау. 21.10 до 23.00

КОНЦЕРТЪ
Дирижира Освалдъ Кабаста: 1. 
Песенъ отъ Бахъ — Казела. 2. 
Арфена — симфония въ Д-дуръ 
(Моцартъ). 3. Три ноктюрни (Де- 
бюси). 4. Симфонична музика съ 
тромпети (Вагнеръ). 23.20 10 ми
нути за скиорнтЪ.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
17.00 Празд. музика. 19.00 Детски 
часъ. 19.10 Народни танци. 20.10 
Весела^ музика (плочи!). 21.10 
Хансъ 'Пфицнеръ дирижира соб
ствени произведения. 22.25 Ра
дио пиеска. 23.00 Съобщения.
23.30 Заб. и танцова музика.

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 кц.
17.00 Праздн. музика. 19.00 отъ 
Виена. 21.10 до 23.00

ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ 
участва — сопрано, теноръ, пиа
но и оркестъръ. 1. Ув. „Кози 
ванъ тутн“ (Моцартъ). 2. „От
вличането отъ Сарая“ (Моцартъ).
3. Изъ операта „Ундине“ (Лорт- 
цингъ). 4. „Царь и дърводЪлецъ“ 
(Лортцннгъ). 5. Увертюра (Бе- 
нетъ). 6. Концертъ Д-дуръ за пи
ано и струненъ оркестъръ (Ро- 
флей). 7. Изъ операта „Манонъ“ 
(Масие). 8. На про.тЬть, пЪсень за 
сопрано, флейта и пиано (Пем- 
бауеръ), „Една детска сюита“ 
(Регеръ). 10. „Тураидогь“ (Верди).

,■ 12. Виен- 
• 13. 11зъ 
(Тома). 14.

(Бнзе).

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

13.10 Румънска музика 14.30 
Творби на Росини 19.17 Танци.
20.15 Малко познати оперни арии.
21.15 Отъ румънския Атенуемъ — 
симфоннченъ концертъ. 24.10 
Плочи.

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

13.10 Плочи. 14.30 Безработните 
музиканти. 18.40 Концертъ. 20.05 
Цигански оркестъръ. 23.00 Опер- 
ниятъ оркестъръ: Секретътъ на 
Сузана (Волфъ-Ферари); Сюита 
(Казела); Вариации върху една 
хусарска тема (Шмитъ); Алсиби- 
ттъ (Фаркашъ). 24.15 Джип»

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.
18.10 Оркестъоъ. 21.20 ПЬние.
21.50 Танци.

С- С. С. Р.

рови лидове. 20.35 Огъ Операта. 
БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.

13.Ю Линия Райни вериеръ, пиа
но. 14.30 и 18.10 Цигански орке
стъръ. 19.20 Плочи. 21.00 Отъ 
Кралския театъръ

Трубадуръ
опера отъ Верди. 24.20 Джазт».

БУДА ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 КЦ.
18.50 Цигански оркестъръ.
Плочи. 21.20 Оркестровъ 
цертъ.

„мурандог 
11. „Травната“ (Верди). 
ски танцъ (Гертиеръ). 
операта „Мнньонъ“ ( 
„Арлезианката“ сюита 
23.30 до 1.00 Заб. и танцова му
зика.

х 2. Реин- 
лендлеръ (Тайхъ). 3. Весели- 
съпруги (О. Щраусъ). 4. Ед- 

едно чувство (Йох. 
 2  никога

(Валдтофелъ) 6. ПсрачкитЪ отъ 
Таудснцдорфъ (Дитрихъ). 7. Ху
бавата Мюзета (Вахеръ). 8. * * * 
Стара Виена. 9. Поздравъ (Шу- 

клъ). 8.45 Почивка.
11.00 Предаване тържествения мо- 

лебеиъ отъ храма „Ал. Невски“. 
ОБЪДЪ.

12.00 Маршове.

ЧЕТВЬРТЬКЬ
вичъ. Оркестъръ; Дуетъ изъ I д. 
на „Вертеръ“; Ария — на Лоте 
изъ с.ъщата опера; Ария на Вер- 
тсръ и ;1>етъ изъ 111 Д-'» орке
стъра.; Ария на Мнньонъ; Ария 
на Вилхелмайстеръ; ария изъ 
„Манонъ"; Ария изъ „Кармснт. ; 
Оркестъръ. 23.15 Приказка за 

войникъ (Игоръ Стравин- 
нзп. септетътъ „Дарне ‘

РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ) -
11.30 IV д. на „Андре
11.40 Арабска муз. 12.00 
музика. 12.22 -
товенъ). 17.00 Нар. пЬсни.

„1 равната . маршове.
20.37 Лека музика. 22.00|'2>|5 дтанаса Тодорова

Спиш .......-----г-.------- -
12.45 Тутраканската епопея (Д. лри 

стовъ); Вардаръ, българска рап
содия (Панчо Владигеровъ). 
Около 13.00 ч. точно време.

3.10 Днешниятъ праздникъ, 
ри подполк. П. Божиловъ 
Щаба на войската.

13.20 Маршове.
13.30 Новини, сведения за времето, 

БТА, събщения
13.45 Хорътъ при соф. духовна се

минария. Около 14.00 ч. точно 
време.

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

Шепне“.
я1л^<  Пъстра 

1з.00 11Ьа симфония (Бе- 
‘.7.22 ..‘.-У.'"- 18.45

IV д. на „Травмата“. 19.10 Араб
ски орк. 2
Милано. 

БАРИ 283 м. —
20.19 Съобщ. на бълг. 20.37 Симф. 
музика. 20.56 Турска камерна 
музика.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.36 За 
желание.

Д. на

1059 кц. 20 кв.
I II» X, .1

20.56 Турска
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ЧЕХОСЛОВАШК О
[О.

увср- СУТРИНЬ.

ДОмЪ-

изп.
ПОЛША говори

Бобини „КЕМКО“,

Веселъ 
Тарантела 

капризъ 
ковъ). 22.10 Лека 
музика.

23.30 Леки 
английска

2. 
ма-

18.15 
търъ

концертъ: Двата гъл.т.ба 
же); Герда-Мария, лидъ; 
дадена невеста", оперна

4 
Мартъ 

ЮГОСЛАВИЯ

„РА ДИО-СН ВТЪ"

Радио-отдЬлъ при книжарница 
„Печатно д-Ьло“ 

София, Царь Оовободитель 8

лека музика. 20.25 Бърно. 
21.30 Концертъ: Веселъ маршъ 
(Шабрие); Тарантела (Лнстъ); 
Испански капризъ (Р. Корса- 

симф.

| Нова 
ц-Ьлъ 

Пъстра 
изъ оперети- 
-о (сопрано,

(Пьоршманъ). 5. Да живЬе 
(Херцелъ).

(Ла- 
юлка. 
(Йох.

ляци свирятъ. 22.00 
лирична драма на

Ч ЕХОСЛОВАШКО

12.45
....................... 13.45

14.15 Танци. 16.00 Музика.

(Р. 
чехека

ПОЩА
Л/усю Пиеръ, Харманли. „При- 

тежавамъ радиоапаратъ марка 
„Родно Радио“, серия „Адмирал-ь“. 
Апаратътъ работи задоволително, 
мощность извънредно голЪма. По- 
тенциометрътъ се отваря едва на
половина, при повече отваряне явя
ва се едно бучение, което все пове
че се усилва и до крайно полом<е- 
ние на потенциометра музиката съ
вършено се губи и остава само бу
чението. Затова моля, ако е въз
можно, да ми отговорите може ли

нансътъ на 
а резонансътъ 
зона.

Бобините за средни вълни нмать още и капацитнвенъ куплажъ,

да се премахне това бучение и на- 
чинътъ за отстранението му“.

Три причини сж възможни:

1. Висока фреквенцня прониква 
въ низкофреквентната часть — да 
се включи филтъръ 100.000 ома — 
300 см. въ решетката на 75.6Б7 или 
ЕБЦ3.

2. Крайната лампа е претоварена 
— да се включи противореакцня.

Анодътъ й да се съедини съ ре
шетката чрезъ единъ блокъ 5.000 
см. и едно съпротивление 1 мегомъ.

БЕРЛИНЪ (кжеи вълни)
Азиятска програма
7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Концертъ. 
8.00 Съобщения. 8.15 Концертъ. 
9.00 Съобщ. 8.15 Концертъ. 9.00 
Съобщения на английски. 9.45 до 
10.45 На седмото небе (муз. изне
нади). 11.30 Съобщения. 11.45 до 
13.00

ПРАГА I 470м. 120кв. 638кц.
20.25 Фанфари. 21.30 и? 22.10 Бър- 
нео. 23.35 Потпури.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 и 21.00 Джазъ. 21.40 Карузо 
п+»е! 22.10 Пъстра програма. 24.00 
Сонатае за флейта и струиенъ 
квартетъ (Скарлати) и Симфония 
(Сукъ).

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
18.35 Библичии мелодии (Двор- 
жакъ). 21.20 Лека музика: Циган
ска любовь (Лехаръ); Бохемска 
сюита (Марчикъ); Фурианта (Ма- 
латъ); Меланхолия серенада (Фу- 
чикъ); Маршъ (Недбалъ). 22.10 
Любовьга пжтува, вокално и тан
цово потпури.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
20.45 Цигански оркестъръ. 21.30 
Бърно. 23.25 Джазъ, 24.15 Циган
ски оркестъръ.

ПОЛША

и оркестъръ). 23.30 Танцова му
зика.

ЩУТГАРГЬ 523 М. Ю0 кв. 523 кц.
16.00 Хубави плочи. 19.00 Тонъ 
прегледъ. 20.00 Нови плочи. 21.10 
до 23.00

ЗАБ. И ТАНЦОВА МУЗИКА.
23.30 До 1.00 Танцова музика.

ХАМБУРГЪ 332 М. 100 кв. 904 кц.
19.30 Народни пЪсни. 21.10 до 23 

ИЗЪ ОПЕРИ И ОПЕРЕТИ
ЛАЙПЦИГЪ 302 М. 120 кв. 715 кц.

17.00 Подбрана програма. 19.15 до 
20.00 Танцова музика. 20.00 Вой
ската п1»е. 21.10 до 23.00

ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА 
оперета отъ Францъ Лехаръ.
23.30 до 01.0 Танцова музика.

КЬОЛНЪ 456 м. Юо кв. 651 кц.
17.00 Весела програма. 21.10 
Вижъ Хамбургъ! 23.15 до 1-00 
Нощна и танцова музика 3.00 до 
4.00 Пъстра музика.

и

френско производство, от
говарящи на най-големи
те изисквания за безуко- 
рнзнено приемане в на 
характеристиките на 
новите европейски и аме
рикански лампи за сезона 
1938—1939 год.

Високата чувствнтел- 
ность на бобините — 1 
милиамперъ на волть, не 
е последица на силна 
свръзка (куплажъ) на ан
тенната намотка, а се дъл
жи на отличните качества 
на самитЪ бобини.

БобнннтЪ на настрое
ните кржгове за средни 
и дълги вълни сж навити 
върху железни сърд- 
цевнни. Жицата за сред
ни вълни е лнцедратъ. 
Точностьта на етоло-

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53. 

9.45 Оркестъръ Анслей. 14.00 Сек- 
стетъ Хартлей. 15.00 Астонсклятъ 
орк. 16.00 Оргелъ. 16.15 Пара- 
дътъ на песеньта. 19.30 Танци. 
21.00 ВВС фанфари. 21.30 Тази 
нощь въ града. 22.00 Музикъ- 
холъ.

ва музика. 23.30 Забавна 
цова музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Заб. концертъ. 20.00 
интересна музика изъ 
светъ. 21.10 до 23.00 
Щраусови мелодии исл 
те отъ вчера и днесъ 
теноръ, баритонъ и голЪмъ хоръ

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КДСИ ВЪЛНИ)

11.30 Вокално трио. 12.00 Камер
на музика. 13.00 II д. на „Три- 
станъ и Изолда". 14.30 Камерно 
трио. 17.00 Оперни романси. 18.15 
Нар. песни. 19.10 Арабска 
ОП 47 .. ......... I.............. ... ОП ГИ

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
19.25 Пъстра програма оперет
на и :

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

1. Любовепъ парадъ (Шерцнн- 
геръ). 2. Стефани-гавотъ (Ци- 
булка). 3. Музика на летците 
Хьоферъ).

12.30 Обеденъ концертъ:
1 .Сюита II изъ „Перъ Гюнтъ“ 
(Григъ).
2. Вечерна пЬсень (Шуманъ), изп. 
Куленкампфъ на цигулка. 3. Кон-

гцертъ въ ре мажоръ за чело и 
оркестъръ (Хайдпъ) солистъ Гуи- 
лермнна Суджиа.
Около 13.00 ч. точно време.

13.15 Хигиена на предучилищна!а 
възрасти, говори д-ръ Евтимъ Пет-

ровъ.
13.27 Радио-постъ: беседа за граж
данина и младежа.
13.30 Новини, сведения за врем? 

то, ВТА, борси, съобщения,
13.45 СмЪсенъ концертъ:

1. Валсова сцена изъ оп. „Интер
мецо“ (Р. Щраусъ). 2. Ориентал
ска сюита (Попи), дир. Хансъ 
Шмидъ. 3. Въображаеми х »ри- 
зонти (Габриелъ. Форе), изп. 
Шарлъ Панзера, баритонъ. 5. Тре
та рапсодпя (Листъ).
Около 14.00 ч. точно времз.

14.15 Държавни и обществени 
ропрнятия.

- 14.25 Забавна музика.------ ------—
14.35 Търговски съобщения.
14.40 Забавна и танцова музика.
15.00 Народи амузика.

| 15.30 Кдрай.

___  Джанини и 
13.03 Коиц. 16.30 
17.35 Сола флей' 
тьта на Исуса", к 
унъ. 20.00 Лека 
Полско-шведски 
Романси. 22.15 
филхармоницм, 
солистка ~ -----------

ВАРШАВА II 317 М. 10 и*. 1314 м.
18.40—20.00 Танци. 21.05 Варшав- 
ските филхармоници.
шансони. 23.55 Лека 
музика.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
18.50 Квннтетъ за духови инстру
менти и пиано (Р. Корсаковъ). 
20.00 Забавна музика. 21.10 Лека 
музика.

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
20.00 Инстр. музика. 21.10 Камер
ни миниатюри.

ШВЕЙЦАРИЯ

ВАРШАВА I 1338 м. 120 кв. 224 кц.
13.03 Коли. 16.30 Забавна музи
ка. 17.35 Плочи. 20.15 Лвовъ. 20 
ГолЪ.мъ забавенъ концертъ отъ 
салона на И. М. К. А. 24.15 Танци.

ВАРШАВА II 217 м. 10 кв. 1384 м.
I 17.00—19.00 Танци. 19.00 Популяр

на симф. музика. 22.00 Соната въ 
до-мажоръ (Бетовенъ). 22.28 
Изъ „Карменъ“ (Бизе).

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
17.35 Валсове изъ „Кавалерътъ на 
розата". 20.15 Забавенъ концертъ 
за всички полски станции.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ443м. 100 кв. 677 кц.

20.00 Лека музика. 21.45 Весела 
вечерь — Жанъ Траншанъ, 
шаисоние, орк. и солисти.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/556.
19.30 Лека музика. 22.15 Кзар- 
тетъ „Салвати“. 23.00 Танци.

БАЛТ. ДЪРЖАВИ
КОПЕНХАГЕНЪ 255 м. 15 кв. 1258 кц.

21.00 Оперетенъ часъ: Гаспароне, 
Циг. баронъ, Хубавъ е свотътъ. 
Дяволски ездачъ, и др. 22.45 Аме
рикански шлагери. 24.00 — 2.00 
Танци.

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
19.00 Летонски пЪсни. 19.45 Са
лонна музика. 20.15 Пъстра, весе
ла програма.

12.30 „Въздухъ и слънце за децата“
— д-ръ Н. Головнна. 12.45 Брамсъ
— „Внолинъ концертъ оп. 77". 13.15 
Еми Бетендорфъ пЬе (грам.) 13.30 
Новини, съобщения, Б. Т. А. 13.45 
Малко ху.моръ — чете артиста Пе- 
търъ Васнлевъ. 14.00 Забавна му
зика. 18.00 Изъ Щраусови опере
ти. 19.00 Тонфнлмовъ прегледъ. 
19.15 Концертъ на Асснъ Мариновъ, 
флейта. 19.45 Здравеопазване. Про
студени болести. 20.00 Милко френ
ска музика.

САМО ТАНЦИ
13.00 Заб. концертъ. 14.15 Продъл
жение на конц. 15.15 Нар. муз. 
17.15 Унгарците Ви забавляватъ. 
Африканска програма
17.40 Народни пфени. 17.45 Праз- 
днична музика. 19.10 Продълже
ние на празд. музика. 20.00 На 
седмото небе 21.00 Съобщ. (англ.) 
21.45 до 23.00

САМО ТАНЦИ
ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.

19.00 Разнообразенъ часъ. 19.55 
Камерна музика: 1. Концерто гро- 
со Г-дуръ № 1 (Хенделъ). 2. 
Менуетъ изъ септета оп. 20 (Бе
товенъ). 3. Менуетъ (Валензинъ). 
20.30 Актуаленъ. 22.00 Оркестро- 
ва музика. 23.30 Забавна и тан-

окои
СО ФИЯ

Варна, Стара»3агора

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 и 21.00 Лека музика. 22.10 
Орк. концертъ. 24.00 Забавна 
програма.

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.___
20.25 3/4 часъ чехека салонна му-' 
зика.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
18.50 Отъ франсисканската черк
ва — оргеловъ концертъ. 20.45 
Фанфари. 21.30 Лека музика: 
Потпури (Хруби); Музика на сфе- 
рит-Ь (Щраусъ); Андалузки ро- 
мансъ (Саразате); Танцътъ на дя- 
волчетата (Фримлъ); Галопъ 
(Комзакъ). 22.35 Сонатннн (Но- 
вакъ).

СОТАНСЪ 443 М. 100 кв. 677 кц.
21.00 Оперетна вечерь — ?рк. и 
солисти.

БАЛТ. ДЪРЖАВИ
КОПЕНХАГЕНЪ 255 м. 15 кв. 1250 кц.

22.45 Оперни балети. 24.00 Чикъ 
Вебъ свири!

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
18.00 Маршове. 20.15 Летоиска 
музика. 21.05 Яннсъ Нндра, басъ. 
21.20 Популяренъ концертъ: Унг. 
рапсодин № 1 и 2 (Лнстъ); Анда- 
луза (Никоде); Китайски парадъ 
(Ниманъ); Танцъ (Мединсъ); Пе- 
троградски вечери, сюита (Хел- 
мупдъ).

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 18.88; 18.82; М.13. 

8.30 Творби па Хайдпъ. 9.15 Му
зикална програма. 12.45 Амери- 
кански трубадури. 13.45 Пиано. 
14.15 Тапии. 16.00 Музика. 17.00 
Филмови шлагери. 19.20 Чело. 21 
Любими мелодии. 21.30 Музикъ- 
40 !Ъ. 23.55 фанфари.

чрезъ който сс постига равномерна чувствителность на ц1лня днапазонъ 
(6 пял V на 1500 кц., 6 шт V на 575 кц., при крайна лампа 6 Е 6).

КжситЬ вълни сж. навити по система Бурнъ.

ободрителни думи, 
Четвърта, часъ 

........... . 7.20 Лека музика. 
7.30 Новини, точно време. 7.45 На- 

” ка-

ВЕЧЕРЬ.
17.30 Камерна музика:

1.Струненъ квартетъ оп. 47 въ ми 
бемолъ мажоръ (Шуманъ). ~ 
Струиенъ квартетъ въ солъ 
жоръ оп. 161 (Шубертъ).

18.30 Бистришката четворка 
народни пЪсни.

19.00 Химия и индустрия, 
проф. Тр. Трифоновъ.

19.15 Концертъ на соф. манд. квар
тетъ.

19.45 Цикълъ „Историчнско разви
тие на хоровата пЪсень“ отъ Ив 
Камбуровъ съ илюстрации. Око
ло 20.00 ч. точно време.

20.15 Концертъ на Мара Илчева, 
сопрано:
1. Роятъ се подранили Звездици;
2. Сияе небето; 3. Есенниятъ в!ь- 
търъ; 4. Ковачъ; 5. Къмъ кой 
брФгъ; 6. Чуй въ гората смър- 
тенъ стопъ; 7. Тихиятъ пролЪ- 
тенъ дъждъ. 8. Лежа въбезлюд-

Ведрина (Ан-

БЬЛГРАДЪ 437 М- 20 кв. 606 кц.
13.00 Тамбури- 13.35 Стамбулска 
роза, потпури (Фалъ). 14.00 Инф. 
14.10 Концертъ: Северна сюита 
(Торусснь); Изолнна, балетъ 
(Месажс), Птиненродавачътъ (Це- 
леръ). 17.45 Весели мелодии: 
Хайда, тройка; Бублички; Волж- 
ски пЬсни; Спин очи; Драго ви
но; Китарата на любовьта. 18.20 
Соната оп. 96 за цигулка и пиа
но изп. М. Димитриевичл» и Д. 
Гераспмснко. 18.50 Тамбури. 19.15 
Плочи по желание: Танхойзсрь, 
ув. (Вагперъ), 1812 г. (Чайк.); 
Испански танцъ (Гранадосъ); изъ 
„Веслата вдовица" и др. 20.15 
Инф. 21.00 Народни нЬсни пЪе 
Мария Маринковичъ: Дафино 
вино червено, Пиле пЪитъ по мо
ре; Дуни пЬтре; Го пратили, дЪ- 
до; Снощи минафъ, Мери Томчо.
21.30 Препредаване отъ Сараев- 

I ския театъръ — голЬмъ кон- 
1 цертъ югославянска музика. 23.15

(Шерцнн-1 Танци.
ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.

217.30 Весела вечерь. 23.15 Лека 
музика.

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

12.00 Плочи. 13.00 и 14.30 Инстру
ментална музика. 19.35 Римски- 
тТ> пинии и римскитЬ фонтани 
(Респиги). 20.25 Оперетна музика.

21.15 Джазъ-мелодии.
лп п______ 1К С1-ГЧ. лл-

Нар. пъсни. 19.10 Арабска муз. 
20.37 Итал. симф. муз. 22.00 Ми
лано.

БАРИ 283 м. 1059 кц. 20 кв.
20.19 Съобщ. на български. 20.37 
Лека итал. музика. 21.15 Тено- 
рътъ Казисъ.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.15 Изъ „Силата на еждбата“ 
(Вердн).

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
20.20 Милано. 22.00 Оперета.
24.15 Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
18.00 Отъ Академията на Св. Це- 
цилня — хоръ. 20.20 Плочи. 22.00 
Симфониченъ концертъ: Прода
дената нев-Ьста, ув. (Сметана); 
Симф. въ до-мажоръ (Моцартъ). 
Прелюдия къмъ следобеда на 
единъ фавнъ (Дебюси); Доломит- 
ска тема (Пицини); Танхойзеръ, 
ув. (Вагперъ).

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 ВеселитЪ се- 

„Лодо.Тста“, 
Масканн.

нит-Ь пустини. 9. 
дрей Стояновъ).

20.45 Цикълъ Бетовенъ — 63 кон
цертъ:
Соната , оп. 12 № 2 и Соната оп.
24 изп. Владимиръ Аврамовъ, ци
гулка и проф. Андрей Стояновъ, 
пиано.

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

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 Симфония № 7 въ ла мажоръ 

оп. 92 (Бетовенъ), дир. Кнаперт- 
сбушъ. Около 22.00 ч. точно 

, време.
22.35 Общъ седмиченъ прегледъ на 

френски.
22.45 Танцова музика.
23.30 Часъ за всички: Шесть пЪс- 

ни отъ П. Владигеровъ: Кратки 
пиеси отъ Б. Икономовъ изп. ра- 
дио-оркестра, солистка Елена Ди
митрова.

24.00 Край на предаването.

Радио=Барна

ВАРШАВА I 1838 м. 120 кв. 224 кц.
12.25 Джанини и Тито Скита. 

’ 3 Лека музика. 
1та. 18.05 „Смър- 
кантата отъ Гра- 

музика. 20.30 
концертъ. 22.00 

Варшавските 
_______ дир. Жоржеску, 
Ивета Ньовьо, пиано.

22.15 Радио-цйркъ. 23.15 Отъ ре
сторанти.

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

13.10 Трамвайджнит-Ь свирятъ.
14.30 Плочи. 18.40 Марта Зимо- 
ни, п-Ьние. 18.45 Цигански орке
стъръ. 21.20 ..Унгарски валсове. 
23.00 Отъ Варшава. 23.05 Унгар
ски танци — изп. цигански орке
стъръ. 25.20 Танци. Отъ 24.00 до
24.15 и отъ 24.45 до 1 —~ Циган
ски оркестъръ. Отъ 25.15 
24.45 Джазъ.

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

18.30 Народна1 музика. 19.30 Лите
ратурно предаване. 20.00 Кон
цертъ.

ГЕРМАНИЯ

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 649 кц.
Ж?5лПар,,жъ- 220() Шансони.
22.30 Парижъ. .

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
17.35 Препредаване. 19.00 Плочи.
19.45 Концертъ: Селски празд- 
пик!. (Дсмаркоа); Валсъ (Весели); 
Мелодия (Лекокъ); Макъ-Котъ 
(Мойзело); изъ „Тоска"; Катин- 
ка, циг. фантазия. 22.30 Парижъ. 
1.00 Нощенъ концертъ, дир. Ре- 
не-Бетонъ; Прелюдиите на Ура
гана (Брюно); Францискански 
пейзажи (Писрне); Пери (Дюка).

₽ЕНЪ 288 м. 12С кв. 1040 кц.
22.30 Френски оперетни 
тюри.

7.00 Маршъ, 
точно време. 7.05 
радиогимнасти 
У И г-»п I, т.

родна музика. 7.55 Църковснъ 
лендаръ, домакински съвети. 
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Тнкъ такъ, полка (Йох. Щра
усъ). 2. * * * Блашенка, полка. 3. 
Виенски жени, валсъ (Йох. Щра
усъ). 4. МечтитЬ на акордениста. 
валсъ (”_ ,-----------
Хайденбургъ, маршъ 
6. Шьонбрунците, валсъ 
неръ). 7. * * Щебсталка, п< 
8. Тришъ, трашъ, полка 
Щраусъ). 9. (Кусеровъ).

8.30 Край.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц.
17.00 Заб. концертъ. 20.00 Весели 
плочи. 21.10 до 23.00

ПЕТЪР!» АРКО ПЪЕ!
участва танцовия оркестъръ на 
предавателя.

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

18.25 Лионъ. 19.35 Парчета за ци
гулка. 19.50 Романси. 20.00 Пиано.
20.30 Танцъ-концсртъ. 22.00 Ра- 
дно-монтажъ. 22.30. Отъ Грено- 
блъ — големъ концертъ лека и 
оперетна музика. 24.45 „Пеистов- 
ство“, пиеса отъ Псйре-Шалюи.

НИЦА 253 М. 60 ио. 1185 кц.
18.25 Лионъ. 19.00 Концертъ Па- 
делу: Римски карнавали (Берли- 
озь); Испанска симфония (Лало); 
Ноктюрна (Дебюси); Концертъ за 
пиано и орк. (Абсилъ); Голгота 
(Иберъ); Пацификъ (Хонегеръ).
21.30 Отъ катедралата въ Мона
ко — оргеловъ концертъ. 22.30 
Лека музика и сола саксофонъ.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 648 кц.
20.30 Парижъ. Парижъ. 22.00 Шап 
сони. 22.30 Лирична вечерь. 24.45 
Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
18.00 Плочи. 19.45 Лека муизка. 
21.00 и 22.15 Плочи. 22.30 Големъ 
концертъ: Двата гъл.т.ба (Меса- 
же); Герда-Мария, лидъ; „Про- I 
дадена невеста", оперна сюита; 
Испанска увертюра (Бланъ); Га
лантен!» праздникъ (Разигадъ).

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
22.30 „Трите султанки“, комедия 
отъ Фаваръ.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (ККСИ ВЪЛНИ) ь *•

11.30 Театрални симф. 11.40 Араб
ска музика. 13.00 Нар. песни.
14.30 Йзъ „Севилския бръснарь“. 
17.00 Камерна музика. 18.15 Св
ираното Люба Мирела. 19.10 Афр. 
музика. 20.37 Изъ „Миньонъ“. 
22.00 Милано. 1.00 Калабрийска 
музика.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.19 Съобщ. на български. 20.37 
Итал. песни.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.15 Селски квннтетъ и вокално 
трио. 22.00 Милано.

РИМЪ I 245 м. 60 кв. 1222 кц.
Отъ Художествения теа- 

.20.20 Милано. 22.00 Коме- ' 
дия. 22.30 Концертъ на изв. пиа- 
нистъ Николай Орловъ. 23.20 Ри- 
тъмъ и песни. 24.15 Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.20 Танци. 20.20 Лека музика за 
духовъ оркестъръ. 22.00 Отъ 
кралската опера.

ФАУСТЪ
опера отъ Гуно.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Детски хоръ.
21.30 Ритъмъ и танци. 22.15 Пате
тичната симфония (Чайковски).

ниранитЬ самоиндукции е + О.Зо)0
Куплажътъ на настроените кржгове е високонндуктнвепъ, като резо- 

първичната на бобините за средни вълни е надъ диапазона, 
на първичната на бобините на дълги вълни е подъ днапа-

о

0

ч/бГ
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Нина, негова дъщеря (сопрано), Донъ Октивио, нейнъ годеника 
(теноръ), Донна Елвира, изоставена любовница на Донъ Жуанъ,

Ш1ШШ ■■ 1ШН
1939 ГОД.

Начало 5 мартъ намаление

по германските желЪзници
Донъ Всички сведения

и
дава почетното

БАНКА — СОФИЯ

АнглийскитЬ радио-слушатели Новъ предаватель въ Швеция 
аЙнНПТЧ ПпчКл», 11А11Ч1 “ А---- -- ---- --------- -- .--- 1ЛА

л*
V

!Г

представителство 

за България:

и
за Бургасъ —

средно 25% по 

железниците на 

другитЪ страни, 

вкл. България.

утешава 
оркестъра

Донъ 
учти- 

Свада.

')

ДОНЪ ЖУАНЪ
Опера въ две действия отъ Волфгатъ Амадеусь Моцартъ

Текстъ музика отъ Лоренцо да Поите
Ще се предава отъ Щутгарть и Виена въ петъкъ на 21.10 часа
ЛИЦА: Донъ Жуанъ (баритонъ), стариятъ рицаръ (басъ), Доннъ

60%

КРЕДИТНА
клонове: Варна, Русе и Пловдивъ 

Жеко От. Тънковъ

1 балкона.
отъ любо-

И въ областьта на музикалните 
инструменти, предстоящнятъ Лай
пцигски пролЪтенъ панаиръ отъ 
5 до 10 мартъ (технически и строи, 
телснъ панаиръ отъ 5 до 13 мартъ) 
Ще покаже, вЪрепъ на своята тра
диция, съвсемъ нови модели. Тукъ, 
вниманието па посетителя безспор
но ще бяде привлечено отъ нови
те духови инструменти, приготвс. 
ни отъ стъклото „плекси“, за откри 
нането на което съобщихме свое
временно. Още на Парижкото свЬ- 
товно изложение, презъ 1937 год., 
въ германскиятъ павилиони може, 
ше да се види, че направените му
зикални инструменти отъ стъклото 
„плекси“ имаха голЪмъ успехъ 
МногобройнитЬ пъкъ рецензии на 
най-видните французки и швейцар
ски музикални експерти, показаха, 
че въ скоро време въобще името на 
„дървените“ духови инструменти 
ше изчезне, като бяде заменено 
само съ означението „клапови“ ин. 
струменти, защото вече стъклото 
заема активно участие въ целото 
това производство. Новиятъ стък- 
ленъ строителенъ материалъ „плек
си“ е подобрили качеството па му
зикалния топи въ всеко отношение. 
Сящо и при направата на отворите 
на тези инструменти не ся необхо
дими по-раншните поставки отъ 
коркъ и памукъ, тъй като затваря
нето на клапите става херметично, 
както това никога не е било до
стигано при досегашното произ- 
водство. Изработването на тЪзи ин
струменти може да бяде извърше
но само отъ работници-специалисти, 
а и самиятъ материалъ, за да бяде

б. Разбрали каква е работата графътъ и майка му — 
старата графиня, продължиха да се ^ъзхищаватъ отъ 
чудесния приемникъ На сбогуване графътъ каза: 
„Драги ми госпоаинъ Лайчевъ, донесете ми и единъ 
допълннтеленъ високоговорители за кухнята, та втори 
пжть да не се случвать подобни неприятности*.

4. Но става все по-лошо и по-лошо. Шумътъ става 
съвсемъ непоносими. Дали този невъобразими шумъ е 
наистина отъ чудесния апаратъ? Белчо разглежда 
положението и казва . .Та тона не е моя апаратъ! 
Тукъ мерише на прегорила гоетба“.

5. Наистина цЪлиятъ шумъ съвсемъ не беше отъ ра
дио приемника. Готвачътъ изведнажъ искрещя и хукна -

обичатъ „Ламбетъ уокъ ‘
При едно запитване до слушате

лите на английската радио-станция, 
6Ъ несъмнено установено, че при 
предаване на музика отъ ВВС пре
даватель — танцовите песни за 
новия танцъ Ламбетъ Уокъ ся 
най-предпочитани. Новиятъ ^ганцъ 
ще бяде шлагера въ програмата на 
ВВС — предаватель за по-голЪмата 
часть отъ 1939 година.

презъ вратата къмъ кухнята. Подиръ него 
Какво беше станало? ~ - -------- -----
рели, а кипящата супа 
лата печка. Готвачътъ 

на

■II ЛО-ЛЕИН II на НИИИ НИШ 
(Изъ колекциитЬ на Лайпцигксия пролЪтенъ 

панаиръ 1939 г.)
годели за работа, се нуждае тоже 
отъ преработване съ съвсемъ спе
циални инструменти. Фирмата, коя
то диесъ произвежда тия инстру
менти, се счита за истински пионери 
въ областьта и ще привлече без
спорно вниманието на всички кръ
гове отъ посетители и изложители 
на Лайпцигския панаиръ.

Специално пъкъ при акордеони
те, ще могатъ да се видятъ инстру
менти, построени по новите и тъй 
предпочитани диесъ модни линии, 
следъ въвеждането на които, те 
намираха на всекягде па световния 
пазари голЪми приемъ. Сящо и 
други фирми, следващи примера. 
на първата, ся произвели пъкъ 
хармоники съ съответните нововъ
ведения. Модерните сплави отъ 
леки метали си пробиватъ сящо все 
повече и повече пять при строежа 
на музикални инструменти и благо
дарение на техните предимства, 
относно значителното намаление на 
тежината, иматъ големо бядаще. 
Медните духови инструменти напр. 
ще се правятъ вече не отъ месингь, 
както до сега, а отъ тези нови ле
ки материали. Даже и въ областьта 
на ударните инструменти, медните 
тъпани ще бядатъ приготвени сега 
само отъ лекъ метали. Тъкмо по- 
малката тяжесть на тия инструмен
ти е отъ тъй големо значение за 
всички оркестри, особено за тия, 
които постоянно пятуватъ. И въ 
това направление, човечеството, въ 
своя побсдоносенъ ходъ къмъ по- 
стояненъ напредъкъ, прави своя 
животъ все по-лекъ и по-удобенъ!

Апаратурата за новия 100 кв. пре
даватель, конто требва да замени 
10 кв. станция въ Внгра, пристигна 
отъ Америка въ Швеция. За
почнато е веднага монтирането му 
и се надеватъ, че предавательтъ 
приемъ къмъ края на м. февруа- 
рий, ще започне своето предаване.

За новата станция е избрана до
сегашната вълна на предавателя 
Тронхайнъ — 476 м.

Техн. ряководитель Ал. Владнмнровъ □ Редакторъ Ж. МДВОНЪ

“ 3айКВ
Гостбата на печката бЪ прего- 
се разливаше върху пламна-

- и Зайка заслушани въ вели
колепната музика на радиото „Филипсъ“, съвсемъ 
б-Ьха забравили, ча има гоетби на пачката.

Действието се развива въ единъ 
испански градъ около 1600 год.

Увертюрата започва съ зловещи 
акорди. Оркестърътъ тръпне въ 
тревога, спира за мигъ и се осво
бождава отъ черните мисли, за да 
се хвърли съ бЪсно темпо въ свет
лите радости на живота. Музйката 
ни рисува блЪскаво образа на 
Донъ Жуанъ и неговиять усетъ за 
живота, докато прозвучатъ отново 
зловещите акорди, темпото се за
бавя и увертюрата завършва мя- 
чнтелно въ С-дуръ.

Първо действие: Нощь. Въ гра
дината на единъ севилски рицаръ. 
Лепорело пЪе проста песничка, въ 
която се оплаква отъ сядбата си 
— би искалъ да е господари, а не 
слуга. Чуватъ се стяпки, пзпла- 
шенъ той се скрива. Отъ двореца 
излиза полумаскирания Донъ Жу
анъ. Дъщерята на рицаря би иска
ла на всека цена да го задържи и 
вика за помощь. Стариятъ рицарь 
изкача съ мечъ въ ряка. 
Жуанъ съ подигравателна 
вость му се представя.
Рицарьтъ пада убитъ. Донъ Жу
анъ и Лепорело избегватъ. Разтре
вожена Дона Ана се завръща съ 
годеника си. Двамата се заклеватъ 
да отмястятъ на убиеца.

ПромЪна: Лепорело и
Жуанъ се криятъ въ парка на по
следния. Иде Дона Елвира, която 
нЪкога е била изоставена отъ 
Донъ Жуанъ. Когато Донъ Жу
анъ изкача, за да утеши красавица
та, тримата се разпознаватъ. Донъ 
Жуанъ се измъква и предоставя 
обясненията на слугата си. Следва 
прочутата ария, въ която Лепорело 
изброява пръснатите по целия 
свЪтъ любовници на господаря си. 
Моцартъ рисува музикално, съ тън
ко майсторство, русите и чернооки
те, високите и низките, стройните 
и дебелите любовници на Донъ 
Жуанъ. Обидената Елвира замисля 
отмящение и си отива. Селяни и 
селянки, начело съ годениците 
Церлина и Мазето минаватъ весе
ло презъ сцената. Донъ Жуанъ, на
душили хубави жени, изкача като 
изъ земята и поканва „рицарски“ 
всички въ двореца си. Лепорело от
влича недоверчивия Мазето, за да 
може господаря му да остане наса- 
мЪ съ Церлина. Престяпниять 
Донъ Жуанъ успева да спечели 
Церлина, която се хвърля въ пре

пели копнежи тя п-Ье съпровож
дана тихо отъ оркестъра. Донъ 
Жуанъ и Лепорело си смЬпятъ 
бърже мантиите. Донъ Жуанъ за- 
лева нЪжпа любовна пЪссш», а Ле
порело важничи въ бЪлата графска 
мантия. Елвира в^рва въ фалшиви
те клетви, дохожда възбудена и 
шастлива и отива въ парка на лю 
бовна среща Съ преоблечения Ле
порело. Донъ Жуанъ, преоблечени 
като слуга, пЪс серенада на Елви- 
рината камериерка. Тази песничка, 
съ възхитителен!» мапдолипенъ съ
проводи, се смГ>т<*1 като едно отъ 
най-хубавите и весели хрумвалия 
на Моцартъ На сцената пахълтва 
Мазето съ въоряжепи селяни и ис- 
да да улови Донъ Жуанъ. Те взи- 
матъ преоблечения Донъ за Лапо- 
рело. Селяните се пръскатъ изъ 
парка, а Донъ Жуанъ набива Ма
зето и съ смЪхъ си отива.

Битиятъ вика за помощь. Идва 
Церлина и утешава бития годе- 
пикъ. Въ оркестъра се кискатъ 
флейти и обои. Лепорело и Елвира 
се отзоваватъ въ двореца на Дона 
Ана. Явяватъ се Октавио и Дона 
Ана. Целина и Мазепо пипватъ Ле
порело тъкмо когато иска да се из
мъкне. Всички го мислятъ за Донъ 
Жуанъ. Изплашения до смърть Ле
порело хвърля шапката и мантията 
си и пее на цЪли и полуноти „целъ 
треперящъ отъ ужасъ“ и избЪгва.

Донъ Жуанъ и Лепорело се срЬ 
щатъ въ единъ мопастпрски дворь. 
Донъ Жуанъ разправя весело, че 
любимата на Лепорело го целуна
ла. Поср Ьдъ нощь се чува гласъ ка
то отъ другъ свЪтъ: „дръзки чове
че, не смущавай покоя на мъртви
те“. Тия зловещи думи ся съпро
водени съ тържество акорди на 
дървени инструменти, тромбони и 
баси. Нищо не плаши Донъ Жуана. 
Той продължава да се шегува, до
ри следъ като зловещия гласъ от
ново прозвучава. Те ся предъ 
надгробната статуя на стария ри
царъ. Разтреперениятъ Лепорело 
прочита надписа: „Тукъ тегне от- 
мящение надъ моя убиецъ“. Донъ 
Жуанъ заповедва на Лепорело да 
пекани статуята на вечеря, като 
самъ повтаря поканата. Статуята 
приема поканатаГ

Донъ Жуанъ вечеря въ двореца. 
Услужва му Лепорело. Празднична 
лека музика. Явява се Елвира, коя
то иска да спаси Донъ Жуана. По- 
следниятъ я посреща съ любовна 
песень. Предъ лекомислието му, 
Елвира избегва, блъсва се въ една 
врата, изкрещява и изчезва. Презь 
друга врата. Лепорело надниква и 
замръзва ужасенъ: тамъ стои каме- 
ната статуя на стария рицаръ, коя
то тропа на вратата. Лепорело от
казва да отвори. Донъ Жуанъ самь 
отваря и изпуска свещника. На- 
стяпва тъмнина. Въ бледо-синя 
светлина се явява на прага камен
ната статуя. Донъ Жуанъ заповед
ва на Лепорело-да сложи още 
единъ приборъ и подава ряка па 
статуята. Донъ Жуанъ остава до 
край безстрашния рицарь. Статуята 
изчезва всредъ рръмъ и мълнии. 
Пада и Донъ Жуанъ.

Тукъ ся Дона Ана, която ще се 
жени за Октавио, Елвира, която ис
ка да иде въ монастиръ, Церлина и 
Мазето, които биха искали да си 
похапнатъ отъ съблазнителните 
госби на масата и Лепорело, който 
си търси новъ господари. Весело 
настроение и щастливъ край.

А. С.

(сопрано), Лепорело, слуга на Донъ Жуанъ (басъ), Мазешо, селя- 
нинъ (басъ), Церлине, негова годеница (сопрано).

1ръдките му. На пятя имъ се из- 
пречва Елвира. Донъ Жуань я от
минава и Елвира и Церлина изли- 
затъ заедно. Дона Ана и Октавио 
срещатъ Донъ Жуанъ безъ да го 
позпаятъ и го молятъ да имъ по
могне да си отмястятъ. Явява се 
Елвира, което прави дълбоко впе
чатление на Дона Ана и Октавио. 
Но когато Донъ Жуанъ излиза съ 
Елвира, Дона Ана разпознава въ 
него убиеца на баща си. Въ ор
кестъра настяпва буря. Октавио 
съчувствува на Дона Ана и двама
та пзлизатъ. Явяватъ се Лепорело 
и Донъ Жуанъ, който съ блестяща 
и весела ария, дава нареждания за 
предстоящето тържество. Господа- 
рьтъ и слугата се оттеглятъ въ ви
лата. Церлина бега, преследвана 
отъ ревнивия Мазето. Тя успева 
да стопи гнева му и се скрива въ 
градинската беседка, за да следи, 
какво възнамерява да прави прн- 
ближавщия се Донъ Жуанъ. Ус- 
мпхнатиятъ кавалеръ отвежда Цер
лина въ беседката, кядето се 
сблъсква съ Мазето. Тримата оти- 
ватъ да танцуватъ въ вилата. Ел-. 
вира, Ана и Октавио влизатъ ма
скирани, съ намерение да изобли- 
чатъ и накажатъ Донъ Жуанъ. 
Отваря се прозорецъ и отъ дворе
ца прозвучава менуетъ. Донъ Жу
анъ и Лепорело зърватъ маските 
отъ прозореца и ги поканватъ на 
праздненството.

ПромЪна: Въ тържествената за
ла. Мазето наблюдава, какъ Донъ 
Жуанъ се шегува съ Церлина. Три
мата отмястители влизатъ търже
ствено въ залата. Донъ Жуанъ съ 
гордость посреща непознатите. 
Следва прелестенъ танцъ. Три мал
ки оркестри свирятъ валсъ, ме- 
нуеть и контравалсъ. Донъ Жуанъ 
завлича Церлина въ една съседна 
стая. Малко следъ това Церлина 
вика за помощь. Всички се струп- 
ватъ предъ заключената врата. 
Донъ Жуанъ излиза съ мечъ въ 
ряка и заплашва Лепорело, който 
ужъ нападналъ Церлина. Октавио 
се хвърля съ голъ мечъ върху 
Донъ Жуанъ. Последниятъ си про
бива пять между съзаклятниицте и 
успева да се измъкне съ Лепорело.

Второ действие започва съ ве- 
селъ дуетъ между господаря и слу
гата предъ кящата на Елвира. По
следната се явява на 
Здрачъ. Преизпълнена (


