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Вестникъ „РНДИО-СВЪТЪ“ е членъ на Съюза

сту-

угово- I

I

до отъ

с.ъществуюшн

______________________ ______________ Е
на журналистите въ България, съутвьрденъ устав* №4489 оть 29 ноемврий 1926 година.

още
I въ

Отиваме нъ ресторанта 
лието. Добра обстановка за ннтср-

ВНИМАНИЕ
Всгъки културенъ радио-слуша

тели тргьбва да стане абонатъ 
на вестникъ „Радио-свгьтъ/ за да 
може целесъобразно и умно да 
използва удоволствията, които 
му дава радиото.

Станете и Вие абонатъ!

въ атгли-
• го.тЬмт:

ЦЕНИ НЛ ОБЯВЛЕНИЯТА: на 8 стр. 10 лв. на ко. съ, на 4 и 5 
страници по 5 лова на кв. см., а на останалите стр. по 3 лева. 

ЯБОННМЕНТНИ ОБЯВЛЕНИЯ: — по споразумение.
Всички суми изпращайте по пощ. чекова с,Еса 2362

седмичеить вестшикъ ззза догадлао^кулпгудога 
Редакция и администрация — уп. ПиротъЗ, София.

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

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

(НА КЖСИ, СРЪДНИ И ДЪЛГИ ВЪЛНИ)
отъ 12 мартоь до 18 мартъ вЕсдюч- 
Влиянието на музиката върху болнит-Ь 

хора — л-ръ Ст. Сиромаховъ
Интервю съ Олга Йехова — специална кореспон

денция отъ Берлннъ.
Предсказанията на Нострадамусъ: писмото 

до краля Хенрихъ II (първа часть)
Технически отд^лть: Радио-курсъ (7): ра

дио-схеми. Модулират» осиилаторъ съ2 лампи — схема, 
планъ и описание.

Музика — Египетска музика — Борисъ Левиевъ. 
Филмъ и публика — Шансонъ Тристъ.

Музикална култура „Карменъ“, опера отъ Бизе,

Преди години, още като сту-1 Благотворното влияние на музи- 
дентъ но медицина въ Монпглне 1 ката върху функциите на човЪш- 
(Франция), констатнрахъ, че болни- кия организъмъ — ето въпроса, съ 

Университет- | който сж се занимавали много отъ 
изследовател1р”Ь на медицинската 
наука. Така, сдинъ лекар* твърди, 
въ една своя статия, че при слуша
нето на музика, температурата на 
болния намалява. Другъ пъкъ, кой
то е едни* безспорен* авторитетъ 
по биология, изказва смелата ми- 
съль, до която стигнал* следъ дъл
гогодишни наблюдения и опити,, че 
подъ звуците на музиката, гнойни
те бактерии преустановявали дей- 
ностьта си и, че месо, оставено 
подъ звуците на музиката, по-бав
но се разлагало, отколкото това, 
оставено въ тихо помЬщение, да- 
лечъ отъ гЬзп звуци. Може би!... 

! Едно, обаче, е безспорно, и то е, 
че съществува една „магическа 

| връзка“ между музиката и болести- 
т-Ь. Тази „магическа връзка“ е имен- 
(но накарала тези, които ржково- 
| дятъ болниците, клиниките, сана
ториумите й диспансерите въ раз
ните културни държави, да поста- 
вятъ, въ болничните помещения, 
грамофони (преди години) и радио
апарати (дкесъ), чрезъ които, въ 
определени часове на деня, се дава 
възможность на болните да слу
шат* музика.

Прочее, да последваме техния 
пример*,, който заслужава подра
жание, и да снабдим* пашите ле
чебни институти, както и нашите 
домове, съ радио-приемници. По 
този начииъ, когато сме здрави, ще 
се възхищаваме оть музиката на 
целия светъ, съ което ще дадемъ 
възможность на нашия организъмъ 
да си отпочпне, а когато сме болни 
— този радио-приемник* може да 

— забравят* тягата и се | бжде негласния и необходим* по
мощник* па лекаря-лечител*.

означава, 
1П_ че хиляда, а мож»- -би е 1500 нови 
^з_'1 дъЛжйнй ‘ на радщ}-йел‘ни “ще 'бъ

дат* на разположение за употреба 
за пръвъ пжть.

Вече била построена първата пре
давателна станция за новата систе
ма. Тя била въ Албинъ, Ню Джер- 
сей, срещу Ню-Йоркъ. Тя имала 
разрешение да разпръсква съ дъл
жина на вълната 7.5 метра, но една 
експериментална станция, работя. 
ща съ вълна дълга само 2.5 метра 
и сила 500 вата, вече давала отлич
на грансимисия на едно разстояние 
отъ 80 кл.м.

неин съ работа. През* целия деп* 
тя работи отъ ф|.л4ово;о ателие, 
вечерь играе въ театъра. За
щото Олга Чехова не е само кико 
актриса, по и драматична такава и 
то отъ онези, които се ползватъ съ 
най-голЪма популярность въ сто
лицата на Райха.

Намирам* я все пакъ 1 
ето па „Тобисъ“. Снима 
филмъ съ Паулъ Клипгерь, млад* 
актьор*, който напоследъкъ се спе. 
чели голЪмо име въ германския 
филмъ и които е неин* партнеръ 
и въ театъра. Режисьор* на този 
нов* филмъ е Ханс* Церлетъ. Бъ 
Ателието се работи съ трескаво 
темпо. Над* главите на двамата 
актьори блестятъ прожектори, кои
то заливат* залата съ светлината 
на хиляди електрически крушки 
Късата сцена, която’ въ филма ше 
трае , може би само една минута, 
сс снима единъ. два, петь пъти. 
Отъ различни страни. Режисьора 
търси най-хубавото, което може да 
му се даде. И когато вече е дово- 
ленъ отъ резултата, съдбата по
желава да разруши постигнато
то. НЬкой отъ работниците, фигу. 
рантите или операторъ киха!

Тонфплмътъ е чувствутелно цвЪ 
те — като мимозата. Отъ това ки
хане, което ухото почти не долавя, | и година никога не бнхъ и засег- 

налъ. Но така да бжде, щомъ ка
то трЬбва да узная годините и -- 
и азъ пъкъ и читателите, заради 
които правя тона посещение.

Интерссспъ е акцеитътъ, съ кой
то една четиридесети годишна ху
бава жена смЪдо и безъ страхъ 
декларира възрастъта си. Въ него 
има нЪщо героично. Заедно съ гла
сната декларация първи и една 
мълчалива, която обаче сс чувству- 
па пъ позата, въ погледа, дори пъ 
тембъра па гласа й. Тази негласна 
декларация, по важна и заглуша
ваща решително гласната такава 

(Следва на стр. 8)

ПРЕДСКАЗАНИЯТА НА НОБТРАПАМОЗ
Писмото на Нострадамусъ до краля Хенрихъ II 

духъ на буржоазната, Юлска мо
нархия и парламентарната империя 
па Наполеонъ III. Следъ като опис
ва съ поразителна точпость епо
хата 1825—1870 г., Нострадамусъ 
пише: (за Наполеонъ III); Ще слЪ- 
зс оч ъ трона, защото ще се качи 
на ПнренептЪ — Испания била 
причина за френско—пруската вой
на 1870 г. — но н±ма да бяДе за- 
мЪненъ съ старата монархия. По
сле ще стане третото проливан-: 
на човешка кръвь, световната вои
на 1914—18 г. Първото — френска, 
та революция и Наполеоновпте 
войни; второто — войните на Вто
рата империя. И Марсъ, духъть на 
войната, нЪма да пости дълго 
време. СвЪтовната война е причи
ната па вжтрешнигЬ конфликти и 
безразсъдното съревнование на на. 
родите. И дъщерята, френската 
република, ще биде предадена, ду- 
хътъ, които я оживява ще про
падне поради езическата секта на 
новитЪ неверници. Марксизма. Тя 
ще има две Деца, едно в'Ьрио, чер- 
венитЪ; друго неверно, съ одо
брението на Католическата черква. 
Тогава ще има три страни, а имен
но Римъ, Германия н Испания, ко_

те, лекуващи се въ 
ската болница на този градъ, съ не
търпение и радость очакваха дни
те, презъ конто военната музика 
даваше концерти въ градината па 
болницата.

Това ме накара по-късно, как) 
управитель-лекарь на Държавната 
болница въ Кюстендилъ, да издей
ствувам* публичните концерти на 
местната военна музика, въ град
ската градина, намираща се срещу 
болницата.

Ефектътъ бе неописуем*... Бол
ните се качваха по прозорците, и 
съ часове стояха, за да слушат* 
концертите и, като че ли, по-леко 
понасяха страданията.

Тези два случая, из* моя жи
во тъ на студентъ и лекарь, ги съ- 
общавамъ, за да подкрепя мисъл*- 
та, че музиката оказва благотвор
но влияние върху психиката на 
би«Н1йъ, нЬщо, коею е изтъквано 

' п отъ други лекари. Защото, слу
шайки музиката, болните забра
вятъ своето болезнено състояние, 
не чувствуват* страданието, отпус
ка I* се и се успокояват*, и дават* 
възможность на симпатичната нерв
на система да окаже своето влия
ние върху функциите на организъ
ма. Резултатът* отъ това е, че 
храносмилането става по-лесно, 
кръвообръщеннето — по-активно, 
вътрешните секреции се извърш
ват* по-правилно, обмената на ве
ществена — по-осезателно, и орга
низъмът* добива повече сили, за 
да се бори съ разните болести. Не
шо повече: страдащите отъ безсъ
ние заспнватъ, а тъгуващите по 
дома си 
развеселяват*.

С е ■■ ■

- ■ ей

На „Таймсъ“ съобщават* отъ. Ню- 
Йоркъ, че къмъ идната пролЬть 
щЬлъ да бъде построен* единъ 
новъ тип* радио-предсватель и ра- 
диоприемагель, които ще бъде сво. 
боден* отъ всЬкакъвъ шумъ или 
намеса отъ какъвто и да било вид*

Това било изнам'1'<рванс на мейор* 
Едвннъ Армстропгъ, професор* по 
елекгро-инженерство въ универси
тета Колумбия и изнамервачъ на 
множество важни усъвършенствува- 
валия въ областьта на безжичните 
съобщения.

Изнамервачътъ очаквал*, че но
вата система ще измести системата, 
която сега е въ употреба и ще на. 
прави остарели съ единъ удар* 
всички радио-приемници, които съ 
въ употреба днес*.

Според* изнамервача, новата сис
тема ще отвори единъ обширен* 
новъ въздушен* канал* въ обема 
на късите вълни, отъ 10 метра до 
единъ метър*. Това ще 
че хиляда, а можкл^и

Любимците на филмовата публика — Олга Чехова и Георгь Алек
сандър* по случай участието имъ въ главните роли на големия филмъ 

на „Тобисъ“ — „Любовно приключение“. _
щото време редкатс възможность 
да се изпуши една цигара. Защото 
въ ателието пушенето е най-стро
го забранено.

Олга Чехова е любезна събе
седнице. II елегантна, фннна дамз. 
която завладява и съ културата си 
и ст, шарма на красива жена.

Първите тактове на интервюто 
съ малко утешителни:

„Мразя интервютата, защото не 
мога да свикна да отговарям:, на 
зададени въпроси. Пъкъ и въпро
сите нс. журналистите съ толкова 
еднообразни — повтарят* се всич
ки като добре заучен* монолог*. 
Ето да ви отговоря па гова, което 
смЪтамъ че и вие ще ме питате:

„Сега съм* на четиридесет* и 
една година. Имам* двадесет* и 
две годишна дъщеря, която е же
нена отъ преди четири години. За
почнах* артистичната си кариера 
в* руските театри преди револю. 
цията. После преминах* къмъ фил
ма. Обичам* да чета Пушкинъ, 
Лермонтовъ .• . .

Слушам* я и си мисля: Бих* 
положил* триста клетви поотдел
но пред* всичките богове на 
Олимп*, че и презъ ума ми не с 
минало какви въпроси ще и зада
вам*. Дори въпроса за рожденната

Писмото на Нострадамусъ 
краля Хенрихъ П, написано на 14 
мартъ 1547 г. е най-важната твор
ба на гениалния .астролог*, защо
то е въ проза и позволява да се 
класират* всички други предска
зания написани въ стихове, умиш
лено разбъркани. Даваме първата 
часть на писмото, като пропущаме 
предисловието, посветено на краля 
Хенрихъ втори. | (Въ същност* 
писмото е посветено на последния 
френски крал*, който ще царува 
до 1970 г., Хенрихъ И, защото ро
доначалникът* на бурбоните, Хен
рихъ IV Наварски, е въ същност* 
първият* крал* на династията).

Съ курсив* даваме текста на 
Нострадамусъ, а съ обикновен* 
шрифт* — комептариитЬ.

„Гоеподъ ще види Великата да
ма, френската монархия, отдавна 
безплодна въ далата си, 23 години 
— отъ екзекутирането на Людовикъ 
XVI до реставрацията на Бурбопи- 
тЬ съ Людовикъ — XVIII и Карл* 
X, веНнит-Ь главни деца, крале отъ 
прекага линия. Но когато тя ще из
чезне, съ Карлъ X, една друга мо
нархия ще дойде, дръзка до 
смърть: поради революционния

снимката с развалена. Работата за
почва отъ начало, за да се при
върши следъ нЪколко месечспъ 
упорит* труд* това, което после 
публиката ще види на екрана са
мо въ продължение на единъ час* 

Най-после настъпва очаквания 
момент*. Обедната пауза. Пред
ставят* ме. Олга Чехова е особсн- 
но доволна, че може да се разго
варя па „Руски“ съ сдинъ бълга
рин*. „Руският*“ 'език* на бълга
рина е въ всЪкн случай едно стра
ховито смсшснис на думи и окон
чания отъ всички 
славянски езици.

ито ще б,т,датъ управлявани 
военни лиги, напущайки 50 и 52 
паралели, между които се намира 
Лондон*, гдето Томас* Муръ на
писал* 1 прочутото си съчинение 
„Утопия“, въ което за пръвъ пъть 
било споменато за раздалата на 
благата и отъ което съ произлезли' 
демократическите теории. И всич
ки ще се покланятъ на религиитЪ 
на Древностьта, Арпанизъма или 
Расизма, въ обласгигЬ на Европа, 
които С/Т, на северъ отъ 48-ия па. 
ралелъ, Германия, която първа по

за-ради иапразденъ страхъ, ще 
почне войната. Всички страни, кои
то съ на Западъ, 10гъ и Изтокъ 
са,що така ще воюватъ. И велика 
ще бъде тяхната мощь и ще по
чива единствено върху непоноси
мата причина на войнствените за. 
воваиия. И република, още по
мощна отъ втората, руската рево
люция 1917 г., — първата е велика, 
та френска революция, ще бъде 
приета отъ два народа: -зтъ еди
ния, който ще се противопостави 
на другия — който има власти на 
всички — и отъ самия него. 
(Англия и Италия?) Единъ

(Следва на стр. 8)

Д-р~ь Ст. СирОмаховъ

ВЛИЯНИЕТО Ш мпиига ВШИ 60ЛНИТЛ 1№И АИЕИ1КМИ »№№ ИНТЕРВЮ СЪ ОЛГА ЧЕХОВА
Специална кореспонденция на е. Радао-сегътъ

Берлинъ, мартъ 1939 год.
Не е много лесно да се у™с 1 

ри едно интервю с* Олга Чехова 
защо го нейните часове съ
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Египетска музика
Левиевъотъ Борисъ

Г'' АСИРИЯ, ВАВИЛОНИЯ .ХАЛДЕЯ.марть

музика.
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А какви сж би- 
пЪснигЬ за ритуалните обрядн 
честь на свещеннитЪ животни?

Балада
... ____ , маршъ.
мелодии. пЬе Иб

ис. 
по

па душа- 
елши» на-

II

„Тсллохъ", кждето на ка- 
I издълбани образитЬ на 

на сдинадесег- 
арфа. У вавилоиянигЬ тази

ОБЪДЪ.
11.30 Кръста Господенъ, говори 

протодяконъ Г. Ибришимовъ.
11.45 Праздниченъ концертъ:

1. Увертюра „Ромео и Жулиета“ 
(Чайковски). 2. Концерта, за ци
гулка и оркестъръ № 3 въ си 
миньоръ (Сенъ-Сансъ), иолисть 
Анри Меркелъ. 3. Симфонии въ 
ре миньоръ (Ц. Франкъ).
Около 13.00 ч. точно време.

13.00 Гергана Цекова и народната 
ссдморка изп. народни пЪсни.

13.30 Новини, сведения за времето, 
БТА, съобщения.

13.45 Сбореиъ мжжки църковенъ 
хоръ, дир. Ангелъ попъ Констан
тинов!» ще изп. духовни компо
зиции.
Около 14.00 ч. точно време.

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

ФренскитЪ 
бобини

„Кеп аг <1“
Радио-отд-Ьлъ при кни
жарница „Печатно д-Ьло“, 
Царь Осиободитнль № 8 

тел. 2-16-СО.

игла мулика у 
митФ на разкаянието, 
напеви безъ особенна

I линия, която да представлява

УНГАРИЯ
БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 ко. 546 КЦ. 

9.00 Плочи. 10.00 Бож. служби. 13.3 
9.00 Плочи .10 Бож. служби. 13.30 
Оперният!» орк. 15.00 Плочи. 16.45 
Концертъ. 18.10 Валерия Симен- 
ская, пиано. 19.15 Циг. оркестъръ. 
20.30 Фанфари. 21.30 Унгаро-ру- 
тенска вечерь. 23.00 Цигански ор
кестъръ. 24.00 Танци.

БУДАПЕЩ II. 034 м. 10 ко. 359 кц.
18.45 Циг. оркестъръ. 20.00 Кон
цертъ. 21.20 Плочи.

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

17.15 Конц. 17.30 Литературно пре-

!

Вавилонъ 
три класи: 
вачи, и нЬвци (заммзру) 
били подъ покровителствЪто на Еа. 

на знанието и искуствата 
религиоз-

богъ на знанието и 
Глгвниятъ слсменгъ на

т"Ьхъ сж били псал- 
Моно топни
.мелодична 

'••”""1 инте- 
ресъ за европееца. И тъй като 
свЪтскат;. музика на египтяните се 
е развила подъ влиянието на чер
ковната, н тя е носила сжщите от
тенъци на монотонность, съ тази 
само разлика, че нейното изпъл
нение еж се употребявали и съпро
водил ударни инструменти.

Интересно е да се знаягъ при
чините, поради които египтяните 
не еж създали нищо значително въ 
своята музика, което да представ
лява интересъ за днешната исто
рия: Националниятъ творчески ге- 
ний се е вдъхновявалъ най-вече 
отъ религиозните тайнства и отъ 
личните изживевания у антични
те народи. А какви сж били моти
вите за вдъхновения у египтяните? 
Техните богове Озирисъ, Изисъ 
(негова жена и сестра) и Хо- 
русъ, техния гъ синъ, не сж били 
всемогжщи творци на добро, а са- 

въ ожесточена 
война за небесно и земно надмо- 

на злото. Тъй 
разделени понятията зп божествен, 
ность у единъ народъ, въ предста
вите на които липсва тъзи тъй кра
сива и благородна връзка между 
човека и единъ богъ — „добро“ 
който размеква всички животински 
твърдости лежащи въ основата на 
човЪка и го води къмъ до.бротвор. 
ство, — значи, че този народъ не 
е ималъ подхрана на своя духъ и 
творческа фантазия, за да има по
сле какво да роди, 
ли

I деа“
мъкъ
певсиъ и свирачъ
струнна 
арфа е била много разпространена 
като малъкъ ржченъ четириегру- 
неиъ инструмента». А въ асприйци- 
те е билъ възприет ь египетскиятъ 
еидъ, само че въ трижгъльа фор
ма, по-малка и по удобна за носе
не отъ военните музиканти.

Свещеничеството въ Асирия 
е било разделено 
заклинатели, предсказ- 

които сж

ЗАБАВНА МУЗИКА
Вт. програмата (Бахъ, Бетовенъ, 
Моцартъ, Хенделъ, Шуманъ, Ваг- 
неръ — „Лоенгринъ“ и „Залезътъ 
на Боговете“. 21.10 Муз. радио- 
ииеска .22.10 до 23.30

ЕРОИКА
Симофния № III за оркестъръ огъ 
Бетовенъ 1-ва часть: алегро копъ 
брио П-ра часть Марчиа Фунбре 
Ш-та скерцо, 1У-та Фпналъ 

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
17.00 Заб. музика. 20.09 Разнообра- 
зенъ часъ. 21.10 по 23.09 часа 
РИХАРДЪ ВАГНЕРОВЛ ВЕЧЕРЬ 
участва — сопрано, двз г-н-»ра, 
баритонъ и оркестъръ 1. „Таи- 
хойзеръ“. 2. „Майстори певци отъ 
Нюренбергъ“. 3. „Ьалкюри“. 4. 
„Зигфридъ“. 5. „Залезътъ на бо- 
говетЪ“ 23.30 до 1.00 Заб. кон
цертъ.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
17 00 Заб. музика «сопрано, ге- 
норъ, бариточв чело и «ркенъръ 
19.00 Робертъ Шуманъ: Квинипъ 
въ Есъ-дуръ за пиано, два цигул 
ки, виола и виолончелз, < п 44
19.30 Класически маршове. 21.10 
Вижъ Мюнхенъ!

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/60/191
19.00 Камерна музика. 19 30 Кла
вирна муз. 21.10 Вечерна музнъа: 
1. Унгарски маршъ (Шубертъ) 2. 
Флейтата отъ Слнсусп. 3. Една 
степна скица згь средна Азия 
(Бородинъ). 4. Италианско капри- 
чно (Чайковски). 22.10 Антоиъ 
Брюкнеръ: „Те Деумъ“ участва-- 
сопрано, алтъ, теноръ, басъ и ср- 
ганъ. 23.30 Жанъ Сибелиусъ: Ро- 
маисъ оп. 24.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖЪ-МОНДИАЛЪ [кжеи вълни].

(Вълна 19.83 и 25.25) 9.00 Ипф
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 Плочи. 21.00 Кон- 
нертъ. 23.30 Препредаване.

(Мо- ПАРИЖЪ ПТТ 432 М. 120 кв. 695 кц.
19.30 Старинна камерна музика
20.30 Изъ ..Осжждането на Фа- 
устъ“. 21.30 Андре-Леви, чело. 
21.45 Полъ Колинъ предъ микро
фона. 22.30 „Продавачътъ на гра
вюри", драма отъ Порто-Ришъ

Изкуствата на единъ народъ, 
това сж плодовете на неговите ду
ховни ценности. И колкото повече 
сжществуватъ тЬзи цености, толко
ва» по-голЬмт» е култа къмъ добро
то и красивото, — вечниятъ им- 
пулсъ за творчеството. А единъ на
родъ, коГ|то гради духовната си 
култура върху здравите основи на 
своит1> згложби и достойнства, кои
то ги търси и създава, зпочи ч"е 
има висшето съзнание за важность. 
та на „своето“ и никога не би се 
претопилъ, или изгубилъ самосъз
нание и предъ най-голе.ми изпи
тания.

Не е

щие съ боговегЬ

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

12.00 Серенадепъ апелмбъ п» 3 00 
ч 14.30 Танци, лека мулика и нар. 
л сгодни. 15.35 Чека м\з 16 (-5 На
родни песни. 17.45 Маршове 18.02 . 
Танци и романси. 19.15 Танци. 19.30 
Концертъ: Симф. № 35 (.".а 
иартъ). Два романса •Дюпаръ). | 
20.15 Концертъ: Нощна процесия , 
(Рабо): Фидиле (Дюпаръ), ув. 
„Обсропъ" (Вебсръ); Еспапя (Ша-, 
брис). 22.15 Румънски оперни пе
ши'

24.45 11зъ „Трайната“, „Беневуто 
Челини“ и „Фаворитката“ .1.00 
Танци.

НИЦА 253 м. 60 ко. 1105 кц.
18.25 Лека симф, музика. 20.30 Па- 
рнжъ. 21.4.5 Плочи. 22.30 Снмфонп- 
ченъ оркестъръ: Симфония „Люл
ка" (Моцарт!»); Античен!» хоръ 
(Кункъ); Галантна Индия (Рамо); 
Година 1000 (Пиерне).

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 ко. 640 кц.
18.25 Ница. 20.30 Парижъ. 24.45 
Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.45 Лека симф. музика. 22.00 Во
кално интермецо. 22.30 Парижъ.

ТУЛУЗА ПТТ 307 м. 120 кв. 776 КЦ.
18.25 и 19.00 Плочи. 19.45 Марси
лия. 21.15 и 22.15 Плочи. 22.30 Отъ 
Опсра-комикъ.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ) М »»

12.45 Меса. 13.00 Оперетна
14.30 Симф. на Вагнера». 17.00 Изъ 
„Сватбата на Флгаро“. 18Д5 Мецо- 
сопрано. 19.10 Арабски орк. 20.37 
Лека музика. 22.00 Римъ I.

БАРИ 283 м. 20 ко. 1059 кц.
20.37 Плочи но желание. 
Гръцки вокаленъ квинтетъ.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 КЦ.
20.37 Итал. песни. 22.00 Милано. 

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.00 Берлинската „Зингъ-Акаде- 
ми“, дир. Клеменсъ Краусъ. 22.00 
Рнтъмъ и п1»снй. 23.10 Хоръ. 23.40 
Описателна музика. 24.15 Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.00 Песни и ритъмъ. 22.00 Ка
мерна музика — сопраното Мария 
Педикони, акомп. арфа. 23.00 Ду- 
ховъ оркестъръ: Балада (Ресни- 
ги); Токата (Видоръ); Венеция 
(д’Елиа); II унг. рапсодня (Листъ); 
Князъ Игоръ (Бородинъ). 24 15 
Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
Отъ 16.00 — „Аида“, опера огъ 
Верди. 20.00 Оперетна музика.
21.30 Пиеса; танци.

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

13.03 Симф. музика: III симфония 
(Бетовенъ). 14.15 Лека музика.
17.30 Пиано. 18.20 Мелодии и тан
ци. 20.30 Шедьоврите на Пагапи- 
ни. 20.20 Забавна програма огъ 
Познанъ. 23.30 Продължение.

КРАКОВЪ 293 .4. 5 кв. 1022 кц.
20.30 Вечере».ь концерт!» — басъ 
и цигулка.

КОШИЦЕ 259 м. 10 кв. 1158 кц.
22.50 ГолЬма народна вечерь. 

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
20.35 Забавенъ концертъ — орке
стъръ Н ОЛНСТЦч

Ч ЕХОС ДЪВАШ КО
ПРАГА I 470м. 120кв. 638кц.

13.30 Лека музика. 16.20 Забавен!» 
конц. 19.05 Оркестъръ ФОК. 20.45 
Салонна музика. 21.30 Чехска му
зика. 22.10 ЧехскитЬ филхармони- 
ци, дир. Кубеликъ: Фантастична 
симфония (Берлиозъ). 23.20 Плочи
23.35 Танци.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Пъстра програма. 21.00 Лека 
музика. 21.40 Прочути арии. 22.10 
Пъстра програма. 22.50 Фанфари.
23.30 Нар. музика. 24.00 Конц. за 
циг. и оркестъръ (Враницки).

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
18.25 и 1910 Лека музика и танци. 

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
18.30 Словашка танцова музика. 
19.20 Народни песни. 20.20 Ревю 
на плочи. 23.25 Цигански орке
стъръ.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

18.00 Танци. 19.50 Плочи. 22.15 Отъ 
Гол1>мия театъръ — II и III д. 
„Отело“, опера отъ Верди. 

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/556.
20.45 Мжжки хоръ. 22.35 Оргель.
22.45 Двадесеть-четири циганчета 
отъ Будапеща свирятъ!

ПААЕСТИНА
ЙЕРУСАЛИМЪ 449 м. 10 кв. 668 кц.

18.15 Арабска програма. 20.20 Па
лестинската рапсодня (В о л ъ). 
20.40 Малко познатите творби на 
Верди. 21.05 Карнавалъ въ Виена 
— мелодии на Иох. Щраусъ (пиа
но). 21.40 Мелодични звуци.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86:19.82:25.53.

9.00 Дуетъ пиана. 12.45 Бесараб
ски орк. 13.55 Музика на години
те (Жилетъ). 16.20 ВВС орк. 19.20 
Лека муз. 20.40 Орк. Сидней. 21.30 
Творби на Иох. Щраусъ.

*' Модеренъ приемникът
САМО СЪ

тг.къвъ случая съ много 
египетски племена и царства. Исто
рията ни представя една огромна 
«ризнческа култура вт, миналото па

ИЕАЬАЯ!
СОФИЯ 

Варна, Стара«3агора>
СУТРИНЬ

7.10 Маршове. 7.10 Лека
7.30 Народна музика.
8.50 Божествена служба отъ кате

дралата.

даване. 18.30 и
22.30 Инф.

КИЕВЪ Р9 361 м. 35 кв. 832 КЦ.
17.15 Любители. 18.00 Телевизия
18.30 Препр. опера. 22.30 Москва. 
23.10 Концертъ.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (кжеи вълни)

7.05 Народна музика. 8.00 Съоб
щения на английски. 9.30 Отело.
10.15 Войнишки песни. 11.00 Бего- 
венъ: соната цисъ-молъ и соната 
Г-дуръ. 13.00 Заб. концертъ. 14.00 
Съобщения на аигл. 14.15 Кон
цертъ. 15.30 Бетовенъ: Соната 
цисъ-молъ и соната'Г-дуръ. 14.30 
Песни. 17.00 Отело. 17.45 Вечер, 
музика. 19.10 Музика. 20.00 Кон
цертъ. 22.15 Мопартъ. Сената за 
цигулка и пиано.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 КЦ.
17.00 Воененъ концертъ. 21.10 
23.00

ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ 
участватъ виенските симфоници. 
I. Хелдийски химнъ (Пннсъ). 2. 
Концертъ за две цигулки и орке
стъръ (Бахъ). 3. Вариации, върху 
една тема отъ Ханднъ, ор. оп. 56а 
(Брамсъ). 4. III. Симфония Есъ- 
дуръ (Хероична), оп. 55 (Бето
венъ). 23.30 Нощна музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Заб. музика. 19.45 Клавирна 
музика. Произведения отъ Мо
цартъ: 1. Сонатина ц-дуръ. 2. Ва- 
риаци ивърху една тема. 3. Сона
та ц-дуръ. 20.05 Малки откжелецп 
отъ големи майстори! 21.10... до 
23.00 часа.

ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ:
1. Концерто Гросо (Хендель;. 2. 
Концертна симфония (Моцартъ). 
3. Първа симфония Б-дуръ (Шу
манъ). 4. Увертюра отъ Рорицо- 
неръ. 23.30 Заб. концертъ.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
16.30 Хубави гласове. 17.00 до 
часа

въ
Култътъ. който египтяните сж има
ли къмъ животните, имъ е повс- 
лявалъ да ги събиратъ въ специ
ално построени за техъ хргмове и 
тамъ да имъ отдаватъ припадаю- 
щите имъ се почести. На те.хпа 
служба сж били обричани заклнна- 
телите, а„заммару“ сж били длъж
ни да имъ съчиняватъ обряднитъ 
песни, като подражение на технн. 
Я1ъ езикъ. И тъй като този бого- 
животннекн кадъръ се е състзялъ 
предимно отъ крокодили, змии и 
други неблагородни обитатели на 
пустините и пещерите, лесно би 
могълъ да си представи човекъ 
какви сж били песните, които сж 
се пели въ тЬхиа честь.

А свътската пЪсеш», и тя не е 
надхвърлила височината на обряд- 
ната. Тукъ обаче причините сж би
ли класовите различия въ народа. 
Управляющите, свещенниците 
военните, това сж били тритЪ кла. 
си съ зис.ченне въ Егнпетъ. • Но 
народе», извора на културата и пЪ- 
сеньта въ всички страни, тамъ е 
билъ подреденъ на опашката. Той 
е билъ смЬтанъ за маса безъ зна
чение. създадена да слугува, па 
благородните класи, и лишена отъ 
правото за напредъкъ и смЪна на 
положението си. При това окаяно 
състояние на единъ народъ, и 
говото искуство нема да бжде 
голЪмо отъ състоянието 
тя му. З.нцото. когато 
родъ е подъ чуждо иго, жажда!а 
му за свобода го кара да твори, 
и надеждите му го вдъхновяван» 
По когато еипп» народъ робуьа 
въ страната си, той е мъртавь за 
пскуството, е кпзалъ Хсродогь.

тези народи, но една слаба и не- 
съответствуваща духовность не
годна да задържи физическите 
придобивки чрезъ духовно един
ство у народа.

Строители на пирамиди и свин- 
кебве;—създатели на- •еди?)'-дрейна 
архитектура, която и до днесъ из- 
внква възторгъ и недоумение за 
пособията и възможностите на 
онова време, те сж пропуснали да 
построятъ вжтрешната си структу
ра, — духовната физиономия на

■ своитЬ народи.

Идеята за общение съ небето по 
физически пжтища е сжщо техна. 
Но когато започнали да строятъ 
Вавилонъ, за дп го достигнатъ, тЪ 
били изпр. вени предъ най-голе.ма. 
та пречка — духовното неединство. 
Те сж говорили на различни езици, 
и строежа спрелъ.

Вь стремежа си къмъ физиче
ски постижения, къмъ завоевания 
и материална мощь, тЬ сж отми
нали най-важното постижение; ду
ховно единство — най-големата 
между мощите, чиято липса по- 
късно станала причина за техното 
постепенно поливане и обезлича
ване.

Въ дрезгавината на нгй-ста- 
рите времена дрсегнати отъ исто
рията, се очертаватъ центровете нг. 
древната култура около Нилъ иЕф- 
ратъ. Отъ рисунките и скулптури
те на дворците, храмовите надпи
си, обелиските, и многобройннте 
папируси запазени до наше време, 
историците вадятъ своитЬ заклю
чения за състоянията на културата 
по онова време.

Както Почти въ всички 
нс. ориента, тъй и въ Егнпетъ, всич
ки изкуства и знания сж били въ 
служба на религията, и като тЪхнн 
проводници се явяватъ свещеннн- 
цитЬ. Те сж тълкували музикс-та 
двустранно и сж й приписвали две 
предназначения. Оп» една страна 
отпошениетр й къмъ звездния 
свЬ1 ь въ служба на боговете Зу- 
меръ и Онъ, и отъ друга, светско
то й значение като средство за 
удоволствие и служба предимно 
на богоцаретЪ — Фараоните.

Първите музикални паметници 
сж останали още оп» времето на 
Менесъ, основателя па първата Еги. 
потека империя, въ долината на 
Нилъ (4000 г. пр. Хр.) и отъ време- 

>то на свещеническите князе „Гу-!

СЛЕДЪ ОБЪДЪ
17.00 Часъ за селото: Народни пес

ни изп. Василъ Банчевъ съ гру
пата си.
Вт» почивките: 1. Изборъ на раз
плодни яйца. 2. Грапене ливади
те. 3. Отглеждане гжеките. 4. 
Още малко грижи за овощната 
градина. 5. Добъръ ябълковъ 
видъ.

18.00 Часъ за детето. Участвуватъ: 
Никола Балабановъ, 
„Детска радость" и др.

ВЕЧЕРЬ.
19.00 Забавна и танцова музика. 

Около 20.00 ч. точно време.
20.00 Тони Еневъ и народната сед- 

морка изп. нар. песни.
20.00 Квинтетъ за флейта, обой,
20.30 Квинететъ за флейта, обой, 

кларинетъ, валдхорна и фаготъ 
(Клухардъ); Адажио (Моцартъ) 
изп. духовиятъ квинтстт» при ц. 
н. е. оркестъръ вт» съставт»: Па
нел 1» Поповъ, флейта. Христо 
П^тконъ обой, -Стоянъ Сгоямшгь, 
кларинетъ. Радослави Харалам- 
биевъ, валдхорна и Кнрилъ Ко- I 
цевъ, фаготъ.

21.00 Част» запазент» за студиото.
21.30 I кторически календаръ, но- | 

вини, изгледи за времето, БТА, 
съобщения.

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.5.5 оп. „Прилепътъ“ (Щраусъ).

Около 22.00 ч. точно време.
22.35 Танцова музика.
24.00 Край на предаването.

РАДИО-ВАРНА 235.1 м. 2 кв.1276кц.
11.30. Тържественъ концерн». 12.00 
„Кръстътъ и ние“ — говори йеро
монах!» Наумъ. 12.15 Обеденъ кон
церт!» изп. отъ радиооркестъра 
12.55 Новини, точно време, борси.

ЮГОСААВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 616 кц.

10.30 Бож. служба. 13.00 Шрамелъ- 
квартетъ. 13.35 Египетски балетъ 
(Луиджини). 17.00 Инф. 41.10 На
родни песни, пее Теодора Арсе- 
новичъ. 14.50 Изненади. 17.40 На 
родепъ ачеъ. 18.10 Концертъ: 
Джидо, увертюра; Изъ горите и 
полетата (Чижекъ) и Народни ли
стове; Изъ хубавите дни (Двор 
жакъ); Песни и танци (Доми- 
пнсъ); Чуешъ секо, маршъ. 19.00 
Танцъ-оркестъръ. 19.50 Югославия 
въ песни. 21.00 Народни песни 
пЬятъ г-ца Иелица и Добривой 
Иоцнчъ: Иеринка е; Ала цур > очи 
имани»; Друмомъ ндсмъ; Бледи 
месещ» то съмъ; Дафина болна 
лежаше; Що ми е мило; Защо Си
не; Узехъ джугумъ; Ей дошла 
Дрина, Волимъ Дику; Подъ Ско- 
чиджемъ; Вишница родъ родила. 
22.00 Кралските гвардейци сви
рятъ: Руспанъ, маршъ; Миньор
ски лампи, ватсъ (Целеръ), Фо
лиа, ув. (Масне); Весела тружина 
(Бродилъ); Маршъ (Грггорць); 
Каватнна (Хаселманъ); 
Щилхаръ); Стари Лола, 
23.00 Оперетни

Ферари. 23.45 Танци.

РОМЪНИЯ
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|Гаспа-мартъ

Любовно

01 ь

кон-

музика.

Мери Янева Стоянова

ВНИМАНИЕ!

ревю-

ПУБЛИКА

музей, |

ул. Пнротъ, 9, София

Вестннкъ „Радио-Св-Ьтъ“ е най-добрата гаранция за 
съвестното изпълнение на поетнтЬ ангажименти

.Вилхелмъ I
зскани. 2. I

ми- 
дир

Прездн. музика, 
р. 4- » 1 Ц Л К П 4. г 

за всички. 20.00 
муз. часъ. 21.45

ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53.
8.45 Орк. „Сидней". 9.50 Тази нощь 
въ гради. 13.15 ВВС орк. 14.00 Му- 
зикъ-холъ. 15.00 Малко хармония. 
16.00 Оркестъръ. 16.10 Тази нощь 
въ града. 18.20 Оргелъ. 19.20 Тан
ци. 24.10 Дугласъ Кймерунъ, чело,

Хуберманъ. 20.10 11цф. 21.00 I 
, 93 (Ш Тапии

Едно даровито дете, което, макаръ 
и на 12 год. възрасть, е вече любим
ка на театралната публика въ Варна. 
Отъ 6 години играе върху сцената на 
Варненския народенъ театъръ. Гор
ната снимка представлява малката Ме
ри въ ролята на .Сънн-бой *.

сланъ ; „
Драма. 23.00 Танци.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кп. 527 кц.
21.00 Плочи. 21.20 Лека музика
23.15 Танци.

РОМЪНИЯ

..

19.45 Лека музика.
Плочи. 22.30 Си.мфот 
цертъ; солисти Рене 
цигулка: Героическа 
(Бетовенъ); Концертъ 
соиь); ГласоветЬ на

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

материалигЬ“и пр. искайте отъ нашата

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

музика:
си ти, полка (Жил- 
Малага, _ испански 

.а на 
(Рат- 
(Си-

ги предава следъ 
Фрьолихъ, създательтъ

Зсра Леандеръ I
, инсцеиира сгг.що

18.10 Про-
Акгуа-

7. ПГ.сспь отъ Лехаръ. 18. Валс!» Шаиотмъ Тристъ — пЪсеньта на
— .Плулпъ 1 <) I Лплптп и;1 Гпгпп. I “

единъ филмъ

ду-
I. „лоеш рнн ь (Ваг- 
Карлъ Хершманъ, те- 

со- 
животъ оп.

МОСКВА РЕП 1744 м. 300 кв.
18.30’ Любителски конц. 13.3С На - | 

:ратурно ’ 
. 21 15

2. Норвежда рапсодня (Лало). 
Около 14.00 ч. точно време.

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

ка“ (Моцарт ь). 12. ПЪссньта на 1 
Адела изь „Прилепът!»“ (Йох. 
Щрауси»). 13. Изъ „Царь и дърво
делец!»“ (Лорцннгъ). I I. Гондо- I 
лисрска пЬсснь изъ „Една нощь 
в!» Венеция (Щрауса»). 15. Изь 
Австрия (Щраус ь) 16. „Кава
лерът!» на розата“ (Рих. Щраусь). | 
17. ПЬсень от!» Лехаръ. ’ 
— Лахаръ. 19. Тарантела „I 
роне“ (Мильокерь). 20. Волга — 
пЬсепь изъ оперетата „Царевпч ь“ 
(Лехаръ). 21. „Ракоци — Марша.“ 
(Берлиозъ-Листъ). 23.40 Любими 
мелодии.

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

18.25 Творби на Флораиь Шмить. 
19.35 Оргелъ. 20.05 Романси. 20.30 
Ница. 22.00 Арфа. 22.30 Републи
канските гвардейци евнрятъ. 23.00 
Лнсамбла.та» „Капелъ“ изп. камер
на музика (Бетовен!., Брамсъ). 
24.00 11род1.лжение на конц. отъ 
22.30. 24.45 Капризите на Мариана* 
пиеса на есперанто.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Парижъ. 20.30 Романси. 21.30 
Одета Пиеропъ, пиано. 22.00 Пло
чи. 22.30 „Ле пресиоз ридикюл“ и 
,,/Коржъ Данденъ“ (Молисръ). 

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 640 кц.
19.35 Парижъ. 20.30 Ница. 22.00 Ро
манси. 22.30 Пъстра вечерь.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
18.25 Плочи. 19.30 Два квартета 
(Моцартъ, Менделсоиъ). 22.00 Ка
мерна музика,

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
22.15 1 ВсЪки день обаче, мизерията дъл-

■ баеше въ любовьта имъ сурово 
I своите рани. И на край следъ оча. 
. ени нощи, , прекарани въ безсъние
> и измъчване на мисъльта да се нс- 

мЬри нЬкакъвъ изходъ, следъ без
крайни дни въ неутоплената стая, 
следъ напраздни надежди за пс.ри, 
успехи и щастие, те се разделиха. 
И сега, когато се срещатъ на този 
балъ, Катя е вече една богата дс- 
ма, съпруга на единъ бруталенъ ге-

I шефтаръ, а Чайковски — все още
■ беденъ, неизвестенъ музикантъ. ТЪ

се виждатъ отново и една скрита 
сила ги кара да бждатъ наедно — 
Катя избегна отъ праздиика и оти. 
ва съ Чайковски въ неговата квар- 
гира. Но старата й история се пов
таря — исканите обяснения, напра
вените упреци угасятъ пламъка на

( любовьта между двамата. „ВсЬки 
обйва_ това, което обича“^. бЪше. _да из.тЬзеотъ шаблонната роля
казалъ Оскаръ Уайлдъ. Животътъ 
ги раздели. Чайковски става зна. 
менитъ. Неговите симфонии, о;ъ 
които прозвучава една демонична 
жизнена сила, неговата игрива, 
нежна балетна музика, неговата ве
ликолепна опера „Евгений Оне- 
гннъ“, неговите концерти спечел- 
ватъ публиката. Когато Чайковски 
свири, всички го слушатъ прихлас- 
пати.

Единъ день Чайковски се за
връща въ Москва. Той иска самъ 
да дирижира своята шеста симфо-

„Това беше една шумна бална | ьия. Въ Москва, обаче, върлува 
нощь“ с новият!, филмъ на Карлъ 
Фроьлихъ, въ чийто център!», пра- 
епва и лъчезарна като винаги, се 
явява Зара Леандеръ. Отъ една 
поетическа скица: Франкъ Тисъ и 
Геза фоиь Сцифра приготвиха сце- 
нарието. Това е една трагична и 
трогателна горчиво.сладка история 
па една любовь, която се ос«т.щс- 
ствява едва следъ смъртьта иа 
единъ ч.)в1жъ, комуто принадле
жеше сърдцсто на тази жена. Пе. 
търъ Чайковски. Беше една шумна 
бална нощь въ московския клубь 
ка благородните, когото двама ду
ши оГново се срещнаха, следъ ка
то въ младостьта имъ нуждата ги 
бЬше разделила: Чайковски и Ка. 
тя. Тогова, когато двамата следва
ха музика, жадната за щастие в 
спокойствие Катя живееше заедно 
съ непознатия на свЪта Чайковски. 

пти. пАпчл чшарпиат-1 т. т

родна музика. 20.00 Лте| 
и драматично предаване. 
Концертъ.

КИЕВЪ 360 м. 50 кв. 850 кц.
17.30 Концертъ. 17.55 Телевизия.
18.30 Препр. концертъ. 23.10 
Танци.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (кжеи вълни) 

7.05 Нар. песни. 7.10 Концергь.
8.15 Концертъ. 9.00 Съобщения на 
англ. 10.00 Пролетни песни. 10.30 
Орк. концертъ. 12.15 Живота е ху- 
бавъ, песни. 13.00 Концергь. 14.15 
Продълж. 15.45 Моцартъ: Соната 
за цигулка и пиано. 16.45 Орк. 
концертъ. 17.40 Нар. песни. 17.45 
Прездн. музика. 18.45 Пролетни 
песни. 18.45 Песни. 19.10 Музика

до 21.00 Пъстъръ 
.1. четиол стюда: пп. ш. л, а; оп 1 МУ3. часъ. 21.45 Коицертъ-флейта,- 
10, № 9: оп. 25. № Г, оп. 10, № I ВИЕНА 507 м. ПО ка. 592 кц.

I 17Ю За._ концертъ. 
дълж. на концерта. 20.30 __ _
ленъ прегледъ. 21.10 ГолЪма музи
кална радио-пиека. 23.30 Нощна 
музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Заб. музика. 19.00 Весели пЪ- 

| сни. 20.00 Кжсо но хубаво (участ- 
I ва танц, оркестъръ на Бреслау).

21.10 до 23.00 часа. Разнообразно 
предаване за душата и сърдцето! 
23 30 Малъкъ концертъ.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
17.00 Заб. концертъ. 19.00 Весела 
музика. 20.00 Радио-пиеска. 20.45 
Актуаленъ прегледъ. 21.10 до 23.00 
часа

РАЗНООБРАЗНА МУЗИКА 
участва: гол. оркестъръ и сопра- 
но. 2330 Танцова музика. 

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц. 
17.00 Заб. музика. 19.00 Весела му
зикална вечерь. 21.10 до 23.00 часа 

ВЕСЕЛА МУЗИКА 
участва голЪмъ орк. и баритонь: 
1. „Кози фанъ туте“ (Моцартъ). 2. 
„Леката кавалерия“ (Росини). 3. 
„Халифътъ отъ Багдатъ“ (Боал- 
лио). 3. „Абу Хасанъ“ (Веберъ). 

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв. 
19.20 Концерп», участва сопрано, 
алтъ. пиано: 1. Соната е-молъ (Ре- 
геръ). 2. Интермецо, оп. 177 № 1, 
Брамсъ. 4. Три песни отъ Марксъ. 
5. Балада, оп. 10 № 1 (Шуманъ).
20.15 до 21.15 Танцовия оркестъръ 
Ви забавлява. 22.20 БЕТОВЕНЪ: 
1. Соната въ Ц-дуръ, оп. 102, № 1 
за чело и пиано. 2. Струненъ квар 
тетъ въ Ф-дуръ, оп. 18, № 1. 
23 30 Нощна и танцова музика.

ПАЙПЦИГЬ 382 м. 120 кв. 785 кц. 
17.00 Заб. музика. 20.00 до 21.00 
часа

ЗАБАВЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
участватъ солисти и оркестъръ. 
21.40 до 23.00 Муз. радио-пиеса.
23.30 Заб. и танцова музика.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц. 
17.00 Заб. концертъ. 20.20 Клавир
на музика. 21.10 до 23.00 часа

БРИЛЯНТЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
участва Елизабетъ Райхелтъ отъ 
Дюселдорфската опера (колора- 
турио-сопрано), камеръ-певецътъ 
Морселъ Витришъ отъ Берл. опе
ра (теноръ). 1. Егмонтъ — увер- 
тюра (Бетх.). 2. Романсъ Ф-дуръ 
(Бетх.). 3. Женски — хоръ изъ 
„Лоенгринъ“ (Вагнеръ). 4. Изъ 
„Лоеигринъ“. 5. Хоръ изъ операта 
„Нощниятъ лагеръ въ Гренада“ 
(Кройцеръ). 6. „Вълшебниятъ“ 
стрелецъ“ (Веберъ). 7. Унгарска 
рапсодня № 2 (Фр. Листъ). 8. „Та
ка блЬстятъ звездите изъ „Тоска“ 
(Пучипи). 9. Унгарски таицъ № 6 
(Брамсъ). 10. „Веселите виндзор- 
ки“ (Николай). 19. „Нощна музи-

_____ _ Са-|

Ковачътъ, пЪсень •

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

12.00 Плочи. 13.10 Танцова и лека 
музика. 14.30 Народи,] музика. 
18.02 Млади сили. 19.15 Кварг-ть 
В1» ре-мажоръ (Бородинъ). 20.15 

Вечереиъ концерт!». 21.3р Жакъ 
Тибо свири (плочи). 22.15 Радио- 
кабаре. 23.15 Нощенъ концертъ

УНГАРИЯ
БУДА ПЕЩА I 549 м. 100 ко. 546 кц.

13.10 Чело и пение. 24.30 Циган
ски оркестъръ. 18.15 Хоръ. 19.30 
Плочи. 21.20 Будапещенският^ ор
кестъръ: Симф. движения (Т<- 
качъ1; У-а симфония (Чайковски). 
23.00 Цигански оркестъръ. 23.40 
Салоненъ квинтетъ.

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кп. 359 кц.
20.30 Г-ца Иоланъ Коватсъ, 
Операта. 21.20 Плочи.

С, С,С. Р,

ВЕЧЕРЬ.
18.30 Тонфилмова музика.
19.00 Соня Ганева и нар. оркестъръ 

изп. нар. песни.
19.30 Въ Етнографическия 

репортажъ.
19.45 Млади сили — концертъ на 

Даня Рибарова, пияно:
1. Рапсодня оп. 79 № 1 (Брамсъ). 1
2. Хоро на джуджетата (Листъ) |
3. Четиол етюда: оп. 10, № 8: оп
10, № 9; оп. 25. № 1: оп. 10. № I 
12 (Шбпенъ). )
Около 20.00 ч. точно време. - |

20.15 Концертъ на Пенка Салаба- 1 
шева — Зографова, сопоано: I
1. ПролЪтно уповаине (Шубертъ) I
2. Приспивна пЪсень (Моцартъ) 1
3. Молитвена пЪсень (Шубертъ) '
4. Люлчена песень (Джени 
деро). 5.
(Брамсъ).

20.45 Часъ посветеиъ на Пачно Вла- 
дигеровъ, по случай 40-ия му ро-- 
жденъ день: Вардаръ, рапсодня 
изп. орк. 2. Комп. за пиано, изп. 
авторътъ.

21.30 Исторически календаръ, но
вини, сведения за времето, БТА, 
съобщения.

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 Симфония № 5 въ ми 

ньоръ оп. 64 (Чайковски), 
Менгелбергъ.
Около 22.00 ч. точно време.

22.50 Официални издания за Бъл
гария, сказка на италиански.

23.30 Танцова музика.
23.30 Край на предаването.
РАДИО-ВАРНА235.1 м. 2 кв.1276кц.
12.00 ОбЪденъ концертъ. 12.30 „Лъ- 
вътъ като хералдика на българ
ската държава“ — говори Н. Ста- 
теловъ. 12.45. Забавна музика. 
12.55. новини, борси, точно време.
13.45 Забавна музика изп. тоио ба-

лалайки на Н. Манохинъ. 18.30. Тон 
Филмова и забавна музика. 19.30 
Сола зя чело. 19.45 Концертъ на 
хоръ „Морски звуци“.
СТАРА-ЗАГОРА 214 м. 2 кв. 1402 кв.
18.30 Народни песни. Изп. Гатева
18.50 Валсове. 19.30 Предпазни мер
ки срещу заразата — д-ръ Хр. Ми- 
шаковъ.’ 19.45 Инструменталенъ 
концертъ: 1. Соната въ С. дуръ 
(Моцартъ). 2. Импромтю (Шу
бертъ). 3. Валсъ въ ла мажоръ 
(Брамсъ). Изп. Т. Драгиевъ._цигул
ка, Люба Рачева, пиано. 20.10—23.30 
Отъ София.

ЮГОСЛАВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 м. 10 >•. М6 «ц.

13.00 Тамбури. 13.35 Тоифнлмови 
шлагери: Сн-Ьжаиката, Бозамбп. 
Лумпаци яагабуилусъ. 14.00 Ииф. 
14 10 Концертъ. Припцъ Магуза- 
лемъ (Щраусъ); РадоститЬ ча жи
вота (Цилке); Офснбахпява (Ка
рали). 17.45 Комедиенъ — лармо- 
иистнтЬ. 18.00 Концертът ЗауцитЪ 
изъ Осмина (Гаде); Н. В. палсътъ 
(Ашеръ): Испанска ссреиад» (А.и- 
кели); Топка (Кошталъ); Спи, пъ 
л-Ьтпа НОШЬ (Сиде); Валсъ (Ци- 
реръ). 19.20 Папслъ оло-коиъ, 
отъ Операта, иФе руски романси. 
19.50 Концертъ Е-дуръ ,а цигулка 
и оркестъръ (Бахъ), изп. Брани-

лсра тя зграбчва пь ногтитЪ си 
гениалния музикантъ и филмътъ 
намира единъ завършекъ, който 
вълнува зрителите: боленъ, блЪдъ, 
сразенъ отъ първата треска на. бо- 
лсстьта, освободенъ почти отъ бол. 
ките и суетата на свЪта, Чайков
ски дирижира своята последна 
творба, а въ сяицото време, въ пър
вите редове е жената, която той 
п1»лъ живот!» с обичалъ. Презъ 
това време, когато топовете зали, 
ватъ залата, сс срещатъ въ зенита 
на техния животъ зо последеиъ 
п,т;тЕ Катя и Чайковски. Тя е при 
него, когато температурата му за- 
:асва, държи го въ рл-цетЬ си, ко
гато последните удари на сърдне- 
то му едва се чуватъ и въиъ въ 
залата нЪкой неизвестенъ свири 
прощалната песень иа Чайковски — 
шестата симфония.

Единъ майсторъ иа филмовото 
изкуство, който КС.ТО компонистъ 
долавя всички нотки въ чувствата 
на хората, който съ сигурность и 
култура ги предава следъ това. 
Карлъ Фрьолихъ, създательтъ на 
голЬмия Зсра Леандеръ филмъ 
„Магда“, инсцеиира сгг.що този 
неинъ филмъ.

Ние взехме живбта на Чайков
ски като матерйалъ, безъ обаче ла 
се придържаше точно къмъ био
графията му. Беше много трудно 
да намЪримь артистъ за съответ
ната роля", разказва професоръ 
Фрьолихъ при интеревюто, което 
имахме съ него. „Хансъ Щюве 
играе ролята на Чайковски. Азь 
съмъ убеденъ, че този дзбьръ ар
тистъ, много шъти е игралъ роли 
които не сьт му подхождали и, че 
наистина негово силно желание е

_  __ /на 
„салоненъ лъвъ“ и веднажъ да 
играе, както въ миналото, сериоз
на драматична роля. Той не при
лича на Чайковски, който е ни. 
съкъ по ръстъ, но мечтателното и 
фанатичното на компониста, Щюве 
предава съ майсторство. Арнбертъ 
Вешеръ играе ролята на съпруга на 
Катя — богатия, несимпатиченъ, 
ревнивъ и самъ въ себе си стрс- 
дащъ мйтжъ.’ Марикс. Рьокъ, която 
за прьвъ п?йть се явява въ серио- 
зенъ филмъ, е танцьорката, която 
обича Чайковски съ жарьта на сво
ята страстна младость. Безсмърг- 
ниятъ моменти въ този филмъ ще 
остане оня. когато Зара Леандеръ 
пЪе безсмъртната „Шансонъ три- 
сть“ на Чайковски, и по този на. 
чпнъ предава настроението на та
зи пЪсень на цЪлия филмь’*.

Бъ началото на филма е и ве
ликолепния маскенъ балъ - сцена, 
която дава името на филма: „То. 
ва бЪше една шумна бална нощь*.

изъ Ш действ на 
(Гуно), изп. Еми 
сопрано п Ернстъ Гро, 
съ оркестъръ.

12.00 Съобщения отъ отделението 
за военни музеи, паметници и 
гробове и фонда при него.

12.45 Продължение па концерта:
1. Напълно се довЪрявамъ, 
етъ изъ оп. „Лоенгринъ“ 
неръ), изп. К_, ._ ______,
норъ и Елизабетъ Фридрихъ, 
прано. 2. Цигански 
29 (Шуманъ).
Около 13.00 ч. точно време.

13.10 СмТ.сенъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „В 
Телъ“ (Росини). днр. Ма< 
Ловджийски хоръ изь оп. „Въл
шебния стрелецъ“ (Веберъ), днр. 
Блехъ.

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

13.45 Популяренъ концертъ: I
1. Арлезианката, сюита II (Бизе). I

мии
СОФИЯ

Варна, Стара»3агора 
ОБЪДЪ.

12.00 Забавна
1 Кукличка
бертъ). 2. ........... ... „V......
танцъ (Рихиеръ). 3. Сватбата 
марионеткитЪ, интермецо 
ке). 4. Любовно щастие 
лезю).

12.15 ОбЪденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Багдат- 
ския бръснарь (Корнелнусъ). 2. 
Дуетъ на Фаустъ и Маргарита 

оп. „Фаустъ“
Бетендорфъ, 

” теноръ

21.15 и 
шиченъ ...

Бенедети, 
симфония 
(Мендел- 

.. .,, ГласоветЬ на морето 
: (Флемъ); Бикътъ на покрива (Ми- 
1 ло); Хвърчащиятъ холандецъ, ув. 
. (Вагнер ь).

ИТААИЯ
РИМЪ (К7КСИ ВЪЛНИ)

12.00 Лека музика. 13.00 Камерна 
музика. 14.30 Фанфари. 17.00 Лека 
музика. 18.15 Ойерни симфонии. 
19.10 Иракска муз. 20.37 Оперетна 
музика. 22.00 Милано. 1.00 Симф. 
маршове и танци.

БАРИ 203 м. 20 ка. 1059 кц.
20.19 Съобщ. на български, урокъ 
италиански. 20.37 Камерна музика. 
21.15 Сопраното Ефтимиадисъ.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.15 За Германия — Донъ Паску- 
але и Крадливата сврака.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Танци. 20.20 Милано. 22.00 
Симф. концертъ. Д4-15 Танци.

МИЛАНО 369~м:7'5та1Г314 кц.”"
18.15 Джанинл Кяопи, цигулка.
20.20 Плочи. 22.00 Оперета. 24.15 
Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Фанфари. 21.30 
Пиячо 22.00 Брилянтна 
22.45 ВеселитЬ другари.

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

12.15 Лека музика. 13.03 Конц.
16.30 Лека муз. 17.35 Кпартстъ за 
пиано (Бетовенъ). 18.20 Стабатъ 
матеръ. оратооия отъ Дворжакъ.

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
20.00 Лвовъ. 22.00 Солисти — пиа
но и чело: Соната за чело (Дебю 
си). 23.00 П-а симфония (Скря- 
бинъ).

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.10 14. Кочубовски, пиано (Мо
цартъ. Шуманъ. Лидовъ).

КОШИЦЕ 259 м. 10 кв. 1158 кц.
23.30 Забавеиъ концертъ—за всич
ки станции.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
20.00 „Пътешествие въ неизвест- 
иость“, гол-Ьмъ забавеиъ концертъ 
за всички полски станции.

ЧЕХОСЛОВАШКО
ПРАГА I 470 М. 120 кв. 638 кц.

17.10 Популярна музика. 18.25 Мла- 
ди сили. 19.25 Джазъ- ревю и реф
рени. 20.225 Бърно. 22.35 Струненъ 
квартетъ въ до-миньоръ (Бето
венъ). 23.30 Плочи.

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
20.25-21.45 „Нонъ-стопъ“, 
джазъ и солисти.

ПРАГА II 270 м. 100 к*. 1113 кц.
20.10 Берсьози. 21.00 Творби на 
Сметана. 22.10 Забавна музика. 
22.50 Балети. 23.30 Нар. пЬсни. 
24.00 Серенада за струни (Сукь).

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
18.5 Солисти, цигулка и чело. 21.45 
Нар. сватбени пЪсни. 21.10 Чехски 
танци. 23.25 Таци.

ПААЕСТИНА
ЙЕРУСАЛИМЪ 449 м. 10 кв. 668 кц. 

18.05 Арабска програма. 20.00 Че
ло и п пано (Менделсоиъ, 
Джеймсъ, Шопеиъ). 21.00 Изъ 
„Гейша“ и др. шлагери отъ преди 
войната. 21.50 Леки мелодии и 
танци.

АНГЛИЯ

Този, който се запише абонатъ 
за в. „Радио-свЪть“ и внесе абона
мента си за една година (130 лв. за 
52 броя), ще получи веднага единъ 
луксозснъ учебникъ-разговорннкъ, 
за изучаване на единъ чуждъ езикъ 
по изборъ (френски, нЪмски, ита
лиански или английски), по дина
мичната метода на Проф. Благой 
Мавровъ.

Побързайте да се абонирате. Пре- 
мннтЪ сж на изчерпване

СофнйскитЪ нови абонати, мо- 
гатъ да получатъ премията напра- 
во отъ редакцията.

Абонирайте се за най-добрия, ра- 
[ дио-всстннкъ въ България.
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Изкупление

Ли-

танци № 8 и

21.15Анто-

желЪзо пла

на проводници

внсокоговори-

слектрнческа

съпротивление 
съпротивление, 
индукция).
съпротивла/ /е

бръс- 
Бетен- 
орке-

20.20
:ката опе- 

лирична

(Сил-
(Съли- 

Мах-

22.30 
пиеси.

нИР

4-Ч|Хр.:й10 .1 Ек Ь, *г

-Илл4-
-а

потпу-
Виеия,

се озкачавать
Такова изо-

тсоретична

сърдцеБина 
въ миналия

20.15 Пиано.
_  ВВС орке- 
Кеиетъ Елисъ,

почти
14. 

но).
16. 

(въ което, 
явява

16.

Самоипдукционнг 
постави 

съ

квартетъ.
Отъ Крало 

Ппртя“

орке- 
др.)

ртту]1^'^
____ чгнн

единъ
Съ с.т.щия знакъ се 
единъ кошактъ за

ц ОМ—,

излЬзли отъ употребление.
Съпротивление (исиндук*»и в.

бобина.
редица чертички, 
же.тЬзна сърдце-

Радио°курсъ начинаюши
За да се изобрази сдинь радио

приемник!», той може да се фото- 
|рафира, отвънка и огзгнтре. По 
това се практикува редко — и то 
само за готови, завършени прием
ници. По какъ ще може да. се изо
брази единъ приемникъ, който съ
ществува само въ въображението 
на радиолюбителя?

Изобразяването, 
единъ 
ВсичкитЪ 
съ специални 
бражение се 
схсаш.

чертежътъ на 
приемникъ се нарича схема, 

му части 
знапи. 
нарича

миньонъ
опера отъ Тома.

КАТОВИЦЕ 396 м. 12 кп. 758 кц.
19.15 Нови плочи. 19.30 Хоръ.

ЧЕ ХОСДОВАШ КО
ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 иц.

16.15 ЧехскитЪ филхармонисти.
18.30 Концертъ. 20.25 Орк. 20.55 
Нар. потпури. 21.35 Симфония въ 
до-мажоръ (Моцартъ). 23.30 Плочи

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 и 21.00 Забавна музика. 22.10 
Пъстра програма. 22.50 Лека му

зика. 23.30 Нар. муз. 24.00 Народ
ни мелодии.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
23.25 Нови творби на словашките 
композитори.

ШЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

18.35 Танци. 19.30 Плочи. 22.00 
Бизе: Арлезианката, П-а сюита и 
антрактигЬ изъ „Карменъ“. 21.30 
„Еди и Партнеръ“, комедия. 23.30 
Филмови шлагери — отъ Морисъ 
Шевалие — до Сн-Ьжанка.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/556.
20.40 Лидове. 2115 Абонаментния 
концертъ отъ градския театъръ.

ПАЛЕСТИНА
ЙЕРУСАЛИМЪ 449 м. 10 кв. 440 кц.

18.15 Арабска програма. 20.15 
Концертъ: Розамунда (Шубертъ); 
конц. № 3 (Бетовенъ); Музика 
отъ Корнголдъ. 21.50 „Съньтъ на 
Геронтиусъ“ (Елгаръ).

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53.

8.30 Шесть муз. портрета. 9.20 Ба
летна муз. 12.45 Оргелъ. 13.15 Англ. 
цар. муз. 14.30 Творби на Иох. 
Щраусъ. 16.15 Музикъ-холъ. 17.50 
Чело. 19.35 ВВС орк. пп ' ” 
21.00 Шлагери. 23.35 
СТЪРЪ, СОЛИСТ!' I 
басъ.

За улеснение на нг.чипающи гЬ | 19.
радиолюбители, часгнтЪ на прием. | Ако се 
ника може да се пзобразятъ не схе- имаме бобина 
магично, а нагледно, напр., вмЪсто 
две паралелни чертички, които оз- 
качаватъ блокъ.конденсаторъ, ще 
се нарисува самия блокъ, като мал
ка тубичка и т. и.

Ето защо, при поискване схеми 
оп. техническия ни отдълъ, да се 
отбелЬзва изрично — дали :еори- 
тпчпа или монтажна схема се иска

Ако монтажната схема се на. 
прави така, щето да дава точно 
представа-..за разложението. на .ча
сти гЬ въ примника, имаме монта
жен* планъ. Изработванетон на мон. 
тажния планъ е много трудно, ссо.

РОМЪНИЯ
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 023 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

12 Плочи. 13.10 Танци музика 
зика. 14.30 Пъстра музика. 18.17 
СледобЪденъ концертъ. 19.15 Ма
риани Орошевичъ, чело. 19.40 Конц. 
за обой н пиано (Телеманъ) 20.15 
Природата въ музиката. 20.10 Снм- 
фониченъ концертъ — творби на 
Нотара, днр. авторътъ. 22.15 Про
дължение. 22.30 Пиано. 23.15 Отъ 
ресторантъ.

■УНГАРИЯ
БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 КЦ.

I 13.10 Плочи. 14.30 Концертъ. 18.10 
Флейта. 20.10 Две сцени изъ „Чар- 
да“ (Хубай). 20.30 Отъ Операта.
23.20 Цигански оркестъръ.

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 КЦ.
21.20 Плочи. 22.00 Цигански орке
стъръ.

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

18.30 Конц. 19.30 Литературно пре
даване 20,00 Концертъ.

КИЕВЪ Р9 361 м. 35 кв. 832 кц.
17.30 Конц. 18.00 Литературно пре
даване. 18.30 Предаване опера или 
концертъ. 23.10 Концертъ.

ГЕРМАНИЙ
БЕРЛИНЪ (кжеи вълни)

7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Весела муз. 
8.00 Съобш. 8.15 Весела музика.
10.30 Моцартъ: Соната за цигулка 
и пиано. 11.00 Концертъ-флейта.
11.45 до 13.00 ОПЕРЕТНИ ПОТ- 
ПУРИ. 13.00 Заб. концертъ. 14.15 
Продълж. 15.00 Концертъ-флейта.
16.45 до 17.45 Концертъ: сопрано, 
тенорл», баритонъ и орк. 17.40 Нар. 
музика. 17.45 Праздн. музика. 18.30 
Виртуозна клавирна музика. 19.10 
Праздн. музика. 20.00 до 21.00 
ОПЕРЕТНИ ПОТПУРИ. 21.45 Май 
стори на малката музика. 22.30 
Забавенъ концертъ.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ. 18.10 Продъл. на 
конц. 19.20 Концертъ. 20.30 Акту- 
еленъ прегледъ. 21.40 Разнообраз
но предаване. 22.20 Духова камер
на музика: 1) Квартетъ ф-дуръ за 
флейта, кларинетъ, хорнъ и фо- 
готъ (Роснни); 2) Серенада Есъ- 
дуръ, оп. 375, за два обоя, два 
кларинета и два рога (Моцартъ).
23.20 Полнт. прегледъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Концертъ. 19.15 Концертъ. 
20.00 Тонпрегледъ. 20.15 Заб. кон
цертъ. 22.15 Бетовенова клавирна 
музика: 1) Соната ф-молъ, оп. 57; 
2) Соната Есъ-дуръ, оп. 110. 23.35 
Заб. и танцова музика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
17.00 Танцова музика. 19.00 Въл
шебна музика. 21.10 до 22.00 часа 
ТАНЦОВА И ФИЛМОВА МУЗИКА 
участва сопрано, теноръ и орк. 
22.00 Гьотева вечерь. 23.35 Кон
цертъ.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 ш. 904 кц.
17.00 Заб. музика. 19.00 до 20.45 ч.

ТОНФИЛМОВА МУЗИКА 
21.10 до 22.00 часа

ЕРНИКО КАРУЗО
единъ бесмъртенъ гласъ пЪе! 22.00 
Музика и пародии инструменти.
24.30 Заб. и танцова музика.

МЮНХЕНЪ 405 М. 100 кв. 740 кц.
20.15 Маршове. 21.10 Радио-пиеска.
21.15 Стари и нови танци. 23.20 
Нощна музика.

КЬОЛНЪ 456 М. 100 кв, 650 кц.
17.00 Заб. музика. 21.30 до 1.00 ч.

ГОЛЬМА ТАНЦОВА ВЕЧЕРЬ
участва гол Ьмъ оркестъръ, сопра- 

ио, теноръ, акордсоиъ и пиано. 
ЛДЙПЦИГЪ 302 м. 120 кп. 705 кц.

17.00 Вълшебенъ концертъ. 19.35 
Попи пТ>сни. 20.00 до 20.50 часа

МЕКСИКО ТАНЦУВА 
мексикански танга (плочи) 21.25 до 
23.00 Това, което всЪки слуша съ 
удоволствие.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц.
17.00 Концертъ. 20.00 до 23.00 ч.

ТАНХОЙЗЕРЪ
опера отъ Рихардъ Вагнери. 23.35 
Танцова музика.

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

18.25 Недовършената симфония 
(Шубертъ). 20.05 Шансони. 20.20 
Лека музика. 21.30 Романси. 21.45 
Мадемуазелъ Толкозъ по-добре 
Стари шлагери. 24.35 Пасо-добле.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1105 кц.
18.25 Парижъ. 22.30 „ПрочутитФ 
фаворитки“ — пиеси.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 640 кц.
18.25 Парижъ. 20.45 Вилабела тгЬе 
(плочи). 22.00 Скочове. 22.30 „Гри- 
зелидисъ“, опера-комикъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
119.00 Препредаване. 19.45 Плочи.
22.15 Плочи. 23.00 Концертъ: Аме
рикански скечъ (Коиверсъ); Кон
цертъ (Шуманъ); Калигула (Фо- 
ре); Псалмъ (Форс);
(Франкъ).

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кп. 776 кц
18.30 Плочи. 19.45 Концертъ. 21.15 
Плочи. 22.30 Лека музика. 23.00 
Препредаване гала вечерь; уч. 
Инесъ Жугле, пЬвица, 1-ва награ
да на международния конКурсъ 
вт» Виена.

БОРДО 310 м. 60 кп. 968 кц.
22.30 СолиститЪ на Нац. 
сгъръ (Беиедети, Меркелъ и 
— голЪмъ концертъ.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ) 25.40

12.00 Творби на Григъ. 13.00
конц.
муз.

РАДИО-ВАРНД231.1 м. 2 К..1276КЦ, 
12.00. Пенка Милева и „Приморска
та тройка" изп. нар. пЪсни. 12.30 
„Футуризъмт.“. говори Надя х. 
Йовкова. 12.45. Забавна музика. 
12.55. Новини, борси, точно време. 
13.45. Отъ забавена, концертъ изп. 
радиооркестъра. 19.15. Здравеопаз
ване. 19.25. Изъ произведенията на 
Гуно. 19.45. Бележити музиканти! 
20.00 Концертъ па Апа Полова, со- 
прано.
СТАРА-ЗАГОРА 214 М. 2 ка. 1402 ка.

1203 Хубава България:гр.Ардино. 
12.37 Маршове. 12.42 Забавна музи
ка. 13.45 Избрани м+.ста изъ Бизе 
и Берлиозъ.
19.16 Николай Райиовъ, говори Д. 
Димнтроаъ. 19.27 Народни пЪсни. 
19.42 Забавна муз. 20.00 XII сказка 
отъ цикълъ за Л. В. Бетовенъ. Го
вори г. Берсеневъ.

вина.
20. Бобина съ измЪняема само- 

пндукция. Измънението яа само- 
индукцията се постига чрезъ 01- 
винтването и завинтването на винт, 

въ желЬзната 
вюрфелкерна

тура и тенорътъ де Леонъ, пЬятъ 
оперни арии и дуети. 21.30 Описа
телна музика. 22.00 Ритъмъ и тан
ци. 22.30 Симфонични танци. 23.30 
Танци.

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

12.15 Инстр. сола. 16.30 Лека му
зика. 18.05 Камерна музика. 20.00 
Забавенъ концертъ — оркестъръ 
и солисти. 21.00 Препредаване отъ 
Познанъ

чето 
(вижъ 

. брой).
21. Варно:/етъръ — който се 

състои отъ две бобини: отъ една 
подвижна, която се върти въ в<т- 
трещиостьта на неподвижната.

чрезъ което се изменя самодук. 
цията. ВариометритЬ с.т» почти пз- 
лЪзли отъ употребление.

22. Бобина съ отводи.
23. Бобина съ плъзгачъ.
24. Листово 

стинки.
25. Дроселъ — т. е. бобина съ 

сърдце отъ железни пластинки. 
Както ще видимъ по-кжено, служи 
за филтриране на тока. Въ боби
ните съ железна сърдцевнна же- 
лЬзого не е на листа, а е смесено, 
подъ форма на прахъ, съ изоли- 
рьщъ магерналъ. Да се отбележи 
разликата въ условното изобразя
ване — малки чертички и успоред
ни линии.

26. Индуктивно свързани боби
ни т. е. две навити бобини на изве
стно разстояние една отъ Друга. 
Прехвърля се високофреквентнага 
енергия.

27. Бобини съ изм^няема индук
ция чрезъ отдалечаване н сближа, 
ване. Излезли отъ употребление.

28. Низкофреквентенъ трансфор
матор* — т. е. който служи за пре
хвърляне к& низкофреквентнатз 
(звукова) енергия.

29. Високофреквентенъ дро
селъ, Служи за спиране високо- 
фреквентната енергия (големъ брой 
навивки отъ крайно тънка жица, 
напр. бобинкнте на слушалките).

30. Постоянснъ (блокъ) конден- 
саторъ.

32. ИзмЪняемъ конденсаторъ. 
Долната стрелка е роторътъ. Стрел
ката може да има и обратна посока.

33. Компснсаторъ ~ изм. кон. 
денсаторъ съ малъкъ кглацитетъ 
и два отделни статора (диферек- 
циаленъ конденсаторъ). Редко се 
употребява.

34. Магнстиченъ 1 
тель.

35. Грамофонна 
мембрана (пикъ-жпъ).

36. Слушалка (единична).
37. Дкпампченъ впсокоговорп- 

тель. Е. е възбудителната бобини 
(служи и като дроселъ за правъ 
токъ), М е трептящата бобинка.

38. Елемент* или батерия. Де
белата черта е мннусъгь, тънката

(Следва на стр. 5)

Изм 1И1ЯСМО 
освенъ 

е и известна 
ИзмЬтяемо

(жично).
17. 1'состатъ - единиятъ край 

остава спободеиъ.
18. Потенциометър*. За означа

ване ия логаритмичен* потенцио
метър ь. ирибгвя се думата „лог.“ 
къмъ числото на омовете.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кп. 686 кц.
13.00 Лека музика: Леката кавале 
рия, ув. (Супе); Нощь въ Венеция 
(Иох. Щраусъ); Шопината 
берманъ); Принцеса Ида 
ванъ). 13.35 Руска музика: 
ни се, Коробушка, Черни казаци, 
Руски потпури,- П-Ьсеньта на бед
ния пгятникъ. 14.00 Ипф. 14.10 На
родни пЪсии пес Богданъ Бутани»: 
Надъ гробомъ самъ; Проклинамъ 
егндбииу свою; Що се чуе изъ гра
да; Не лудуй, лело; Леля Яна; Лс- 
поле. 17.45 Хармоника. 18.00 Кон
цертъ: Аитигона (Бюисонъ); Ри- 
гуолето, фант. (Верди); Сарабаида 
(Леонкавало); Сабската кралица | 
(Гуно); Селски сцени (Гуно). 19.20 
Трио за флейта, цигулка и виола 
(Регеръ). 19.50 Лека музика: Си
ните очи (Кернъ) Кральтъ на скит
ниците (Фримлъ); Принцесата на 
доларите (Фалъ). 21.10 Инф. 21.00 
Народни песни, пЬе Нада Алек- 
сандровпчъ: Подъ Тузломъ; Ко 
се оно брЬгомъ шедче; Косо моя;
Седи Дуда; Крадсмъ ти се у вс- , 
чери; Калино, чупе зелено. 21.45 
Шансони — Джилн, Люсиена Бо- 
айе, Шмитъ, Таубсръ. 22.00 Ду
хова камерна музика: Два квар
тета (Милошевпчъ, Новакъ) 23.15 
Пиано (Брамсъ, Маркси, Регеръ).

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кп. 527 кц.
22.30 Концертъ. 23.15 Лека музика. 1 
12.00 Плочи. 13.10 Танци и нар. му
зика.

20.19 Съобщ. на 
„Донъ Жуанъ“, 
Казисъ.

РИМЪ I 421 м. 120 кп. 713 кц.
18.15 Камеренъ 
Милано. 22.00 С._ 
ра — „МадондА Орета“, 
комедия отъ Рикители. 

МИЛАНО 369 м. 50 кп. 314 кц.
18.15 Танци. 20.20 Плочи. 21.20 Ко
медия; пиано. 24.15 Танцъ.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц. | бено за многоламповите приемни- 
22.10 Музика. 20.20 СопраиотоФра- ци. Ето защо техническата служ

ба не изработва монтажни планове 
Сега ще опишемъ схематични! е 

изображения на радиочастите.
1. Съедипеннотс ка два провод

ника (жици). Точката на пресича
нето се надебелява. Чертичкитъ до 
проводника озкачелатъ, че. послед- 
ниятъ е поставенъ въ единъ кабел 1» 
съ металическа обвивка (броня), 
която се съединява съ общия ми- 
нусъ (земя).

2. Пресичането 
безъ съединение.

3. Осукани^ проводници. Ако 
осукаме по този нацннъ две изо
лирани жици, можемъ да полу- 
чимъ малъкъ капацитетъ (2—5 см..*.

4. Блиндажъ — т. е. поставя
не частитЪ въ една металическа 
кутия, която се заземява, за да не 
се явятъ вредни влияния. Само ед
на редица чертички означава 
ширмъ или екран*, т. е. за земепа 
металическа плочка, отдЪляща два 
органа.

5. Букса или гиЪздо на 
проводникъ. 
означава и 
плъзгачъ.

6. Прекъсвач* (единнчннъ, напр. 
за включване и изключване на 
мрежата).

7. Превключатель съ две поло
жения.

8. Двоен* превключатель съ две 
положения.

9. Джакъ - особен», превклю
чатель, въ който контактитЪ се об. 
разуватъ чрезъ включването на 
една втулка. Сега джаксветЪ се 
срещатъ само въ радиотелеграф- 
кит^ уредби.

10. Антена.
11. Земно съединение.
12. Общъ минус*. За по-голЪмо 

улеснение, общннтъ минусъ и зем
ното съединение се изобразявагъ 
еднакво — т. с. както па фнг. 11.

13. Кадрова антена т. е. извее- 
тенъ брой навивки съ голЬмъ диа- 
метъръ, които замЪстватъ вътреш
на антена. КадровитЪ антени съ

рична музика. 14.30 Лекъ 
17.00 Симф. муз'. 18.15 Лека 
19.10 Абдулъ Вахабъ свири. 20.37 
Жески хоръ. 22.00 Милано. 1.00 
Изъ „Донъ Паскуале“.

БАРИ 203 м. 20 кп. 1059 КЦ.
бълг. 20.30 Изъ 

Тенорътъ

|ВТОРИКЙ)1
СОФИЯ

Варна, Стара«3агора
ОБЪДЪ.

12.00 Отъ Варна — народна музи
ка изп. отъ приморската тройка.

12.30 Износътъ на вино отъ Бъл
гария, говори Г. П. Степчичъ.

12.45 ОбЪдснъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Ундина“ 
(Лорцингъ). 2. Дуетъ изъ II дей
ствие на оп. „Багдатския 
паръ“ (Кориелиусъ), изп. 
дорфъ и Ернсъ Гро съ 
етъръ. 
Около 13.00 ч. точно време. 

13.00 Бюлетинъ на БТА.
13.10 Продължение на концерта:

1. Терцетъ на Пингъ — Посъ — 
Понгъ, II действ. изъ оп. „Туран- 
дотъ“ (Пучиии), изп. Неси Вел- 
турила и Барани съ оркестъръ.
2. III сцена мъжки хоръ и Ха- 
генъ изп» оп. „Залезътъ на бого- 
вегЬ“ (Вагнеръ), изп. Емануилъ 
Листъ, басъ съ хоръ и орке
стъръ.

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

13.10 Новини, сведения за времето, 
борси съобщения.

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

13.45 Инстурменталнн сола :
1. Адажио изъ партита въ солъ 
миньоръ (Бахъ), солистъ Крайс- 
леръ. 2. Концертъ въ ла миньоръ 
за чело и оркестъръ (Шубертъ), 
солистъ Кае а до.
Около 14.00 ч. точно време.

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

СЛЕДЪ ОБЪДЪ.
17.30 Част» за семейството. Забав

на музика:
1. Славянски танци № 8 и 16 
(Дворжакь). 2. Възпоменание на 
Йохаиь Щраусъ, потпури (Ди- 
трихъ). 3. Го.гЬмиятъ пъть, пот
пури (Кюека).

17.50 ЦвФтната домашна градина, 
говори Гена Папазова — 
нова.

18.00 Забавна музика:
1. Ано дацумалъ, весели 
ри (Морена). 2. Весела 
на 1С1» (Млйзе.тъ). 3. Бурята (1 
джииалдъ). 4. Ц-Ьлувамъ устни- 
тТ. (Рудолфъ).

18.30 „Сиромахкиня“. отъ Папайотъ 
Пипковъ, изп. групата школна 
пЪсень, рък. Пик. Тсрзиевъ.

18.20 Копнежъ по младость, (про
дължение), говори Сия Балаба- 
нова.

18.45 Композиции отъ Поханъ Щра
усъ (родепъ на 14. 1П. 1804 г.).

19.00 Цикълъ „История на симфо- 
—ннята“, сказка отъ д-ръ В. Спа-

сонъ.
19.15 Симфония въ ре-миньоръ оп» 

Цезаръ Франкъ.
Около 20.00 ч. точно време.

20.00 Отъ Паисий до днесъ: На
ционалното вдъхновение на Ва
зова, говори проф. Мих. Арна- 
удовъ. Участвувап»: Борисъ 
Михайловъ, Никола Балабановъ 
и народната седморка и Гуди Гу- 
денъ.

21.00 Концертъ на бълг. струненъ 
—квартетъ въ съставъ: Владимиръ

Аврамовъ, Стоянъ Сертсвъ, Сте- 
фапъ Магневъ и К. Кугийски: 
Квартетъ въ ре мажоръ, фуга, 
фантазия (Витеславъ Новакъ).

21.30 Исторически калсидаръ, но- 
пинеи, изгледи за времето, БТА), 
съобщения.

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 Иванка Сладкарова изп. рус

ки романси. — — — — — 
Около 22.00 ч. точно време.

22.55 Забавна музика:
1. По синигЬ води иа Хаван (Ке- 
тслбаЙ). 2. Ла Долоресъ (Бре- 
топъ), изп. Мишслъ Флета, те
норъ. 3. Мюнхенскятъ животъ 
(Попакъ). 4. *♦* Венециански 
карнавалъ, изп. Маргарита Сал- 
ни, сопрано. 5. КапризигЬ на ед
на балерина (Прейсманъ).

22.50 Общъ седмиченъ прегледъ на 
нЪмски.

23.00 Танцова музика.
23.30 Край на предаването.
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БУДА-ПЕЩД I 549 М..100 кп. 546 кц. 
9.00 Плочи. 10.00 Бо/К. служба. 13.30 
Цигански орк. 14.40 Плочи. 16.00 
Фанфари. 17.40 Будапещенскиятъ 
орк. 19.30 Тонъ-сказка. 23.00 Опер- 
ниятъ оркестъръ: Прелюдиите 
(Листъ); Танц, сюита (Бартокъ); 
Руралия Унгарика (Дохнани). 24.20 
Цигански оркестъръ.

БУДА-ПЕЩА I 034 м. 18 кв. 359 кц. 
20.00 Плочи. 21.20 Концертъ.

В1 
кз,

20.00 Музика. 20.20 
„Черниятъ Пиеро“, 
Карлъ Хайошъ.

ПОЛША

ФРАНЦИЯ
ПДРИЖЪ ПИ 432 м. 120 ко. 695 кц.

18.25 Лека симф. муз. 1935 Твор
би на Луи Тирионъ. 20.05 Мело
дии. 20.30 Фестивалъ Рене-Батонъ. 
22.00 Отъ Англия

МАТВЕЙ ХУДОЖНИКЪТЪ 
опера въ 7 д. отъ Хнндемитъ.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1105 кц.
18.25 Парижъ. 22.30 „Легенда за 
аржнатанския мостъ“, муз. пиеса. 
23.30 Концертъ.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 640 кц.
18.25 Парижъ. 20.30 Бургиньонска 
вечери. 21.45 Марианъ Андерсонъ 
иТ.е. 22.00 Англия .

МАРСИЛИЯ 400 м. <00 кв. 749 кц.
19.45 Плочи. 22.00 Англия.

ТУЛУЗА ПТТ 307 м. 120 кв. 776 кц.
20.15 Плочи. 22.00 Изъ френскитЪ 
оперети: Ла ви паризненъ, Споме
ни, Вероника. 22.30 Отъ Грандъ- 
Опера.

Единъ отъ най-важните апарати, 
който радиолюбительтъ може да 
употрЬби всЬкога при постройката 
на какъвто и да е приемникъ, е 
осцилаторътъ излжчващъ модули
рани колебания. Той представлява 
малъкъ предаватель, който по жела
ние може да се настрои на една 
вълна, или пъкъ на междинната 
фреквенция.

Съ помощьта 
може да се 
приемникъ

на апарата (Я) съ самия генераторъ.
Изходътъ на генератора (рис. 1) 

се състои отъ съпротивлението 
К — 0,25 мЦ. и потенциометъра 
Р — 3,003 2. Съ помощьта на потен
циометъра Р се регулира изходящето 
напрежение. ПосрЪдствомъ прекжс- 
вачигк К 1, К2, КЗ се включвать при 
положение 1-во кжеитз, 2-ро сред
ните и 3-'о дьятигб еълнп. - Реше
тъчната комбинация К1—50,000 <2 
и С2— 10,000 см. служи за ограни
чаване на високофрекфентната мощ- 
ность. Кондензаторътъ С1 — 100 см. 
и дроселътъ Др(обикновенъ високо- 
фрекфентенъ дроселъ) сж филтъръ 
който не пропуска високофреквент, 
нигк колебания въ модулационата 
часть на апарата. Лампата Л2 съ по
мощьта на нискофреквентния транс-

муз. 
По- 

13.00 
____  ___ ___ ....----------------- Кон
цертъ:. 14.20 Концертъ. 15.15 Про
летни песни. 15.45 „Местна свад- 
ба“, свири орк. 16.45 Клавирна му
зика. 17.40 Нар. песни. 17.45 Праз- 
дн. музика. 17.45 Песни отъ Хюго 
Волфъ. 21.45 до 23.00 Пъстра ве
черь.

ВИЕНА 507 М. 120 кв. 592 кц.
17.00 Заб. музика. 18.10 Продълж.
19.20 Нар. песни. 20.00 Виена се 
смее. 21.10 до 23.00 часа

СТАРИ И МОДЕРНИ ТАНЦИ 
участва орк. 23.30 Танц, и заб. му
зика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Заб .музика 19.20 П-Ьсни за 
душата. 21.10 Танцовиятъ орк. на 
Бреслау Ви забавлява, 22.30 Танц, 
музика.

ЩУТГАРТЪ 523 М. 100 кв. 523 кц.
17.00 Заб. муз. 19.00 Плочи. 21.10 
Концертъ: 23.30 до 1.50 Любими 
танцови шлагери. 1.50 до 4.50 Но- 
щенъ концертъ.

ХАМБУРГЪ 332 М. 100 кв. 904 кц.
17.00 Заб. муз. 18.00 Плочи. 19.00 
до 21.00 ч.

ИЗЪ ОПЕРИТЪ:
1) „Лоенгринъ“ (Вагнеръ); 2) ув. 
„Хансъ Заха“ и балетна муз. изъ 
„Ундине“ (Лортцингъ*); 3) Изъ „Ев- 
рионта“ (Веберъ) и увертюри.

Народни танци отъ знаменити ком
позитори. 22.00 36. музика. 23.30 
Отъ Виена.

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
17.00 до 19.00 ИЗЪ ОПЕРИТБ И 
ОПЕРЕТИТЕ. 19.20 Стари май
стори (Бетовенъ, Бахъ). 20.16 Нар. 
музика. 23.30 Класическа музика.

ването, чувствителностьта 
трите вида вълни, неговата 
рагелность, подстройка на 
нит-Ь кржгове и т. н. Модулираниятъ 
осцилаторъ е незаменимь при на
стройка на суперъ-приемницигЬ. Съ 
помощьта на него твърде лесно се 
настройватъ междинните кржгове на 
супера, като сжщевремено се под- 
стр-ойвахъ еъ рсзоиансъ- колебател~ 
нитЪ кржгове, които опредЪлятъ 
дължината на приеманата вълна, и 
се извършватъ редъ други работи 
свързани съ постройката му.

Схемата на осцилатора (рис. 1). е 
проста и не представлява никаква 
трудность за изпълнение. Тя е единъ 
обикновенъ генераторъ, който всеки 
радиолюбитель може да се построи. 
Особеното при пея е, че отделните

2. Сказка отъ кап.
, 3. Морски раз- 

Икономова. 4. 
зтеката духовна 
Я. Попилиевъ. 5.

12.15 Леки сюити. 13.05 Конц. 16.00
□ конц.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 650 кц.
20.15 Празднична музика. 22.10 до 
23.00 часа

ЖОРЖЪ БИЗЕ
уч. солисти, хоръ и орк. 23.15 Заб. 
музика.

ЛАЙПЦИГЬ 302 м. 120 кв. 705 кц.
17.00 Заб. музика 20.05 Вечерна 
музика. 21.10 Концертъ. 22.00 Отъ 
М и.1 а и с к ата с к а л а.

МАЛКИЯТЪ МАРАТЬ 
опера въ 3 действия отъ Пиетро 
Маскапи.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц. 
19.05 Солисти Ви забавляватъ 20.00 
Концертъ: 1) Изъ „Лоенгринъ" 2) 
ув. къмъ „Хвърчащиятъ Холан- 
децъ“ (Вагнеръ); 3) Изъ „Тракна
та“ (Верди) 4) .ув. къмъ „Дона 
Диана“ (Рсзничекъ); 5) Изъ Вал- 
майсторъ“ (Щраусъ). 21.10 Кон
цертъ: 1) Карнаналъ — увертюра 
(Дворжакъ); 2) Селска музика изъ 
Австрия, от11 М. Шьонхеръ 3) ув. 
къмъ „Русланъ и Людмила“ (Глии- 
ка).

и кондензатора С4 — 
100.000 см. произвежда низката то- 
нова (400 ц. фреквенция. Решетъч
ната комбинация К2 — 2,500 О и 
С3 —100 см. е утечка за лампата 
Л2. Ключътъ К служи за включване 
и изключване на батерията. Най- 
подходящи лампи за този осцила
торъ се явяватъ тЬзи, съ низко 
анодно напрежение и нагряване. 
Препоръчваме 2 лампи Н 409 Фи- 
липсъ. (Следва)

I м. 2 кв.1276кц.
музика.12.10. Часъ Радио-курсъ за начинающи7*

(Продължава отъ стр. 4)

дебелата чертичка. Въ нЬкои схе. 
ми плюсътъ е дебелата чертичка. 
Най-добре винаги да се поставягъ 
зпацигЬ 4- и —.

Динамо-машина за прави 
Правнятъ токъ е означенъ 

съ две успоредни чертички.
40. Динамо за иромЪнлпвъ токъ

Въ ср-Ьдата е знакъгъ на пром1мь

лнвия токъ.
41. ИзмЪрителснъ ннетрументъ 

(волтметъръ, милнампермегьръ и 
пр.).

42. Лампа-регулаторъ
или предпазителъ 
съслвиеине).

43. Крнсталенъ 
сухъ изправители 
токъ.

БЕРЛИНЪ (кжеи вълни)
7.05 Нар. п-Ьспи. 7.10 Пъстра
8.15 Продълж. 10.15 до 11.15 
стъръ муз. часъ. 11.45 до 
Само танцова музика. 13-ОСГ 
цертъ:. 14.2С

части (заградени нц рис. 1 съ 
пунктиръ) тр-Ьбва много грижливо 
да се ширмоватъ. Само при добра 
ширмовка се отстранява ' премина
ването на трептенията по други пъ
тища, освенъ презъ изходната клема 
Н на апарата. Съ огледъ на това и 
захранването на осцилатора става 
отъ батерии, които се намирагь въ 
ламариненото сандъче (рис. 2). Из- 
ползуватъ се сухи батареии, отъ 
джобни фенерчета. Лампата ЛI (рис. 1)

МОСКВА РВ* 1744 М. 300 кв.
18.30 Препредаване представление 
или опера.

КИЕВЪ Р9 361 м. 35 кв. 832 кц.
17.30 Конц. 17.55 Телевизия. 18.30
Артисти-любители. 19.00 Конц.
23.10 Танци.

ВАРШАВА I 1338 м. 120 кв. 224 кц.
1л.1и поиш, ю.ио 1\инц.
Лека музика. 16.30 Забавенъ ____
17.35 Духовни п-Ьсни. 18.15 Стру- 
ненъ оркестъръ: Конц. гросо (Ви
валди, Хенделъ). 20.00 Салонна му
зика и танци. 22.00 Творби на Шо- 
пенъ — пиано 23.05 Конц. по слу
чай унгарския нац. праздиикъ.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.10 Лидове на Шубертъ и на Шу- 
манъ. 23.25 Студентски хоръ.

КАТОВИЦЕ 396 м. 12 кв. 758 кц.
19.00 Силезийски п-Ьсни. 23.15 
Лекъ концертъ: Отличането отъ 
Сарая, ув. (Моцартъ); Романси 
(Шуманъ).

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

17.10 Лека муз. 19.00.Плочи. 19.25 
Валсове и маршове. 20.25 Забраве- 
нит-Ь мелодии. 21.35 Чехски квар- 
тетъ (Малатъ). 23.30 Плочи.

БЪРНО 325 м. 32 ив. 922 кц.
22.10 Гол-Ьмъ концертъ пролЬтна 
музика.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Лека музика. 21.10 Воененъ 
оркестъръ. 22.50 Лека музика. 23.30 
Нар. музика. 24.00 Кабаре.

БРАТИСЛАВА 299 М. 14 кв. 1004 кц.
20.35 Лка програма. 23.15 Плочи.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЬ 443 М. 100 кв. 677 кц.

19.50 Плочи. 21.00 Концертъ на но
вия унгарски квартетъ. 22.30 Тан
ци. 23.00 Хотъ-джазъ.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЯСИ) 16.86:19.82:25.53. 

8.45 Музнкъ-холъ. 9.45 Цигулка и 
оргелъ. 12.45 Хпподромскиятъ ор
кестъръ. 15.16 Пъстра програма. 
16.00 Плочи. 17.00 ВВС симф. орк., 
солнстъ Артуръ Катералъ, цигул
ка. 18.20 Пъстра , програма. 19.20 
Унгарски оркестъръ. 20.20 Пиано 
(Бетовенъ). 21.00 Плочи. 21.45 Ци
гулка и пиано, 22.20 Концертъ. 
24.25 Танци.

М. Меченовъ
МОДУЛИРАНЪ ОСЦИЛАТОРЪ

Ьк1, Ьс1, Цт| свързватъ изхода 
съ помощьта на кондензатора С и 
бобинигЬ: Би, Бс и Бд произвежда 
високофрекфентнигЬ колебания. Кон
дензаторътъ С е стабиленъ фабри- 
катъ съ началенъ милималенъ ка- 
пацитстъ 15 см., а максималенъ 
500 см. Бобинит-Ь Би, Бс и Бд се 
състоятъ отъ по три намотки. На- 
моткитЬ ЬкЗ, кс2, сж за об- 

1 ратна връзка. Ьк2, Ьс2, Ь§2 за 
I настройващия колебателенъ нржгъ 

коефицентътъ на усил-| на лампата Л I. ОстаналитЪ намотки

20.00. Камерна музика: Моцартъ — 
„Квартетъ № 26“, изп. квартета: 
Боневъ, Бенцъ, Великовъ и Бо- 
невъ. 20.30 Опера — „Карменъ" 
отъ Биле.
СТАРА-ЗАГОРА 214 м. 2 кв. 1402 кв.
12.00 Отъ Ст.-Загора: Забавна муз. 
12.15 Концертни увертюри. 12.32 
Детето и книгата, сказка. 12.40 Во
кални и инструментални сола.
19.30 Концертъ на Д. Генченъ, 
флейта.

. ЮГОСЛАВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 М. 20 кв. 606 КЦ.

13.00 Нар. оркестъръ. 13 35 Ха
вайски китари. 14.00 Инф. 14.10 
11 симф. на Бетовенъ. 17.45 Нар. 
музика. 18.20 Корнелия Нннковичъ 
п-Ье канцонети и оперни арии. 18.50 
Концертъ: Багдатскиятъ халифъ, 
ув. (Боалдио); Халка (Монюшко); 
Индийски любовни п-Ьсни (Вуд- 
фордъ); Първа сюита (Микели). 
19.40 Борисъ Поповъ пЪе: Каса- 
тина на Алеко и романсъ (Рахма- 
миновъ); Пжтникъ (Чайк.); Епита- 
лама (Рубинщайнъ); ПЪсень за 
бълхата и „На Дона“ (Мусоргски); 
Серенада (Напрапникъ). 20.10 Инф.
21.10 Хуморъ. 22.00 П-Ьсни — пЬ- 
ятъ Раша Радснковичъ и Ур«чиъ 
Сеферовичъ, акомп. китара. 23.15 
Жнлъ Жнлбертъ, пиано.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
21.10 Религиозни пЬсни — хоръ и 
оргелъ. 22.15 Салонна музика.

РХС/ММ 11

концертъ: Кон- 
I оркестъръ ла- 

(Шумаиъ), со-

ПЕТЪРЪ ВИТАНОВЪ, 
говорители при Радио-София е лю- 

бимецътъ на всички радиослу- 
шатели

7.00 Маршъ, ободрителни думи, 
точно време. 7.05 Четвъртъ часъ 
радиогимнастика. 7.20 Лека музика.
7.30 Новини, точно време. 7.45 На
родна музика. 7.55 Църковенъ ка
лендари, домакински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. По шлема (Хелрионъ). 2. Диа
на отива въ гората * * *. 3. Да 
жпвЬе Брандепбургъ (Херли- 
опъ). -1. Шьонбрунцитъ (Ланеръ). 
5 «* :к хубавата долина
(Туксъ). 6. Възпоменания (Крю- 
геръ). 7. Акварелепъ валсъ (Иох. 
Щраусъ). 8. П-Ьсеньта на пусти
нята (Деласъ).

8.30 Край.
ОБЪДЪ.

12.00 Забавна музика:
1. Дървесата (Разбахъ). 2. Тан
цуващите воденичарски друга
ри (Ратке). 3. Игра на вълнитЪ 
Робрехтъ). 4. Модерниятъ ори- 
ентъ (Рустъ).

12.15 ОбЬденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Звънче
тата на ерсмитигЬ“ (Мелартъ). |
2. Ария на Самсоиъ изь-!’деисТв. 
на оп. „Самсонъ и Далила“ 
Сснъ-Санеъ), Ферионъ Ансо, те- 
поръ съ м.У.жки хоръ.

12.30 НЪща изъ всекидневието, за 
които малко знаемъ, говори Лю
бени Мелнишки.

12.45 Продължение па концерта:
1. Фантазия изъ оп. „Лоенгринъ“ 
(Вагнеръ). 2. Откжслецн ■ 
„Хофмановите разкази" 
бахъ).
Около 14.00 ч. точно време.

13.30 Бюлетинъ на БТА.
13.10 Благословената девица 

бюси) днр. Копола.
13.30 Новини, сведения за времето, 

БТА, борси, съобщения.
13.45 Популяренъ I----------

цертъ за пиано и 
мипьоръ оп. 56 
листъ Корте. 
Около 14.00 ч. точно време.

14.15 Търговски съобщения.
14.20 Забавна и танцова музика.
15.00 Елена Николова и слатинска 

група изп. народни песни.
15.30 Край.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КгйСИ ВЪЛНИ)

12.00 П д. на „Аида“. 13.00 Изъ 
итал. филми. 14.30 Плочи. 17.00 I 
д. на „Аида“. 18.15 Симф. музика.
19.10 Класическа арабска муз. 20.37 
Изъ „Силата на еждбата“. 22.00 
Мнлно.

БАРИ 2сЗ м. 20 но. 1С59 кц.
20.19 Съобщ. на бълг., урокъ ита 
лински. 20.37 Камерно трио. 21.15 
Гръцка музика.’

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 4221 кц.
20.56 Турска музика. 21.15 Унгар
ски песни.

РИМЪ I 421 м. 120 713 кц.
18.15 Танци. 20.10 Плочи. 22.35 Ан
тонио Абуси, цигулка. 23.30 Мо- 
деренъ оркестъръ. 24 15 Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
18.15 Пиано. 20.20 Плочи. 22.00 Отъ 
Скалата

МАЛКИЯТЪ МАРАТЪ 
опера въ три д. отъ Маскапи.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
Хоръ. 21.30 

оперета огъ

ВЕЧЕРЬ.
18.00 Часъ за детето. Участвуватъ: 

Никола Балабановъ, групата на 
Сия Янакиева и др.

19.00 Жечо Долчинковъ и нар. сед- 
—морка изп. народни пЪсни.
19.30 Кюри и радиятъ, говори инж. 

хнмикъ Йорданъ Чолаковъ.
19.45 Забавна музика:

1 Възпоменанеие' отъ бала (Ро- 
брехтъ). 2. Отъ Рейнъ до Ду- 
навъ, потпури (Роде).
Около 20.00 ч. точно време.

20.00 оп. „Карменъ- (Бпзе).
къмъ 21.30 исторически кален- 
даръ, новини, изгледи за време
то, БТА, съобщения.

23.00 Пловдивскнятъ мостренъ 
наиръ, сказка на есперанто.

23.10 Танцова музика.
23.30 Часъ за всички: Симеонка Ва- 

цова и нар. оркестъръ изп. на
родни песни.

24.00 Край на предаването. ____
РАДИО-ВЛРНА П51 “ ’ 
12.00 Народна 1..- 
на морето: 
1. Фанфари.
лейт. Дападжиевъ. 
казъ, чете Пенка 
Концертъ на (1)ЛО^СКДУ5 
музика, капелм.
^55* Новини, борси, точно вре«е- 
13.45. Отъ половииъ часъ виенски 
п-Ьсни и мелодии „„„.„„ли- 
18.00. Часъ на малкитЬ
1. Приказки — четатъ Дим. Стра- 
тенъ и Ваня Петкова. 2-„Мала° 
зика. 3. „Синьото цвЬте — радио- 
пиеска. '
19.30. Изъ нашето Черноморие.
10. Остроаъ Си. Кирнлъ, чете Л. 
Поповъ. 19.46. Шубертоои пЬсни.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 023 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

12.00 и 13.10 Орк. Врънчеано. 19.45 
Плочи. 14.30 Екзотични пЪсни и 
танци. 18.02 Орк. Сидичеапо. 19.15 
История на музиката. 20.15 Соната 
въ три части (Морисъ Емануелъ) 
20.40 Отъ ресторантъ. 21.15 Орк. 
и Лизета Дима, пеение. 22.15 Про
дължение. 22.35 Лидове. 23.15 Но- 
щенъ концертъ

на този апаратъ, 
определи на всеки

12 
и

7' '

О» Криви
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СОФИЯ
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РОМЪНИЯ
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. «23 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

12.00 Плочи. 13.10 и 14.30 Сало- 
ненъ оркестъръ. 18.02 Фанфари. 
19.15 Английска музика. 20.15 7К. 
Еенеско свири (плочи). 20.35 Отъ 
Операта.

УНГАРИЯ

13.00 
Оперни 

18.15 I д. 
Леско". 19.10 Храбска

зта „СмЪе- 
(Рафаели).

(Брамсъ). 2.
Белманъ (Зодер-

12.20 Здравеопазване.
цсртъ па Фр. Имбръ, 
Забавна музика.
18.30 Забавна музика. 1.42 Вокални 
сола. 19.00 Концертъ на военната 
на 12 Балкански полкъ. Дир. кан. 
Спирпдоновъ.

Ии п

Дим. Стратевъ.
(е“, радиопнес- 

но пъкъ и полезно.

БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.
13.10 Алто. 14.00 Безработните му
зиканти. 18.15 Бела Надъ, пиано. 
19.00 Ц±лъ часъ танци. 20.45 „Ис
торията на виенския валсъ“. 22.10 
Цигански орк. 23.30 Концертъ: 
„Флоте бурше“ (Супе); Серенада 
(Били); Балетна музика (Стара); 
Циганскамелодия (Ранзато); Не- 
гърска мечта (Мидлетонъ); Пъсни 
(Гершуинъ); Потпури изъ ,.Джу- 
дита“ (Лехаръ); Виенска музика 
(Пашернегъ).

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

18.30 Препредаване
- „Болшой театъръ“.
КИЕВЪ 360 м. 50 кв. 850 кц.

17.30 Конц. 17.55 Телевизия. 18.30 
Литературно предаване. 19.30 Лю
бителски концертъ. 20.00 Конц.
23.10 Театъръ.

ОБЪДЪ.

12.00 Забавна музика:
1. Воденицата (Йепсенъ). 2. Бор
ба съ бикове, фантазия (Изе- 
манъ). 3. Сватбата на розитЬ, ха
рактерна пиеса (Йеселъ). 4. Не- 
гърътъ отъ пристанището (Кан- 
делъ).

12.15 ОбЪденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Гуарони“ 
(Гомецъ). 2 Танци на сЪнкитЪ изъ 
оп. „Динора“ (Майерберъ), изп. 
Гита Алпаръ, сопрано.

12.30 Здраве и тЪлесни упражне
ния, говори Георги Караивановъ.

12.45 Продължение на концерта:
1. Увертюра къмъ „Манфредъ“ 
(Шуманъ). 2. Интермецо и барка- 
рола на Жулиета и Николаусъ 
изъ оп. „ХофмановитЬ разкази“ 
(Офенбахъ), изп. Салватини и 
Хофманъ.
Около 13.00 часа точно време. 

13.00 Бюлетинъ на БТА.
13.10 СмТ»сенъ концертъ:

1. Откжслеци изъ оп.
дуръ" (Верди). 2. Ето

„Копенхагенъ хармони“.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЯСИ| 1б.вб; 19.82; 25.53. 

8.45 ВВС орк. и пЪвци. 1245 Теле- 
визионниятъ орк. 13.55 Ритъмъ. 
14.35 Цигулка и оргелъ. 16.30 Ави
аторите свирятъ. 19.20 Ритъмъ.

ПАЛЕСТИНА
ЙЕРУСАЛИМЪ 449 м. 10 кв. 668 кц. 

18.00 Арабска музика: 20.00 Твор
би на Мусоргски — п-Ье И. Рязап- 
цевъ, баритони. 21.00 Лека син- 
копна музика. 21.30 Комедия отъ 
Бернаръ Шоу.

■оасаипппо агзспаи
Високоговорители, транс- 9 
форматори, комплекти бо- и 
бини.конденсатори „Хидра“ 0 
съпротивления „Драло- [] 
видъ“. лампи „Валво** и ц 
„Пуротронъ“ и всички дру- П 
ги радиочасти ще намЪри- п 
те при: 
н. ДЖЕБАРОВЪ " 
Бул. Дондуковъ, 22. Телефони : 
кантора 2-34-44, склада 2-44-14

■ С^ЕШСЗЕЗЕЗ аЕЛЕЗЕЗЕЗЕЗН

О1Ъ
Карло Феличс“ въ Генуа: 
-----------------------~ СТРЕЛЕЦЪ“ 

опера отъ ьеоеръ.
МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.

18.15 Сопраното Фаумана 
оперни арии. 20.20 Плочи. 
„Машинописката“, муз.
23.30 Оргелъ. 24.15 Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 ко. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Кваретъ. 21.30 
Концертъ. 22.30 Ритъмъ и тапии. 
23.00 Дуетъ пиана.

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

12.15 Мелодии на Жилбертъ и Съ- 
лнванъ. 16.30 Лека музика. 17 40 
Барда Ландовска свири на клаве- 
еинъ. 18.15 Солисти — мецо-сопра 
по и чело. 20.15 Забавенъ кон
цертъ — оркестъръ и солисти. 
22.00 А. Унпнски, пиано. 22.55 На
родна музика отъ всички страни. 
23.40 ХсбридитЬ, увертюра (Мен- 
дслсонъ). 24.05 Полска камерна 
музика.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.10 Хубави оперни дуети. 23.15 
Концертъ лека музика.

КАТОВИЦЕ 396 м. 12 ко. 758 кц.
23.05—24.00 Весела вечерь. 

ЛВОВЪ 377 М. 50 ко. 795 КЦ.
23.00 Пиано. 23.20 Музикално 
вю.

жтвьрвкьВ
везиръ, комедия съ пЬние. 18.30 
Народни пЪсни, п1>е Илия Джува- 
леконичъ: Болно лежавъ; Три де
сети бекяри; Блазе тебе; Айде, то 
ти текна; Легнала Джурджа; Ли- 
тонъ иди; Дафино вино.

19.20 Отъ ресторантъ
20.10 Инф. 21.00 Народни песни 
пЪе СвЬтославъ Върбашки: Ко е 
сърдце; Два с?г. цвета; Планино 
моя; Овнмъ шоромъ ягодо; Тиши
на нТ.ма; Све що имамъ губимъ. 
23.30 Тамбури. 23.35 Гита Фар- 
кашъ пке романси.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
21.00 Камерно трио. 22.10 Цитри.
23.15 Концертъ.

РОМЪНИЯ

СУТРИНЬ.
7.00 Маршъ, ободрителни думи, то
чно време. 7.05 Четвърти часъ ра- 
диогимнастика. 7.20 Лека музика.
7.30 Новини, точно време. 7.45 На
родна музика. 7.55 Църковенъ ка
лендар!», домакински съвети. 8.00

Забавенъ концертъ:
1. Потпури изъ оперетата 
щата се Флоренция“ (. - .
2. Момичето отъ предградието 
(Прохъ). 3. Салтарсла (Хансъ Си- 
итъ). 4. Шведски танци (Юонъ).
5 *** Мъничка. 6. Пързалката 
(Циреръ).

8.30 Край.

Златенъ дъждъ, валсъ (Валдтой- 
фелъ). 4. Моя полкъ (Бланксн- 
бургъ). 5. Половецки танци (Бо- 
родннъ). 6. Влюбена, валсъ (Валд- 
тойфелдъ).

8.30 Край.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 616 кц.
13.00 Народни п-Ьсни, пЬе Драго- 
любъ Днмитриевичъ: А що ти се 
бунаръ вода мжтн; Ннзъ планина

пи. 22.30 „13-та чанкста на писнех I 
тора Грей", детективна пизса.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.00 Детски часъ. 19<*5 Плочи. I
22.15 Плочи. 22.30 „Малката чума", 
пиеса отъ Коолюсь.

ТУЛУЗА ПТТ 307 м. 120 но. 776 кц.
21.00 Сюита за цигулка и пиано 
(Прелъ). 22.15 Плочи. 22.30 Карна 
вална и танцова музш.а

ИТАЛИЯ
РИМЪ (кжеи пъпни) 

12.00 Прочути поктурни.
Скм<|). легенди. 14.3'3 
арии. 17.00 Нар. гг1»сни 
на „Манонъ 
орк. 20.35 Лека муз. 22.00 Милано.

БАРИ 203 м. 20 ко. 1059 кц.
20.19 Съобщ. на бълг. 20 27 Симф. 
маршове и танци.

РИМЪ II 245 м. 60 ко. 1222 кц.
20.56 Мария Белкисъ п1»е турски 
пЪсни. 21.15 Плочи за Германия.

РИМЪ I 421 м. 120 ко. 713 кц.
20.20 Плочи. 22.00 Отъ теагьръ 
, Карло Феличс” __ 
„ВЪЛШЕБНИЯТЪ 
с-щра отъ Веберъ.

СОФИЯ
Варна, Стара:3агора

СУТРИНЬ.
7.00 Маршъ, ободрителни думи, то
чно време. 7.05 Четвърть часъ ра- 
дногимнастнка. 7.20 Народна музи
ка. 7.30 Новини, точно време. 7.45 
Лека музика. 7.55 Църковенъ ка- 
лендаръ, домакински съвети. 8.00 
Забавенъ концертъ:

1. Елзаски селски танцъ (Мет- 
лингъ). 2. Полки (Пьоршманъ). 3.

иде; Защо Васке; Отвори ми 64- 
.то Лспче; Киша пада; Мои Вай- 
ку заболЪла глава. 13.35 Салонна 
музика. 14.00 Инф. 14.10 Симф. му
зика: Ув. къмъ ..Сватбата на Фи- 
гаро" и 34-а симфония (Моцартъ) 
17.45 Хармоники. 18.00 Соло трлт- 
ба. 18.20 Миланъ Днмитриевичъ, 
цигулка. 18.50 Народенъ орке
стъръ. 19.40 Двоенъ концертъ А- 
молъ оп. 102 (Брамсъ), изп. Тибо, 
Казалсъ, дир. Корто. 20.10 Инф. 
21.00 „Едипъ“, радио-пиеса. 22.15 
Концертъ на българския квартстъ 
(Василъ Стефановъ, Ст. НедЪл- 
чевъ, Ст. Сугаревъ, Кирилъ Ва- 
порджиевъ). Струнеиъ квартетъ 
(Големановъ), Струнеиъ квартетъ 
— Дорико (Стояновъ); Струнеиъ 
квартетъ (Икономовъ); Струнеиъ 
квартетъ Е-молъ (Пипковъ). 23.15 
Капричио за пиано и оркестъръ 
(Стравински).

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
21.00 Духово трио. 21.45 Концертъ 
23.30 Английска музика.

Печ- „Стопанско Развитие"

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (ккси вълни)

7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Разнообраз
на музика. 8.15 Продълж. 10.00 
Войнишки часъ. 11.15 ПЪсни отъ 
Хюго Волфъ. 13.00 Концертъ. 14.15 
Продълж. 15.15. Войнишки кон
цертъ. 17.15 Концертъ. 17.45 Нар. 
пФсни. 18.30 Нови плочи. 19.10 Му
зика. 22.15 Народни пЪсни (най- 
популярнитЬ).

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ. 18.15 Продълж. на 
концерта. 19.45 Разнообразна му
зика (маршове, валсове, нар. тгЬс- 
ни и пр.). 20.30 Актуеленъ пре- 
гледъ. 21.10 Това интересува и 
Васъ. 23.30 Танцова и забавна му
зика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Концертъ отъ Виена. 19.10 
Концертъ: 1. Соната за флейта и 
пиано, оп. 57 (Линке). 2. Втора и 
четвърта часть изъ сюитата за 
флейта и пиано (Уисловскн). 20.00 
Тонпрегледъ. 20.15 Празднична 
музика. 21.10 Стара и модерна 
танцова музика. 22.00 НЪмскн и 
чуждестранни детски пЪсни. 23.30 
Заб. н танцова музика.

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

СЕВИЛСКИЯТЪ БРЪСНАРЬ
комична опера въ две действия 
отъ Росини. 23.30 Танцова н за
бавна музика. 1.00 до 3.00 Но- 
щенъ концертъ.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
18.25 Музика за чело. 19.00 Весела 
музика. 20.00 Валсове, които ве- 
селятъ човЪшкото сърдце! 
Двадесеть саксофони Ви 
ляватъ.

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
!о’оп пВа часа вссела Музика.
19.20 Произведения отъ Райнбер- 
ГСр1п1 Разно°бразно предава- 
не. .1.10 Концерти: I. Серенада за 
струненъ оркестъръ (Трункъ) 2 
Концертъ въ Д-дуръ за ’ цигулка 
II оркестъръ (Брамсъ). 3. Три ига. 
лнанскн арии. 4. Вариации н рои- 
до върху сгаро-н-Ьмска нар п-К. 
'пЛЬ за орк" оп' '|5 (Хоасъ). 23 30 
Двадесеть саксафона Ви забавля 
ватъ! 24.00 Отъ кафе Лунполдъ

ЛАЯПЦИГЪ ЗМ м. 110 в.. кц_ 
17.00 Концертъ. 19.20 Соната т.

НО съ насъ. 21.10 до 23.00 Това 
в’ГтРонСъУВ.:: !!умнбС ~ "а«-"овото

ОБЪДЪ. 
12.00 Народна музика.
12.15 Забавна музика: 

1. Валсъ изъ оп. 39 
Мелодии изъ 
маиъ).

12.30 Възпитателна и просвЪтна за
дача на американските предава
тели, говори инж. Хр. Йорда- 
новъ.

12.45 ОбЪденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „МаскптЪ“ 
(Маскани). 2. Отъ опера на опе
ра, фантазия (Шестакъ).
Около 13.00 часа точно време. 

13.00 Бюлетинъ на БТА.
13.10 Продължение на концерта:

1 Дуетъ на Каролина и Анушка 
изъ оп. „ДветЪ вдовици“ (Смета
на), изп. Ада Норденова и М. Ко
вачева съ оркестъръ. 2. Хоръ изъ 
оп. „Фаустъ“ (Гуно). 3. Адажио 
изъ концерта за цигулка и орке
стъръ въ солъ миньоръ (Барухъ), 
солистъ Георгъ Куленкампфъ.

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

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

13.45 Инструментална музика:
1. Поема за цигулка и оркестъръ 
оп. 25 (Шосонъ), солистъ Йехуди 
Менухинъ. 2. I концертъ за пиа
но и оркестъръ въ ми миньоръ 
(Шопенъ), солистъ Розенталъ. 
Около 14.00 часа точно време.

14.15 Търговски съобщения.
14.20 Забавна и танцова музика.
15.00 Краи._. ____

ВЕЧЕРЬ.
18.30 Народна музика.
18.45 Забавна музика:

1. Канцонета (Амброзио). 2. Мо
литвата на една калугерка (Ба- 
даржевска). 3. Моята годеница 
ще бжде моето знаме (Ботоли). 
4. Жанина, блЪнувамъ за време
то на люляка (Джилъртъ).

19.00 Будната сила, говори 
онъ Андреевъ.

19.15 Забавна музика.
19.30 Цикълъ „История на пЪсень- 

та барокъ XVII вЪкъ“, говори 
Илия Арнаудовъ, съ илюстрации. 
Около 20.00 часа точно време.

20.15 Концертъ на Тонка Кутева, 
пиано, цикълъ — Бетовенъ: Со
ната оп. 32 № 2.

20.45 Концертъ на камерния орке
стъръ: Симфония „Рудничари" 
отъ Асенъ Карастояновъ.

21.30 Исторически календаръ, но
вини, изгледи за времето, БТА, 
стопански съобщения.

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 Концертъ:

1. Адажио изъ токата въ до ма- 
жоръ (Бахъ-Стоковски). 2. Сим
фония № 1 въ до миньоръ оп. 68 
(Брамсъ).
Около 22.00 часа точно време.

22.50 Държавната трудова повнн- 
ность, сказка на английски.

23.00 Танцова музика:
23.30 Край на предаването.
РАДИО-ВАРНА235.1 м. 2 кв.1276кц. 
12.00. ОбЪденъ концертъ. 12.30. 
„Къмъ цЪлостно развитие“, гово
ри Ст. Паршкевовъ, учитель. 12.45.
12.45 Валсове. 12.55. Новини, борси, 

точно време. 13.45 Мера Иванова и
Георги Станевъ, изп. „Китка № 5“, 
отъ Ал. Кръстевъ. Съпровожда 
Народния оркестъръ.
18.30 Часъ на селскигЬ читалища:

1. „Водата като факторъ въ зе. 
медЪл.“ — Пав. Стойновъ. 2. На
родна музика. 3. „Застрах. на добн- 
тъкъ и обещетение“ — д-ръ В. 
Мипчевъ. 19.15. Симфониченъ кон
цертъ. 19.45. Малко хуморъ, чете 
артиста П. Василевъ. 20.00. Кон
цертъ на Живка Минчева, сопрано. 
СТАРА-ЗАГОРА 214 м. 2 кв. 1402 кв. 
12.00 Маршове. 12.10. Народни п+.- 
снн. Изп. Т. Тиховъ. 12.30 Забавна 
музика. 12.40 Наука за всички. Че
те Ив. Панчсвъ. 12.50 Цигулка.
19.25 Забавна музика. 19.45 Българ
ска книга, сказка. 19.55 Вечеренъ 
концертъ.

ЮГОСЛАВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 ив. 616 кц.

13.00 IV симфония (Чайковски) — 
плочи, дир. Стоковски. 14.00 Инф. 
14.10 II д. на „Сватбата на Фнга- 
ро“ (Моцартъ). 17.45 Детски часъ 
— три малки сестри и великиятъ

„Труба- 
.,. ..................... вече ве-
чернитФ камбани биятъ, хоръ изъ 

,-,Нощниятъ лагеръ при Гра
да“ (Кройцеръ).

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

13.45 Популяренъ концертъ:
1. Възпоменания отъ Германия 
(Шмидъ). 2. Виолинъ концертъ № 
8 оп. 47 въ ла маньоръ (Шпоръ). 
солистъ Георгъ Куленкампфъ. 
Около 14.00 чяса-точно време;

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

ВЕЧЕРЬ.
17.30 Часъ за семейството. Забавна 

музика:
1. Прол-Ьтно шумолене (Зин- 
дингъ). 2. Приспивна ггЬсень (Иср- 
нефелдъ). 3. Танцътъ (Росини). 
4. Когато пустотата мълчи, пЪ- 
сень (Калманъ). 5. Има ли ра- 
дость тамъ (Трене), изп. Морисъ 
Шевалие, баритонъ. 6. Мексикан
ска серенада (Кашубекъ).

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

18.00 Забавна музика:
1. Момичето отъ Шварцвалдъ (Йе- 
селъ)' 2. Хубавата . Розмаринъ 
(Крайслеръ). 3. Свиждането, ду
етъ (Бьоме), изп. Елизабетъ Кю- 
нлайнъ и Хари Щайеръ. 4. Бале- 

«отътъ въ йзолинъ (Месаже).
18.30 Концертъ на военния 

стъръ на Н. В. В. У-ще, 
майсторъ Цоневъ.

18’30 Концертъ на военна музика.
19.15 Антонъ Ковачевъ и нар. сед- 

морка изп. нар. пЪсни.
19.45 Културенъ прегледъ, научни и 

забавни новини.
оп9К0Л0 20-00 ч. точно време.
2 (Ваг0"* ”^върчащия холандецъ“ 

Къмъ 21.30 исторически кален- 
Даръ, новини, изгледи за времето, 
Ь1А, съобщения.

23.00 Лека и танцова музика.
23.30 Край на предаването.
РАДИО-ВАРНА 235.1 м. 2 кв.1276кц.

12.00. Забавна музика. 12.20 „Бойни 
газове и защита срещу тЪхъ“. 12 35 
ОбЪденъ концертъ. 12.55. Новини, 
оорси, точно време. 13.45 Отъ Пен
ка Милева, Георги Станевъ и „При
морската тройка", изп. народни 
пЪсни.
18.30 Часъ на малкитЪ слушатели:
1. Приказки, чете /’
2. „Грозното иатенце“, 
ка. 3. Забавно, 
19.45. Балетна музика.
СТАРА-ЗАГОРА 214 м. 2 ко. 1402 кв.
12.00 Акордеонъ. Изп. С. Семовъ.
12.20 Здравеопазване. 12.25 Кон- 

чело. 12.50

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

13.10 и 14.30 Лека, нар. и танцова 
музика. 19.17 Хоръ. 20.20 Оперет
на музика. 21.15 РомънскнтТ» фнл- 
хармоницн. 23.15 Пъстра музика.

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

13.10 Концертъ. 14.30 Цигански 
оркестъръ. 18.55 Циг. оркестъръ.
20.30 Отъ операта. 23.20 и 24.00 
Г1лочн.

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 10 ко. 359 кц
18.00 „ГолЪмиятъ Каньонъ", сюи
та отъ Уитманъ. 21.20 Плочи. 22.00 
Джазъ.

с, С, С, р. 
МОСКВА РВ1 1744 м. 300 ко.

18.30 Народна музика. 19.00 Пре
гледъ на международната полити
ка. 19.30 Литературно предаване. 
20.00 Концертъ.

ГЕРМЛН ия
БЕРЛИНЪ (кжеи оьпни)

7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Пъстра му
зика. 8.15 Продълж. 9.15 Заб. кон
цертъ. 10.15 Клавирна музика. 11 
„ОДЪстна свадба“, уч. орк. 11.45 
Пъстра муз. 11.45 Единъ часъ пъ
стра музика. 13.00 Заб. концертъ.
14.15 Продълж. 15.45 ПЪсни отъ 
Хюго Волфъ. 17.15 Оперетни под-

______ ПХШ1-. 1<..4ССНар.-. пЪсни.. 19_.10_ Му- 
зика. 21.45 до 23.00 Войнишка ве
черь.

ВИЕНА 507 м. 120 ко. 592 кц.
17.00 Заб. концертъ. 18.10 Кон
цертъ. 19.00 Венеция и Неаполъ 
въ музиката. 19.45 ПЪсни и бала
ди отъ Брамсъ, участвува сопра
но и пиано. 20.30 Актуаленъ пре
гледъ. 22.00 ВиенскитЬ симфони- 
ци Ви забавляватъ. 23.45 Танцова 
и забавна музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Концертъ. 19.15 Максъ Ва- 
гнеръ пЪе съ своитЪ момчета и 
мемичета. 21.10 Музика. 23.30 Кон
цертъ: 1) Токата и фуга д молъ 
(Бахъ). 2. Девета симфония съ 
хоръ върху Шилеревия „На прия
теля" (Бетовенъ). 23.35 Танцова 
музика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
17.00 Концертъ отъ градъ. 20.00 
ПролЪтно предаване. 20.45 Важни 
съобщения.
21.15 до 23.10 часа

УНГАРСКА СВАТБА
оперети въ 3 действия отъ Нико 
Досталъ. (Сймцото предава Мин- 
хенъ и Франкфуртъ!). 23.30 
родна и забавна музика. 1.03 
3.00 нощенъ концертъ.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
22.10 Военната музика свири мар
шове и пЪсни.

ЛАЯПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 715 кц.
17.00 Разнообразна музика. 19.15 
Народни пЪсни. 20.00 Танцова му
зика. 21.10 до 23.00 часа

ГОЛЬМЪ КОНЦЕРТЪ 
участвува сопрано, чело и симф. 
оркестъръ: 1. Балетна сюита № 2 
(Глукъ). 2. Произведения >гъ 
Хайденъ. 3. Увертюра къмь „Ро- 
замунда" (Шубертъ). 4. Концретъ 
за чело и оркестъръ х-молъ <Лн.

. Дворжакъ). 5. Унгарска рапспдия 
№ 12 (Фр. Листъ) 6. Изъ операта 
„Лоенгрннъ“ (Вагнеръ) 7. Изъ 
„Рейнско злато" (Вагнеръ). 8. Изъ 
„Фаустъ“ (Гуно).

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц. 
19.20 Празд. музика (плочи). 20.00 
П-Ьсни изъ ц-Ьлъ св-Ьтъ. 21.10 до
22.25 ТАНЦОВА МУЗИКА.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 п. 69! кц.

18.25 Лека музика. 19.35 Пика- 
ленъ ансамбълъ. 20.00 Сола пигул- 
ка. 20.30 Оргелъ. 21.30 Клара Ха- 
скнлъ, пиано. 21.45 Радио-фанта
зия. 22.30 „Два метра 70 см.", ра- 
дво-пиеска. 24.45 Л’.ла музика.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1105 кц.
18.25 Парижъ. 20.30 Концертъ.
21.30 „Завещание“, комедия. 22.30 
Театъръ предъ микрофона.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 640 кц.
18.05 Детски часъ. 19.05 ШШюни.
20.05 Парижъ. 22.00 Френски пЪс-

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

18.40 Цигулка. 19 25 Джазъ ревю 
и рефрени. 22.10 Концертъ .чека

- . чехека музикахч 23.20 Плочи-. 
БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.

19.00 Ревю-плочи. 20.25 Цигулка. 
ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.

20.10 Лека музика. 21.00 ^Забавна 
програма. 21.40 Танци. 22110 Пъ
стра програма. 22.50 Прочути ме
лодии. 24.00 Берсьози.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
19.00 Лека музика. 20.35 Отъ Опе
рата — „Кучешки глави“, опера 
отъ Коваржовичъ. 23.25' Англий
ски танцови шлагери.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ443м. 100 кв. 677 кц.

20.00 Сонати за цигулка и пиано 
(Бетовенъ), изп. ‘Крайслеръ. 21.00 
На разходка съ Моцартъ. 21.30 
Най-нови френски шлагери. 2310 
„Пиано" — комедия. 23.30 Лека 
музика.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/556.
20.40 Лека музика. 21.45 Старинна 
музика. 23.00 Нощенъ концергь.

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

21.10 Симфониченъ концертъ, ди- 
рнгентъ Фрнцъ Бушъ, съ уч. на 
оперни пЪвици: Симф. фантазия 
(Иоханесъ); Две творби (Каленау) 
Галантенъ прездникъ (Ширбекъ); 
VI-а симфония (Бетовенъ). 25.50
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РОМЪПИЯ
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 ко. 023 кц. 
БРДШОВЪ 1075 м. 150 ко. 160 кц.

12.00 Плочи. 13.10 и 14.30 Лека, на
родна и танцова музика. 19.32 
Италианска музика. 20.05 Вече- 
ренъ концертъ. 21.15 Джазъ. 22.15 
Песни и танци отъ всички стра
ни. 23.15 Романси, танци и румън
ски песни.

ЙЕРУСАЛИМЪ 449 м. 10 кв. 668 кц.
18.45. Арабска музика. 20.15 Фи
ладелфийският!. орк., диригентъ 
Стоковски: Лепшикотрошачката 
(Чайк.); Прелюдия къмъ „Следо
беда на единъ фавнъ“ (Дебюси).

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ] 16.86; 19.42; 25.53.

8.30 Концертъ. 9.10 Творби на Бе- 
товснъ цигулка и пиано). 9 40 
„Вариете“. 12.45 Шлагери. 13.15 
Леки синкопни дуети. 13.3 ООрк. 
„Фриръ“. 14.15 Танци. 16.20 ВВС 
орк. 17.50 Ирландски ритми. 19.40 
Орксстъръ Мднтовани. 21.45 Ир
ландски пЪсни.

увертюра 
. „Клара“ 

вариации (.'Ги
на Пу-

18.20 Лека музика. 20.35 
плочи. 23.25 ЧуднигЬ мелодии 
словашките компоннсти.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

21.30 Барътъ на оптимистите 22 00 
Концертъ: Конц. за струни (Бур- 
кхардъ); Романтичниятъ Овернъ 
(Ламберъ); Нощи въ испанските 
градини (Фала); Процесията въ 
Рокио (Турина).
19.00 Плочи. 19.45 Камерна музи
ка. 20.40 Народна вечерь.

ОБЬДЪ.
12.00 Народна музика.
12.15 Забавна музика:

1. Снопъ лгкчи, потпурн (Море
на). 2. Балада (Порумбеску).

12.30 Сола:
1. Соната № 2 въ ла мажоръ оп. 
30 № 1 (Бетовенъ), нзп. Лили Кра- 
усъ на пиано и Снмонъ Гохлд- 
бергъ на цигулка. 2. Тарантела 
изъ „Венеция и Неаполъ“ (Листъ), 
солистъ Каролъ Шретеръ.
Около 13.00 ч. точно време.

13.00 Обедснъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Белата да
ма“ (Боалдной). 2. Ария на Хал
ка изъ оп. „Халка“ (Монюшко), 
нзп. Ева Бандровска Турска, со- 
прано съ орксстъръ. 3. Инстро- 
дукцня и вариации върху една на
родна тема (Пиерне). 4. Брюнетъ 
(Купренъ), изп. Лизъ Даниелъ, 
пение съ пиано.

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

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

13.45 Смесенъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. 

(Херолдъ). 2. Фантазия 
„Шванда гайдарътъ“ 

геръ).
Около 14.00 ч. точно време.

14.00 Хуморъ отъ Варна.
14.15 Държавни и обществени 

роприятия.
14.25 Забавна- музика: - . -

1. Молимъ за танцъ, потпури 
(Плесовъ). 2. Течащото злато (Ро- 
брехтъ).

14.35 Търговски съобщения.
14.40 Забавна и танцова музика.
15.00 Групата „Българска пЬсень“ 

изп. народни песни.
15.30 Край.

ЮГОСЛАВИЯ
БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 ко. 686 кц.

13.00 Тамбури. 13.35 Сръбска му
зика: Балъ (Големановъ); Ленче 
попово (Райхеничъ). 14.00 Инф. 
14.10 Концертъ: Нищо ново (Уро- 
шсвичъ); Прелюдия (Бошняко- 
вичъ); Югославяиски танци (Ра- 
ха); Маршъ. 17.45 Нар. музика.

18.20 ДЖАЗЪ
19.20 Плочи по желание: „Карио- 
ка“, „Розъ-Мари“ и др. 20.10 Инф. 
21.00 Народни песни, пес Ната 
Павловичъ: НЬма любовь; Дойди 
Дико; Дафина болна; Мари моме; 
Синочъ ми драги долази, Синочъ 
па де гжсти мракъ. 21.30 Югосла- 
вянска музика, изп. оркестъръ. 
22.00 Препредаване праздника на 
Херцеговинската дружба въ Бел- 
градъ. 23.15 Танци.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
21.30 Весела вечерь. 23.15 Лека 
музика.

СОФ ия
Варна, Стара*3агора 

СУТРИНЬ.
7.00 Маршъ, ободрителни думи, точ
но време. 7.05 Чствъртъ часъ ра- 
диогимиастика. 7.20 Народна музи
ка. 7.30 Новини, точно време. 7.45 
Лека музика. 7.55 Църковен!» калсн- 
даръ, домакински съвети. 8.00 Заба- 
бавенъ концертъ:

1. Маршъ на малките барабанче- 
та (Поляркинъ). 2. Приятели на 
птиците (Баранбекъ). 3. Надъ 
вълните (Розасъ). 4. ПЪсенита на 
славея (Росъ). 5. Дочиа (Капита
ни). 6. Белата врана (Дамари). 7. 
Цигански напеви (Лучиано). 8. 
Танцъ на амурчетата (Гунгълъ).
9. Есмералда (Лучиано).

8.30 Край.

18.15 Ле)
23.15 -
Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
20.10 Оркестъръ Четра. 22.00 Огь 
театъръ „Карло Феличе“.
„ВЪЛШЕБНИЯТ* СТРЕЛЕЦЪ- 
опера отъ Веберъ.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Модерни ме- 
ледии. 21.30 камерна музика (Ви
валди, Моцарти). 21.55 Брилянтна 
музика за духовъ оркестъръ. 22.55
Ритъмъ и танци.

ПОЛША
ВАРШАВА I 1338 м. «0 к.. 224 кц.

12.25 Военни маршове. 16.30 Лека 
музика. 18.25 Полски квартетни 
миниатюри. 20.15 Вилно. 22.00 Ве-

- села войнишка вечерь.

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

20.25 Джазъ-ревю. 21.10 Про.тЬть- 
та иде... 22.10—-23.10 Продълже
ние. 23.45 Танци.

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
23.45—24.30 Джазъ и рефрени. 

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Забавна музика. 21.00 Попу- 
луренъ концертъ. 22.10 Пиано.
22.50 Популярна и лека музика.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
18.20 Танго-оркестъръ. 19.30 Со
ната за цигулка и пиано (Мило).
20.35 Нар. песни и циг. оркестъръ
23.35 Цигански оркестъръ.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 М. 100 кв. 677 кц.

19.35 КолФмбнерскнгЬ певци (пло
чи). 20.00 Лека музика. 21.30 Га
лантни мелодии. 22.00 „Маноло 
Белъ и неговите мучачосъ“. 22.00 
22.00 Комадня. 23.20 Танци (вижъ 
22 часа).

БЕРОМЮНСТЕРЪ 540/100/556.
22.25 Мандолини и лендлерн. 23.00 
Танци.

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

21.40 Радио-вариете. 22.20 и 3.00 
Танци!

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
19.35 Летонска музика. 20.15 „Балъ 
въ операта", оперета отъ Хой- 
бергеръ.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53.

8.50 Творби па Йох. Щраусъ. 14.00 
Оргелъ. 15.00 Астонскиятъ орке
стъръ. 16.00 Пиано. 16.30 Танго- 
оркестъръ. 19.40 Танци. 20.30 Ба
лади. 21.30 Тази нощи пъ града. 
22.00 Музнкъ-хо.тъ. 23.45 Ритъмъ.

ПАЛЕСТИНА
ЙЕРУСАЛИМЪ 449 м. 10 ка. 668 кц. 

18.00. Арабска- програма. 20,25 Ве
села програма. 21.00 Диана Дюр- 
бипъ п Луренсъ Тпбетъ пеятъ. 
(плочи). 21.30 Танци.

РАДИО-ВАРНА 235.1 м. 2
12.00 Смксенъ об^денъ . .
12.30 Сказка. 12.40. Забавна музика. 
12.55. Новини, борси, точно време. 
13.‘00. Концерти на радиооркестъра. 
13.45. Смесенъ концертъ. 14.00 Ху
мор!., чете Пстъръ Василев!..
18.00. Италиански ка 
мандолинпото трио на Луиза Юри- 
цин. 19.00. „Десети
ната“, говори Надя Кандова. 19.10. 
Тонфилмовъ прегледъ. 19.30. Нови 
танцови шлагери, нзп. па пиано 
Тома Попови. 19.50. Нашиятъ сед
мичен!. разказъ, чете артистката 
Райна Петрова. 20.00. Веселина Зла
тарска, изп. народни песни хармо
низирани отъ Н. Найденов!..
СТАРА-ЗАГОРА 214 м. 2 кв. 1402 кв.
12.00 Народна музика. 12.12 Пъ- 
стъръ концертъ. 12.30 Смъртьта на 
момичето (Шубертъ). 12.50 Вокални 
сола. 13.10 Културен!, прегледъ. 
13.17. Валсове.
19.00 Просветен!, часъ за селото.

КЬОНИГСБЕРГЪ 191 м. 110 кв. 1031 кц.
17.00 Концертъ. 19.05 Хороил му
шка. 20.00 Праздн. музика. 21.10 
до 23.00 часа

ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ 
участвува голЬмъ оркестър!., дир. 
Волфгангъ Брюкперъ.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖЪ ПТТ 431 м. 110 кв. 695 кц.

18.25 Лека музика. 20.05 Пиано. 
20.30 Омагьосаната нощи (Оберъ). 
22.00 Романси. 22.30 Големъ кон
цертъ оперетна музика, (финали), 
ук. най-добри сили, дир. Розен- 
талъ: Ла ви п а р и з и е н ъ, 
Дъщерята на М-мъ Анго, Кози 
фанъ тути (Моцартъ). Не по уста
та, Орфей въ ада, Фаластафъ (Вер- 
ди), Снбулетъ, Несполучливо въз
питание, Донъ Прокопио (Бизе), 
Маскотъ, Кральтъ го каза, Чене- 
рентола (Росини), " 
кошка, Прплепътъ.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185
18.25 Парижъ. 19.35 Плочи. 
Парижъ. 21.30 Соло 
Парижъ.

ЛИОНЪ ПТТ 463

кц. 1С0 кв.
17.00 Заб. музика. 19.10 Весели 
песни. 21.10 Два часа приятна му
зика. 23.20 Танцова музика.

ЛАИПЦИГЪ 382 м, 120 кв. 785 кц.
17.00 Заб. музика. 19.15 Вълшебни 
гласове. 21.10 до 23.00 часа

ГОЛЪМЛ МУЗ. ВЕЧЕРЬ 
препредаване оп» държ. театъръ 
въ Темницъ.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/60/191
17.00 Два часа хубава музика.
19.15 Концертъ: 1) Концертъ за 
цигулка и оркестъръ Д-дуръ (Бе
товенъ). 20.15 Весела музика. 21.10 
Музика за всички. 23.30 Добюси: 
Соната за цигулка и пиано. 24.00 
до 1.00 Танцова музика.

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.
18.25 Лионъ. 19.35 Китари. 20.00 
Романси. 20.30 Забавна програма. 
22.00 „Казина“ — Тристанъ Бер- 
наръ. 22.30 Отъ театъръ Мога- 
доръ

БИЛИ И НЕЙНИЯТЪ ТИМЪ 
— ОПЕРЕТА —

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Парижъ. 21.30 Плочи. 21.45 
Оргелъ. 22..'Ю Концертъ: Римски 
карнавалъ, ув. (Берлиозъ), Сим
фония Кг И (Бетовенъ); Гората 
(Глазуновъ).

ЛИОНЪ ПИ 463 м. 100 кв. 648 кц.
18.25 Лека камерна музика. 20.30 
Парижъ. 22.00 Рей Вентура свири. 
22.30 Парижъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.45 Лека музика. 21.00 и 22.15 
Плочи. 22.30 Пъстра програма.

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
18.25 Лека музика.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ] --

12.00 Маскарадътъ въ
13.00 Неаполитански песни. 14.30 
Изъ оперите на Верди. 17.00 Ба- 
ритонътъ Бориело. 18.15 Мецо-со- 
спарно Бланки. 19.10 Африканска 
музика. 20.37 Изъ „Риголето“. 22.00 
Милано.

БАРИ 283 м. 1059 кц. 20 кв.
20.37 Съобщ. на български. 27.37 
Итал. нар. песни. 21.15 Барито- 
нътъ де Каро.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.15 Плочи по желание за Гер
мания.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
:ка музика. 20.20 Милано.

Песни и ритъмъ. 24.15

УНГАРИЯ
БУДА-ПЕЩА I 549 М. 100 ко. 546 КЦ.

13.10 Пощенците свирятъ. 14.30 
Плочи. 18.10 Цигански оркестъръ.
19.20 Концертъ. 21.00 Весела ве
черь. 23.00 „ТрамвайджиитЪ“ евн- 
рятъ: Маршъ (Ганъ); 
(Стефанидесъ); изп. оп. 
(Мюлеръ); Тема и 
П1е1гдорфь); Картините 
ста.

БУДД-ПЕЩА II 034 м. 10 кв. 359 ИЦ.
20.20 Танци. 21.20 Плочи.

С. С. С. Р.
МОСКВА РВ> 1744 м. 300 к..

17.15 КоПЦ. 17.30 Литературно 
предапапе. 18.50 и 20.00 Концерти.

КИЕВЪ 360 м. 50 ко. 050 кц.
17.11 Любителски конц. 18.00 Те
левизия. 18.50 Препр. опера или 
концертъ. 23.50 Танци.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (каси вълни)
7.05 Нар. песни. 8.00 Съобщ. 8.15 
Концерт!». 9.45 до 10.45 Весела про
грама. 11.00 Интермеци. 11.45 до 
1.00 САМО ТАНЦОВА МУЗИКА.
14.15 Концерти. 15.15 Пови плочи. 
17.40 Нар. песни. 17.45 Праздн. му
зика. 18.30 Изъ оперите и опере
тите. 19.30 Праздн. музика. 20.00 
Разнообразен!» часъ. 21.45 до 23.00 
САМО ТАНЦОВА МУЗИКА.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Заб. музика. 18.10 Продъл
жение. 19.00 Радмо-пиеска. 20.00 
Камерна музика. 21.10 до 23.00 ч.

КЛИВИЯ
оперета въ 3 действия отъ 
Досталъ. Муз. постановка 
Максъ Шьонхеръ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Заб .музика. 19.20 Валсове. 
21.10 до 23.00 ГолЪма музикална 
вечерь. 23.30 до 1.00 Танцова му
зика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
20.00 Танцова музика. 21.10 до 
1.00 часа
ЧЕТИРИ ЧАСА ВЪЛШЕБСТВО
Участвуватъ най-големнте сили 
на Радио-Щутгартъ (сопрано, те- 
норъ, баритонъ и орк.). 1. „На 
хубавия синь Дунавъ“. 2. „При
казките на виенската гора“. 3. 
„Рози отъ Тиролъ“. 4. „Птпцело- 
вецътъ“. 5. „Цигански баронъ“ 6. 
„Бедннятъ студентъ“. 7. „Тушле- 
кътъ“. 8. „Оберщайгеръ“. 9. „Сво
бода“. 10. „Вълшебниятъ стре- 
лецъ“. 11. „Леката кавалерия“ и

II часть
Любими откмелеци отъ- стари и 
нови майстори отъ А до Ц. 1. Лн- 
да, 2. Бохеми, Карменъ, Дойна 
Диана, Ева, Пролетно летене. 7. 
Графъ фонъ Люксенбургъ, Виен
ска кръви; Продадена невеста; 
Кавалерътъ на розата, Оберонъ и 
пр. и пр.

100 кв. 648
19.35 Парижъ. 22.00 Плочи. ____
Симфониченъ концертъ. 1.00 Но- 
щенъ концертъ, дир. Рене-Батонъ: 
Градината на Маргарита (Дю- 
касъ); Симфония (Лало); Рожде
нието на лирата (Руселъ).

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.00 Плочи. 19.45 Концертъ лека 
музика. 22.15 Плочи. 22.30 Симфо- 
ниченъ концертъ, дир. Анри То- 
мази: Донъ Жуанъ, Еврейска пе- 
сень, Гейши, Сахарска сюита (То- 

и Аф-

ВЕЧЕРЬ.
17.30 Струненъ квартетъ оп. 51 №2 

(Брамсъ).
18.00 Танцова музика.
18.30 Народна музика.
18.45 Карантина и икона, говори Ми- 

хаилъ Ангеловъ.
19.00 Концертъ на соф. мандолиненъ 

квартетъ.
Около 20.00 ч. точно време.

19.30 Цикълъ „Историческо разви
тие на хоровата песень“, сказка 
отъ Иванъ Ка.мбуровъ съ илю
страции.

20.00 Концертъ на Рафаелъ Сидн, 
виола:
1. Шакона (Бахъ). 2. Приспивна 
песень (Дюнклеръ). 3. Картини 
изъ приказки (Шу.мапъ).

20.30 Часъ посветенъ на Георги 
Райчевъ: Георги Константиновъ 
говори за писателя. Разказъ отъ 
Георги Райчевъ, чете Владимиръ 
Трандафиловъ.

20.00 Концертъ на 
жухаровъ, басъ:
1. Добро утро (Шубертъ). 2. Сънь 
въ здрача (Р. Щраусъ). 3. Балада 
(Хьонеманъ). 4. Ария изъ оп. „Ев
гений Онегинъ“ (Чайковски). 5. 
Ария изъ оп. „Бегство огь Сарая“ 
(Моцартъ).

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

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 Концертъ посветенъ на Рим

ски Корсаковъ (18. III. 1844 г.): 
1. Воененъ маршъ изъ оп. „Цари

I Салтанъ“. 2. Песень на индийския 
гостъ изъ оп. „Садко“, изп. П.

I Райчевъ. 3. Летенето на бръмбара 
изъ оп. „Цари Салтанъ“. 4. Про- 
рокъ оп. 49 изп. Феодоръ Шаля- 
пинъ. 5. Сватбенъ маршъ изъ оп. 
„Златния петель“. 6. Каватина на 
„Цари Берендей“ изъ оп. „Снежан
ка“, изп. Димитрий Смирновъ, те- 
норъ. 7. Химнъ на слънцето изъ 
оп. „Златния петель“, изп. Амели- 
та Гали Курчи.
Около 22.00 ч. точно време.

22.20 Забавна музика.
22.35 Общъ седмиченъ прегледъ на 

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

Никола Ивановъ, изп. камерния 
оркестъръ, солистка Райна Ге- 
цова.

24.00 Край па предаването.

мази); Испански концерт* 
рикански нощи (Буске).

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ)

12.00 Камерна музика. 13.00 I д. на 
„4 селяка“. 14.30 Камерна музика. 
17.00 Пъстра музика. 18.15 Нар. 
песни. 19.10 Арабски музика. 20.37 
Симф. танци. 22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.19 Съобщ. на български. 20.37 
Оперетни откъслеци. 21.15 Сопра- 
ното Коласи.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.15 Турска музика. 21.15 
„Андре Шение“.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.00 Триото Казела. 20.20 Мила
но. 22.00 „Линията на сърдцето“, 
комедия. 24.15 Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
20.20 Плочи. 22.00 Симфониченъ 
концертъ, дир. Менгелбергъ: Рим
ски карнавалъ, ув. (Берлиозъ), 
Готическа шакона (Доперъ); Ро
мео и Жулиета, ув. (Чайковски).
24.15 Танци. - ------------

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 „Черните 
воли“. 21.30 „Трубадуръ“, о> 
отъ Верди — плочи, пеятъ 1 
тиле и Мария Корена.

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

12.25 Френски певци. 16.30 Лека 
музика. 20.15 Вилно. 22.00 Хоръ.
22.15 Варшавските филхармоници 
дир. Жоржъ Енеску, солистка 
Фрснсъ Елегаардъ, пиано.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.00 Сола за цигулка (Виянев- 
скн, де Фала).

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

17.35 Струненъ квартетъ (Двор- 
жакъ). 19.25 Салонна музика. 20.30 
Нар. песни. 21.00 Фанфари. 21.30 
Концертъ: Героиченъ маршъ (С. 
Сансъ); Фантазия (Проварникъ); 
Скерцо-капризъ (Недбалъ). 22.10 
Балади (Льове). 23.30 Чехска сим
фонична музика. 23.20 Плочи.

ПРАГА II 270 М. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Лека музика. 21.00 и 22.10 
Пъстра програма. 22.50 Творби на 
Сметана. 24.00 Фанфари.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
Хубави 

на

1938/39
V
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Олга Чехова

го

е една

сжплодъ нд онова,

ТОНИ ЕНЕВЪ

Разнася

Ннк. А.лодия, пълна съ страсть и копнежъ.
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много
Бористенъ

Днепъръ,

про-
Вла-

за
-- цЬла коло-
, конто рево -

което
и съ

въ нейния 
почти па- 

гЪзи,

Отъ приведената часть проли
чава, че комунизмътъ ще падне въ 
Русия — това потвърждава и 
следното четверостншие:

.■ммг

1I I

Следва тьржественъ хоръ. Тореа
дорите отиватъ на борба съ бико
ве. Карменъ е до Ескамилио. При
ятелките й я предупреждаватъ да 
се пази отъ Хозе, който се крие въ 
тълпата.

0, тя не се страхува. И когато 
иска да влезе последна въ цирка, 
Донъ Хозе се изпречва на пжтя й. 
Той не я заплашва. Сърдечно и 
кротко Хозе я моли да зажнвеятъ 
новъ животъ. Карменъ студено го 
отхвърля. Отъ цирка се чуватъ 
шумните приветствия на тълпата и 
Хозе чувствува радостните тръпки 
въ сърдцето на Карменъ. Сцената 
между двамата става' все по-бурна 
и по-бурна. Карменъ хвърля въ 
краката на Хозе неговия пръсЛнъ. 
Тълпата въ цирка приветствува от
ново тореадора. Въ оркестъра про
звучава зловещо мотивътъ на 
смъртьта . . и Хозе забива но
жа си въ сърдцето на Карменъ.

А. С.

И]$твю1ми$
(Продължава отъ стр. 1)

Редовенъ сътрудникъ нд Радио- 
София, който съ го.тЪмъ успЪхъ 
изпълнява народни песни предъ 
микрофона на Радио-Софня.

Настоящата снимка поместваме 
по желание на добруджанските нн 
читатели.

ще се прояви ми 
несъществени и 

е, чс оставяме 
слсдъ смъртьта си и ст 

това „продължаваме" пакъ своя 
животъ. А това е хубаво, може би 
по хубаво отъ всичко друго, 
е свързано съ ежедневието 
неговите грижи“.

И тЬзи грижи влизатъ въ наше
то интервю. Грижи за дъщерята, 
грижи за роднини — 
ния руски емигранти, 
люциятя е изпъдила отъ родината 
имъ и сега жнвЬять въ Берлинъ.

Приключваме днешния си раз- 
говоръ, защото е завършена и обе
лката почивка на актрисата. За да 

продължиме нЬкой другъ день

Тази първа часть на писмото е 
извънредно ценна: Ностргдамусъ 
започва съ френската резолюция, 
описва събитията на XIX вЪкъ и 
свЬтовната война и руската рево
люция.

И тъй, една нова свьтозна вой
на ще избухне. Следъ нея ще на
стъпи една нова световна рево
люция, чийто творецъ ще бъде ли
цето, което Светото писание счита 
за Антихристи. — навярно нЪкоя 
нова политическо-економическа и 
дори вйрека доктрина. И най-сетне 
нашиятъ буренъ ХХ-и в^Ькъ_ ще
завърши съ една космическа ка
тастрофа.

Бждащата война и царството на 
Антихриста сж разгледани по- по
дробно въ другитЪ две части на 
писмото.

Паулъ Клингеръ, младиятъ и та- 
лантливъ германски киноартистъ, 
който папоследъкъ играе главнигЬ 
роли въ двата филма на „Тобисъ“, 
„Две жени“ и „Любовно приключе
ние“, като партнеръ на Олга Че

хова.

Законътъ на Томасъ Муръ — 
бащата на комунистическата юк- 
трина (1516 г.) — ще падне поради 
единъ другъ, много по-съблазнп- 
теленъ. Бористенъ — гръцкото 
име на Днепъръ, най-голймата 
УКРАИНСКА рЪка — пръвъ ше 
види единъ Другъ, по-прнвлекате- 
ленъ и на теория, и на практика.

третъ народъ, чичто сили се на- 
мнратъ на източиш Ь граници на 
Европа, Русия, смъртно поразена 
въ Панопин, старото име на Унга
рия, поради неудачната революция 
на фамозния Бела Кунъ, предъ мо
ретата ще прани пропаганда. Но 
ще бмде смъртно поразенъ отъ Си
цилия до Адриатическото море, 
отъ Мусолини, после отъ иймцитЪ 
Слсдъ което варварската секта ще 
бгт.де ужасно съсипана и 
пмдена. После великото 
дичество на Антихриста ще 
почне въ мароканската столица 
РАСЪ ФЕЗЪ, за да се разпространи 
надъ неизброими тълпи и ще б>к- 
де потребна намйсага на Снетия 
Духъ за да сс протипоставя на 
гнгГ.сноститЬ на Антихриста и на 
пойната водена срещу .замЪст пика 
на Христа, папата. И слсдъ сДИС 
слънчево затъмнение (11 авгусгъ 
1999 г., въ 10 ч. 23 м., парижко 
време), ще настъпи най-м,т,тното и 
най-мрачното време, което е сл.ще- 
ст чувало отъ създаването на сай
та до смърьта и страданията на 
Исуса Христа, и отъ тогава до голи 
день и презъ октомврий, ще се слу
чи голймо движение (касмическа 
катастрофа), поради което Земята 
като че ли ще престане да се движи 
и ще бтде хвърлена въ въ/енъ 
мракъ".

К А Р М Е М 0
Опера въ 4 действия. Тснстъ по Мериме, музика 

отъ Жоржъ 5изе.
Ще се предава въ срЬда 15 т. м'. отъ Радно-Софпя, на 20 ч.

Л и цъ: Цунига, лейтенаитъ (басъ), Хозе, сержантъ (теноръ) Мора- 
лесъ, сержантъ (басъ), Ескамилио, торсадоръ (баритонъ), Донкайро 
(теноръ), Ремендадо (басъ), контрабандисти, Карменъ, циганка (мецо- 
сопрано), Фраскита (сопрано) и Мерцедесъ (мецо-сопрано), циганки, 
Микаела, селско момиче (сопрано).

Действието се разиграва въ Севи
ля и околностьта около 1820 год.

Играна’ за първи пжть на ‘3 мартъ 
1875 год. въ Парижъ операта „Кар. 
менъ“ е пропаднала. Тя е била по
срещната отъ публиката толкова 
зле, че компонистътъ Жоржъ Бизе 
дълбоко засегнатъ отъ неуспЪха си 
се разболява и следъ нЪколко сед
мици умира едва на 37 години. Не- 
скритата чувственость и необузда
ните страсти, които движатъ дей
ствието сж подействувалн на пуб
ликата като студепъ душъ. Тя не е 
могла да разбере и наситената съ 
толкова страсть и голЪмо изкуство 
музика.. Единъ отъ първитЪ, които 
сж написали хвалебнн слова за 
„Карменъ“ е голЪмиятъ философъ 
Фр. Ницше. И отъ десетки години 
гая пламенна опера владЪе свЪта. 
Силна драматическа мощь, дълбоко 
характеризиране, голЪмо вътрешно 
единство и инструментация съ тъ- 
нъкъ усЬтъ — ето характерните 
белези въ музиката на го.тЬмата 
френска национална опера „Кар- 

’ менъ“, която вече принадлежи на 
целия свФтъ.

Сякашъ циркова музика, увертю- 
рата започва съ единъ А-дуръ 
акордъ като маршъ. Вдига се 
прахъ, бойци кръстосватъ рапири, 
тореадори се хвърлятъ въ арената 
и следъ това се разнася мошното 
одобрение на публиката. Преходъ 
и презъ еднз фортисимо зловещо 
прозвучава тежкиятъ мотивъ на 
смъртьта, който въвежда въ пър
вото действие.

Маршови мотиви рисуватъ на
строението на стражата. Тя наблю
дава тълпата, която се разхожда 
предъ фабриката на цигари. Микае
ла търси сержанта Донъ Хозе. Да- 
леченъ тромпетенъ сигналъ, пиколи 
и маршовия хоръ на децата при- 
дружаватъ смената на стражата 
водена отъ Донъ Хозе. Лейтенан- 
тътъ следъ това приказва съ него 
за леките момичета отъ фабриката.

Но Донъ Хозе е веренъ на Ми
каела и не се интересува за техъ. 
Камбаната на фабриката бие, моми, 
четата излнзагь, а последна се явя
ва Карменъ. Ухажвана и опиянена 
отъ собствената си чувствена кра
сота Карменъ пее една хабанера на 
любовьта. Последните думи на ха- 
банерота: „Когато обичамъ, пази 
се отъ мене“ съ отправени къмъ 
Донъ Хозе, който е студенъ и се- 
риозенъ, докато Карменъ му хвър
ля едно цвете и съ смехъ изчезва 
въ фабриката. Жозе е забърканъ: 
„какъ опиянява това ухание“... 
Микаела се явява точно на време, 
за да го откъсне отъ тоя сънь. 
Следва дуетъ и Микаела си отива. 
Изведнажъ се разнасятъ писъци. 
Изкачатъ момичетата отъ фабрика
та и съ кресъци викатъ за помощь. 
Изпращатъ Донъ Хозе въ фабрика
та, който се връща съ Карменъ — 
тя е наранила съ ножъ една работ
ничка. При разпита Карменъ се 
държи несериозно и отговаря съ 
тра-ла-ла. Хозе требва да я вър
же и отведе въ затвора. Съ нейна
та чувственость и съ прочутата 
врия „тамъ предъ свените на Се- 
вилия“ тя завладява

и въпреки пищния блЪсъкъ на еле
гантните тоалети“.

Олга Чехпвя би имала право да 
каже това съ изключителни осно
вания. И наистина изключителни 
съ и свежестьта иа кожата й, и 
блесъка иа светлите й очи и пре
дизвикателния й смехъ и стройна
та й и елегантна фигура. Поход
ката й е царственна и самоуверен
ия, походка на много ухажвана же
на и актриса.

И въпреки това въ нея има не
що, което я отличава и което я 
прави по.нежна и по-финна. Това 
е нейната великолепна, почти де- 
тинска славянска наивность.

Говориме за-Р-усня и за музи
ката на нейната родина. Слг,а Че
хова разправя съ широко . разтво
рени очи, влюбена и замечтана за 
степите, за бесния тропотъ на кон
ски копита, за снега и за тройки
те, за романсите, които тя и сега 
пЬс предъ камина на Берлинското 
си жилище — предъ своята „Ма- 
мушка“, която обича и заради коя
то е напуснала Америка и басносло- 
словните хонорари, които съ и 
предлагали тамъ. Напуснала задо
кеанската златна мина, само защо
то „Мамушка“ — та не понася и 
не може да пътува презъ океана.

Разговора ни се изместя. Олга 
Чехова говори и за България:

Презъ България съмъ минала 
веднажъ като седегодишно дете. 
Тя е останала въ съзнанието ми 
като много хубава, прекрасна стра
на. И това едва ли съ мои непо- 
средственни впечатления, — пъкъ 
и какви ли впечатления би могло 
да има едно седемгодишно дете. 
Това ми чувство къмъ България е 
сигурно плодъ нд онова, което 
съмъ слушала отъ близки и прия
тели. И отъ хубавите писма, конто 
и сега получавамъ отъ ваши съна-

Второ действие. Въ кръчмата на 
контрабандистите. Циганките, офи. 
церите и Карменъ пиятъ испан
ско вино. Въ лунната нощь прозву
чава циганска танцова песень, ка
то тихо алегрето й се усилва въ 
диво,' страстно просто. Карменъ 
очаква сержанта, обаче, отвънь се 
разнасятъ шумни радостни привет
ствия. Идва Ескамилио, великпятъ 
тореадоръ. Разнасятъ се викове 
„Да живее“, въ въздуха се хвърлятъ 
шапки, чуватъ се шумни поздрав
ления и Ескамилио пее прочутата 
ария на Тореадора, която 
отъ най-хубавите въ оперното 
изкуство изобщо. Карменъ все още 
не дава надежда на тореадора, но 
той знае какво ще дойде... и си 
отива, заедно съ всички гости. След
ва квинтета на контрабандистите. 
Карменъ е влюбена и очаква Донъ 
Хозе. Отвънъ вече се разнася не
говата песень. Всички се скриватъ.

Карменъ го посреща сърдечно и 
играе съ него танца съ кастанети
те. Изведнажъ Донъ Хозе става не- 
спокоенъ — презъ музиката на сла
стния танцъ се чуватъ далечните 
сигнали отъ казармата, които сви- 
рятъ проверка. Страшно сърдита 
Карменъ захвърля кастанетите. Ни
ма сега той ще я напустне? Хозе 
показва цветето, което пази до 
сърдцето си; той обича Карменъ 
повече отъ всичко. Следва неговата 
„ария на цветето“. Карменъ иска 
отъ Хозе да стане контрабандистъ 
като нея, ако наистина я обича. 
Войнишката му честь, обаче, се 
бунтува срещу това. Въ тоя мигъ 
идва лейтенанътъ .Цунига при Кар
менъ и заповедва на Жозе да си 
върви. Сержантъть избухва отъ 
рсвность и измъква сабята. Дуелъ. 
Контрабандистите обезор^жеватп, 
Цунига и Хозе е принуденъ да оста
не при техъ.

Нежна междинна музика — акор
ди иа арфи, надъ които тръпне пе- 
сеньта на флейтите.

Трето действие. Въ планината. 
Контрабандистите пренасятъ за
бранената стока и спиратъ тукъ на 
почивка. Карменъ е сита вече отъ 
любовьта на Хозе, който се сраму
ва за себе си. И все пакъ: „Да се 
разделя отъ тебе Карменъ? О, не 
произнасяй никога тия слова“... 
И въ оркестъра прозвуча заплаши
телно мотива на смъртьта. Циган
ките се връщатъ и предсказватъ на 
Карменъ смърть. Лагера утихва; 
явява се Микаела, която търси Хо
зе и се скрива. Хозе стреля по 
единъ непознатъ. Това е Есками
лио, който търси Карменъ. Двама
та съперници измъкватъ ножовете 
и когато Хозе иска да удари торе
адора, Карменъ се хвърля да го 
спаси. Дохождатъ и контрабанди
стите, които обезоржжаватъ разя
рените съперници и измъкватъ на
стръхналата Микаела отъ скривали
щето й. Тя моли Хозе да се върне 
при майка си, която е на смъртно 
легло. Ескамилио си отива и когато 
Карменъ иска да го изпрати, Хозе 
се изпречва заплашително на пж- 
тя й.

Четвърто действие: Въ Севиля 
сержанта, блъс- предъ вратите на цирка.

ва го и той я пуска да набега. Аре- се пламенна андалузка танцова ме- 
стуватъ Хозе.

Приключвамъ го съ убеждението, 
че две саяцества живея гъ въ Олга 
Чехова — едното е духовитата, 
финна, елегантна и красива актри- 
са, желаната и очаквана гостенка 
въ всеки големъ салонъ на виеше- 
го общество — другото ‘е майкггга 
Олга Чехова, дъщерята и съпруга
та, която въ това отношение малко 
или много прилича на всички май
ки и на всички дъщери.

Има и нощо друго 
животъ, нещо, което е 
радсксално. Малцина 
които биха допуснали, че и деньп. 
и иощьта на Олга Чехова еж посве
тени само на искуството. И само 
на! него. И то не седмица — две

Месецъ следъ месецъ,
Ето балансътъ. Въ осемь часа 

сутриньта тя е въ филмовото ате
лие. Остава тамъ до шесть часа 
вечерьта. Следъ шесть часа- тя 
требва да изчисти грима отъ лице
то си и оп> телото си. Въ осемь 
часа вечерьта тя е отново грими
рана — въ театъра.

За да създаде на сценага най- 
хубавите типове, и то типове на 
жени, които въ живота си не поз
нава гь нищо друго освен ъ суета
та на единъ животъ изпълненъ съ 
грижи за спетпи, интриги, луксъ, 
бл Ьсъкъ и безчестие.

Това ни дава тя.
Жрицата въ храма на Мелпо. 

мена. Това всека вечерь въ про
дължение ,на месеци.

Тя, Олга Чехова, която нема 
време за нищо друго, оспенъ за 
службата на своето божественно 
изкуство. *

ИНТЕРВЮ СЪ ©ЛГА ЧЕХОВА ПРЕДСИЛЗАНШ ИА 
Специална кореспонденция на а-къ „Радио Св1Ъ1пъа 

(Продължение отъ 1-ва стр.) 
роднини. Много бихъ желала да 
изл Ьза на н1»к()Я ваша сцена, предъ 
Българската публика за която 
знамъ, чс има разбиране и любовь 
къ.мъ искуството. Но за това ис с 
късно. Може би иекон день ще 
изживея и това удоволствие, ко
ето би ме много радвало“.

Разговора ни минава и на друга 
тема. Олга Чехова разправя за без
смъртието на човека, въ което 
верв.’..

„I 1с може това най-съвършенио 
земно създание да изчезне абсо
лютно въ момента по смъртьта. 

: Ще изчезне тленното — физиката. 
Но нЬщо остава. Какво с това нЬ. 
|цо и въ какво 
ее струва, чс 
моменти. Важното 
нЬщо и

има горе-лолу 
жание:

„Да азъ съмъ па 41 година, но 
не се стеснявамъ да кажа това, за
щото е още далеченъ деньтъ, въ 
който и надъ мене ще размаха ос- 
трегга си коса старостьта. Защото, 
зная, чс хиляди й хиляди млади и 
много млади жени стоятъ далече 
задъ въпреки младостьта си

Ч1'- I-


