
За поправка на Вашия приемникъ
Гол. ||. Брой 74 17 мартъ 1939 г.

Вестникъ „РНДИО-СВЪТЪ“ е членъ на Съюза на журналистнт-Ь въ България, съутвърденъ уставъ №4489 оть 29 ноември# 1926 година.
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ЦЕНИ НИ ОБЯВЛЕНИЯТЯ: на 8 стр. 10 лв. на нв. см., на 4 и 5 
страници по 5 лева на кв. см., а на останалите стр. по 3 лева. 

НБОННМЕНТНИ ОБЯВЛЕНИЯ: — по споразумение.
ВсичЬи суми изпращайте по поих. чеЬова ска 2382

число на възможни- 
тЪ радиостанции

20
270

2700
27000

ГолЪмъ майсторъ съ две три ду
ми, дори съ една загатна, да сгра
ди образъ, да изрази идея, да пре
даде преживелица. Еднакво май
сторъ и когато пожелае да стигне 
до изчерпателни подробности. Съ 
едииъ погледъ ул;Ье да обхване сж- 
щината на всЪко .явление, да доло- | примеръ 
ви идеята на 
проникне 
срещнатъ. 
гато

седмичен ь вестникъ за двадио-култгупвах 
Редакция и администрация — уп. ПиротъЗ, София.

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

СЪДЪРЖАНИЕ:
СЕДМИЧНИТЕ ПРОГРАМИ НА РАДИО-СОФИЯ И НА 
ОЩЕ 70 ЕВРОПЕЙСКИ РАДИО СТНЦ ИИ ВКЛ. С.С.С.Р.

(НА КЖСИ, СРЕДНИ И ДЪЛГИ ВЪЛНИ)
от'ь 19 мартъ до 26 мартъ вЕсдючс 
Проф. Ник. Райновъ,, отъ проф Благой Л1авровъ. 
Значението на кЖситЬ вълни отъ инж. Ас. Мариновъ 
Предсказанията на ГЧоз1гас1атиз 
Технически огд'Ел.ъ: Радио-курсъ (7): кристална 

детекция; паралелно и последователно включване на 
съпротивления, блокове и самоиндукцкции. Изъ 
практиката на радиолюбителя.

Филмъ н публика: Жената ни 40 години 
Подъ> нашия погледъ: Две оперети. 
.Момичето отъ златния западъ' опера отъ Пучини 
„БВлчо Лайчевъ при зж.бол®каря“ — илю

стрована детска приказка.

1 Разхождайки се, БЪлчо Лайчевъ спира предъ вра
тата на зжбол-Ькаря Пръчъ Овеновъ н казаа: „какво 
ли става въ дома на бедния зжболЬкарь? Кекъвъ е 
този страшенъ шут. ?• И едииъ пациентъ, който точ

но искаше да иззвъни, обърна гръбъ и си отиде.

всЪки предметъ, да 
въ душата на всЪки 
Колкото затворенъ ко- 

творп, толкова общителенъ 
става, когато е на масата. Говори 
увлекателно, внушително, обосно
вано, съсредоточено, съ страшна 
логика, подхранвана отъ топлина
та на духовитостьта и съживявана 
отъ оригинални сравнения. Цени 
еднакво вси хора, на каквото и раз
войно стжпало да стоятъ, умЪе да 
се отъждествява и съ приятели и съ 
врагове, и съ прости и учени, и съ 
бедни и богати; съ еднаква радость 
посрЪща и щастието и нещастието; 
разточителенъ е когато има, търпе- 
ливъ, когато нЪма.

Но Николай Райновъ има и не
достатъци: той се движи по улици- 

(Продължава на стр. 8)

Четвъртъ вЪкъ творчество. I българското слово, художникъ съ 
Четвъртъ вЪкъ литературна, худо-1 изключителни дарби, професоръ 
жествсна и културна дейность. | Николай Райновъ е далъ творби,

I които обезсмъртяватъ българско
то име за вЪчии времена срЪдъ ве- 

] ликата съкровищница на културно
то човечество. Николай Райновъ е 
п о е т ъ екстатикъ, м и с л и т е л ь 
съзерцатель, художникъ яснови- 
децъ, безпристрастенъ к р и т и к ъ 
и строгъ учен ъ. Изучилъ съ 
завиднадълбочина вси 
култури по света, прежи- 
вЪлъ стръмните пжтеки, по които 
се катерятъ малцина, посветенъ въ

Изследванията върху късите въл
ни установиха, че те иматъ ред? 
преимущества предъ дъпгипиъ. Так1. 
напр. късите вълни се излъчват* по- 
силно отъ предавателните антени.

При техъ липсват* атмосферни 
смущения даже когато на близо 
им: гръмотевица.

Съ късите вълни при слаба мощ
ность и низки антени * могатъ да 
се покриват* много големи раз
стояния.

Понеже късите вълни нематъ ви
сока фреквенцин, то въ една малка 
гама отъ вълни могатъ да рабо
тят* много радиостанции.

Всички тези преимущества 
късите вълни ни карат* да 
слимъ, че те ще играят* големи 
ролъ въ близкия напредъкъ на ра- 
диотехниката.

Особено широки перспективи се I 
откриват^ за късите-вълни Зъ об- 
ластьта на радиоразпръскването.

Както е известно, въ тоя слу
чай въ радиопредавателните стан
ции се излъчва една фреквентна 
лента, крайните значения на коя
то отстоят* отъ основната фрек
венция въ една или друга страна, 
на една величина равна на най-го- 
лемата модулирана фреквенция.

Това значи, че при предаване на- 
на оркестрова музика, 

всека радиопредавателна станция 
заема въ етера, — ако изхождаме 
отъ пай големата фреквенция 5000 
пер./сек,, която отговаря на пика
лата — една фреквентна лента 
равна на 10000 периода въ секунда.

Така че, ако поставим* услови
ето, щото нито една концертна 
радиопредавателна станция да не 
пречи на друга, то не е трудно 
чрезъ прости аритметични изчисле- 
ления да се убедим*, че възмож
ното число на предавател, радио
станции въ всека определена гама 
на вълни е строго ограничено.

Протретъ отъ Проф. Благой Мавровъ 
Юбилей на достоенъ синъ, излж- I 
ченъ отъ ’ българското племе. По 
вси кжтища на нашата родина вси | 
български сърдца, които тачатъ 
безсмъртието на българския духъ, 
могжщсство на българския народъ 
и величието на българската земя, 
приллватъ своята радость къмъ ра- 
достьта на ония, конто устроиха 
тоя юбилей.

Ненадминати майсторъ на род
ния езикъ, неуморнмъ ратникъ на

2. БЪлчо спира ужасенъ, „Нко сесжди по шума, вжт- 3. Нашъ Белчо така се изплаши, че се блъсна въ 
ре става нЪщо ужасно“. Въ това време едннъ наха- вратата на зжболекаря и съ едннъ скокъ се намЪри 
ленъ хлапакъ изскача на жгъла и пухва БЪлчо съ всрЪдъ стаята му. „По-полекичка, по-полекичка", каза 

Г, топка снЪгъ по гърба. зжболЪкаря. „Хайде сЪдайте и си отворете устата !“

Проф. Благой Мавровъ

Проф. НИКОЛАЙ ТРАЙИОЖТЬ 
всички духовни огнища, които 
сЬятъ светлината на човешкия 
развой, Николай Райновъ е строго 
очъртана индивидуалности, презъ 
която сияе лжчътъ на Единното 
начало. Затова неговите творби сж 
творби на вечните истини, творби 
тревожни, творби, които разкла- 
щатъ душите, събуждать съзна
нието отъ всекидневната еснафщи- 
на и му сочатъ пжтеката къмъ 
Бога.

Оригиналенъ по духъ, вещъ по- 
знавачъ на вси мистични, езотерич- 
ни и окултни движения, Николай 
Райновъ не принадлежи къмъ ни
каква секта.

ГолЪмъ мълчаливецъ, той гово
ри и пише съ отмерена речь. Стжп- 
китЪ му сж стжпйи на човекъ, кой
то е готовъ да помага на всеки 
срещнатъ, стига нуждаещиятъ се 
да има отворена ржка. Презъ всЬ- 
ко друго време Николай Райновъ 
2- вг.ж5сиъ яа^.ТхТа?; - закятъ съ 
творческа работа. Мълчи и работи. 
Търпи и отминава. Понася всичко. 
Обича хумора и природата.

ТймниЧо служба на „Радио-СвЬтъ"
Излиза веки петькь вь 8 гояЬми страници. Цена 3 лв.

Инж. Ас. Мариновъ

ЗНАЧЕНИЕ НА КЖСИТЪ ВЪЛНИ
По случай международната радиоконференция въ Моятрьо

Като имаме предвидъ, че о . ъ 
целата гама вълни, която се из
ползва за радиосъобщения (3000 — 
1 м.), като изключимъ късите въл
ни, за целите на раоиоразпръскси- 
нето съ определени само вълните 
отъ 200—545 м. и отъ 1000—2000 
възможното число на концертните 
радиопредаватели става още по- 
ограничено.

При днешното бързо нарастване 
на числото на радиопредавателни
те станции въ Европа, започва 
вече да се говори за „преизпълване 
на етера". Споредъ сведенията на 
международния радиокомитетъ. въ 
позволената лента за радиораз
пръскване на дълги вълни има ме
сто за 12 станции,~а исканията 
на различните стрини съ 20.

Въ лентата за средни вълни има 
| место само за 111 станции, а ис
канията възлпзатъ на 235.

Етерътъ, прочее, 
преиздбилно.

За неговото разтоварване може 
да се преОложатъ цель редъ меро
приятия, но отъ всички техъ, най- 

; естествено се явява преминаването 
къмъ по-късите вълни. Понастоя- 
щемъ въ Монтрьо—Швезцария за
седава международната конферен
ция по разпределяне на вълните 
Една отъ главните задачи на тази 
конференция е да разреши въпроса 
за разпределяне на стлнпттъ, меж
ду отделните страни. При / 
решението на този въпрос?, ще 
ноложи преминаването къмъ 
късите вълни.

Не по-малко е значението 
късите вълни и въ областьта 
техното приложение за предаване 
човешката речь и музика на да
лечни разстояния.

Ние знаемъ, че съ къси вълни 
при много малка мощность и низ
ки антени могатъ да се достиг
нат* много големи разстояния 
Тези предавания съ още по-инте
ресни когато стават* въ насочеиъ 
видъ т. е. когато целата излъчена 
мощность на антената сс кониен- 

(Продължава на стр. 3)

3. Нашъ БЪлчо така се изплаши, че се блъсна въ
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ФИЛМЪ “■■■■■«?ПУБЛИКА

БУДА-ПЕЩА I 549 М. 100 кв. 546 КЦ. 
9.00 Плочи. 10.00 Бож. служба. 
13.10Оперниятъ орк. 14.00 Плочи 
16.45 Концертъ. 18.10 Цигански 
орк. 20.00 Фанфари. 22.00 Циган
ски орк. 22.35 Отъ Стразбургъ — 
по случай 500 г. на Катедралата — 
го.тЬмт. концертъ религиозна 
зика. 23.40 Плочи.

разкрива причи- 
човЪкъ е влю- 

бенъ въ едно младо момиче. Паула 
Корвей знае всичко. Едшп» момеитъ 
тя го гледа втренчено въ очите, по
сле се обръща на страна и казва: 

„Азъ очаквахъ този момеитъ. й 
той трЪбвашс неминуемо да наста
ни що.мъ като азъ отказахъ да ста
на твоя жена.“

Може би тогава 
взело едно друго, I 
тис. Но причината 
казъ тя му разкрива 
развръзката. А тази

Всичко това е само една незна
чителна отломка отъ съдбата на 
една жена на 40 години. Животътъ 
ни дава много, дори премного ма- 
риалъ за проучвания, съ които и 
днесъ се занимавартъ и философи 
и лЪкари и социолози безъ да мо- 
гатъ при това да проникнати на
пълно въ тайната на тази често 
пжти фатална възрасть.

забавени концертъ. 19.15 Танци 
рефрени. 20.15 Танцъ-оркестъръ.
22.15 Радио-кабаре. 23.15 Леки

> 14.30
Оперни 

лиана 
. - муз.

Римъ I. 1.00

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

8.20 Фанфари. 11.45 Патриотични 
песни. 13.03 Лека музика. 14.10 
Забавенъ конц. 17.30 Оргелъ. 18.45 
Солисти — пиано и цигулка. 19.40 
Народна сюита (Малишевски).
20.15 „По спънките на Пилсуд- 
ски“, муз. фантазия. 22.55 Сопра- 
но и басъ

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
20.35 ПЬние и пиано (Лисгъ, Шу- 
бертъ, Шу.манъ).

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КДСИ ВЪЛНИ)

11.45 Меса. 13.00 Сопран 
Творби на Григъ. 17,00 
симфонии. 18.15 Дуегь г 
цигулка. 19.07 
Плочи. 22.00 
музика.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.01 Съобщ. на. български. 20.37 
Музика по желание, 21.15 Гръцка 
музика.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.37 Итал. оперни арии — спира
но и баритонъ. 20.56 Катя Мит- 
ровска п+.е. 21.15 Музика за Гер-

. специалнасекционирана плетка съ де- 
бела жица.

Конденсаторъ . . Въздушна изолация, безъ загуби.
Кристалъ .... най-скжпъ галенитъ.
Схема резултатъ отъ продължителни опити, 

съ цель да се постигне най-голЪма чувствител- 
ность и селективность.

. . . Това сж характеристиките на 1: 
сталенъ детекторъ съ измЬняемг селективность

„АРС СУПРЕКСТ.“

мания. 22.00 Римъ.
РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.

18.00 ПЪсни и рить.мъ. 22.00 
театъра „Санъ Карло“

Кавалерия Рустикана 
опера отъ Маскани и 

Унгарската филанда 
опера отъ Кодалн.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.00 Концертъ на орк. „Стаби- 
ле“, дир. Молинари: Конц. въ си- 
бемолъ мажоръ (Бокерини); Кон
церти за цигулка и орк. (Двор- 
жакъ); Коронясването на про- 
лЪтьта (Стравински). 22.00 Часъгъ 
на любителите. 23.10 Италиянски- 
ятъ квратетъ: Квартетъ въ ре- 
мажоръ (Камбани); Квартетъ въ 
фа миньор!) (Бетовенъ). 24.15 
Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Хоръ. 22.00 Лека симфонич

на музика. 23.30 Танци.

Забележка: Въ идущия брой ще се даде най-подробно опи
сание на този забележнгеленъ приемнЛъ съ кристаленъ детекторъ

[ 20.40 I!  ....  ... .
| 20.35 Забавна народна вечерь.

ЯИПМГЧ САП » СП «А ....

22.15 Радио-кабаре, 
музика.

УНГАРИЯ

ПАРИЖЪ ПГГ 432 м. 120 кв. 695 кц.
18.25 Хафперъ—серенада (Мо
царти). 19.30 Шансони. 20.39 Тан
ци. 21.30 Петь виенски валса.

• 21.45 Шансоние. 22.30 „Да оби
чани»“, пиеса отъ Жзралди. 24.45 
<1 анданга. 1.00 Танци.

НИЦА 253 М. 60 кв. 1115 кц.
18.25 Парижъ. 19.00 Огь Н.-търъ- 
Дамъ — проповЪдь. 20.39 и 22.15 
Плочи. 22.30 Концертъ из компо
зиторите — бивши бойци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
л 18.25 Лека муз. 19.45' Твообп па 

Чайковски. 21.00 Пъстра музика.
ТУЛУЗА ПИ 387 м. 120 кв. 776 кц.

22.30 Парижъ. 18.25 и 19 00 Плочи.
19.45 Марсилия. 21.00 Концертъ — 
пение и пиано. 22.30 Лека музика 
и пение: оперетни и балетни от
къслеци. 24.45 танци.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 
ПАРИЖЪ-МОНДИАЛЪ (кжси вълни).

(Вълна 19.83 и 25.25) 9.00 Инф.
9.30 Плочи. 10.00 Инф. 1015 и 
11.35 Плочи. (19.68 и 16.84). 13 00 
Конц. 14.15 Плочи. 15.00, Конц.

МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.
17.15 За армията. 18.30 Артисти
те любители. 19.30 Народно твор
чество. 20.00 Литературно и драма 
тическо предаване. 21.15 Кон
церти.

КИЕВЪ Р9 361 м. 35 кв. 832 кц.
17.30 Концертъ. 17.55
18.30 Препр. опера или концерти.
23.10 Концертъ.

ГЕРМАНИЯ

ОБЕРОНЬ 
романтична опера зтъ Вебери.

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 кц.
19.20 Донските камщи пИягъ.
23.00 до 20.40 Танцов» музика.
21.10 до 24.30

9ТЕЛО
лирична опера въ 4 дектшш с.ть 
Верди. 24.30 Заб. и 1анцова му
зика.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 651 кц.
17.00 Виенска музика. 20.30 Вилъ 
Глае свири! 21.10 до 23.00

ИЗЪ ОПЕРЕТИТЬ.
23.30 Заб и танцова музика.

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

ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ 
участватъ войници отъ разпични 
части.

пиес1. (25.24 и
19.-|5 Плочи.
20 20 Плочи. 

| •!репреда-

Жената на 40 години 
думи. настъпва 
Той, спортистъть. който 

1-с познава страх ь и е 
момеитъ да постави 
въ борба съ всТ»ко 
смутент». Но нервната криза бързо 
настъпва и той й 
пата — младиять

участ. — 
тенори и 

Нощенъ кон-

за която 
къмъ живота 

дрость отколкото чувство, 
на 40 години е интересна 
защото на тази възрасть 
границата, която 
ставила 
— границата на която се достига 
кулминационната точка на разви
тието, следъ което следва по силата 
на едннъ жестокъ въ своята после
дователности законъ — залезътъ.

Тамъ е именно и основата на цЬ- 
лата трагедия на 40 годишната же
на. Не затова, че тя е. вече предъ 
прага на старостьта. Този прагъ е 
още много далеченъ, защото истин
ският!. съзнателен!, и въ много от
ношения красивъ животъ започва 
едва тогава. Но началото на зале
зътъ е вече дадено и отъ този мо- 
ментъ и върху тази основа се гра- 
дятъ всички сложни и преплетени 
психологични и физиологични явле
ния, които характеризиратъ и да- 
ватъ интересния образъ на жената 
на 40 години.

Една вариация на тази тема е 
много интересно разработена въ 
новия голЪмъ филмъ на „Тобисъ“ 
„Две Жени“ :съ Олгаг ЧехЬва . въ 
главната роля. Паула Корвей — про
чута и много чествувана актриса 
знае добре и живЪе съ съзнание, че 
нейната любовь, любовьта на 40 го
дишната жена, къмъ младия спор- 
тистъ Вернеръ Брукъ е осъдена 
предварително да изчезне. Този 
момеитъ настъпва и тя го посреща 

така както се посреща 
което не идва не- 

Вернеръ Брукъ цЪлува 
ръка на красивата жена . . . почти
телно не така както прави това 
другъ пъть. Тя знае причината — 
нейниятъ инстинктъ й подсказва 
това. И следъ нЪколко къси при- 
ветевия, които и за двамата не 
означаватъ нищо друго освенъ

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.аб;19Л2;1»3. 

9.00 Цигулка. 12.45 Модерниятъ 
трубадуръ. 13.35 Балетно дивер- 
тименто. 16.20 Оркестъръ. 19.30 
Хубави гласове. 21.25 Пиано.

■пппаапопппопп!
Високоговорители, транс- Ц 
форматори, комплекти бо- 0 
бини.конденсатори „Хидра" [] 
съпротивления „Драло- п 
видъ", лампи „Валво** и — 
„Пуротронъ"и всички дру
ги радиочасти ще намери
те при:

Н. ДЖЕБАРОВЪ
Бул. Допдуковъ, 22. Телефони : 
кантора 2-34-44, склада 2-44-14 

«□1=ппс1ап аапспп!

Печ- „Стопанско Развитие“

всичко да би 
щастливо разви* 

за нейния от- 
иа края, при 
причина се 

крие въ факта, че тя е съ 10 годи
ни по-стара отъ него. И освенъ то
ва има етъ първия си брякъ една 
дъщеря, която е на 18 години.

Въ това момиче е влюбенъ Вер
неръ Брукъ.

Това е едннъ конфликтъ, който 
лесно може да доведе до катастро
фа. И този конфликтъ не е много 
рЬдъкъ въ гъсто населените гра
дове на Западна Европа, където не 
винаги се иознаватъ родътъ и 
кръвните връзки и където темпо
то и динамиката на живота не ви
наги даватъ възможности на чове
ка да вижда добре всичко, което се 
развива около него. Дали ка1астро- 
фата ще настъпи или не, е едннъ 
нроблемъ, който зависи отъ много 
други, странични обстоятелства. Вт. 
едни случаи всичко да мине безбо
лезнено, въ други да разруши три 
съществувания. Но въ всеки слу
чай той доказва безсилието на чо
века да се движи срещу законите 
на природата, които му предпис
ват!. едшп» пътп, кегйто тон требва--------
да следва или да капитулира предъ 
тЬхната мощь. Рано или късно, бурно 
или съ тихото смирение на мъдрия 
човекъ, но винаги съ чувството на 
победенъ, който съзнава, че е мно
го малъкъ да се опълчи срещу една 
сила несравнимо по-го-тЪма отъ не
говата.

Презъ 
полскитЬ  ...  
Варшава I.

Ч ЕХОСЛОБАШКО
ПРАГА I 470 г —- -

18.20 ЧехскитЬ филхармоници 
творби па Вагнеръ. 19.05 
музика — оркестъръ ФОК. 
Фанфари. 20.20 и 21.30 
22.40 Весело народно

23.40 Отъ Стразбургъ.
БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.

20.20 Танци. 21.30 Чехска симфо
нична музика.

ПРАГА II 270 м. 100 но. 1113 кц.
20.10 'Фанфари. 21.00 Популяреиъ 
конц. 22.10 Валсове и 
22.50 Концертъ’.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
20.30 Народни танцови
22.15 Инстр. сола (цигулка 
флейта).

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

18.15 Чай съ танци. 19.00 Малко 
познати творби на Бетовенъ. 2020 
и 21.00 Оргелъ. 21.00 Дуетнстки- 
тЬ Лена н Дора. 21.35 Смесень 
хоръ. 22.30 Концертъ: Ув. за стру
ни (Хенделъ); Берсьозъ (Монте- 
верде); Сюита № 4 (Бахъ); Але- 
луя (Шютцъ); “Сарабанда (Дю- 
.касъ). 23.40 Лека музика.

БААТ. ДЪРЖАВИ 
КОПЕНХАГЕНЪ 255 м. 15 кв. 1258 КЦ.

21.15 Концертъ: ув. къмъ „Роза- 
мунда“ (Шубертъ); Дивертименто 
(Моцаргъ); Маршъ „а ла фран- 
сезъ“; Покана за танцъ (Веберъ); 
Хвърчащият!» холандецъ, ув. (Ва
гнеръ). 22.15 Лека музика.

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
20.15 Сюита популярни мелодии— 

теноръ. 21.35 Шакона (Ви- 
21.45 Весели мелодии. 22.15

16 30 Конц. или I 
31.41) 19.05 Конц. 
20.00 Информации. . 
21.00 Концертъ .23.30 
нане. 

ИЕАШ
СОФИЯ

Варна, Стара«3агора 
СУТРИНЬ

7.00 Маршове. 7.10 Лека муз::::п.
7.30 Софийската кореняшка група 
Ободрителни думи, точно време; 
изпълнява народни песни. 8.00
8.15 Забавенъ концертъ:

1. Капризната полка
Йостъ). 2. Щраусяна  
Щраусъ — Ерихъ Боршелъ). 3. 
Стройни редици, полка (Мунсо- 
ниусъ). 4. Танцуващото дърво 
(Ушантъ). 5. Ако не бЪхъ отъ 
Форенбахъ (♦*♦). 6. Внимавай 
малка Рутъ (Енгелъ). 7. Прияте
ли земляци (* * *). 8. Мадолита 
(Емнлъ Вахеръ). 9. Хитрата (Е. 
Вахеръ).

8.45 Почивка.
8.50 Божествена служба.

ОБЪДЪ
11.30 Праздниченъ концертъ:

1. Увертюра „Идомснео“ (Мо- 
цартъ). 2. Симфония № 4 въ фа 
миньоръ (Чайковски). 3. Конц. за 
цигулка 1> оркестъръ въ ре ми
ньоръ (Шу.манъ), солистъ Кулен- 
кампфъ. 4. Легендата за Св’ Ни
кола (Енгелбрехть).
Около 13.00 ч. точно време. I 

13.00 Иванка Христова и народната 
седморка изпълняват!, народни 
песни.

13.30 Новини, сведения за времето. 
БТА, съобщения.

13.45 Концертъ посветенъ на Макет» 
Регеръ (роденъ 19. III. 1873 г.)
1. Благословен!», ой. 59, № 9, изп. 
Паулъ Хсберщрайтъ на органъ. 
сюита, он. 130. № 5. 3. Прнспнв-
2. Любовснъ валсъ нзъ балетна
та сюита, оп. 130. № 5. 3. При
спивна песснь на Мария, изп. 
Розлъ Сегеръ, сопрано съ орке
стъръ. 4. ПЪсень въ ла, сюита за 
органъ, изп. Паулъ Хебсрщра- 
йтъ. 5. Надеждата, оп. 124, изн. 
Йохапа Ели, алтъ съ оркестъръ.
6. Алегро изъ концерта старт» 
стилъ, оп. 123.
Около 14.00 ч. точно време.

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

СЛЕДЪ ОБЪДЪ 
за селото:

а четворка изпъдня- 
|^>сни. Въ РочиВкитъ:

1. Добиван чисто млЪко, сказка 
отъ Крумъ Поповъ — Пнрдопъ.
2. Пренасян ягодовия разсадъ.
3. Запазване на коловете. 4. Про
летна борба срещу листните 
въшки.

18.00 Часъ за детето; участвуватт» 
Н. Балабановъ, групата „Детска 
радость" и др.
Около 20.00 ч. точно време.

20.00 Концертъ на смесения хорь 
при храма Св. София, диригентъ 
Апостол!» Николаев!..

21.00 Стаматка Калудова и народ- 
ннятъ оркестъръ изпълняватъ 
народни песни.

20.30 Концертъ на Иванъ Цийулка, 
внолончело и М. Бенсусанъ, пиа
но оп. 19: Ленто — алегро море- 
рато; алегро скерцандо; анданте; 
алегро мосо (Рахманииовъ).

21.30 Исторически календар!., нови
ни, изгледи за времето БТА, 
спори., съобщения.

21.45 Злбавна мгзнка.
2К50 Търговски съобщения.
21.55 Оп. „Прилепътъ“ (Йохант. 

Щраусъ).
Около 22.00 точно време.

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

11.30 Праздниченъ концертъ. 12.00 
религиозна сказка отъ неромо- 

ОБЪДЪ.
нахъ Стефанъ. 12.15 Забавна му
зика. 12.25 Георги Станевъ и 
приморската тройка“ изп. народни 
песни. 12.55 Новини, борси, точ
но време.

ЮГОСЛАВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 616 кц.

11.00 Отъ катол. черква. 13.00 Ан
глийска музика: Серенада (Дели- 
усъ); Две мелодии (Квинтетъ); 4 
валса (Колриджъ); нЪколко ан
глийски мелодии. 13.35 Кралските 
гвардейци: ПлЪвенъ, маршъ; сър- 
дитъ, словенецъ и хърватинъ; II 
руковетъ (Мокраняцъ); Защо тд* 
жншъ (Енко); На Дрина, 14,00 
Инф. 14.10 Народни песни пее 
Даринка Татовнчъ: Алай ми е; А 
що ти е, мали дъще; Анджелия 
воду лЪла; Айдъ на рогаль, мом
че; Дошла Дрина; Роса паде по 
ливадс. 14.50 Изненади. 17.40 На
родна програма. 18.30 Радиопиеса. 
21.00 Скадарлийска вечерь. 23.00 
Танци.

РОМЪНИЯ
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 123 кц.
БРАШОВЪ 1179 м. 190 кв. 100 кц.

12.00 и 13.05 Лека музика и танци. 
13.1» и 14.30 Забавна музика. 
15.35 Народни песни. 16.10 
Народна музика и пЪсни.

Елегантна и солидна изработка.
Производство на Техническата служба при в. „РАДИО-СВЬТЪ".

Изпращаме въ ц-Ьлото царство с/у

.. ... .... и»... ш лв. 375 1п ... ни. .

БЕРЛИНЪ (кжси вълни)
7.05 Нар. песни. 7.10 Концертъ. 8.00 

Съобщения. 8.15 Концертъ. 9.30 
Нар. песни, които всеки знае.
10.15 до 11.30 часа

СИМФ. КОНЦЕРТЪ.
13.00 Концертъ. 14.15 Продълж.
16.45 до 17.45 Симф. концертъ.
17.40 Нар. песни. 17.45 Музика.
18.45 Духова музика. 20.00 Кон
цертъ. 22.15 Соната Есъ дуръ — 
Брамсъ.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Заб. музика. 19.00 Предава^ 
не за войниците. 2?.“''
Разнообразени часъ:
Колатурно сопрано, 
орк. 1.00 до 4.00 
цертъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Заб. концертъ: 1) Прелюдия 
и вариации Б-дуръ (Хенделъ) 2) 
Партита Б-дуръ (Бахъ) 3) Две 
виртуозни сонати (Скарлати. 21.10 

, до 23.00
. ПРИЯТНИ МЕЛОДИИ

уч. сопрано, баритонъ, теноръ, 
басъ и оркестъръ. 23.30 Заб. 
танцова музика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
17.00 Концертъ. 19.00 Радио-пи- 
еска. 21.10 до 23.00 Войниците Ви 
забавляват!». 23.30 Танцова музи
ка. 1.00 до 4.00 Концертъ.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
19.45 Хайденъ-Бетовенъ, свири 
квартетъ. 21.10 до 23.00 часа
ОТЪ ЩРАУСЪ ДО КЮНЕКЕ 

любими оперетни мелодии (уч. со- 
прано, теноръ и орк.).

МЮНХЕНЪ 405 м. 740
18.45 Заб. музика.
концертъ на
23.10 часа

Много и различни сл> романитЪ ( праздпи 
н пиесите, които третират!» пробле
мите свързани съ жената на 40 го
дини. И въпрЪки това съдбата на 
40 годишната жена остана загадка, 
която все още и винаги ще остане 
забулена въ тайна. Като че ли, же
ната на тази възрасть е едннъ новъ 
евктъ — отделена» и разграниченъ 
самъ за себе си, свЪта» който е раз
личен!» отъ евкта на младото мо
миче и на младата жена и който 
стои надъ него и въпрЪки това е 
близъкъ до него или най-малкото е 
ио-близъкъ до него отколкото до 
света и до мирогледа на онази же
на, ва» които е останала да живЪс 
само майката на децата си или ма- 
троната-старица, за която погле
дът!» къмъ живота е повече мгк- 

Жената 
затова, 

достига 
природата е по- 

при всеко живо същество 
която 
точка на

20.00 до 21.001
— ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.

Народна музикална вечерь.

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
необозначените 

С1 анцин



БпоП 74 Стр. 3.„РАДИО-СВЪТЪ"

ре-

ЖАКЪ ТИБО

Комедии на

РОМЪНИЙ

УНГАРИЯ
ИТАЛИЯ

е. е. С. Р.
обеднияна

20.20
ГЕРМАНИЯ

ВЕЧЕРЬ.

„Джокон-

и

ЧЕ ХОСЛОВАШ КО

кафеотъ

1.00

АНГЛИЯ

»»
Радио-отдЪлъ при
Хчарлпца вш.1а1пи дело , 
Цярь Освободитнль № 8 

тел. 2-16-СО.

тамъ
— но 
коя-

23.00 Забавна и танцова музика.
23.30 Край на предаването.

2 кв.1276кц.

консерватория 
музика. 24.00

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. Ш кц.
18.25 Конц. за пиано и циг. (Шо- 
сонъ). 19.35 Оргелъ. 20.05 Мело-

22.00 
Дандо*

3) 
и

21.30 
музи-

I

8ИШ

ФренскитЪ 
бобини

Ке п а гс!“ I

оп. Мар-
— Да се веселнмъ, изп. А.т- 

сопрано; Карузо, теноръ;
алтъ

Модеренъ приеми икъ =:
САМО СЪ

18.30 
секстетъ.

_______ г....... „г... 18.40 Нина
Нюшъ, сопрано. 20.00 Шотл, 
цова музика.

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

12.00 .Лека музика. 13,05 и 14.30 
ОбЪденъ концертъ. 19.15 Пия 
Ижи пЬе. 19.35 11-а соната за ци
гулка и пиано (Споръ). 20.15 Пло
чи. 21.00 Вечеренъ концергъ. 
22.35 Конц. за 2 пиана. 23.15 Отъ 
ресторант».

МОСКВА РВ* 1744 м. 300 кв.
18.30 Концертъ. 19.30 Литератур
но предаване. 20.00 Концертъ.

КИЕВЪ Р9 361 м. 35 кв. 832 кц.
17.30 Конц. 18.00 Литер. предава
не. 18.30 Препр. опера или конц.
23.10 Концертъ.

КНИ- Ъ 
жарница „Печатно дело“, «Е 

л—-....... . з

ЗНАЧЕНИЕТО НА КЖСНТ6 ВЪЛНИ 
(Продължение отъ стр. 1) 

трира въ секторъ съ малъкъ жгг»л&. 
Въ тоя случай косфициентътъ на 
полезното действие на радиопре
даването се увеличава много. Така, 
напримгьръ, ако се реализира снопъ 
отъ радиовълни съ жгълъ 10 градуса, 
необходимата енергия на предава
теля за покриване на дадено раз
стояние ще бмде 360:10= 36 пжти 
по-малка отколкото енергията не
обходима за обикновено предаване.

Като имаме предъ видъ голямо
то приложение на кматиь вълни 
въ различни други области, като 
телевизия, изследване на залежи и 
на високата атмосфера, електро- 
медицината и пр. намъ става ясенъ 
възникналиятъ напоследъкъ инте
реса къмъ тгъзи вълни.

Ииж. Ас' Маринова

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
13.00 Тамбури. 13.35 Шрамечъ — 
квартетъ. 14.00 Инф. 14.10 Кон
цертъ: увертюра (Кръстичъ); 
Слънце ярко (Урошевичъ); Миа- 
тоЬки (Бинички). 17.45 Хармони
ки. 18.00 Концерт» на радиобр- 
кестъра. 19.20 Народни песни 
иЪе Наташа Радовичъ. 19.15 Ан
глийска музика: Триумфът» на 
Неитуна (Бернерсъ); изъ 1-та Со
ната (Делиусъ). 21.00 Отъ Бел
градската Опера.

СОФИЯ
Варна, Стара»3агора 

СУТРИНЬ.
7.00 Маршове; ободрителни думи; 
точно време. 7.05 Радиогимнасти- 
ка, четвърта» часъ. 7.20 Лека музи
ка. 7.30 Народна музика; точно 
време. 7.55 Църковенъ календаръ; 
домакински съвети.
8.00 Забавеиъ концертъ:

1.На корабното вжже, полка 
(Юнгхеръ). Познавамъ една кж- 
ща въ Парижъ (Професъ). 3. 
(Професъ). 3. Персийски маршъ 
маршъ (Йоханъ Щраусъ). 4. Пол
ски галопъ (Лжмби). 5. Швабски 
народни песни (Херманъ Шитен- 
хелмъ). 6. Рейнски потпури (Ф. 
Ханеманъ). 7. Мозаикъ, потпури 
(Ф. Ханеманъ). 7. Мозаикъ, пот
пури (Цимеръ). 8. Фокусница, 
валсъ (Е. Вахеръ). 9. Церемони- 
ялниятъ маршъ на акордеоните 
(Перонннъ).

8.30 Край.

а, валсъ,
2. Любовенъ 

праздникъ (Вайнгартнеръ). 3. Вал

всички.
Праздн. музика.
20.00 Концертъ.
22.45 Заб. концертъ.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ. 18.10 Продълже
ние. 19.00 Народна музика и пЬ- 
сни* 20.30 Актуаленъ прегледъ.
21.10 до 23.00
ТУКЪ ГОВОРИ ГОРНА-ДУНАВА
23.15 Класическа и съвременна 
музика за две цигулки.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Концертъ. 19.00 ПФещинтъ 
батальона». 21.10 до 23.00

СИНИЯТЪ ПОНЕДЪЛНИКЪ
пъстри Щраусови мелодии (сп
ирано, баритонъ, саксофоиъ, орк.

лена съ превратъ и че военната 
мошь на мюсулманскитЪ държани 
въ сев. Африка и близкия изтокъ 
ще .се възстанови.

Третата часть на писмото на Но
страдамусъ е трепетно актуална — 
ще я дадемъ безъ коментарии:

„Венеция ще издигне толкова 
високо мощьта иа крилетЪ си, че 
щс се прокламира не по-долу 
отъ стария Римъ. И въ това 
време, корабитЪ на източните съ
юзници иа италианците ще съзДа- 
датъ такива мжчиотии между дца- 
ма издигнали се съ иомощьта на 
мечове мжже, че тЬ нЪма да одър- 
жатъ клетвата за вЪрность. Триум
фалните арки издигнати отъ рим
ляните ще потънат» въ морето. Въ 
южна Италия ще се яви голЪмо не
съгласие и това, което беше съеди
нено, ще бжде разединено ... И 
отъ това, което бЪше великъ градъ 
въ страната, окржжена оп всЪкяде 
съ вода (Англия) ще останат» нЪ- 
ко.тко илици и сйицото ще стане зъ 
страната, оградена съ вода само 
наполовина, която се намира подъ 
45, 41, 42 и 37 паралели (Италия!...) 
Следъ по-малко отъ 11 години ще 
пропадне най-главното военолюби- 
во правителство, после нейният» 
юженъ съюзиикъ ше преследва ре
лигията . . . Нова морска битка ще 
залЬе съ кръвь моретата, дотолко
ва, че въ рапорта на едното прави
телство къмъ другото ще може да 
се казва:.„Водата е станала черве
на поради морските сражения..

НЪма да дадемъ останалата часть 
писмото, защото описаните 
събития сж доста далечни - 
ако се сбждне трагедията, за 
то говори Нострадамусъ — вой
на между двамата издигнали се съ 
мечове мжже, чийто съюзъ трево
жи демократичнитЬ страни — ние 
ще бждемъ принудени, въпрЪки 
най-голЪмия си скептицизъмъ, да 
признаемъ гения на Нострадамусъ, 
А това време не е далече — про- 
лЪтьта 1940 година! (Следва)

ОБЪДЪ.

12.00 Забавна музика:
1. Деца на пролЪтьта, 
(Валдтойфелъ).

сови перли (Едвардъ)
12.15 ОбЪденъ концертъ:

1. Потпури изъ опера „Фаустъ“ 
(Гуно). 2. Квартетъ изъ 
та“ — Да се несел!*мъ, 
да, сопрано; Карузо, 
Журне, басъ, и Джакоби, 
съ оркестъръ. (Флотоу).

12.30 Нови течения въ немската ли
тература, сказка отъ Д-ръ X. 
Цамлеръ.

12.45 Продължение 
концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Ханзелъ 
и Гретелъ“ (Хумпердинкъ). 2. сце 
на, 11 действие изъ оп. Три- 
станъ и Изолда (Вагнеръ), изп. 
Валтеръ Кирхоръ, теноръ и Мар- 
гарета Боймеръ, сопрано съ ор
кестъръ.
Около 13.00 ч. точно време.

13.00 Бюлетинъ на Б. Т. А.
13.10 СмЪсенъ концертъ:

1. Валсова сцена изъ оп. „Интер
мецо" (Р. Щраусъ). 2. Ориентал
ска сюита (Попи). 3. Трета рап- 
содия (Листъ).

13.30 Новини; сведения за време
то, Б. Т. А.; борси; съобщения.

13.45 Популяренъ концертъ:
1.. Чекръкът» на Омфала, симф. 
поема (Сенъ Сансъ). 2. Про.тЬть, 
симф. поема (Фибихъ). 3. Сере
надата на куклата, № 3 (Дебю- 
си.) Около 14.00 ч. точно време.

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

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

Сансъ). 24.45 
ранто.

НИЦА 253 М. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Парижъ. 20.30 Лиопъ.
Плочи. 21.45 Корсиканска 
ка. 22.30 „2 метра 70“, радиопи- 
оса.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 648 кц.
18.25 Парижъ. 20.30 Първото трио 
(С. Сансъ). 22.00 Шлагери. 22.30 
Пъстра вечерь.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
18.25 Плочи. 19.30 Квартетъ 
(Брамсъ). 22.00 Интермецо. 22.30 
Концертъ: Диксиана (Тюрбанъ); 
ЕвриниитЬ (Масне); Фаустъ (Гу
но); Тикъ-такъ (Гибишъ); Майски 
день (Вуудъ); Кавалерътъ д’Е- 
онъ (Берже); Неаполъ (Д’Амбро- 
зио); БрабантскитЬ кадети, маршъ 
(Турииа).

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц
19.10 Плочи. 19.45 Лека музика.
21.15 Плочи. 22.30 Симфониченъ 
концертъ: Конц. за струни (Дю
ли); Оперетна увертюра (Ривие); 
въ далечното море (Моро); Роси- 
ниана (Респиги); Пайла (Гоберъ).

ПРАГА I 470 М. 120 кв. 638 кц.
19.25 Салонеиъ квартетъ: Валсь 
(Дворжакъ); Силвия (Делибъ); 
Споменъ (Дебюси); Два романса 
(Григъ); Индийска пЪсень (Р. 
Корсаковъ); Кокетна серенада 
(Мано), 20.25 Бърно. 21.25 Народ
ни п-Ьсни. 22.15 1У-а (пасторална) 
симфония (Бетовенъ).

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Лека музика. 21.00 Популя
ренъ конц. 22.10 Забавна муз. 
22.50 Пъстра програма. 24.00 Кон
цертъ.

ЛИАНСКИ ИЛИ РУСКИ 
ЕЗИКЪ (ПО ИЗБОРЪ).

Соната (Моцартъ); Въ кораба 
(Дебюси); Рондо каприциозо (С.

ч пл «5 Комедии иа еспе-

на Ана 
и пиано въ 

38 (Брамсъ).
Около 22.00 ч. точно време.

22.25 Руски романси.
22.50 България ни кани, сказка на 

френски езикъ.
. -- ____  .. -„...тпп мичик-л

I ното съгласие и желание на фир- 
ма-строителка.

Решението на Главната дирекция 
на п. т. т. да даде по цЪлата ни те
ритория хубаво радиоприемане не 
може да бжде спрЪно или отмене
но, а само забавено, и то само по
ради естеството на самата работа 
и неизбежно свързаните съ нея 
формалности по закона за б. о. п. 
Нека всички радиослушатели вер- 
ватъ въ това последното и единст
вено то да ги осветлява по този 
въпросъ, а не приказки отъ заин
тересовани лица, които целятъ да 
уязвятъ било Главната дирекция, 
било фирмата.

■*

■ »: ШЕИЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

19.00 Американски джазъ. 19.50 
Плочи. 21.00 За Мусоргски. 22.45 
Концертъ за швейцарците въ 

_чужбина.

БАЛТ ДЪРЖАВИ
КОПЕНХАГЕН* 155 м. 11 к*. 11Я иц.

21.15 Симфония Це-дуръ (Бер- 
валдъ). 22.15 Лека музика. 23.40 
Северна оргелна музика.

дии. 20.30 Лиоиъ. 22.00 Пиано. 
22.30 Джо Буйонъ. 23.00 Друже
ство иа бившитЬ ученици иа Па
рижката консерватория — лека 
камерна музика. 24.00 Въ честь 
на президента на френската 
публика, концертъ на

на Михаилъ Кю- 
певъ, басъ отъ Народната Опе
ра: 1. Милость, Боже! (Страдела). 
2. Сянката (Хенделъ). 3. Въ този 

(Бетховенъ). 4. 
оп. 

5.

РАДИО-ВАРНА 235.1

12 00 ОбЪденъ концертъ. 12.30 
Предание заАспаруховата кула 

въ Варна". Говори Н. Стателовъ. 
12.45 Забавна музика. 12.55 Нови
ни борси, точно време. 13.10 СмЪ- 
сенъ концертъ. 13.45 Руски п4сни 
и тапии изп. оркестъра отъ бала- 
лаПки па Никита Манохинъ. 1&30 
1 !зъ разни тонфилми. 19.30 На™ 

::-ст?1Т'сКт₽^.^ 
“продаде°10РтаоИа°зъ“ радиопиеса, 

музика.

18.30 Тонфилмова музика.
19.00 Василка Хумарска и народ

ната седморка изпълняватъ на
родни песни.

19.30 Противовъздушна и химиче
ска защита на населенеито, сказ
ка отъ генералъ о. з. Мановъ В.

19.45 Концертъ за две цигулки 
(Йох. С. Бахъ), изп. НедФлка 
Симеонова и Ваньо Поповъ. 
Около 20.00 ч. точно време.

20.15 Концертъ на Михаилъ 
певъ, басъ л 
ра: 1. .*■*.-

тъменъ гробъ 
Ария на Ханъ Кончакъ изъ 
„Князъ Игоръ“ (Бородинъ). 
Нощенъ прегледъ (Глннка).

20.45 Симфониченъ концерт»:
1. Концертъ в ъ театраленъ 
стилъ (Купрекъ-Корто). 2. Кон
цертъ за цигулка и оркестъръ въ 
ре мажоръ, оп. 45 (Чайковски).

21.30 Исторически календаръ; но
вини;* изгледи за времето; Б. Т. 
А.; Съобщения.

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 Концертъ на Ана Солиери, 

виолончело и пиано въ ми ми- 
ньоръ, оп.

БЕРЛИНЪ [киси вълни)
7.05 Нар. песни. 7.10 Концертъ.
8.15 Продълж. па конц. 10.00 орк. 
концертъ. П.00 Духова музика.
11.15 Соната Есъ дуръ — Брамсъ.
12.15 до 13.00 Веселъ часъ (пло
чи). 13.00 Концертъ. 14.15 Продъл
жение на конц. 16.45 Музика за

17.40 Нар. песни. 17.45
18.30 Музика.

21.45 Концертъ.

ИОИЕАШВКЬЖ
ЮГОСЛАВИЯ

Н№ СЕ СМ РДДИО-ПРЕДАВЛТЕЛЬТЪ ВШ
Главната дирекция на пощите, 

телеграфите и телефоните съоб
щава:

Радиопредавательтъ въ Вака- 
релъ работи отъ м. декемврий 1937 
година. Главната дирекция на п. т. 
т. разполага съ достатъчно сведе
ния за ефекта отъ неговото дей
ствие, както у насъ въ България, 
така и въ чужбина. Отъ едни ме
ста — предимно отъ България, ид- 
ватъ оплаквания за лошо, дори не
възможно- приемане, особено ноще, 
отъ други мЪста, предимно чужби
на, идватъ сведения за много хуба
во приемане.

Съгласно условията между фир- 
мата-строителка и нашата държа
ва, първата се задължава да доста-, 
ви измерителни инструменти, на
длежно проверени отъ фнзикотех- 
ническия институт» въ Германия, 
съ които да се измерятъ качества
та на предавателя и да се види да
ли той отговаря на поемните усло
вия. Тези инструменти, безъ които 
С невъзможно да се провЬрятъ ка
чествата на предавателя, фнрмата- 
строителка не е още доставила. Тя 
обещава да стори това.въ непро
дължително време.

Значението на това условие е яс
но, и зависимостьта между него и 
възможностите за прнлагнае на за
кона за Б. О. П. се сжщо добре 
разбиратъ. Главната дирекция на п. 
т. т. не може да бгкде държана от- 

I говорна за това, че предавательтъ 
досега не е билъ прецененъ. Нека 
се знае при това, че настоящето 
използуване на предаватеял е пре
ди всичко резултатъ на безуслов-

БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.
13.10 Безработните музиканти.
14.30 Циг. орк. 18.10 Работнически 
хоръ. 19.30 Джазъ. 21.00 Творби 
на Мусоргски. 22.20 Цигански ор
кестъръ. 24.00 Плочи.

БУДАПЕЩ II. 834 м. 1В кв. 359 кц.
20.30 Илонка Чабо пее. 21.20 
Плочи.

ПРЕДСКАЗАНИЯТА НА Н08ТНАСАМС8
Въ втората часть на писмото си 

до Хенрихъ II, Нострадамусъ пи
ше: Времето на урната (избирател
ната урна) ще б.т.де предтеча на 
големи изменения и пропадания на 
държави, и на една голЪма вой
на ... И омразната дъщеря на 
първото жертвоприношение (въ 
1792 г.) и1»ма да трае повече отъ 
73 години и 7 месеци (касае се за 
френската република). После, отъ 
едно стъбло толкова време непло- 
дородно ще излезе оня, които ! 
явявайки се отъ 50-ия паралелъ, ще 
обнови це.чото християнство (50-ия 
паралелъ минава презъ Люкссм- 
бургъ, гдето. се намира Ажимонт- 
скиятъ замъкъ1, собственост!! на 
Графъ Парижки, претендент^ на 
на френския престолъ). И ще на
стъпи великъ миръ, който подъ 
семката иа само единъ вождъ ще 
възстанови единението между де
цата на разделените фронтове.

Понятията „народенъ фронтъ и 
„националенъ фронтъ" с»т» рожби 
на последните години и употреба
та на думата „фронтъ“ .презъ 1558 
год. е доста куриозна. С.тшю така 
Нострадамусъ пише: „ . . . наро
дът», избирайки правия пжть, ще 
се откаже да се подчинява, изди
гайки свита въ юмрукъ рижа“. Зна
чението на този жестъ бЬше на
пълно непонятно още преди 10 го
дини . . .

До възстановяването на френ- 
скат монархия три „секти" ще раз- 
дЪлятъ народите: тази въ средата 
(демокрацията), отъ собствените си 
последователи ще бжде унижена; 
първата (фашизъмъ) ще се засили 
въ цЪла Европа; третата (лЬвите 
идеология) ще размътва умовете 
. . . Нито белите, пито червените 
нема да разсъждават»!..11 Да Дей" 
ствуватъ справедливо, докато вла- 
стьта не бхъде иззета отъ монар
хията (въ Франция).

Отъ целата втора часть на пис
мото Нострадамусъ проличава, че 
френската република ще бъде сва-

и хоръ). 23.30 Концертъ: 1) Со
ната за две цигулки и пиано 
(Григъ) 2) Песень (Брамсъ) 
Малки откъслеци за цигулка 
пиано 4) Песень (Давидъ),

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
17.00 Заб. музика. 18.00 Концертъ 
19.00 Желани плочи. 20.00 Пъ
стра музика. 21.15 до 23.00

ВЕСЕЛА МУЗ. ВЕЧЕРЬ 
участва, сопрано, теноръ, бари
тонъ и оркестъръ. 23.30 Заб. и 
танцова музика. 1.00 до 4.00 Кон
цертъ.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
19.00 Весела музика. 21.15 отъ 
Щутгарт» — весела музика.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
20.15 Танцова музика. 21.10 до 
22.00 МОДЕРНА ТАНЦОВА МУ
ЗИКА .22.30 Хансъ Пфитцнеросн 
композиции: 1) Петь песни за 
теноръ, оп. 26 2) Три песни за 
алтъ, оп. 29. 23.30 до 1.00 Паулъ 
фонъ Беки свири съ своите со
листи (препредаване ___
Луитполдъ въ Мюнхенъ).

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 715 кц.
20.10 Кабаретна музика. 21.10 до 

23.00 часа
НЪМСКО-УНГАРСКА ВЕЧЕРЬ 

участва: сопрано, цигулка и сим- 
фон. оркестъръ. 23.30 до 
Нощна и танцова музика.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 «а. 120 кв. 1031 кц.
20.00 Заб. музика. 21.10 Радио- 
пиеска. 22.15 Вълшебни гласове. 
23.40 до 1.00 Нощна и танцова 
музика.

РИМЪ (КЯСИ ВЪЛНИ) 25.40
12.00 Стари танци. 13.00 Сопрано 
и камерно трио. 14.30 Водата въ 
музиката —Покани за ганцъ. 17.00 
Лека музика. 18.15 Оперна муз. 
19.07 Иракска музика. 20.38 Фан
фари. 22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 КЦ.
20.01 Съобщ. на български. 20,37 
Тенорътъ Феличоли. 21.15 Сопра- 
ното Ефтимиадисъ.

РИМЪ II 245 м. 60кп. 1222 кц.
21.15 Прочути любовни оперни 
дуети: М-мъ Бътерфлай, Отело, 
Лучия де Ламермуръ.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Пиетро Роси, чело. 
Милано. 22.00 Модерни мелодии. 
23.10 Пъстра музика. 24.15 Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.15 Танци. 20.20 Плочи.
Егонъ Петри, пиано. 23.30 Ме 
липи; 24.15 тзнЦй;

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Симф. музика.
21.30 Ориенталска фантазия

ПОЛША
ВАРШАВА I 1338 м. 120 к>. 224 кц.

12.15 Тино Роси пее (плочи). 13 03 
Конц. 14.30 Творби на Верди.
16.30 Лека музика. 17.35 Квартет- 
ни миниатюри. 18.25 Религиозепъ 
хоръ. 19.30 и 20.30 Забавенъ кон
цертъ — оркестъръ и солисти. 
22.00 Стела Мнхалке, пиано. 23.00 
Симфония доместика (Р. Щра
усъ).

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.1 Й С. Романовски, баритонъ, 
иФе арии изъ „Отело“, „Джок-'«- 
да" и „Князь Игоръ“.

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
19.05 Романси на Чайковски 
Брамсъ. 23.10 Лека музика.

ЛОНДОНЪ (ККСИ) 16.86; 19.12; 25.53.
8.45 Анг. танци. 9.50 Тази нощь въ
града. 12.45 ВВС орк. 13.30 Му-
зик-холъ. 16.00 Тази нощь въ гра
да. 17.00 Лекъ орк. 18.30 Ревю, чдвапшм пм.
19.20 Струнепъ секстетъ. 18.20 ЦЪМСКИ, АНГЛИЙСКИ, ИТА- 
Танго-оркестъръ. ’ялп н” ---------- ---------- ----- -------—

тан-
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Ю 369 м. 50 но. 314 нц.

Квартетътъ на Торпнската 
Консерватория. 20.20 Плочи. 22.00 
Симф. концертъ. 24.15 Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 ни. 610 кц.
20.00 Музика. 20.0 Оперни арии. 
21.30 Ритъмъ и танци.

ПОЛША
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... . 18.17 
Русу пЬе.
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Ние казахме вече, въ бр. 68, че 
антенната енергия е високофреквен- | приемане 
тенъ, т. е. съ голЪмо число колеба
ния токъ. Въ предавателните уред
би, говорътъ и музиката, чийто 
фреквенцъ е низъкъ, се наслагать 
върху високофреквентния токъ, или 
както се казва, го модулиратъ. И 
тъй, радиовълната е модулиранъ съ 
низка фреквенция високофреквентенъ 
токъ.

, цигулка.
Курчи 

бръснарь“, 
Мнланъ Пи: 

пЪе

голЬмъ _______ _______ _ __
17.00 Концертъ. 19.10 Мета Зайнс- 
маеръ п!>е! 21.10 до 23.00 часа 

СИМФ. КОНЦЕРТЪ
уч. голЪмъ оркестъръ: I) Двор
жакъ: Симфония Хе 5, е-молъ 
(Изъ новия свЪтъ) 2) Брамсъ: 
Симфония № 3, Ф-дуръ. Въ пау
зата (22.00) Анекдоти за Брамсъ. 
23.20 Полит. прегледъ.

Марть^

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 пц.
19.30 Мандолиненъ концертъ, 
20.00 Радио-писска. 21.00 Вълшеб
ни гласове. 21.4.5 до 23.00

ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ 
участва: сопрано, мецосо::;: 
басъ и гол. оркестъръ. 23.30 
зика за всички.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 650 КЦ.
21.10 до 23.00

САМО ТАНЦИ 
оркестъръ и теноръ.

велъ, 
22.30 „I 
отъ Ам1

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

18.25 Танци. 20.05 Шансони. 20.30 
Ница. 21.30 Клавесинъ. 21.45 Мад- 
муазелъ Толкозъ по-добре. 22.25 
Опера-Комикъ.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1105 кц.
18.25 Парижъ. 20.30 Лирична ве- 
черь. 21.30 Парижъ. 22.30 Пъ
стра вечерь.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 640 кц.
I 18.25 Парижъ. 20.45 Шлагери. 22.00 

Хубави мелодии. 22.15 Опера-Ко
микъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
17.35 и 19.00 Препредавания. 19.45 
и 22.15 Плочи. 22.30 Опсра-Ко- 
микь.

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
18.30 Плочи. 19.10 Пъстра музика.
19.45 Модерна френска музика 
(Шосопъ, Кокленъ, Лельо, Ра-

Бондвилъ). 21.15 Плочи. 
,Цъфналата жена“, комедия 
лиелъ.

бр. 68, че I атмосферата. Сигурность за редовно 
| приемане на далечни станции нЬма. 
I Но колко по-висока е антената, тол
кова по редовно, по-силно и повече 
се приематъ далечни станции.

Кристалниятъ детекторъ е крайно 
неселективень приемникъ. Разбира 
се, селективностьта му може д» се 
увеличи, но за сметка на 
телностьта. За тази цель, 
не се включва

РИМЪ (КгйСИ ВЪЛНИ)
12.00 УП-а симфония (Бетовенъ).
13.00 Творби на Веберъ. 14.30 Ле
ка музика. 17.00 Птиците въ му
зиката., 18.15 Леки мелодии. 19.07 
Арабска музика. 20.38 Камерна 
музика. 21.00 Милано. 1.00 1 д. на 
„Тоска".

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.01 Съобщ. на български. 20.37 
Изъ „Балъ съ маски“. 21.15 Теио- 
ръгъ Казисъ.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 нц.
21.15 За Германия — итал. наред.къмъ 
песни.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 71? нц.
18.15 Танци: •2О^?0’ Милан»*.

Маска!
МИЛАН!

18.15

22.50 Общъ седмиченъ прегледъ на 
немски езикъ.

23.00 Лека и танцова музика.
2.3..Ю Край на предаването.
РАДИО-ВАРНА 235.1 М. 2 кв.1276кц.

12.00 Пенка Милева и „Примор- 
троика“ изп. народни 

............ 12.30 „Какво не требва да 
и-темъ“, говори Добринъ Васп- 
н нь. 12.45 Малъкъ Цитровъ кон- 
шоп.. 12.55 Новини, борси, точ-

СОФИЯ
Варна, Стара«3агора : 

СУТРИНЬ.
7.00 Маршъ; ободрителни думи; | 
точно време. 7.05 Четвъртъ часъ 
радиогимнастика. 7.20 Лека музика.
7".ЗО Новини; точно време. 7.45 На
родна музика. 7.55 Църковенъ ка- 
лендаръ; домакински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ.
8.30 Кран.

Една слушалка
• единъ силенъ магнитъ, въ форма на 
: подкова; върху всеки полюсъ е на

хлузена по една бобина, навита съ 
крайно тънка жица (шесть стотни 
отъ- милиметъра) — намотава се по 
300 метра върху скелета на боби
ната^ Съпротивлението на всека слу
шалка е около 1,000 ома за правъ 
токъ (има и- по 500 ома).

Когато демодулираниятъ токъ ми
нава. презъ бобините, той действува 
върху/ магнита и една желязна мем
брана (б), е по-вече или по-малко 
привличана, отъ магнитната система. 
Трептенията на мембраната произ 
веждать звукови вълни, нсито се 
възприемать. отъ ухото.

Съпротивлението на единъ чифть 
слушалки е 1000X4 = 4000 ома,за- 
щото и 4-тЬх.ъ бобини-сж свързани 
последователно.

Когато двама души слушатъ„ то 
ако двата чифта слушалки-се вклю- 
чать последователно, общото съпро
тивление ще бжде 8000 ома; ачо 
пънъ се сключатъ паралелно общото 
съпротивление за правъ токъ ще 
бжде само 2000 ома. Последовател 
ното включване е по-целесъобразно.

Колкото* за блока 1000 см., който 
свързва накжсо слушалките, той не 
пропуща звуковото напрежение; не
говата роль е да отвежда. вт> земята 
високофреквентнитЬ колебания, про
пуснати отъ кристала.

Симфония № 5, 
■—.лж_ свЪтъ) 2) Брамсъ: 

" > пау- чувегви- 
антената 

направо въ началото 
на намотката — съединена съ ста- 
тора на измЪняемия конденсаторъ, 
а въ 5. 10, 20 и пр. намотки. Сжщо 
така може антената да се включи 
въ началото на намоткгта, а детек- 
торътъ — въ отводите.

Слушалки
Най-важната часть на кристалния 

детекторъ сж слушалките.

ВАРШАВА I 1333 м. 120 кв. 224 кц.
12.15 РЬкит-Ь въ музиката- 13.03 
Конц. 16.30 Лека музика. 17 30 
Изъ оперитЬ на Мусоргски. 18.05 
Пиано. 20.00 Лвовъ. 22.00- Симфо- 
ниченъ концертъ съ уч. на 
Франсъ Елегаардъ, пиано: Конц. 
за пиано въ си бемолъ.-миньоръ 
(Чайк.); Смърть и просвЪтление 
(Р. Щраусъ). 23.30 Клавесинъ и 
виола д’аморе.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
20.00—21.35 ГОЛЪМЪ ОПЕРЕ- 
ТЕНЪ КОНЦЕРТЪ за всички 
полски станции —оркестъръ и со
листи: Изъ оперетитЪ на Лехаръ, 
Калмапъ, Щолцъ, Абрахамъ, 
Фримлъ, Досталъ, Гранихщетенъ.

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
19.05 Концертъ въ си-миньоръ за 
алто (Хенделъ).

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

17.10 Лека музика — орк. ФОК.
18.30 Квинтетъ съ пиано (Франкъ).
20.25 Популярна музика. 21.00 
Про.тЬть, сюита за струни и арфа 
(Фьорстеръ). 23.20 Плочи.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Пъстра програма. 21.00 Тан
ци, 22.10 Забавна муз. 22.50 Лекъ 
концертъ.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
20.35 Лека и танцова музика.
22.30 Популяренъ концертъ: Про
.тЬть, симф. поема (Фрибихъ): 
Мартъ (Жирахъ). 23.25 Квартетъ 
съ пиано (Дворжакъ).

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

19.00 Дениза Мьоронъ, чело. 19.20 
Чай съ танци. 20.00 Оперни арии 
(Жоржъ Тилъ, Палоги). 21.10 
Детски хоръ. 21.30 Комедия.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53.

9.00 ВВС симф. концертъ. 13.05 
Орк. и хор. 14.45 Лека музика. 
16.20 Музикъ-холъ. 17.25 Присти
гането на г-нъ и г-жа Лебрьочъ.
18.25 Леки номера. 17.35 Марио 
Пиетро свири. 19.00 Танци. 19.30 
Арфа. 22.00 Парижка симфония 
(Андре Бьоклеръ).

ИЗЪ ОПЕРИТЪ.
23.00 Съобщ. 23.25 Съобщ. 
ски и английски.

ВИЕНА 507 м. 120 кп. 592 кц.
17.00 Концертъ. 18.10 Продълже
ние на концерта. 19.20 Малко му
зика (хоръ). 20.30 Актуаленъ пре
гледъ. 22.00 Марината Ви забав
лява. 23.20 Политически прегледъ. 
23.35 Заб. и танцова музика. 1.00 
до 4.00 Нощенъ концертъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Следобедна музика. 19.25 
Народна музика. 20.00 Тонпре- 
гледъ. 20.15 Войската пЪе свири. 
21.10 Маршове. 22.00 Хенделовъ— 
цикълъ. 23.35 Танцова музика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц*
19.00 Валсове и маршове. 19.30 Ра- 
диопиеска, по случай 100 г. оть 
рожденния день на Мусоргски. 
22.00 Хенделовъ-цикълъ. 23.20 По
литически прегледъ. 23.35 Заб. 
концертъ. 1.00 до 4.00 Концертъ 
(Шуманъ, Шопенъ, и др.).

ХАМБУРГЪ 332 М. 100 кв. 904 кц.
19.00 Пъстъръ часъ — компози
ции отъ Йос. Щраусъ и др. 21.10 
Разнообразна музика. 22.30 Гер- 
хардъ Грегоръ свири! 23.30 Заб. 
и танцова музика.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
19.20 Концертъ: 1) Соната въ Г- 
дуръ за цигулка и пиано (Ве
беръ) 2) Часовникътъ, балада (К. 
Льове) 3) Вариации, малка—фуга 
н кода въ една стара тиролска 
нар. п-Ьсень 4) П-Ьсни отъ Шу- 
манъ 5) Пиеса за цигулка и пиа
но (Регеръ) участва теноръ. 21.10 
до 23.00

ДОНЪ КАРЛОСЪ
драма отъ Фрид. Шилеръ. 23.20 
Концертъ въ Д-дуръ за цигулка 
и оркестъръ отъ Петъръ Чайков- 
ски.

Да предположимъ, че имаме ан
тена, земно съединение, самоиндук- 
ционна бобина и паралелно свър- 
занъ съ нея измЪняемъ конденса
торъ — настроени точно на вълна 
352,9 метра или фреквенция 850 ки- 
лоцикла (Радио—София)

Яко включимъ паралелно съ ко- 
лебателния кржгь едни слушалки, 
нищо нЪма да чуемъ, защото висо- 
иофреквентниятъ токъ не може да 
задействува слушалкитЪ; отъ друга 
страна, ухото ни възприема само 
низкофреквенгнитЬ колебания.

И тъй, високофреквентниятъ токъ 
трЪбва да се демодулара. Това е 
именно цельта на детекцията.

Демодулацията се състои въ из
правянето на високофреквентния 
токъ. Когато приемникътъ- се настрои 
на. дължината на приемната вълна, 
въ бобината, подъ действието на 
постжпващитЬ отъ антената! елек
тромагнитни колебания, ще-се-появи 
пром-Ьнливъ токъ съ сжщия. фрек
венцъ, който ще протича ту. отъ ан
тената къмъ земята, ту отъ земята 

антената. При демодулация, 
промЬнливиять токъ се изправя,т. е. 
тече само въ едно направление и 
говорътъ и музиката се възпроиз- I 
веждать отъ слушалкитЬ.

Кристалниятъ детекторъ се; състои 
отъ парче галенитъ (оловенъ сул- 
фидъ) и- една стоманена спирална, 
които се допиратъ единъ до другь. 
При този контактъ между кристала 
и пружинната, високофреквентниятъ 
токъ се пропуща напълно само въ 
едното направление, а въ обратното 
— макаръ и да минава, но въ много 
по-малка степень. Доказано е, че 
кристалътъ оказва 10 пжти по-гол-Ь- 
мо съпротивление на отрицателните 
алтернанси на променливия^ токъ, 
отколкото на положителните.

Силата на приемането зависи дос
та мнопо отъ степеньта на; налега- 1 
нето на: спиралната върху кристала. I 
а така сжщо и отъ това, доколко 1 
добре е заостренъ краягь на спи- 1 
ралката, който се допира до> повърх- 1 
ностьта на кристала. Требва да се 
помни, че при настройката на детек
тора, т. е. при търсене чувствителна 
точка, необходимо е много леко да 
се допира върха на спиралната до 
повърхностьта на кристала, защото 
при натискане може да се прегъне, 
оть което чувствителностьта на де
тектора ще се понизи резко, а заед
но съ това и силата на приемането 
ще стане по-слаба.

Въ последните броеве на вестни
ка дадохме неколко схеми на крис
тални детектори, които нашите кур
систи наверно сж запазили.

Не требва да се очаква твърде 
много отъ кристалния детекторъ. Ако 
речьта и музиката се слушатъ до
статъчно силно, радиолюбительть 
требва да се задоволи съ това и да 
остави детектора на точката, коя
то се е удало да намери. При не- 
прекженато търсене на по-чувстви
телна точка, се повреждатъ чувстви
телните точки, които въобще мо- 
гатъ да бждатъ намерени даже въ 
най-добри образци отъ кристалъ; мно
го стабилни и чувствителни сж из
куствените кристали, типъ „Роторъ-.

Съ кристаленъ детекторъ не мо- 
гатъ да се залавягь презъ деня, ма 
каръ и много силни, чуждестранни 
станции. Такива станции се залавягь 
нощя, следъ изтичане на 2 часа отъ 
залезване на слънцето и то само при 
добро електрическо състояние на

Ако включимъ неколко съпротив
ления последователно, общото съ
противление ще бжде равно на су
мата на съпротивленията. Ако вклю
чимъ неколко съпротивления пара
лелно, общото направление ще бжде.

11
К К‘~К’ !

Напр., 
телно въ 
тивление

ЕЮР1ЕМ
I но Време. 13.10 Отбрани валсове. 
I 13.45 Вокални и инструментални 
! сола. 18.30 Оперни фантазии. 19.00 
| 19.00 Здравеопазване сърдечни 

болести. 19.15 Камерна музика — 
изп. триото А. Боневъ, Б. Боневъ 
и Н. Найдсновъ. 19.45 Изъ нашето 
Черноморие. 17. „Островъ Св. 
Иванъ“, чете артиста Люб. По- 
повъ.

ЮГОСЛАВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 606 кц. 

13.00 Забавна музика: Орфей 
ада (Офенбахъ); Сандлерови мен- 
цетн; Корневилските камбани 
(Планкетъ); Птичарь (Целеръ).
13.35 Тонфилмови шлагери: Тео 
Хелтъ, Жозефина Бекеръ, Ернстъ 
Гро. 14.10 Народни пЬсни пее 
Александъръ Любичъ: Мой пенд- 
жеру; Дойда дико; Сънь заспала; 
Сърдо моя; Небо е така ведро; 
На друмъ легна нане. 17.45 На
родна музика. 18.00 Тамбури. 18.20 
Татяна Хитрина н1>е романси.
18.50 Концертъ: Марта, ув. (Фло- 
товъ); ХофмановигЬ приказки 
(Офенбахъ); Валсъ на цвЬтяга; 
Суза (Мусоргски); Испански тан
ци (Московски); Ловци на бисе
рите (Бизе). 20.10 Инф. 21.00 Рнм- 
скнятъ квартетъ: Два струнни 
квартета (Бетовенъ, Дворжакъ). 
22.20 Златка Тополска,
22.50 Амелнта Гали 
„Севилскнятъ 
ньонъ“. 23.15 
отъ Операта, 
оперни арии.

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

12.00 Лекъ оркестъръ. 13,30
14.30 Нар. и танц, музика. 
Джазъ. 19.15 Ирена ”, ,
19.35 Саксофоиъ. 21.10 Симф. кон
цертъ: Увертюра къмъ „Фаустъ“ 
(Листъ); Конц. въ ми-мииьоръ 
(Шопенъ). 22.15 Трагедията на 
Саломея (Фл. Шмитъ). 22.45 Про
чути певци. 23.15 Отъ ресторантъ.

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

13.10 Марта Фаркашъ» цигулка. 
13.55 Иозсфъ Луксъ, пение. 14.30 
Плочи. 18.10 Цигански орк. 20.00 
Концертъ. 22.15 Плочи. 23.00 Пи
ано 24.00 Цигани.

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.
19.30 Тнлда Рачъ, пение. 21.20 
Плочи.

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

18.30 Препредаване пиеса 1

КИЕВЪ Р9 361 м. 35 кв. 832 кц.
18.30 Артисти-любители. 19.00
23.10 Концерти.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (кжеи вълни]

7.05 Нар. песни. 7.10 Музика за 
всички. 8.15 Продълж. 10.00 Кон
цертъ. 11.45 Лека музика. 13.00 

Цигулковъ конц. 16.45 Кабаре. 17.30 
Духовна музика. 17.40 Вар. песни 
19.10 Празд.музика. 20.00 до 21.00 
часа

ОБЪДЪ.
12.00 Народна музика отъ Варна, 

изп. приморската тройка.
12.30 Млекото като храна и значе

нието на неговото загреване и 
охлаждане, сказка отъ д-ръ Мос- 
ко Русевъ.

12.45 ббеденъ концертъ.
I. „Семнрамида“, увертюра 
спин). 2. Фантазия изъ оп. 
кова дама“ (Чайковски). 
Около 13.00 ч. точно време. 

13.00 Бюлетинъ Б. Т. А.
13.10 Продължение на 

концертъ:
I. Коронясването изъ оп. „Бо- 
рисъ Годуповъ“ (Мусоргски), из- 
п ил. Феодорт» Шаляпинъ, басъ I 
съ хоръ и оркестъръ. 2. Квартетъ 
изъ оп. „Въ кладенеца“ (Б.то- 
декъ), изп. солисти н оркестъръ. 
•>. Гласътъ на феитЪ, оп. 78, № 8

(Вилмъ), изп. виенските деца 
нЪвцн съ оркестърп».

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

13.30 Новини; сведения за времето; 
Б. Т. А.; борси; съобщения.

13.45 1. Трауренъ маршъ изъ оп. 
„Розата въ градината на любовь- 
т.1“, (П. Фнценеръ). 2. Концертъ 
за цигулка и оркестъръ въ ми 
мажоръ (И С. Бахъ). изп. Хубер- 
мапъ съ оркестъръ.
Около 14.00 ч. точно време.

14.15 Търговски съобщения.
14 20 Забавна и танцова музика.

СЛЕДЪ ОБЪДЪ.
Часъ 4за семейството.

17 30 Забавна музика:
По сините води на Хаван, то- 

н<1ва картина (Кетелбай), изп. ор
кестъръ. 2 Валсови потпури (Ро- 
• ч>ехть), изп. оркестъръ. 3. Рап- 
с<И»гя въ .ч!1<ьо (Гершуинъ), изп. 
оркестъръ.

17 50 Феята на домашно огнище, 
I опори д-ръ Никола Станчевъ.

18.00 Забавна музика:
1. Мой Неаполе, италианска кан- 
,чиста (Анибале), изп. Габре, те

норъ съ оркестъръ. 2. Камбаната 
па Санъ Джусто (Арона), изп. 
Тото Скипа. теноръ съ орке
стъръ. 3. Защо ми причини бол
ка? (Бродски), изп. Татяна. 4. 
Увертюра къмъ оп. „Севилскнятъ 
бръснаръ“ (Росини), изп. коме- 
дненъ хармониститЬ.

18.20 Пубертетътъ, говори 
Петрова Тотева.

18.3(1 Концертъ на полицейската 
музика; Днр. Ат. Ковачевъ.

19.15 Цикълъ: история на симфо
нията, сказка отъ д-ръ В. Спа- 
совъ. Следва симфония въ си бе- 
молъ (Шосопъ)..
< )коло 20.00 ч. точно време.

20.00 Отъ Пансия до днесъ; Кон- 
гтантинъ Величковт., сказка отъ 
Пгтъръ Динековъ. Константин!» 
Кнснмовъ, артиста, отъ Народния 
телтьръ чете творби отъ писа- 
те 1я.

21.00 Концертъ на Жилъ Гнлбертъ 
нн зно:
1. Прелюдъ и фуга въ си бемолъ 
миньоръ (Бахъ). 2. Аарабеска 
(Шуманъ). 3. Ноктюрно № 12 
(Форе). 4. Новелата (Пуленкъ). 
5. Две бразилски Содати (Ми
ло). 6. Бъбривите (Иберъ).

21.30 Исторически календаръ; но
вини; изгледи за времето; Б. Т. 
А.; съобщения.

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.
21.55 Концертъ на Екатерина Бан

кова, мецосопраио и Арсена Ле- 
чевъ, цигулка:
1. Ария изъ ораторията „Стра
данията споредъ Матея“ (Бахъ).
2. Аве Мария (Гуно). 3. Скжпи 
мои (Джордано). 4. Ариозо (Хен- 
дслъ). 5. Сутринь (Щраусъ).
()• оло 22.00 ч. точно време.

22.25 Забавна музика:
I Бсрлинъ какъ плаче и се смее 
(Конради), изп. оркестъръ. 2. 
Плрцнсъ (Невннъ), изп. орке- 
стьръ. 3. Скокъ слЬпешката, 
фантазия (Дебронсъ), изп. орке- 
ст ьрь. 4. Овернски песни, фанта- 
Н1Я (Дебронсъ), изп. оркестъръ. 

5. Споменъ (Дрдла). изп. орке- 
стт.ръ. ____
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16.30—18.30 (вълна 19.71), весела
та програма на „Филипсъ“.

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

12.00 Лека музика. 13.05 и 14.30 
Народна и танцова музика. 18.02 
Фанфари. 19.15 Музика. 20.15 Кон- 
цертъ. 21.10 Надя Ксбапъ, пиано. 
21.35 Камерепъ квинтегь (Шмитъ). 
22.15 Селски пЪсни — пЪние и ба- 
лалайкн. 22.40 и 23.15 Отъ рссто- 
рантъ.

„Риепци“ 
оркестъръ. 2. 

оп. 35 (Григъ),

МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.
18.30 Народно творчество.
Прегледъ на междунар. полити
ка. -19.30 Литературно предаване. 
20.00 Концерть.

ВсйчкитЪ бобини се навиватъ на 
цилиндри съ диаметъръ 25 мм. 
(рис. 3). НамоткитЪ на бобината 
Бк — кжси см слсднитЪ: Ьк 1 — 5 
навивки жица 0,12 мм. Жицата е съ 
емайлъ изолация и за тригЬ намотки. 
Бобината Бс — срЪцни вълни има: 
Ес1—50 навивки, ЬсЗ — 50 на
вивки Ьр2 — 92 навивки. Сжщо 
така Бд — дълги вълни има: Цг1 
— 90 навивки. ЦгЗ 125 навивки и

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 КЦ.
20.10 Пъстра програма. 21.00 По- 
пул ярепъ конц. 22.10 Духовъ орк. 
22.50 Забавна музика. 24.00 Ш-а 
симфония (Жиракъ).

ШВЕЙЦАРЛЯ
СОТАНСЪ443м. 100 кв. 677 кц.

19.00 Концерть. 20.05 Радиофан- 
тазия. 19.50 Плочи. 21.00 " 
ститЬ Максъ и Еди. 21.35 
фоннченъ концерть, 
илъ Фоерманъ: П-а __ т_......
(Бетовенъ); Конц. за чело и орк. 
(С. Сансъ); Танцъ изъ „Триъгъл
ната шапка“ (Фала); Болеро (Ра- 
велъ). 23.30 Хотъ-джазъ.

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

21.00 Детска камерна музика. 22.10 
Леки мелодии. 23.20 Концерть: 
Увертюра (Нилсенъ); Лебедъ (Си- 
белиусъ); Виола д’аморе (Рес- 
зенъ); Пери (Дюка). 24.15 Танци.

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
21.15 Концерть: Князъ Игоръ, ув. 
(Бородинъ); Конц. за циг. и орк. 
(Чайковски).

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53.

9.10 Музикъ-холъ. 12.45 ВВС орк.
15.15 Акордеони. 16.15 Речьта на 
Л е б р ь о и ъ. 17.00 Музикалепъ 
фестивалъ. 19.40 Модерниятъ тру- 
бадуръ. 21.20 Чело. 22.00 Лека му
зика.

БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.
13.10 Плочи. 14.30 ПолицаитЪ сви- 
рятъ. 18.10 Пиано. 19.05 Цигански 
орк. 20.20 Отъ Кралската Опера.

ТУРАНДОТЪ
опера отъ Пучини. 24.00

КИЕВЪ 360 м. 50 кв. 850 кц.
20.00 Плочи. 21.20 Конц.
Джазъ.

23*30 Часъ за всички: Елена БЪлче- 
ва и народниятъ оркестъръ, 
пълняватъ народни пЪсни.

24.00 Край на предаването.

ОБЪДЪ.
12.00 Забавна музика:

1. Далече отъ бала, интермецо 
(Жиле), нзп. оркестъръ. 2. Мои
те Кристо (Котларъ), нзп. орке
стъръ. 3. Златно младежко вре
ме, потпурн (Манфредъ), нзп. ор- 

. кестъръ.
12.15 ОбЪденъ концерть:

1. Фантазия изъ балета 
лня“ (Делибъ), нзп. оркестър!..
2. Когато разказваше, дуетъ изъ 
оп. „Отело" (Всрдн), изп. Спани, 
сопрано и Зенатело, тенор!, съ 
оркестъръ.

12.30 България и другитЪ страни 
— Съветска Русия, сказка отъ 
Г. П. Степчнчъ.

12.45 Продължение 
концерть:
1. Срокътъ мина, ария и холан
деца изъ оп. „Летящия холан- 
децъ“ (Вагнеръ), нзп. Фридрихъ 
Шоръ, баритонъ съ оркестъръ.
2. Речнтативъ и ария на Леонора 
изъ оп. „Фиделио“ (Бетовенъ), 
изп. Роза Дризенъ.
Около 13.00 ч. точно време.

13.00 Бюлетинъ на Б. Т. А.
13.10 СмЪсенъ концерть:

1. Увертюра къмъ оп. 
(Вагнеръ). изп. 

11орнежки танци, 
пзп. оркестъръ.

13.30 Новини; сведения за времето; 
Б. Т. А.; борси; съобщения.

13.45 Популярснъ концерть:
1. Воснеяъ маршъ въ ре мажоръ, 
оп. 51, № 1 (Шубертъ), изп. ор
кестъръ. 2. Концерть въ ла ми
ньора» за чело и оркестъръ оп. 
12, (Шубертъ), солистъ Пятигор- 
скн.

14.15 Търговски съобщения. Около 
14.00 ч. точно време.

14.20 Забавна н танцова музика.
15.00 Народна музика, изп. групата 

..Българска пЪсень“.
15.30 Край.

СЛЕДЪ ОБЪДЪ
18.00 Часъ за детето, участвуватъ

H. Блабановъ, групата на Сия 
Янакиева и др.

19.00 Народна музика, изп. Атанаса 
Тодорова и тракийската тройка.

19.30 Американска култура и въз
питание, сказка отъ Васил!. Бъч
варови

19.45* Забавна музика:
I. Про.тЬтна серенада (Лакомбъ), 
пзп. оркестъръ. 2. Месецътт. све
ти, руска народна пЪсеиь (Лео- 
полдъ), изп. оркестър!.. 3. Памет
ник-ъ за Францъ Листъ, фантазия 
(Морена), изп. оркестъръ.
Около 20.00 ч. точно време.

20.00 Концерть на Теофана Калче
ва, пиано:
1. Токата въ до мажоръ (Бахъ- 
Бгзонн). 2. Ромаисъ, оп. 28 (Шу- 
манъ). 3. Арабеска, оп. 18 (Шу- 
маиъ), 4. Новелата, оп. 99 (Шу- 
м.шъ).

20.30 Опера „Вертеръ“ (Масяе).
Въ паузата около 21.30 ч. истори- 
чсски календаръ; новини; изгледи 
за времето; Б. Т. А.; съобщения.

22.50 Културен!» прегледъ на ита
лиански и английски езици.

23.00 Танцова музика.

МОНТАЖЪ И ПРОВЪРКА
РадиостроителитТ» иматъ лошъ 

обичай да провЪряватъ приемника, 
когато е напълно завършенъ и 
всички лампи с?к поставени въ цо- 
клнтЪ. Включватъ антената и зем
ното съединение и пущатъ тока. 
Въ рЪдки случаи прпемникътъ за
почва да работи нормално — най- 
често той или мълчи, или пъкъ 
работи анормално.

Тъй като всЪкн приемнпкъ се съ
стои отъ 4 части: токоизправптел- 
на, низкофреквентна, детекторна и 
писокофрсквеитна, то проверката 
трЪбва да се извършва снмултанпо 
съ монтираното.

Следъ монтирането на отоплител
ната часть — високото напрежение 
п загреването на жичките, монти
раме крайния пептодъ. Поставя
ме изправителната лампа и пенто- 
да, и пущаме тока. Въ високогово
рителя требва да се чуе леко 
бръмчение, докосваме съ пръстъ 
решетката на крайния пентодъ — 
въ високоговорителя требва да се 
чуе характерен!», постоянен!» звукъ, 
не много силенъ.

Ако всичко е въ редъ, монтира
ме триодната часть на ЕБЦз. При 
докосването на решетката и съ 
пръстъ, бръмчението требва да б.ъ- 
де много силно.

По сжщня начинъ проверяваме 
дстекториата часть, междинната 
фреквенция н най-сетне смЪсптсл- 
ното станало.

РАДИО-ВАРНА 235.1 м. 2 КВ.1276КЦ. 
12.00 Забавна музика. 12.10 Часъ 
на морето: 1. Фанфари. 2. Сказка
— говори кап. лейт. Данаджневъ. 
3. Морски разказт» — чете Павл. 
Попова. 4. Концерть на Флотския 
оркестъръ, капелмайсторъ Я. По- 
пилнсиъ. 5. Фанфари
ни. борси, точно време. 13.10 См-в- 
ссиъ к-опцертъ. 13.45 Откжслеци 
нит. разни оперети. 18.00 Часъ иа 
детето: 1. Приказки четатъ 
Дим. Стратиевъ и Дарина Духо
ва. 2. Малко Музика. 18.45 Сере
нади. 1Я.30 ..Днешната българка
— говори Зора Младенова. 19.45 
Забавна музича.

ЮГОСЛАВИЯ
ПЛГРАДЪ 437 м. 20 »■. *Ч-

13 00 Народни пЪсни п-Ье Брани- 
слави Пивнички: Тишина; Ситенъ 
каиеиь до камена; Угаснали очи 
чаровни; Сииджирни звена, Джа-

нумъ на средъ села; Що ми 
мило и драго. 13.35 Забавна музи
ка. 14.00 Инф. 14.10 Илия Тодо- 
ровичъ — соло саксофонъ, 17.45 
Хармоники. 18.20 Концерть: Ита- 
лианката въ Алжнръ, ув. (Роси- 
ни); Федора (Джордано); Бер- 
сьозъ (Годаръ); Ромаисъ (Чайк.); 
Ромео и Жулиета (Гуно); Балетъ 
(Сметана). 19.20 Елена Джурко- 
вичъ, пиано: Соната оп. 81 (Бе- 
товеиъ); Хумореска (Владиге- 
ровъ). Балетна музика: Силвия и 
Танцътъ на цвЪтята. 20.10 Инф. 
21.00 Хуморъ. 22.00 Народни пЬ- 
сни пТ.ятт» Бука Шекеровичъ и 
Бора Яничъ: Пшенично ситно се
ме; Кахърли съмъ; Заспала де
войка; Девойчица мала; Мошджа- 
нинице; О како съмъ севдахъ свс- 
зо; Румена ружа; Що ми е Ста
не; Медна росо; Сараево дивно; 
Мене майка неще и гледа; Бона 
Иело. 23.15 Отъ ресторанта И.м- 
периалъ.

Снемането на кривигк става по 
следния начинъ. Хваща се н±коя 
станция, чиято дължина на вълната 
ни е известна. При неизменна на
стройка на приемника включваме 
осцилатора по горе обяснения. на
чинъ. Въртимъ кондензатора му до 
тогава, до като се яви бръмчение 
въ приемника. Това означава, че 
честотата на осцилатора е равна на 
честотата на хванатата станция. На
насяме еледъ това деле
нията на кондензаторната скала вър
ху абцисата, а вълната Ь и КХ2 
върху ординатата. Следъ това намъ- 
имъ по такъвъ начинъ десетина 
точки, ние можемъ съ достатъчна 
точность да начертаемъ кривите Ь 
—ЕС е) и КНх = ЕСе). За трите 
вида вълни за улеснение се сне. 
мать по две криви. М. МеченОВЪ

ИЗЪ ПРАКТИКАТА НА РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
КАКВО НЕ ТРЪБВА ДА ПРАВИМЪ I ска — една рамка отъ тънъкъ 

Електродинамичниятъ високото- 1платъ ще предпази приемника отъ 
пиано’ I воритель е много прецизенъ ин- прахъ и нема да деформира звук-з. 

По сжщата причина, не требва 
приемннкътъ да се поставя плът
но до стената.

Не требва да се държатъ въ 
приемника лампи, които ся» рабо
тили 2000 часа. Подъ претекста 
„прпемникътъ все пакъ работи“, 
горките инвалиди вършатъ 150% 
лоша работа. Радиослушательтъ се 
свиква- лека-полека съ изкривява
нията на звука, пе забелязва обло
то отслабване, защото мощьт.т на 
предавателите се е увеличила зна
чително презъ последните години.

, воритель е много прецизенъ ин- 
• струментъ; за жалость, често ра

диолюбители забравятъ това. Тре
птящата бобинка се движи въ ед- 

! но крайно тЬсно пространство. Не 
требва да се оставя щото прахьта 
да напълни междинното простран
ство. Ето защо цЪлиятъ високого
ворители трЪбва напълно да се по
крие съ тюлъ.

Когато токоизправителната лам-: 
па АЗ1 или 80 работи при 2X360 
волта на анодите, при запалване
то, напрежението на първия елек
тролити достига почти 1000 волта. 
Не трЪбва, значи да се пипатъ съ 
пръсти проводниците на високото 
напрежение, докато не се загрЬе 
жичката на крайната лампа.

Тенекиеното шаси на приемника 
не е само место за монтажъ, то е 
общиятъ минусъ на приемника. 
При закрепването на въртящите се 
конденсатори върху гумени под
ложки, да не се забравя да се съе
дини роторътъ съ шасито.

Следъ като приемниктъ е за
вършенъ, не трЪбва да се пуска 
веднага въ действие: да се пров-Ь- 
рятъ внимателно всички съедине
ния.

Не требва да се очаква щото 
прпемникътъ да заработи веднага 
отлично. Въ повечето случаи това 
се дължи на нЪкоя грЬшка...

Не требва да се сгади за дей
ствието на приемника въ една вс- 
черь. Приемането на вълните се 
мени отъ день на день, а така ся»- 
що н приемането на паразитите.

При настройка на слухъ на | 
единъ суперъ, не требва да се ос- , 
тави да действува автоматичната . 
контрола на звука (антифадннгъ). ] 
За тази цель решеткнтЪ на лампи
те съ променлива характеристика , 
да се съединятъ съ шасито (презь ; 
вторичната на МФ трансформа- | 
торъ, разбира се).

Кутията на радиоприемника не 
е обикновена мебель, тя играе важ- ; 
на акустична роля. Не трЪбва да с 
се затваря отзпдъ кутията съ дъ- I

БЕРЛИНЪ [кжеи вълни)
7.05 Нар. песни. 7.10 Весели 
Струпеиъ квартетъ „Смъртьта

, ' 11.15 часа
ИЗЪ ОПЕРИТЪ.

11.45 до 13.00 часа
ТАНЦОВА Л1УЗИКА.

13.00 Заб. концерть. 
цертъ. 15.15 до 16.00 

ИЗЪ ОПЕРИТЪ.
16.45 Малко музика. 17.40 
пЪсии. 17.45 Заб. музика. 
Клавирна музика. 19.10 Празд. 
зика. 20.00 Заб. музика. 2( 
Струнеиъ квартетъ.
кална пролЪть.

ВИЕНА 507 М. 120 кв. 592 КЦ.
17.00 Концерть. 18.10 Продълж. на 
концерта. 19.20 Веберъ: 1) Дивер- 
тименто за пиаиофорте и китара, 
оп. 38 2) серенада (пТ.сень за ки
тара) 3) меиуетъ за флейта, брат- 
ча и китара. 20.00 МЬстна музика.
20.30 Актуаленъ прегледъ. 21.10 
до 22.20

РИХАРДЪ ЩРАУСЪ
1) „Донъ Жуанъ“, симф. поема 
оп. 20 2) Симфония доместика, оп. 
53. 23.15 Отъ Форума иа Мусоли
ни.

БРЕСЛАУ 316 М. 100 кв. 950 кц.
17.00 Концерть. 17.30 Предаване 
съ музика и думи. 21.10 Луната.
22.10 до 23.00

ПЪСТРИ МЕЛОДИИ
уч. сопрано, теноръ и оркестъръ.
23.30 Продълж. на пъстрата му
зика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
19.00 Вълшебни гласове. 22.15 
Камерна музика: 1) Дуо за ци
гулка и виолончело, х-молъ, оп. 
89, въ части (Цилхеръ) 2) Трио 
за пиано, цигулка и виолончело, 
е-молъ/ оп. 56 въ 2 части. 23.30 
до 1.00 Изъ оперетитЪ и танци.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
19.00 до 21.00 Весела музика и 
хубави танци. 21.10 Войската сви
ри. 23.45 Музика отъ Виена.

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 715 кц.
21.10 Плочи за всички. 22.00 Пи- 
еска. 23.15 отъ Форума на Мусо
лини (империята празднува 20 
години на фашизма). 23.45 Музи
ка за всички.

КЬОЛНЪ 456 М. 100 кв. 651 КЦ.
18.20 Плочи. 19.15 Народна музи
ка. 21.10 Вечеренъ концерть (Чай
ковски, Берлиозъ, Хумпердинкъ, 
Григъ и др.). 23.15 Концерть. 24.00 
до 1.00 Танцова музика.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц.
20.00 Прочути диригенти (плочи).
21.10 до 23.00 часа

Г''~4
и.. 50и. ‘г.- 90п.

5ОП. <и- 125и.
С - 95п. Ь, - 2<0я.

стигне и д е а л^н а ширмовка. 
Монтажните схеми (брой 73) по- 
казватъ разположението на отдел
ните части, Сандъчето се 
прави отъ железно ламарина и се 
боядисва съ шприцъ апаратъ. Следъ 
монтажа на апарата требва да се 
снематъ кривите |=( (с) и КНг=Г(с) 
по които криви ще се работи. Сне
мането на кривите требва да се из
върши точно, защото отъ техъ за
виси верната настройка на осцила
тора. Най-лесно снемането на кри
вите става съ станции, чиито дъл
жини на вълните ни сж известни. 
За тази цель се използува единъ 
добъръ радиоприемникъ. Клемата Н 
на апарата се свързва съ клемата Н 
антена, на приемника презъ единъ 
блокъ кондензаторъ 150 см. Този 
кондензаторъ представлява еквива
лентния капацитети на една люби
телска антена. Клемата 3 на апарата 
се съединява съ 3 (земя) на прием
ника.

СОФИЯ
Варна, Стара»3агора« 

СУТРИНЬ.
у.ОО Маршъ; ободрителни думи; 
точно време. Четвъртъ часъ ра- 
-,’0™,,астика- 7.20 Народна музика. 
/.30 Новини; точно време. 7.45 Ле
ка музика. 7.55 Църковенъ кален- 
дарь; домакински съвети.
8.00 Забавенъ концерть:

1.Симфонична верижка отъ вал
сове (Мелихаръ). 2. Отдавна е 

(Дитрнхъ). 3. За двама 
(Шантрие). 4. Оловени войници 
(Ноакъ). 5. Зефира (Зииде). 6. 

(Ф. Крюгеръ). 
патраулъ (Меа-

I САМО ТАНЦИ
п!»е Петъръ Арко. 24.00 до 1.00 
Духова музика.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/60/191
20.15 Вълшебни мелодии. 21.15 
Весели танци, маршове и пЬсни.
23.30 Корели: Соната за чело и 
пиано. 24.00 до 1.00 Музика отъ 
Виена,

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

18.25 Ница. 19.35 Творби на 
арко Ришпснъ. 20.05 Китара. 20.30 
Лека музика. 21.35 отъ Швейца
рия. 23.50 Лендлсри. 24.00 Интер
вю съ ‘ ‘
Манжу.

НИЦА 253 м. 60 по. 1105 кц.
18.25 Лирично предаване.
Италия и музиката: Италианска 
симфония (Меиделсонъ); Впечат
ления отъ Италия (Шариантие); 
РимскитЪ пинии (Рссииги), Изп. 
Нац. оркестъръ, дир. Киергъ 

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 640 кц.
18.25 Ница. 21.45 Народна вечерь.
22.30 Концерть въ честь на Мо- 
рисъ Емапуелъ. 24.45 Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
18.00 Препредаване. 19.45 и 22.15 
Плочи. 22.30 Препредаване.

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
18.30 Плочи. 19.45 Концерть. 21.15 
и 22.15 Плочи. 22.30 Френска опе
рна музика и съвременна музика.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (ККСИ ВЪЛНИ) ь «В

12.00 II д. на „Мадамъ Бътер- 
флай“. 13.00 Лека муз. 14.30 Нар. 
муз, 17.00 Прологъ и I д. иа „Ме- 
фистофслъ“. 18.15 Симф. музика.
19.07 Арабска муз. 20.38 Итал. 
оперна музика. 22.00 Милано

БАРИ 263 м. 20 кв. 1059 кц.
20.10 Съобщ. на бълг., урокъ ита
лиански. 20.37 „Покани за валсъ“.
21.15 Сопраното Вианели.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Пиано. 20.20 Милано. 22.00 
Триото Гебелъ свири. 22.50 Пие
са. 23.30 Ритъмъ и танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.15 Сопрано и баритонъ. *20.20 
Духовъ орк. — лека музика. 22.00 
Отъ Скалата

ФИДЕЛИО 
опера отъ Бетовенъ.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Лекъ орк. 21.30 
Камерна музика за пиано. 22.00 
Оркестъръ четра. 22.40 Испански 
танци. 23.10 Танци.

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

12.25 Маршове й полки на Иох. 
Щраусъ. 13.03 Конц. 16.00 Ирлан
дски пЪсии. 16.30 Лека музика.
17.35 Мадригали. 18.15 Балетна 
музика. 20.00 Забавенъ концерть, 
22.00 Колета Каво изп. на пиано 
творби на Шопенъ. 23.00 Най-ху- 
бавитЪ виенски класически квар
тети и квинтети

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.10 И. Щременскн, чело. 23.20 
Салонно трио — лека музика.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
23.05 Коицертъ лека музика — 
оркестъръ, теноръ и цигуларь.

ЧЕХОСЛОВАШКО
ПРАГА I 470 м. 120 кв. 630 кц.

19.25 Популярепъ коицертъ. 20.15 
Фанфари. 21.10 Бърно. 22.10 Отъ 
залата Сметана — чехскитЪ фил- 
хармоници: Епилогъ (Сукъ). 
МОРАВСКА-ОСТРАВД 249/5/1204 
19.00 Оркестърътъ Прохаска изп. 
лека музика. 19.40 Танци.

БЪРНО 325 М. 32 кв. 922 кц.
20.10 ГолТ.мъ забавенъ коицертъ.

Ь§2 240 навивки (две намотки отъ 
по 120 навивки). И дветЬ бобини елк 
навити съ жица 0,1 мм. БобинигЬ 
сж точно изчислени и изменения не 
бива да се правятъ.

При монтажа трЪбва така да се 
раяположатъ отдЪлнитЪ части, че 
проводнинитЪ, които носятъ висо- 
кофрекфентния токъ, да бждатъ 
колкото се може по-кжеи. ЧаститЪ 
на високофрекфентния генераторъ 
да се ширмоватъ добре. Най-добра 
ширмовка се постига съ* цинкова 
ламарина. Последната лесно се за- 
пойва и извива, като по такъвъ 
н а ч и н ъ позволява да се до-
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РОМЪНИЯ

УНГАРИЯ

I кал.

квартетъ.

С. С. С. Р.

ГЕРМАНИЯ

нар.

МОСКВА РВ1 1744 м. 300 кв.
17.15 Конц. 17.30 Литературно пре 
даване. 18.30 и 20.00 Концерти.

СОФ ия
Варна, Стара«3агора

СУТРИНЬ

празд-
■*а му-

по
5 ОТЪ

— иай-добритЬ
артисти и

кц.
или

23.00
. 2340 
музика.

Отъ 
21.00 
гвар- 
валсъ 
. Ув.

джерамъ.
шка. 18.00

Лиляна

14.30 
Ор-

кв.
•«3 до

р.

(Тауберъ), 
Рондо изъ 
(Моцартъ),

7.00 Маршъ; ободрителни думи; т. 
време. 7.05 Четвъртъ част» радио- 
гимнастика. 7.20 Народна музика.
7.30 Новини; точно време. 7.45 Ле
ка музика. 7.55 Църковен!» кален
дар!»; домакински съвети.
8.00 Забавенъ концсртъ.
8.30 Край.

СО ФИЯ

Барна, Стара*3агора
СУТРИНЬ

7.00 Маршъ; ободрителни думи; т. 
време. 7.05 Четвъртъ часъ радио- 
гимнастика. 7.20 Лека музика. 7.30 
Нвоинн; точно време 7.45 Народна 
музика. 7.55 Църковенъ календаръ; 
домакински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Игра на водата; полка (П. 
Райхъ). 2. Блестящите пипалца, 
полка (Пьоршманъ). 3. Веселъ и 
радостен!» маршъ (X. Дитрихъ).
4. Станцията Алмъ (П. Дитрихъ)
5. Черковни камбани, ноктюрно 
(М. Бексръ). 6. Часовннкътъ съ 
фигурите въ Дрезденъ (Кетел- 
бай) 7. Сватбено шествие на Пе
пеляшка (Роде). 8. Идилия на 
свЪтулкнгЬ (Линке). 9. Огнена 
звезда (Е. С. Картеръ). 10. Единъ 
веселъ ловъ (Партриджъ).

8.30 Край.

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

12.00 Лека музика. 10.05 и
Салоненъ оркестъръ. 18.02 
кестъръ Сибичеано. 19.15 Отъ 
Евангелската черква. 20.15 Пиано. 
20.3? Отъ операта.

БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.
13.10 Клара Барта, пиано, 13.55 
Франциска Кишай пЪе. 14.30 Кон
цертъ. 18.10 Плочи. 19.00 ‘/± часъ 
тайни. 19.50 Цигански орк. 21.10 
Концертъ: Хуниади, ув. (Еркелъ); 
Селски пЪсни (Бартокъ); Кон- 
курсъ за чело и орк. (Дохнани); 
Унг. народни пЪсни; изъ „Яношъ 
витезътъ“ (Кодали). 23.10 Джазъ. 
24.00 Воененъ орк.: Маршъ (Мю- 
леръ); Норма, ув. (Белини); Валсъ 
(Циреръ); Черното момче (Сте- 
фанидесъ); Изъ „Куклената фея“ 
(Байеръ).

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.
20.45 Цигански орк. 21.20 Плочи 
22.25 Джазъ.

ВЕЧЕРЬ.
17.00 Часъ за семейството;
17.30 Оперетна музика:

1. Двадесеть години Жилбертъ, 
потпури (Жилбертъ), изп. орке
стъръ. 2. Потпури изъ оперетата 
„Царицата на чардаша“ (Кал- 
манъ), изп’ оркестъръ. 3. Потпури 
изъ оперетата „Кгкщата на трите 
девойки“ (Шубертъ), изп. соли
сти и оркестъръ.

17.50 Царската детска градина, ра- 
портажъ отъ Младенъ Исаевъ.

18.00 Оперетна музика:
1. Откъслеци изъ Йоханъ Щрау
совите оперети, (Шльогелъ), изп. 
оркестъръ. 2. Потпури изъ опе
ретата „Паганини“ (Лехаръ), изп. 
оркестъръ.

18.20 Обичьта къмъ майката земя, 
говори Сия Балабанова.

28.30 Концертъ на военната музика 
при школата на запасните офи
цери. Кап. Ник. Иваповъ.

19.15 Народна музика, изпълняватъ 
Гинка Иванова и народната сед- 
морка.

19.45 Културенъ преглндъ; научни 
и забавни новини.
Около 20.00 ч. точно време.

20.00 Предаване опера „Тристанъ и 
Изолда“ (Вагнеръ).
Около. 21.30 ч. Исторически ка
лендаръ; новини; изгледи за вре
мето; Б. Т. А.; съобщения.

23.30 Край на предаването
РАДИО-ВАРНА 235.1 м. 2 кв.1276кц.

12.00 Забавна музика. 12.10 ОбЪ- 
денъ концертъ. 12.40 „Да се за
сее и последната педя земя“, 

сказка отъ Хр. Киряковъ. 12.55 Но
вини, борси, точно време. 13.10 
СмЪсенъ концертъ. 13.45 Пенка 
Милева, Цветана Георгиева и 
„Приморската тройка“ изп. на
родни пЪсни. 18.30 Часъ на мал
ки слушатели: 1. „Черното джу
дже“, радиописа. 2. Забавно, но 
пъкъ и полезно. 19.45 Бележити 
музиканти. 26 „Жулъ Масне“

ЮГОСЛАВИЯ
ПЛГРАДЪ «7 м. 10 ка. 616 кц.

13.00 Забавна музика: Хубавата 
Галатея, ув. (Супе); Въ монастир- 
ската градина(Кетелби); Виктория 
и нейниятъ хусаръ, потпури; Ле- 
хариана, фантазия. 13.35 Чехска 
забавна музика. 14.00 Инф. 14.10 
Народни п-Ьснн пЪе Емилия Пут- 
никъ: Байрамъ иде; Булдумъ ми 
пее; Гяурко мила; Ой месене ти

жтвьтлИ
унгарска музика. 13.45 Вокални и 
инструментални сола. 18.30 Часъ 
на селските читалища: 1. „Пче
ларството като клоиъ на земедел
ското стопанство", говори Драг. 
Джуговъ. 2. Народна музика. 3. 
„Какъ живЪятъ и работятъ селя
ните въ Финландия“ — Ст. Са- 
вовъ. 19.45 Малко хуморъ, чете 
артиста П. Василевъ. 20.00 Кон
цертъ на Асень Маринова», флейта.

ЮГОСЛАВИЯ
БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 КЦ.

13.00 Симф. музика: Крадливата 
сврака (Росини); Фантастичен ь 
дукянъ (Респиги). 14.00 Инф. 14.10 
Изъ оперите на Пучнни: Антонио

1) Берлинъ-Виена, маршъ 2) Ьст- 
на увертюра (П. Линке) 3) Прин* 
цснъ-валсъ (Кипъ) 4) Руски ски
ци (Дройеръ) 5) Изъ „Птицепро- 
давецътъ“ (Цслсръ) 6) „Злато и 
сребро“ (Лехаръ) и др. 23.35 Тан
цова музика.

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

18.25 Лека музика. 19.35 Вокаленъ 
ансамбъла». 20.00 Парчета за ци
гулка: Танго (Албеницъ); Испан
ска сюита (Фала). 20.30 Марселъ 

Дюпре, органнеп». 21.30 Мелодии.
21.45 Радиофантазия. 22.30 Въ 
честь на президента на републи
ката, концертъ иа

АЛФРЕДЪ КОРТО 
сонатина (Равелъ); Детски льгълъ 
(Дсбюси). 
23.00 ФРАНКО-АНГЛИЙСКА 

ЧЕРЬ.
1.15 Танци и рефрени.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Парижъ. 21.30 Веселъ 
търъ. 22.30 Парижъ.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 648 кц.
19.05 Изъ „Страната на усмивки
те“ и „Веселата вдовица“. 19.35 
Религиозна и сериозна музика. 
22.00 Андре Сеговия, китара (пло
чи). 22.30 „Пегъ на моето сърдце“, 
пиеса отъ Мамерсъ. 24.45 Танци.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (кмеи вълни]

12,00 ПролЬть въ музиката. 13.00 
Итал. симф. музика. 14.30 Оперни 
симфонии. 17.00 Итал. песни.
18.15 I д. на „М-мъ Санъ-Женъ“. 
19.07 Арабски орк. 20.38 Итал. 
сим. музика. 22.00 Милано.

БАРИ 283 М. 20 кв. 1059 кц.
20.01 Съобщ. на бълг. 20.37 Во
кално трио и лекъ
21.15 Гръцка муйика.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.56 Турска музика. 21.15 Итали
ански химни и маршове.

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

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
20.20 Плочи. 22.00 Римъ I.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м, 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Химии и мар
шове. 21.30 Кралскиятъ маршъ, 
„Джовинеца“:

Фашистка фантазия 
22.00 Пиеса. 22.30 Весела музика.

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

12.25 Оперетни мелодии. 13.05 
Конц. 16.30 Лека музика (Арията 
на Лански и др;). 17.10 Пиано.
18.20 Катовице. 19.30 Съ песни и 
танци презъ страната; -20.00 • Вил
но. 22.00 Хоръгь на Познанската 
катедрала. 23.05 Народна музика, 
от!» всички страни. 24.05 Конц. 
полска музика.

КАТОВИЦЕ 396 м. 12 кв. 758 кц.
18.20 Творби на Люли и Рамо. 
23.51 „До огнището“, муз. преда
ване.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
23.15 Салоненъ квартетъ: Къща
та на трите момичета (Шубертъ); 
Легенда (Росини); Испанска лю- 
бовъ (Лехаръ).

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
19.05 Соната въ ла-мажоръ (Хен- 
делъ) и „Повече ютъ бавенъ“ (Де
бюси). 20.00 Забавенъ концертъ 
за всички полски станции. 23.15 
пия № 28 (Моцартъ).

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

17.10 Орк. Фок. 18.40 Клавесенъ 
и чело. 20.45 Бърно. 20.45 Меса 
(Сукъ). 22.10 Популяренъ кон
цертъ: Тихо 1 море (Брандтъ- 
Бюисъ); Хашишъ, ориент, симф. 
поема (Ляпуновъ).
МОРАВСКА-ОСТРАВА 249/5/1204 
19.00 Концертъ лека музика.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Лека музика. 21.00 Оперетна 
музика, 21.400 Италианска сюита 
за чело и пиано (Стравински).
22.10 Лека музика. 22.50 Оперет
ни откъслеци.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
20.45 Миниатюрно кабаре — сак- 
софонъ, чело, сектетъ и солисти.

ШВЕЙЦАРИЯ 
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

19.30 Плочи. 2Г.00 Квартетъ оп. 
132 № 51, въ ла-мин^>оръ (Бето- 
венъ) — изп. квартетътъ Ленеръ
21.30 Лозанското камерно трио.
22.20 Весела вечерь. 23.20 Маноло 
Белъ съ своигЬ Мачачосъ.

БАЛТ. ДЪРЖАВИ 
КОПЕНХАГЕНЪ 215 м. II ш. 11Я кц.

21.10 Концертъ, дир. Фрицъ 
Бушъ, уч. Хенри Холтъ: Героич
на увертюра (Хорнеманъ); конц. и 
цигулка и оркестъръ (Сибели- 
усъ); УПЬа симфония (Бетовенъ). 
23.40 Ева Бандровска —- Турска 
п-Ье.

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
20.15 ГолЪма оперетна и валсова 
вечерь.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ1 16.66; 19.62; 25.53.

9.10 Симф. концертъ. 12.45 Шот
ландска танцова музикла. 13.30 
Английски танци. 14.30 ВВС пЪв- 
ци. 15.00 Вариете. 16.00 Моряци- 
тЪ свирятъ. 18.35 Танци. 20.20 
оркестъръ. 24.30 Танци.

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

13.10 ПощенцигЬ свирятъ. 14.30 
Цигански орк. 18.40 Конц. 19.45 
Плочи. 23.00 Цигански орк. 24.00 
Оперниятъ оркестъръ: Корио- 
ланъ, «ув. (Бетовенъ); Вариации 
върху една тема на Хайднъ 
(Брамсъ).

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 10 кв. 359 кц.
23.15 Оратория „Св. Францискъ 
Асизки“, отъ Гюла Кичели.

С. С. С. Р.
Новини; сведения за времето^моСКВД-М» 17« м. 300 к».—------

18.30 Препредаване опера.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (ктйси вълни)

7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Заб. музика.
8.15 Продълж. 9.45 до 10.45 Нар. 
п1сни и танци. 11.45 Клавирна му
зика. 13.00 Концертъ. 14.15 Кон
цертъ. 15.45 Клавирна муз. 14.45 
Соната Г-дуръ за гамба и чемба- 
ло отъ (Бахъ). 17.15 Шубертъ: 
пури. 8.15 Продължение на пот- 
момичето". 17.40 Нар. 1гЬсни. 17.45 
Праздн. музика. 18 за трио за пи
ано, цигулка и хорнъ (Брамсъ).
19.10 Праздн. музика. 20.00 Военна 
муз. 22.15 Танц, музика.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ. 18.10 Мюпхеиъ — 
Римъ. 19.20 Италиански пЪсии и 
клавирна музика. 20,30 Актуаленъ 
прегледъ. 21.10 Радио-пнескн.
23.45 до 1.00 Народна и заб. му
зика. 1.00 до 4.00 Нощеиъ кон
цертъ. . ,

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
19.20 Малки мелодии (плочи!).
21.10 до 23.00 часа

КОНЦЕРТЪ, 
участв. сопрано, теиоръ, бари- 
тонъ и оркестъръ: 1) Изъ орато
рията „ГодишнитЪ времена“ 1-ва 
часть „ПролЪть“ (Хайденъ) 2) 
Цигулковъ концертъ №8 (Шроръ) 
3) Симфония № 5 въ Б-дуръ 
(Шубертъ) 4) Шесть пЪсьи за со
прано и оркестъръ (X. Волфъ) 
5) Вариации върху една тема отъ 
Хайднъ (Брамсъ). 23.30 Народна 
и заб. музика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
19.00 Лека музика. 20.45 Съобще
ния. 21.10 Отъ Мюнхенъ. 22.00 
Концертъ. 23.30 Народна и заб. 
музика. 1.00 до 4.00 Концертъ.

ХАМБУРГЬ 332 м. 100 кв. 904 кц.
19.00 Пъстъръ часъ. 21.10 Най-но
вото и най-модерното въ опере
тите и филмите. 23.20 Пъстро 
вариете. 23.40 Нощна музика (Тан
ци въ оперите и серенади).

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
17.00 Концертъ. 19.20 Концертъ за 
пиано и оркестъръ въ а-молъ, оп. 
5 (Мюрлъ). 20.15 Изъ оперетите 
и новите тонфилми. 22.09 Преда
ване въ музика и думи.

КЬОЛЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
19.40 Клавирна музика отъ Максъ 
Регеръ. 21.10 до 23.00

МАРИЯ СТЮАРТЪ 
радио-пиеска съ музика. 
Съобщения. 23.15 Плочи, 
до 1.00 Нар, и забавна 1______

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц.
20.00 Разнообразно предаване уч. 
баритонъ, пиано и оркестъръ
20.45 Приятни Щраусови мело
дии. 21.10 до 23.00

КОНЦЕРТЪ

на Димитъръ Не-

ОБЪДЪ

12.00 Забавна музика:
1. Тамо дето лимонит Ь цъвтятъ, 
валс!» (И. Щраусъ), изп. орке
стъръ. 2. Музикаленъ момеитъ 
(Шубертъ), изп. оркестъръ 3. А 
сега най-новото, потпури (До- 
сталъ), изп. оркестъръ.

12.15 Обеденъ концертъ:
1. Фантазия изъ оп. “Евгений 
Онегинъ“ (Чайковски), изп. орке
стъръ. 2. Спомени изъ оперите 
на Лекокъ (Лекокъ-Бервини), 
пз»1. оркестъръ.

12.30 „Българска работа“, сказка 
отъ д-ръ Евгений Тодоровъ.

12.45 Продължение иа концерта:
1. Дуетъ изъ оп. „Багдтскиятъ 
бръснарь“ (Корнелиусъ), изп. Еми 
Бетендорфъ, сопрано и Хербертъ 
Гро, теиоръ съ оркестъръ. 2. Фи- 
налъ изъ оп. „Анда“ (Верди), изп. 
солисти, хор и оркестъръ. 
Около 13.00 ч. точно време.

13.00 Бюлетииъ на Б. Т. А.
13.10 Смесенъ концертъ:

1. Воененъ маршъ № 1 и № 2. (Р. 
Щраусъ), изп. оркестъръ. 2. Сим
фониченъ прологъ '
изп. оркестъръ. 3. 
Хафнерь Серенада 
изп. оркестъръ.

13.30 Новини; сведения за времето;
Б. Г. А.; борси; съобщения.

13.45 Популяренъ концертъ:
1. Прелюдия въ ми бемолъ ми- 
ньоръ (Бахъ), изФ оркестъръ. 2. I 
Трета симфония въ ре мажоръ 
(Фридрихъ Велики), изп. орке
стъръ. 3. Адажио изъ патетична
та соната (Бетовенъ), изп. орке
стъръ. 4. Унгарска рапсодия № 3, 
(Листъ), изп. оркестъръ. 5. Кон- * 
церто гросо въ ре мйжоръ .(Хен- 
дслъ), изп. оркестъръ съ чемба- 
ло. 6. Романца за цигулка и ор
кестъръ въ фа мажоръ (Бето
венъ), солистъ Кулемкапфъ.
Около 14.00 точно време.

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

Кортисъ, Пертиле, Волни, Ппнца, 
Мингети. 17.45 Детски часъ. 18.30 
Цигански оркестъръ. 19.20 л 
ресторанта „Мажестикъ“. 
Концертъ. 21.30 КралскитЪ 
дейци: Маршъ; Фатима, I 
(Урбанъ); Навуходонозоръ, . . 
(Верди); П-Ьсень (Енко); Ромео и 
Жулиета (Гуно); Мелодия (Чи- 
жекъ); Харсмски пЪсни (Бинич- 
ки); Джндо (Енко); Маршъ 22.30 
Беба Капамаджия пТ»е романси. 
23.15 „Дасъ волтемперирте кла- 
вир!»“ (Бахъ) изп. Емплъ Хаекъ.

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

13.05 и 14.30 Лека, нар. и танцо
ва музика. 19.17 Джазъ. 20.20 Отъ 
ресторантъ. 21.15 Румънскит!» 
филхармоннцн, 23.15 Забавна му
зика.

ОБЪДЪ
12.00 Народна музика.
12.15 Забвна музика:

1. Любовенъ парадъ (Ривелн), 
изп. оркестъръ. 2. Цигански пЪ- 
сии, унгарск фантазия (Зандоръ), , 
изп. авторътъ съ своя орке
стъръ. 3. Единъ часъ при овча
ря, интермецо (Знде), изп. орке
стъръ. 4. Екстазъ (Канъ), изп. ор
кестъръ. 5. Приказки (Комзакъ), 
изп. оркестъръ.

12.30 Нови посоки въ земеделието, 
сказка отъ д-ръ Найденъ Найде
нов!».

12.45 ОбЪденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Ортяжсй- 
ннкътъ“ (Лорцннгъ), нзп. орке
стъръ. 2. Нощьта синЪе, ария изъ 
оп. „ЮлийЦезаръ“ (Хенделъ), 
нзп. Ева Либенбергъ, алтъ съ ор
кестъръ. 3. Присъни ми се, дуетъ 
изъ опера „Хензелъ и Гретелъ 
(Хумпердингъ), изп. солисти, хоръ 
и оркестъръ.
Около 13.00 ч. точно време.

13.00 Бюлетииъ на Б. Т. А.
13.10 Концертъ на Йорданъ Кара- 

новъ, баритонъ пЪсни отъ Шу- 
манъ и Шубертъ.

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

13.30 Г
Б. Т. А.; борси съобщения.

13.45 Инструментални сола:
1. Концертъ за пино и оркестъръ 
въ ме бемолъ мажоръ (Листъ), 
солистъ Александъръ Брановски.
2. Адажио изъ концерта за ци
гулка въ ре мажоръ съ орке
стъръ (Брамсъ), солистъ Георгъ 
Куленкапфъ.
Около 14.00 ч. точно време.

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

СЛЕДЪ ОБЪДЪ
18.30 Народна музика.
18.45 Забавна музика:

1. Шлагерно ревю, потпури 
(Шнайдсръ), изп. оркестъръ съ 
пЪвчески квартетъ. 2. Виена — 
камбани, бостонъ (Таймеръ), изп. 
оркестъръ. 3. Момичето отъ пла- 
нинитЬ (Симпсонъ), изп. орке
стъръ.

.19.00 Що е националепъ доходъ, 
сказка отъ д-р!» Асенъ Чолаковъ

19.15 Концертъ на млади сили — 
Пепи Златева, пиано:
1. Детски сцени (Шуманъ). 2. Рон
до въ до мажоръ (Шопенъ).

19.45 Цнкълъ — История на пЪ- 
сеньта: Берлинска школа; Виен
ска школа. Хайднъ, Моцартъ, Бе
товенъ; говори г. Ил. Арнаудовъ. 
Около 20.00 ч. точно време.

20.00 Концертъ на Райна Каназа- 
риева Стоянова, мецосопрано отъ 
Народната Опера:
1. Хайднъ: Мило момиче; чуй ме; 
Една малка кжщичка; Овчарска 
пЪсень. 2. Моцартъ: Теменужка; 
Приспивна п-Ьсень; Предупрежде
ние. 3. Бетовенъ: Майска п-Ьсень; 
Молба; Азъ те обичамъ.

20.30 Концертъ на радио-оркестъ
ра: Сюита народни п-Ьсни отъ П. 
Хаджиевъ.

21.00 Соната за цигулка и пиано 
(Габр. Форе) изп. Б. Константиновъ 

и Люба Енчева.
21.30 Исторически календаръ; нови

ни; изгледи за времето; Б. Т. А.; 
съобщения.

21.55 Концертъ 
новъ, пиано.
1. Димитъръ Неновъ: Соната за 
пино, оп. 3 въ ми бемолъ ми- 
ньоръ: прелюдъ — алегро конъ 
брИо — финале. 2. Шопенъ: 3. 
мазурки. 3. Морисъ Равелъ: а. 
Долината на камбанитЬ, б. Лодка 
върху океана изъ „Мироаръ“. 
Около 22.00 ч. точно време.

22.50 Българската опера презъ 
1939 г., сказка на н-Ьмски езикъ.

23.00 Забавна и танцова музика.
23.30 Край.
РАДИО-ВАРНА 235.1 М. 2 кв.1276кц.

12.00 Народни хора. 12.15 Сказка.
12.25 ОбЪденъ концертъ изп. отъ 
Ралиооркестъра. 12.55 Новини, 
борси, точно време. 13.10 Малко

БЕРЛИНЪ (кжеи вълни]
7.05 Нар.“пЪсни”'7Л(Г "Пъстъръ 
муз. часъ. 11.00 Трио за пиано, 
цигулка и хорнъ (Брамсъ). 11.45 
до 13.00

САМО ВАЛСОВЕ.
14.15 Концертъ. 15.15 Музика.
16.45 Нар. п-Ьснн. 17.40 Нар. иЬс- 
ни. 17.45 Музика. 19.10 Музика.
19.45 Съобщ. 20.30 Нар. музика.
21.45 Орк. музика.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
19.00 П-Ьсни. 20.00 Фински нар. 
п-Ьснн. 20.30 Актуаленъ прегледъ.
21.10 Симф. концертъ: 1) увертю- 
рата (Вайсбахъ). 2) Концертъ за 
цигулка оркестъръ Д-дуръ оп. 
61 (Бетовенъ). 3) V симфония е- 
молъ оп. 64 (Чайковски). 23.30 до 
1.00 Танцова музика. 1.00 до 4.00 
Концертъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Концертъ 19.20 Танци: I) 
Полонезъ (Веберъ). 2) Н-Ьмски 
танцъ (Шубертъ). 3) Валсъ и ма- 
зурка отъ Шопенъ. 4) Фаустъ — 
валсъ Гуно и Листъ). 20.15 Про
изведения отъ Брамсъ. 21.10 до
24.10 Оберщайгеръ отъ К. Це- 
леръ. 24.10 Концертъ.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523
18.30 Препредаване опера 
концртъ.
19.00 Французка музика. 20.00 Заб. 
музика. 21.10 Радио-пиеска. 21.10 
до 23.00

СИМФ. КОНЦЕРТЪ
1)Шубертъ: Прелюдия и токата 
за соло — цигулка и соло __
брат ча, соло — чело и струненъ 
оркестъръ. 2) Моцартъ: Симфо
ния № 31, Д-дуръ оп. 297. 23.30 
Заб. и танцова музика. 1.00 до 
4.00 Нощенъ концертъ.

ХАМБУРГЬ 332 м. 100 кв. 904 кц.
18.25 Концертъ (Моцартъ) Шу- 
?нС^Ш,отъ’ л,’венъ» Дворжакъ. 
19.00 Празднична музика. 21.10 то 
23.00

ЗА ВСИЧКИ ПО МАЛКО 
уч. сопрано, теноръ, акордьонъ и 
оркестъръ.

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
19.20 Пъстъръ концертъ. 21.00 

23.00 часа
ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ 

уч. сопрано, баритонъ и орк. 23.30 
до 1.00 Предаване отъ Кафе Лун- 
тполдъ.

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 кц.
19.20 Концертъ 21.10 до 23 00 

РУСКА МУЗИКА
уч. баритонъ и оркестъръ 2.4 лп 
До 1.00 Концертъ. ’

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
17.00 Заб. музика. 18.30 Р. Щоа_ 
шчп Яоната за ч«ло и пиано. 
19.31) Камерна музика. 20.05 пг, 
днич. музика. 21.10 Войнишка 
зика. 23.15 Плочи. 23.30 до 100 
Зао. концертъ.

[петьк№
всичко знаеш ь; По градини месе
чина сияе; Шкрипи 
17.45 Румънска нар. муз1 
Флейта — соло. 18.30 
Павловичъ, цигулка: Соната А- 
дуръ (Хендлъ); Граве (Бахъ); 
Алегро (Фиоко). 19.10 По случай 
10-годишиината на Белградската 
радиостанция — голЪмъ концертъ 
съ уч. на първитЪ сили. 21.00 Ра
диограма — „Мандрагола“, 
Макиавели. 22.00Препредаване 
Жокей-клубъ 
югославянски 
23.15 Танци.

певци.
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АНГЛИЯ
ПОНДОНЪ (КЖСИ) 16.М; 19.12:25ЛЗ.

9.40 Най-нови шлагери. 13.55 Ва- 
рио-трио. 15.00 Лекъ оркестъръ. 
16.00 Оргелъ. 16.30 I д. на „Тру- 
бадуръ“. 19.30 Танци. 21.30 Тази 
нощь въ града. 22.00 Музнкъ- 
холъ

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

20.15 Фанфари. 21.30 Оперетна ве- 
чсрь. 23.30 Плочи. 23.35 Джазъ- 
оркестъръ.
МОРАВСКА-ОСТРАВА 249/5/1204
19.40 Дуети акордеони. 20.25 Пол
ки и маршове.

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Лека музика. 21.00 Популя- 
ренъ концертъ. 22.40 Соната за 
концертъ. 22.40 Соната за алто и 
пиано (Жиракъ), 21.10 Концертъ.
22.50 Танци. 24.00 и 24.30 Кон
цертъ.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
19.30 Военни мелодии. 20.35 Сло
вашки нар. пЪснн и цигански ор
кестъръ. 23.35 Цигански орке
стъръ. 24.10 Джазъ.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443- м. 100 кв. 677 кц.

18.40 Лека музика. 19.05 Детски 
часъ. 20.00 Пасо-добле, танга и 
шансони. 21.30 Радиооркестъръ 
подъ дир. на Ансерме, съ уч. на 
първи вокални сили изпълнява.

1Х-АТА СИМФОНИЯ
на Бетовенъ, 22.40 Мелодии. 23.05 
Маноло Белъ съ своитЬ муча- 
чосъ.

12.25 Джонъ Кормакъ и Грация 14.00 Поставяне 
Филдсъ пЪятъ. 16.30 Лека музика. пт’’- Пм“ 
17.35 Струненъ квартетъ (Тури
ла). 1820 Нар. ПЪсни. 20.05 Заба
вен!» концертъ — орк. и солисти.
22.15 Варшавската филхармония.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
18.50 Творби на петимата 
ховци.

Ч ЕХОСАОВАШ КО!
ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.

17.45 Квартетъ въ фа миньоръ I

СЛЕДЪ ОБЪДЪ
17.30 Струненъ квартетъ въ солъ 

мажоръ, оп. 161 (Шубертъ), изп. 
Флонзалсй квартетъ.

18.00 Танцова музика:
18.30 Половинъ часъ народна музи

ка за село. Свири кореняшката 
група.

19.00 Художествени запятия на бъл
гарската селянка, сказка отъ Хр. 
Вакарелски.

19.15 Концертъ на софийския ман- 
долиненъ квартетъ.

19.45 Забавна музика:
1. Жената на разбойника (* * 
изпълнение на китари. 2. Когато 
крачимъ (Енгелротъ), изп. духова 
музика и хоръ. 3. За тебе мадона 
(Ньовинъ), изп. Мишлети, теноръ 
съ оркестъръ. 4. Тикъ-такъ (***) 
изп. Депренсъ съ оркестъръ. 5. 
Който има майка въ кжщи (Тау- 
беръ), изп. автррътъ, теноръ съ 
оркестъръ.
Около 20.00 ч. точно време.

20.00 Цикълъ: Историческо разви
тие на хоровата пЪсень, сказка 
отъ Ив. Камбуровъ, съ илюстра
ции.

20.30 Квинтетъ за пиано, обой, клар- 
нетъ, фаготъ и валдхорнъ (Бето
венъ), изпълнява софийскнять 
духовъ квинтетъ и г-ца Лона Фа- 
клеръ.

20.55 Концертъ на Констанца Киро
ва, мецо-сопрано: *
1. Презъ време на люляка (Шо- 
сонъ). 2. Блудниятъ синъ (Дебю- 
си). 3. Моята скжпа кукла (Се- 
вракъ). 4. ПЪсень за малкото кон
че (Севратъ). 5. На морския 
бр-Ьгъ (Берлиозъ). 6. Да се оби
чаме (Сенъ Сансъ).

21.30 Исторически календаръ; нови
ни; сведения за времето; Б. Т. А.; 
съобщения.

СОФИЯ
Варна, Стара:3агора

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ; ободрителни думи; т. 
време. 7.05Четвъртъ часъ радиоги- 
мнастика. 7.20 Лека музика. 7.30 Но
вини; точно време. 7.45 Народна 
музика. 7.55 Църковснъ календаръ; 
домакински съвети.
,5.00 Забавна музика:

1. ДветЪ кадънки, полка (Клингъ'
2. Жълтурче, полка (Шверъ). 3. 
Хубава е любовьта на пристани
щето (Базанъ). 4. Ахой! Ахой! 
Ахой! моряшки танцъ (Гай- 
слеръ). 5. Да пиемъ още по една 
(Лоренцъ). 6. Стариятъ Петъръ 
(* * *). 7. По «гли и улици, пот- 
пури (Фр. Хапеманъ). 8. Моля, 
полка (И. Щраусъ). 9. ПрилЪ- 
пътъ, полка (И. Щраусъ).

8.30 Край.

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ)

12.00 Оперни арии. 13.00 Нар. ггЬс- 
ни. 14.30 II д. на „Тоска". 17.00 
Камерна муз. 18.15 Квартетъ и 
сопрано. 19.07 Афр. музика. 20.38 
Изъ „Донъ Жуаиъ“ (Моиарть). 
22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 1059 кц. 20 кв.
20.01 Съобщ. на бълг. 20.37 Нар. 
п-Ьсни. 21.15 Баритонътъ де Каро.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
21.15 За Германия — итал. фил
мова музика. 22.00 Милано.

РИМЪ II 245 м. 60 ка. 1222 кц.
18.25 Най-нови плочи. 20.30 
тъмъ и танци. 23.30 ПЪсни и ри- 
тъмъ.

МИЛАНО 369 м. 50 п. 314 кц.
20.20 Римъ I. 22.00 Отъ театъра 
Санъ Карло въ Неаполъ

МОМИЧЕТО ОТЪ ЗЛАТНИЯ 
ЗАПАДЪ

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
. 20.00 - Музика. 20.20 Оперетна му
зика. 21.30 Модерни мелодии. 
23.30 Концертъ: Симф. въ фа-ма- 
жоръ (Джулини); ПЪсень (Григъ); 
Две мелодии (Листъ); Нощна п-Ь- 
сень (Елгаръ); Утешение 
ковски); Танцъ (Карандъ).

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

12.25 Две сюити отъ .Копсъ. 16.30 
Лека музика. 17.35 Сонати за ци
гулка. 18.20 Краковъ. 20.15 Отъ 
Брюкселъ — лека музика съ уч. 
на Мия Вилньолъ, пЪние. 22.00 
Салоненъ оркестъръ: ПролЪтно 
утро (Налфъ); Про.тЬтенъ шармъ 
(Транслатьоръ); Пролетно ехо 
(Иох. Щраусъ). 24.15 Лека му
зика.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
18.20 Концертъ религиозна музи
ка отъ Йезуитския храмъ въ кра
ковъ. 19.10 Канцонетн.

21.55 1. Увертюра „Леонора“, (Бс- 
топенъ), изп. оркестъръ. 2. Кон
цертъ № 2 въ ла мажоръ за пиа
но и оркестъръ (Листъ), солистъ 
Позефъ Псмбауеръ. 3. Ария изъ 
сюитата въ ре маоръ (Бахъ), изп. 
оркестъръ.
Около 22.00 ч. точно време.

22.35 Общъ седмиченъ прегледъ на 
френски езикъ.

2.45 Забавна и танцова музика.
23.30 Часъ за всички: Сюита- отъ 

Родопски пЬсни- (Филипъ Кутевъ) 
изп. Е. Байкова и орк. на Ра- 
дно-София.

24.00 Край на предаването.
РАДИО-ВАРНА 235.1 м. 2 кв.1276кц.

12.00 СмЪс. концертъ. 12.40 „Те- 
лФсна култура въ наше време", Б. 
Желевъ. 12.55 Новини, борси, точ
но време. 13.00 Половинъ часъ 
около Францъ Лехаръ. 13.45 Мал
ко хуморъ, чете артиста Петъръ 
Василевъ. 17.30 Камерна музика. 
18.00 Забравени танцови шлагери. 
19.00 Тонфилмовъ прегледъ. 19.15 
Концертъ на Катя Пенкова, алтъ. 
19.45 Разказъ, чете Елена Груева. 
20.00 Концертъ на Радиоорке- 
стъра.

ЮГОСЛАВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 М. 20 кв. 616 кц.

13.00 Оперетна музика: Цигански 
баронъ, ВиларскитЪ драгуни, Ми- 
рей, Виктория и иейниятъ хусаръ, 
Птицепродавачътъ, Маскотъ, Ве
селата вдовица. 13.35 Творби на 
Бинички. 14.00 Инф. 14.10 Конц.: 
Сръбкиня (Свобода); за моитЪ 
приятели (Седлачекъ); Изъ моето 

1 отечество (Мокраняцъ); Сръбски 
звуци, потпури.(Реидла); Станко, 
маршъ. 17.45 Хармоники. 18.20 
Концертъ зв гориъ и пиано (Фр. 
Щраусъ). 18.40 Концертъ: ув. 
къмъ една френска комедия (Бе
ла); Принцесата на доларнт!» 
(Фалъ); Легенда (Хартманъ); Чех- 
ска сюита (Моръ); Хабапера 
(Валдтойфелъ). 19.30 Плочи по 
желание. 20.10 Плочи. 21.00 На
родни пЬсни пЬятъ Зорка Катин- 
ска и Войславъ Петрушевичъ: Не
ка дъ цв-Ьли бЪли руши; Славей- 
пиле не п±,е рано; Дремка ми се, 
Мери Томчо; Зоруле пусто; Де
вет:. съмъ земи проходилъ; Сини

- ярко--отъ -изтока-.слънце; - Ситна 
киша росила; Кадъ съмъ сииочъ 
овде била. 22.00, Концертъ: Фи- 
налъ (Е. Бахъ); Серенада (Шу
бертъ); Романсъ за соло цигулка 
(Свендсенъ); Хснрихъ VIII

СААРБРЮКЕНЪ 240 м. 17 кв. 1249 кц.
22.15 до 23.00 часа — — —

САМО ТАНЦИ
оркестърт. н солисти. 

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/60/191
20.15 Танцова музика. 21.30 до 
22.10 часа — — — — — —' 
- ПРЛЗДНИЧНЛ МУЗИКА — 
22.10 Пиеска. 24.00 Танцова му
зика.

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

18.25 Лека музика. 20.05 Пиано 
20.30 Най-нова музика: Златната 
ябълка (Рустъ); Полка (Крю- 
геръ); ЛандитЪ (Лойшнеръ); Ве
селят!. приятели (Кьотчеръ на 
Нац. орк., дир. Ингелбрехтъ). 22.00 
Шансони. 23.30 Симф. конц. на 
листка Марссла Мейеръ, пиано: 
ПланетитЪ (Холстъ); СрЪднитЬ 
в-Ькове (Вертхаимъ); ДолъЛуизъ 
де Алмсрия, балстъ (Холфтеръ); 
Давертименто (Трапъ); П конц. за 
пиано (Ристи); Кантата (Бекъ); 
Серенада (Новакъ).

НИЦА 253 м. 60 кв. 1Ш кц.
18.25 Парижъ. 19.35 Плочи. 20.30 
Парижъ. 23.30 Грандъ Опера.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 640 кц.
18.25 Парижъ. 22.00 Липа Тости 
пЪе (плочи). 22.30 Парижъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.00 Плочи. 19.45 Лека симф. муз.
22.15 Плочи. 22.30 Парижъ. 1.00 
Нощеиъ концертъ, дир. Рене Ба- 
тоиъ: Божествена симфония (Бо- 
керини); Конц. за контрабасъ и 
орк. (Дитерсдорфъ); Прелюдия 
(Кантелубъ); ПЪсеиьта на сгг.дба- 
та (Дюпонъ).

ИТАЛИЯ
»ИМЪ |КВСИ ВЪЛНИ)

12.00 Камерна муз. 13.00 1

(Фу.тдсъ); Балстъ изъ ..Фаустъ“ 
(Гуно). 23.15 Танци.

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

12.00 Лека музика. 12.30 Гръцка 
музика. 13.05 Народна музика.
14.30 ПролГ.тенъ концертъ. 21.15 
Хорътъ „Кармснъ". 22.15 Танци.
23.15 Отъ ресторантъ.

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

9.00 Плочи. 11.00 Бож. служби.
13.20 ТрамвайджийтЪ свирятъ. 
14.00 Цнг. орк. 16.30 Пиано. 17.30 
Плочи. 18.10 Оркестъръ и хоръ.
19.35 Конц. 23.00 Джазъ. 24.00 Ци
гански оркестъръ.

КОШИЦЕ 259 м. 10 кв.
21.30—23.30 Артистична вечерь

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

18.30 Любителски конц. 19.30 На
родно творчество. 20.00 Литера
турно и драматично предаване.

КИЕВЪ 360 м. 50 кв. 850 кц.
18.30 Препр. опера или концертъ.
23.10 Концерт!».

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (каси вълни)

7.05 Нар. пЪсни. 8.00 Съобщения.
8.15 Музика. 9.45 Австрийска му
зика. 10.45 Нар. музика. 13.00 
Концертъ. 14.15 Продълж. на 
конц. 17.15 Войската свири. 17.40 
Нар. пЪсни. 17.45 Музика.
Шлагери. 19.10 Праздн. музика. 
20.00 Пъстра вечерь съ Австрий
ска музика. 21.00 Съобщ. на англ. 
23.00 Новини па нЬмски и англий
ски.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
19.00 Кой бЪше Бизе? 19.40 Заб.
музика. 20.30 Актуаленъ 
гледъ. 21.10 до 23.00 часа 

ТАНЦОВА МУЗИКА
участва оркестъръ и пЪвецъ. 23.30 
до 1.00 Танцова музика.

БРЕСЛАУ 316 М. 100 кв. 950 КЦ.
19.00 Балади отъ Льове. 21.10 до 
23.00 часа

БЛАЖЕНИ МИНУТИ
23.35 Тацова муз.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
19.00 Тонъ-прегледъ. 21.10 Забав
на музика. 22.10 до 23.00 часа 
Всичко най-хубаво. 23.30 Танцо
ва и забавна музика. 1.00 до 4.00 
Нощеиъ концертъ.

ХАМБУРП. 332 м. 100 кв. 904 КЦ.
19.30 Народни пЪсни. 21.10 
23.00 часа

ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА 
оперета въ 3 действия отъ 
Лехарът------- г --г-

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
19.10 Заб. клавирна музика. 20.00 
Концретъ. 21.10 Разнообразно пре 
даване. 23.20 до 1.00 Танцова му
зика.

ЛАЙПЦИГЪ 382 М, 120 кв. 785 кц.
19.15 Танцова музика. 20.00 Радио- 
пиеска. 21.10 Войската пЪе. 22.00 
за всички по малко. 23.30 до 1.00 
продължение.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/60/191
20.00 НЬмско ехо. 20.15 Танцова 
музика. 21.10 до 23.00 часа Хубави 
мелодии. 23.35 Нощна музика. 
24.00 до 1.00 Само танци.

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

18.25 Лионъ. 19.35 Колумбийски 
народни пЬсии. 20.00 Пиано. 20.30 
Квинтетъ въ ми-бемолъ (Мо- 
цартъ). 22.00 ’/« часъ фантазия. 
22.30 „Вариете“. 24.45 Музика за 
селски балъ. 1.00 Танци.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Парижъ. 22.30 Лекъ Кон
цертъ: Поетъ и селяиинъ (Супе); 
Силвия (Делибъ); Виенски моми
чета (Циреръ); Австрийски танци 
(Шьонхеръ).

ЛИОНЪ ПП 463 м. 100 кв. 648 кц.
19.35 Парижъ. 22.0(7 Жанъ Сирхо 
пЪе (плочи). 23.30 „Вероника“, 

. оперета отъ Месаже.
МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.

18.00 Плочи. 19.45 Концертъ: Фла- 
мански скици (Брюселмансъ); Па- 
вана (Юсонъ); Таенъ бракъ, ув. 
(Чимароза); Елегия (Рахмани- 
новъ). 21.00 и 22.15 Плочи. 22.30 
Концертъ.

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
18.00 и 19.00 Плочи. 19.45 Марси
лия. 21.15 и 22.15 Плочи. 22.45 
Отъ театра „Матюренъ“ — „Чай
ка“ пиеса отъ Чеховъ.

ОБЪДЪ
12.00 Народна музика.
12.15 Забавна музика:

1. Любима, интермецо (Зиде), изп. 
оркестър!». 2. Трептящият!» въз- 
духъ (Иесенъ), изп. оркестър:». 
3. Старъ циганинъ (Кондоръ), 
изп. оркестъръ. 4. ШампанцнтГ», 
интермецо (Кохманъ), изп. орке
стъръ. 5. Полка-любимецъ (Кусе- 
ровъ), изп. акордсоновъ орке
стъръ.

12.30 Концертъ въ си миньоръ за 
—внолончело и оркестъръ, оп. 104

(Дворжакъ), солистъ Ем. Фойер- 
манъ.
Около 13.00 ч. точно време.

13.00 ОбЪденъ концертъ:
1. Фантазия изъ оп. „Палячи“ 
(Леонкавало), изп. оркестъръ. 2. ! 
Сватбено шествие изъ оп. „Лоен- 
гринь“ (Вагнеръ), изп. хоръ и 
оркестъръ. 3. Сцена въ моиастир- 
ската килия изъ оп. „Борисъ Го- 
дуновъ“ (Мусоргски), изп. Д. 
Смирновъ, тенорт» и М. Кайда- 
новъ, басъ с!» оркестъръ. 4. Ария 
изъ оп. „Еврейката“ (Халеви), 
изп. Карузо, теноръ съ орке
стъръ.

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

13.30 Новини: сведния за време:»; 
Б. Т. А.; борси; съобщения.

13.45 СмЪсенъ концертъ:
1. Прелюдия къмъ оп.' „Деньтъ иа 
свирача“ (Шилингсъ), изп. го- 
лЪмъ симфониченъ оркестъръ. 2. 
Терцетъ изъ оп. „Хензелъ и Гре- 
телъ“ (Хумпердингъ), изп. Анни 
Фриндъ, сопрано; Елза Ружнчка, 
алто; Ойгенъ Фуксъ, баритонъ съ 
хоръ и оркестъръ.
Около 14.00 ч. точно време.

” 1 на антена, сказка
отт» инж. Димитъръ Тачевъ.

14.15 Държавни и обществени ме
роприятия.

14.25 Забавна музика:
1. Весели маршове, потпурн (Кол- 
ло), изп. оркестъръ. 2. Менуетъ- 
валсъ (Майснеръ). изп. орке
стър!».

114.35 Търговски съобщения.
114.40 Забавна и танцова музика:-- 

1.5.00 Ц. Чупарова и народният:» 
I оркестъръ изпълняват!» народни 

....^ .....—пЪсни.
(Маканъ). 19.05 Фанфари. 20.30 115,3(1 Край.
Бърно. 21.10 Лека симф. музика. | СЛЕЯТ» ПК-ПЛЪ
23.20 Плочи.
МОРАВСКА-ОСТРАВА 249/5/1204
18.25 ’/а част» весели полки. 19.05 
ПролЪтьта иде! — радио-ревю.

БЪРНО 325 м. 32 кв. 922 кц.
20.25 Салоненъ оркестъръ, квар
тетъ — гротескъ и дуетъ пиана: 
танци и шлагери. 21.30 Серенади 
за духовъ оркестъръ (Дворжакъ).

ПРАГА II 270 м. 100 кв. 1113 кц.
20.10 Изъ „Борисъ Годуновъ“. 
21.00 Пъстра програма. 23.10 и 
22.15 Популярна програма.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
22.15 Духовенъ концертъ — ор
гелъ и хоръ.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

21.00 Балъ-мюзетъ и рефрени. 
22.05 Концертъ: Сюита (Бирдъ); 
Концертенъ валсъ (Глазуновъ); 
Половецкн маршъ (Бородинъ). 
22.30 Берта Внжие п!е. 22.55 
Концертъ: Конц. за чело и орк. 
(Блохъ); Шопиниана (Глазуновъ); 
Спомени за една лЪтна нощь въ 
Мадридъ (Глинка).

БААТ. ДЪРЖАВИ
КОПЕНХАГЕН» Ш м. « «И-

21 10 Две италиански сонати (Нар- 
дини, Еклесъ). 23.30 Сола за пиа- 
но и романси.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН» (КЖСИ) М.М; МЛ.

9.05 Струнното трио „Пирони“' из- 
пъл. творби иа Менделсона. 12.45 
Оргелъ. 13.55 Цигулка. 14.15 Тан
ци. 16.00 Оргелъ. 17.25 Хари 
Блехъ, цигулка. 19.40 Сектет-ь 
Олофъ. 21.00 ВВС симф. орк. 22.45 
Акордеона».

12.Ш Камерна муз. 13.00 I д. на 
„Кавалерия Рустнкана“. 14.30 Дво- 
енъ струненъ квартетъ. 17.00 Про- 
лЪтьта въ музиката. 18.15 Нар. 
пЪсни. 19.07 Триполитанска музи
ка. 20.37 Вокално трио. 20.38 Сим- 
фон. муз. 22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.01 Съобщ. на бълг. 20.37 Лека 
музика — вокално трио. 21.35 Со- 
праното Коласи.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.56 Турска музика. 21.15 Изъ 
оперит!» на Зондонай.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Танци. 20.20 Милано. 22.30 
Вокално симфониченъ концертъ, 
дир. Пароди — оратория въ 2 
части на Хенделъ. Следт» 1 ч. — 
танцъ-оркестъръ.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.00 Отъ Академията „Св. 1 
цилия“. 20.20 Плочи. 22.00 Муз. 
медия. 24.15 .Танци.-

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Лект» 
тетъ. 21.30 „Трубадуръ“, < 
отъ Верди — плочи — пЪе 
тиле и Мария Карена.

ПОЛША
ВАРШАВА I 1338 м. 120 кв. 224 кц.
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Подъ нАШия ПОГЛЕД!

ЛИЦН: Мини, стопанка на баръ (сопрано) Жакъ, шерифъ (бари- 
тонъ), Дикъ Джонсънъ, водачъ на банда (теноръ), златотьрсачи: 
келнеръ, певецъ, агентъ, индиець (басъ, баритонъ и теноръ); ин
дийка (мецосопрано), пощальонъ (теноръ); разбойникъ (басъ).

Действието се развива въ стана на златотърсачитЪ въ Кали
форния, 1849/50 г.

Операта е играна за първи пжть въ Ню-Иоркъ.

4. „Но, господинъ Докторе’, отговаря БЕлчо“, никога 
презъ живота си не съмъ ималъ зжбнн болки“. Съв- 
семъ отчаянъ зжболЕкарьтъ Пръчъ Овеновъ промър
мори: „Отъ две седмици насамъ Вие сте ми първия 
пщиенть. . .“ БЕлчо се поозърна и разбра вснчко. 
.Докторе, отвърна той, радиото Ви нищо не струва 

— на Васъ Ви липсва хубавъ радио-приемникъ*.

тЕ, когато ходи на работа, може ли 
гений да ходи, требва да хвърчи; 
той се храни, дори понЪкога си по
хапна месно и си поиийва, а това е 
голЕмъ порокъ за гения, той треб- 
ва да не яде, дори срамно е и ве- 
гетарянецъ да бжде, трЪбва да се 
храни само съ въздухъ, дори нЕ- 
кои смЕтатъ, че и това е престъ
пление, трЕбвало би и въздухътъ 
да му се отнеме, па дори и вода да 
не пие, и още колко много недоста
тъци могатъ му намЕри, ония, чии- 
то души пъплятъ отъ недостатъци
те на духовната нищета, и които 
ше помете за щастие метлата на

Опера въ' 3 действия, музика отъ Джакомо Пучини
Ще се предава на 25 т. м. въ 22 ч. по Радно-Милано и Римъ II.

Мини узнава, че Джонсънъ е търсе
ния банцитъ. Тя студено го изгонва. 
Тежко раненъ предъ къщата й, бан- 
дитътъ моли за прошка и Мини на
ново го скрива въ стаята си. Влиза 
шерифъть и иска да цЕлуне Мини. 
Случайно той вижда следи отъ кръвь 
и разбира, че бандитъгь се крие 
тукъ.

Застрашената Мини желае да спа-, 
си живота на Джонсънъ и съ ко
варство изиграва шерифа,

3. Действие: Преследване на раз
бойници въ девствените гори на Ка
лифорния. Властьта улавя Джонсънъ, 
който е осжденъ на обесване. Въ 
последния моментъ се явява Мини 
и спасява любимия. Двамата влюбе
ни започватъ новъ живогь.

А. С.

\ В» 'Н %ТТДМ

Проф. Николай Райновъ
(Продължава отъ стр, 1) 

безпощадното време.
Ние празднуваме двадесеть и 

петь годпшенъ юбилей, ще бждемъ 
ли щастливи да го видимъ да пра- 
зднува петдесетгодишенъ юбилей? 
Ще бъде ли достойно нашето пле
ме за такъвъ праздннкъ? Ще се 
ощастливи ли нашата родина съ 
още четвъртъ вЕкъ благодатна 
жътва? Днесъ ние празднуваме 
юбилеятъ не на единъ писатели, не 
на единъ художникъ, не на единъ 
професоръ, а на една Велика душа. 
Поклонъ предъ нейното Велико 
дЕло.

Квартетътъ при Царския во- 
ененъ симфопиченъ оркестъръ, въ 
съставъ: Василъ Стефановъ, Сте
фанъ НедЕлчевъ, Стефанъ Суга- 
ревъ и Кирилъ Вапорджиевъ. По 
случай заминаването му за Юго
славия, кждето, предъ микрофони- 
тЬ на радио БЕлградъ, Загребъ и 
Любляна, ще изнесе концерти, по-

Джакомо Пучини ималъ огроменъ 
успЕхъ на премиерата на операта 
„Момичето отъ златния западъ", ко
ято въпрЪки това е една отъ сла- 
бигЕ му работи. Оркестърътъ е мно
го живъ, ритмиката е богата, а най- 
хубава е валсовата сцена сь тихъ 
хоровъ съпроводъ.

1. Действие: Единъ грубъ злато- 
търсачъ ухажва хубавата стопанка на 
бара. Шерифътъ Жакъ е лудо влю- 
бенъ въ нея. съ гнЕвъ той вижда, 
какъ неговата любима флиртува съ 
нЕкой си мистъръ Джонсънъ. На- 
стжпва голЕмо възбуждение — съ- 
обшаватъ, че бандитъ Рамерецъ се 
намира наблизо.

2. Действие: Джонсънъ е въ до
ма на Мини. Дохаждатъ хора и тя 
го скрива. За нейнъ голЕмъ ужасъ

5. БЕлчо изчезна и следъ 15 минути се върна съ единъ 
великолепенъ „Филипсъ* радио-приемникъ, който 
божествено засвири предъ очудения д-ръ Пръчъ Ове
новъ. Възхитенъ, последниять веднага купи апарата.
6. Помогна ли чудесниять „Филипсъ“? Нко искате да 
провЕрите това, елате къмъ обЕдъ въ чакалнята на

Две оперети
За подвига на оперетните театри у насъ 
двете български оперети върху сцените на „оде- 
онъ“ и „Кооперативенъ театъръ’. — Впечатления 

иЗпреценки.
Преди години, интервюирана 

отъ единъ американски журна- 
лиегъ, великата Сара Бернаръ се 
6Т> провикнала:

— Съ положителност!» твърдя, 
че въ областьта на театралното из
куство, волята и упоритостьта на 
частната инициатива е направила 
много повече, отколкото планомер
ната и безгрижна дейности на раз- 
нит!», платени отъ държавата, рж- 
ководящи фактори. . .

И, наистина, това е така!
НанримЬръ, драги читатели, ако 

измЕримъ театралното дЕло у насъ, 
съ аршина на нашата действител
ност!,, ще се убедимъ, че дЬлото 
на двата оперетни театри, въ „го- 
лЕмата“ София на „малка“ Бъл
гария, 

Е ИСТИНСКИ ПОДВИГЪ ВЪ 
ДНЕШНАТА „ЕПОХА“ НА КРЪ- 
СТОСЛОВИЦИТЪ И РОТАТИВНИ

ТЕ МАШИНКИ...
Говоримъ за далото на ,,Оде- 

онъ“ и „Кооперативенъ театъръ“. 
Що се отнася до дЕлото на на
шия „Народенъ театъръ“, по него 
продължаватъ да спорятъ компе
тентните „приятели“ и „врагове“ 
на този културенъ институтъ и не
говия директоръ. И, ние не же- 
лаемъ да бждемъ причислени къмь 
тази или онази отъ враждуващите 
групи, още повече, че този теа-1 
търъ е държавенъ, а подъ нашия | 
погледъ е попаднало само делото 
на частните театри...

И така, драги читатели, да про
дължили», и то вече съ поставена
та тема, за да сподЕлимъ впечат
ленията си отъ изнасянето на две
те български оперети: 

„ПРОДАДЕНА ЛЮБОВЬ“ ВЪ 
„ОДЕОНЪ“ И „ДЖИОГАРЪ-ХА-

свЕтени на българската камерна 
музика. Програма: квартети отъ 
Л. Пипковъ, В. Стояновъ, М. ГолЕ- 
мнновъ и др.

Въ Бе.тградъ ще свирятъ на 17 
т. м., 22.15 часа; въ Загребъ — нз 
18 т. м., 18.15 часа; въ Любляна — 
на 19 т. м., 22.10 часа (наше време).

БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯТ!» кок- 
тайлъ съ танци, който се урежда 
отъ Женското благотворително д-во 
„Родина“, ще се състои на 25 т. м. 
ежбота, въ салонитЬ на „Бълга
рия“. Богата лотария, изисканъ сту- 

денъ бюфетъ, американски баръ.
ИЗПЛАЩАНЕТО на радиоабо- 

наментната такса за II-,то тримесе
чие на 1939 год. може да станс и 
чрезъ пощенската чекова сметка 
№ 35. Последниятъ срокъ е 31 
мартъ т. г., следъ която дата так
сата ще се събира въ двоенъ раз- 
мЕр.ъ.

НА »-11 Т. М., предъ микрофона 
на Рад^о-София, ,г. Ас. Христови, 
началник!» на финансово го отдЪле- 
ние при Столичната община изнесе 
сказка на тема „Машинно счето
водство въ Столичната общинска 
данъчна служба“.

РАЗПИСКИТЕ за обонамента на 
в. „Радио-свЕтъ“ сж изпратени по 
пощата- на абонатите отъ провин 
цията, ненздължнли се до сега. Ре
дакцията моли да оправдаятъ ока
заното имъ доверие, като броятъ 
сумата на раздавача.

КЛАВИРНИЯТЪ концертъ на 
г-ца Люба Енчева, дипломирана 
0! ъ Миланската консерватория, ще 
се състои на 17 т. м., въ Митропо
литския салонъ на ул, „Позитано“. 
Концертът!» е благотворителенъ и 
се дава подъ покровителството на 
митрополитъ Стефанъ.

НА 12 Т. М., въ Хамбургъ се е 
закрила художествената изложба 
на нашия именитъ художникъ Ни
кола Таневъ. Изложбата е минала 
при голФмъ успЪхъ. Местните ве
стници сж дали най-ласкави отзиви 
за изложените картини и за твор
чеството на Никола Таневн.

20 ГОДИШНАТА диригентска 
дейности на г. Илия Стояновъ — 
диригентъ на „Кооперативенъ теа
търъ“, ще се чествува на 23 т. м., 
четвъртъкъ, при специална про
грама. Чествуването ще стане подъ 
покровителството на г. Министра 
на народната просвета.

ТЕАТЪРЪ „ОДЕОНЪ“ продъл
жава представянето на оперетата 
„Продадена любрвь“. Романтична 
музика, модерни и екзотични тан
ци, увеличени хоръ и оркестъръ. 
Цени обикновени. Предварителна 
продажба на билетитЬ — на касата 
на театъра и въ бюро „Глобусъ“ 
(подъ хотелъ „България“).

СОФИАНЦИ могатъ да полу- 
чатъ безплатната премия, която 
раздава в. „Рйдцо-свфтъ“ напрало 
отъ редакцията. Абонирайте се, за 
да поличйте веднага единъ учеб
ник!» за изучване на френски, нем
ски, английски или италиански по 
изборъ, по динамичната метода на 
проф. Благой Мавровъ 7 дни чуждъ 
езикъ.

ПОРАДИ събитията въ Цен
трална Европа, програмите на чех- 
ските станции даваме безъ да по- 
симъ отговорности за тЬхното точ
но изпълнение.

ПУШЕТЕ цигарите „Слънце“, 
защо го тЪ сж направени отъ най- 
ароматичпит!», най-приятните и най- 
финните тютюни и отлежали хар
мани.

НЪМЪ“ ВЪ „КООПЕРАТИВЕН ь 
ТЕАТЪРЪ“,

първата — съ музика отъ йосифъ 
Цанкопъ и текстъ отъ Владимир ь 
Веисвъ (това с псевдонима иа 
единъ нашъ събратъ), а втората 
съ музика отъ Борисъ Левиевъ и 
текстъ отъ Стефанъ Савовъ.

Въ „Продадена любовь“, тем
пераментната певица Еа Макъ (На
дя Ножарова) се влюбва въ мжже- 
ствения ротмистъръ фонъ Холтай 
(Кочо Райновъ), който служи въ 
полка на полковникъ 
бенъ Герасимовъ). Последниятъ е 
вуйчо на грациозната Вероника (Ми
лена Баръмова), която се увлича 
въ танцьора Оскаръ (Боби Тачевъ). 
А, около техъ — внушителниятъ 
шеихъ Абдъ-елъ-Шеабъ ‘ * 
Сладкаровъ), забавниятъ . . 
соръ Целзиусъ (Симеонъ Си.мео- 
новъ), миловидната Джоли (Любка 
Петрова) и неизбежниятъ Пиша 
(Велико Росенски).
ДЕЙСТВИЕТО СЕ РАЗВИВА ВЪ 
РОМАНТИЧНАТА БУДА-ПЕЩА И 
ВСРЪДЪ БЕЗКРАЙНИТЕ ПЪСЪ- 

ЦИ НА ПУСТИНЯТА,
за да завърши щастливо подъ без
облачното небе на унгарската пу
ста.

Въ „Джиогаръ-ханъмъ“, очарова
телната продавачка на гължби (Ми
ми Балканска), дъщеря на стария 
ловецъ Абу-Хасанъ (Тинко Риба- 
ровъ), безумно обича романтичния 
принцъ Камаралзаманъ (Илия Йо- 
сифовъ), който е синъ на всевласт
ния халифъ Шахзаманъ (Георги 
Широковъ). И, съ помощьта на 
мждрия великъ-везнръ Сандъ (Ни
кола Поповъ), който използува 
наивностьта на шейха Кайханъ 

| (Петко Никовъ) и безгрижието на 
любвеобилния лекарь Нурединъ 
(Иванъ Станевъ), принцътъ и бед
ната продавачка получаватъ благо
словията на бащата-халнфъ. Около 
тЬхъ — прекрасната Нуронигара 
(Тинка Краева), остроумната Фат- 
наба (Мара Пенкова) и гротескни- 
ятъ евнухъ Месруръ (Стефчо Геор- 
гиевъ).
ДЕЙСТВИЕТО СЕ РАЗВИВА 
ПРИКАЗНИТЕ РАМКИ НА

НОЩЬ“,
I ту въ тронната зала на двореца, ту 
предъ кокетната кжщнчка на Абу- 
Хасанъ, ту пъкъ всрЪдъ ппкантнн- 
т! декори на харемлицитЬ, или 
г.срЪдъ шума и глъчката на екзо
тичния пазаръ.

И въ дветЬ оперети е трудно да 
се прави сравнение за достойнст
вата на отд-Ьлннт! картини — огъ 
първата до последната, всичко е 
вдъхновено и изящно. Наистина, 
зрительтъ не знае на какво повече 
да се удивлява, отъ какво повече 
да се възхищава — отъ необикно
вената художествена изобретател- 
ность на участвуващите, отъ неиз
черпаемите хармонични красоти, 
или
ОТЪ БЕЗКРАЙНАТА ПОЕТИЧ
НО СТЬ НА МИСЬЛЬГЛ II НА МУ

ЗИКАЛНИЯ КОЛОРИТЪ...
Музиката на Цанков.» — това е 

извънредно ефектното съчетание 
на сценичното действие сь ритъ
ма на съвременните джейзъ-мело- 
дни, докато музиката па Леьиевъ 
е едва ли не най-сполучлпвото пре
плитане на чаровни тонове, върху 
канавата на екзотичната музика 
отъ страната на Харунъ-алъ-Ра- 
шида.

Изобщо, две прекрасни опере
ти, две завидни постижения върху 
българската сцена, две победи на 
самобитната българска предпрпем- 
чивость...

Хвала на авторите!... И, наше
то сърдечно „браво“ за изпълни
телите!

ЗМ
д-ръ Пръчъ Овеновъ и вижте колко много пациенти 
чакатъ н се каратъ кой да влезе пръвъ. Тамъ са и 
г-ца Зайка Страхливкова и г-нъ Свннчокъ Дебеляновъ 
и леля Патка Глупчова и г-ца Котана Писана, и г-н„ 
графъ Слонъ фонъ Хоботски и много други наши 

стари приятели.


