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Б^лчо Лаичевъ в*ь пощатаЗА ВАСЪ, ДЕЦА:
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радио-приемникъ, комби-единъ чудесенъ ,Филипсъ‘

'Л.

Излиза вейки петькъ вь 8 големи страници. Цена 3 лв.

седмичешть ©ах радио-култура
Редакция и администрация — уп. ПиротъЗ, София.

Годишенъ абонаментъ 130 лв. за 52 броя, за год. 70 лв., за странство 180 лв.

Известната английска авиаторка Жасмина Блайгъ, телевизи- 
-раиа_при аатожвра, съ ксйтр направила

опасни демонстрации надъ Лонаонъ.

станцнигЪ. 
на пр. 
остава
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й

перативенъ* театъръ“ 
нува 20-годишниятъ

ЗА СВЕДЕНИЕ
Програмите на чунч- 
дите станции елч да
дени въ наше време— 
източно европейско.

единъ отъ първите оперетни дири
генти у насъ — г. Илия Стояновъ.

Въ продължение на 20 години, 
той работи въ областьта на оперет
ното изкуство, като диригентъ и

■

■■

Би требвало нЪщо да се направи, та публиката да не 
се отекчава така ужасно . . Но какво ? Яха — знамъ', 
знамъ какво" . .

3. БЪлЧо.изчезна и следъ часъ се яви отнорр съ ; тукъ!* 
дниол. ичпАлоит. ФипипГТ,“ ПИ ПИО-ИПИвМНИКЪ. Комби-

Постиженията на телевизията
Въ Лондонъ, едновременео въ 

две кина била показана една сен
зационна новина. На екрана е билъ 
предаденъ съ помощьта на телеви- 
зпонепъ приемникъ единъ го.тЬмъ 
боксовь мачъ, който въ същото 
време се е нграелъ на едно разсто
яние отъ 15 километра отъ кината. 
Предаването се е оказало велико
лепно. Посетителите видели 
въ сятата сстсственость, ка<вато 
биха я видели въ действителность. 
Много отъ посетителите дори на
мерили, че така седнали на удобни 
кресла по-добре се наблюдава и 
най-голЪмата подробности, понеже 
всичко това става на екрана, дока- 
то на игрището трЪбва човЪкъ да

Тя е наредена съ огледъ кул
турните нужди на нашия народъ. 
Въ нея ние намираме най-разно
образни отдели, съ специално пред-' става и пр.

! ниранъ съ .грамофлнъ* и сь клавиши за с~: 
> „Филипсъ“ засвири н възхитеннятъ директоръ 

щата заяви: .Господинъ Лайчевъ апаратътъ
БЪлчо чака цЪлъ часъ напраздно предъ ги- 

пощата и се пръска отъ гневъ, защото има 
много друга работа и вече губи търпение, 

-ъ, най-после ми дойде реда“, изплаква БЪлчо 
Това дълго чакане е просто непоносимо.

1. Нашъ 
шето на 
страшно много

2. „Ооохъ, I 
Лайчевъ.

ЦЕНИ НЯ ОБЯВЛЕНИЯТЯ: на 3 стр. 10 лв. на кв. сч., на 4 и 5 
страници по 5 лева на кв. см., а на останалите стр. по 3 лева.

ЯБОНЯМЕНТНИ ОБЯВЛЕНИЯ: — по споразумение.
ВсичЕси суми изпращайте по пощ. нейсова с,Еса 2332

музикаленъ ръководнтель, н до се
га е продижиралъ повече отъ 150 
оперети върху сцената на „Коопе- 
ративенъ театъръ“.

Чествуването стана подъ покро
вителството на г. проф. Б. Филовъ. 
министъръ на просветата. Юбнлен- 
нйятъ комнтетъ пъкъ, който орга
низира това чествувапе, се предсе- 
дателствуваше отъ народния пред- 

: ставитель г. Ник. Търкалановъ. 
| Сърдечно сърадваме юбиляра съ 
неговата 20-годишна непрекъсната 
дейность на диригентъ и музика- 
ленъ ръководнтель, и му пожела
ваме ентусиазирано творчество, въ 
областьта на художествената опе
рета, и въ бъдеще.

Вестникъ „РЯДИО-СВЪТЪ“ е членъ на Съюза на

Една двадесетгодишнина
На 23 т. м., въ салона на „Коо- ’ 

се отпразд- 
юбилей на

РАДИОТО - НАРОДЕНЪ УВДТЕЛЬ»
Не ще се намери никой, който 

да отрече голЪмата роля на радио
то въ живота на народите. Днесъ 
радиото навлезе въ живота съ свет
кавична бързина и намери добъръ 
приемъ, както въ семейството, та
ка и въ държавата. Има ли страна, 
въ която да нема предвидени пла
нове за разширяване и подобрение 
на радиоразпръскването и радиофи
цирането на държавата ? 1 опЪмн сл» 
заслугите на радиото въ областьта 
на държавната и народната полити
ка, която правителстата на държави
те провеждатъ. Радиото преди бе
ше луксъ, сега то става предметъ 
отъ първа необходимость не само 
на културното семейство, но п за 
хората, конто сега тепърва чув- 
ствуватъ нуждата отъ повече ду-

СЪДЪРЖАНИЕ:
СЕДМИЧНИТЕ ПРОГРАМИ НА РАДИО-СОФИЯ И НА 
ОЩЕ 70 ЕВРОПЕЙСКИ РАДИО СТНЦИИ (НА КЖСИ, 

СРЪДНИ И ДЪЛГИ ВЪЛНИ)
отъ 26 мартъ до 1 апридъ вЬлюч.
Радиото — народенъ учитель, ж. Навовъ
Технически отд*йа'г.: Радио-курсъ (8): лампата 

Н 441 N. Какъ се настройватъ суперитЪ.
Предсказанията на Моз^габатиз — трагич. 

ниятъ край на Обществото на НародитЪ.
Музикална култура — Старо-еврейска му

зика — отъ Борисъ Левиевъ. Филмъ и публика и др.
Подъ нашия погледъ: — На разни теми въ '/, ■ 

тактъ отъ Саша Сиръ.
Опера: „Борисъ Годуновъ“, опера отъ Мусоргски. ■ 

Съдържание и коментаръ.

назначение, въ конто е обхванати 
нТ.лия нашъ стопански, културно- 
обществспъ н политически жнвотъ. 
Не е забравено даже и детето, безъ 
да споменемъ големите грижи, 
конто нашето радио, полага за се
лото, схващайки правилно обстоя
телството, че ние сме земеделска 
страна. Ннто майката, пито дома- | 
кинята съ пренебрегнати. Всеки • 
день ние слушаме съвети по ра- 
диото отъ най-голЪми капацитети 
по важни проблеми — здравето, | 
хигиената и храната. Младежътъ и I 
гражданннътъ също заематъ поч-1 
тено место въ програмата. >

Радиото е, и си остава, народенъ I 
учитель. Възпитателните задачи I __..
умЬло и съ забележителенъ педа- ' Л,‘. •
готически похватъ се провеждать.! у/.

Не трЪбва да се критикува безо- | 
гледно една млада служба, която 
за толкова малко време даде много.

„Нема розн безъ тръни, но пма 
тръни без у рози**^, ни* учи , Щопен- 
хауеръ. Наистина, има дефекти и 
то само въ музикалната уредба, но 
предполагаме, че се работи усиле
но, за да се премахнатъ тия недо
статъци. Ние верваме въ това, за
щото радиото у насъ работи при 
крайно оскждни средства, сравни
телно другите европейски предава
тели, но въпреки всичко, то даде 
това, което много наши съседи, те
първа ще правятъ.

журналистите въ България, съутвърденъ уставъ №4489 отъ 29 ноемврий 1926 година.

родепъ универентетъ, който насаж
да не само култура, добродетели, 
но и добри навици. Нема область 
отъ човешкото знание, която да не 
с претпрана предъ микрофмна й да . 
не е разгледана на езикъ, достж- 
пенъ за всички радио-слушатели. 
Тукъ, сложните научни проблеми се 
разглеждатъ опростено и предимно 
отъ практическата страна на въ
проса, за да може слушательтъ да 
извлече приложима полза въ еже
дневния си жнвотъ. Радиото държи 
въ непрекъсната връзка своигЬ 
слушатели съ съвременните поли
тически н културни събития, кои
то се развипатъ непрекъснато въ 
света.

Днесъ, радиото застрашава пре
сата. Не е изключена възможно- 
стъта, единъ день то изнело да и 
измести отъ живота, като ненужд- 
на. Днесъ ние, ако не четемъ вес/- 
ницн, никой не би могълъ да ни 
упрекне въ невежество по полити
чески и културни въпроси, следъ 
като ние сме слушали новините по 
радгото, които, мисля, съ напълно 
достатъчни, за да добие човЬкъ, 
наистина, една реална представа за 
хода на политиката и живота на на
родите. Въ Радио-София, информа- 
ционннятъ отделъ е уреденъ безу
пречно. Ние слушаме новини, конто 
едва на другия день четемъ въ пре
сата. Не е само това предимство го 
на радиото предъ пресата

Народътъ има големо доверие

въ микрофона. Той знае, че предъ 
микрофона се нзнасятъ само про
верени и обективни сведения, цо
каш въ пресата могатъ да проник
на! ъ н тенденциозни такива, а н 
много често, платени сгатии сь 
строго определена политическа или 
стопанска цель. Предполага.яъ, че 
това не е новость за много хора 4 
тия работи не могатъ да ставатъ съ 
радиото, особено, когато то се 
ръководи и контролира отъ дър
жавата. Тъкмо за това, народъгъ 
има но-голЪмо доверие чъ гласа, 
който иде по етъра, отколкогп па 
пресата. Нема вестникъ, колко го и 
голТ.мъ да бъде той, който да об
хване всички прояви въ живота, 
понеже: едно, че за това съ нсоб- 

______  _ ходими грамадни средства и второ, 
ховна храна, защото радиото е на- I че това технически е невъзможно.

Радиото е народенъ инстигуп» и 
е въ услуга на народа.

Ние сме млада държаза. Не.ма 
шестлргс,т1. .тднчи. отъ. като 

ние живеемъ самостоятеленъ по
литически жнвотъ и все пакъ ние 
съ право можемъ да съперничимъ, 
въ културно отношение, съ наши
те съседи.

Ние имаме много културни 
институти, които пръскатъ кул
тура. Безъ да отричаме техните 
заслуги, ние намираме, че радиото 
у насъ е най-големиятъ кулгурно- 
просветенъ институтъ, който учи и 
възпитава не само хора съ онпе- 
делекъ образователенъ цензъ, но и 
хора безъ дипломи и безъ никакво 
образование. То учи целия народъ.

Радио-София има голема заслу
га въ това отношение. Макарь и 
нова служба, резултатите съ за
доволителни.

Ако се хвърли бегълъ погледъ 
па програмата, ние съ радость ще 
констатираме, че нашата програма, 
не само, че не отстъпва на други
те европейски такива, но и въ мно
го пунктове ги превъзхожда. НЬма 
европейска програма, която да бъ
де така разнообразна и съ вкусъ 
подредена, както нашата.
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БАЛТ. ДРЪЖАЕИ
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Забележка: Въ идущия брой ще се даде най-подробно опи
сание на този забележителенъ приемнинъ съ кристаленъ детекторъ,
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ЙЕАЬАТ
РОМЪНИЯ

преведени по чек. см-Ьтка Е. ГЕОРГИЕВЪ, Техн. служба 4748.
Слушалки I качество....................................пв. 130.
Комплектъ кристаленъ детекторъ, слушалки и аптененъ 

материалъ

ПИЯ 
още 
сстс 
гръбъ и не 
— азъ иске 
мандува ’ 
Стаилей

но, теноръ, 
стъръ: I. Изъ „ 
зорки“ (Николай), 
щальонътъ отъ 
Изъ „Миньоиъ“ (ТомНсъ). 
„Вълшебният!» стрелецъ“ 
циигъ). 5. Изъ „Ундиие“ 
циигъ). 6. Изъ ” "

1?б
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 123 кц. 
БРАШОВЪ 1175 м. 150 кв. 160 кц.

12.00 Леки мелодии. 13.05 Орке- 
стъръ Юлса—танци. 14.30 Джазъ- 
мелодин. 15.35 Хармоника, китара 
и балалайки. 16.10 Народни пес
ни. 17.45 Маршове (Хенделъ, Ваг- 
неръ). 18.02 Танци и нар. мело
дии. 19.15 Най-нови шлагери. 
20.02 НЬмски танци. 20.00 Муз. ко
медии. 22.40 Оперни арии. 23.15 
Танци.

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

Изпращаме въ цЪлото царство с/у

пв. 375

ФИЛМЪ ПУБЛИКА

МАДОНА 515 м. 50 кв. 583 кц.
2115 Отъ Рижката консерватория.
21.10 Популярни методи: Верди, 
Кермбахъ, Морена. 22.15 Танци

ПАЛЕСТИНА

Могатгъ ии животните да мислятъ
Културниятъ* Уфа-филмъ „Мо- 

гатъ ли животните да мислятъ“ е 
вече завършенъ и въвежда зрите
лите въ областьта на животинска
та психология. При наблюденията 
съ камерата се следи какъ живот
ните се справятъ съ новите обсто
ятелства, предъ които ги поставя 
живота. Така, установява се, че ед
на жаба въобще не дава никакви 
признаци на мислене. Тя постъпва 
само рефлективно. При котката, 
специални фото-наблюдения откри- 
ватъ рефкекса при случаите, кога- 
то котката пада винаги на краката 
си. Единъ дъждовенъ червей ни 
показва своята „съобразителность“ 
— следъ като 150 пжти получава 
електрически ударъ въ желанието 
си да премине презъ единъ елек
трически кабелъ, едва чакъ тогава 
променя пътя си. Една мишка на-

БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц. 
9.00 Плочи. 11.00 Бож. служби. 
13.30 Оперниятъ оркестъръ. 15.00 
Плочи. 16.50 Концертъ. 18.10 Ци
гански оркестъръ. 19.30 Хоръ 
(Бартокъ и Кодали).

КОШИЦЕ 259 м. 10 ив. 1158 кц.
20.00 Ансамблълъ „Всрховина“. 

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.
21.15 Концертъ на Протестанска- 
1а Академия.

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.
18.25 Ница. 19.15 Концертъ Ко- 
лонъ, дир. Рейналдо Ханъ, съ уч. 
на Жермена Любенъ: Симф. въ 
ми-бемолъ (Моцартъ)! IV д. на 
„Майсторъ Петъръ“ (Гуно); Фае- 
тонъ (С. Сансъ); Венсцианскиятъ 
търговецъ (Ханъ); Шейлокъ (Фо-

ЙЕРУСАЛИМЪ 449 м. 10 кв. 668 кц.
21.45 Арабска музика. 20.20 Твор
би на Густавъ Малеръ. 21.05 Ве
черни химни. 21.40 Йзъ„Тристанъ 
и Изолда“ и „Валкирия“ — арии 
за теноръ и сопрано.

РИМЪ (КМСИ ВЪЛНИ]
11.45 Меса. 13.00 Теноръ, сопрано 
и дустъ пиана. 14.30 Итал. симф. 
муз. 17.00 Виното въ оперите.
18.15 Камерна музика. 19.07 Араб
ска муз. 20.38 Плочи. 22.00 Римъ I. 
1.00 Лекъ квиптетъ.

БАРИ 283 м. 20 кп. 1059 кц.
20.35 Плочи за Югославия.
Пъстра музика.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.37 Унгарски песни. 20.56
Митровска пее турски песни.
21.15 Плочи за Германия. 22.00 
Милано.

РИМЪ 1 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.00 Оркестъръ Четра. 22.00 Опе
рета. 24.15 Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.00 Симф. концертъ. 22.35 Нино 
Роси, пиано. 23.30 Брилянтна му
зика. 24.15 Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м, 20 кв. 610 кц.
20.00 Вокаленъ квиптетъ. 21.30
Рашелъ Буфони, сопрано. 22.00
Синкопна 'Идаузида7и- танци. 22.40 
Селски балъ. '

ре); Менуетъ (Шабрие). 21.30 Пи- ' 
ано. 21.45 Ренъ Поле предъ 
крофона. 22.30 „Малката 
ритъ“, пиеса отъ Ватинъ.
Танци.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1115 кц.
18.25 Лека музика. 19.00 Отъ Но- 
тръ-Дамъ. 20.30 Лека музика: 
Триъгълна шапка (Фала); РозптЪ 
на Саади (Каиалъ); Танго (Албе- 
ницъ); Омагьосаната нощь (Шо- 
пенъ). 22.30 Плочи. 23.00 Отъ Лои- 
донъ: Музика за струни (Блисъ); 
„Реформация“ — симфония (Мен- 
делсонъ); Вариации (Брамсъ).

ЛИОНЪ ПП 463 м. 100 кв. 648 кц.
19.00 Японските филхармониците: 
Ориана (Шмитъ); Брандебургски- 
концертъ (Бахъ) 21.30. Парижъ. 
24.45 Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.15 Парижъ. 22.00 Две сонати за 
чело и пиано (Бетовенъ, Фран- 
кьоръ). 22.30 Парижъ.

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
19.00 Плочи. 19.15 Парижъ. 22.30 
Лека френска музика.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 
ПАРИЖЪ-МОНДИАЛЪ • (кмеи вълни].

(Вълна 19.83 и 25.25) 9.00 Инф.
9.30 Плочи. 10.00 Инф. 10.15 и 
11.35 Плочи.-(19.68 и 16.84). 13.00 
Конц. 14.15 Плочи. 15.00
16.30 Конц. или пиеса. ( 
31.41) 19.05 Конц. 19.45 
20.00 Информации. 20.20 
21.00 Концертъ. 23.30 
ване.

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 I “ 
сталенъ детекторъ съ изм-Ъняема селективность

„АРС СУПРЕКСЪ“

Вестиш „РАДИО-СВЪТЪ“ 
е най-добрия и най-четения 
радио-вестникъ въ България 

Той е гордостьта на 
българскитЬ радио - любители-

ОБЪДЪ.
11.30 Праздииченъ концертъ:

1. Вариации върху тема отъ Хай- 
днъ (Брамсъ), изп. оркестъръ.
2. Симфония № 2 въ до мажоръ, 
оп. 62 (Шуманъ), изп. оркестъръ.

12.25 По случай годишнината отъ 
смъртьта на Дебюси (26. III. 1918):
1. Облаци, Празници и Сирени, 
три ноктюрна, за оркестъръ.
2. Малка сюита, менуетъ и ба- 
летъ, изп. оркестъръ. Около 13.00 
ч. точно време.

13.00 Тони Еневъ и народната сед- 
морка изпълняватъ народна му
зика.

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

13.45 Часъ посветенъ на слЪпия по- 
Траянъ Тъменъ. Участву- 

хоръ „Балканъ“, К. Киси- 
Олга Кирчева, Дим. Панте- 

леевъ. Около 14.00 ч. точно 
време.

14.25 Търговски съобщения.
14.50 Забавна и танцова музика.
15.30 Край.

СЛЕДЪ ОБЪДЪ
17.00 Часъ за селото: свири Софий

ската кореняшка група. Въ пау
зите:
1. Резитба на лозята. 2. Торете 
нивите. 3. Пролетни грижи за 
зимните посеви. 4. Слънчогледо
ва реколта. 5. Първа медицинска 
помощь, говори Д. Р. Тасевъ.

18.00 Часъ за детето: „Участвуватъ 
14. Балабановъ и групата „Детска 
радость“.

ВАРШАВА Г1330 М. 120 кв. 224 кц.
13.03 Симф. концертъ. 14.15 Лека 
музика. 17.30 Цигулка. 18.35 Тан
ци отъ хотелъ Бристолъ. 20.30 
Предаване за Световното Изло
жение въ Ню-Йоркъ: Речьта на 

президента Мошицки и на коми- 
сара на изложението; полскиятъ 
химнъ; Концертъ полска музика 
— уч. Бандровска-Турска, сопра
но и Е. Уминска, цигулка. 21.00 
Лека музика. 22.20 Жоржъ Тилъ 
пее. 23.30 Лвовъ.

ЛВОВЪ 377 М. 50 кв. 795 кц.
23.30 ГолЪмо потпури отъ Леха- 
рови мелодии — за всички пол
ски станции.

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
20.30 з/4 часъ весели и смехъ.
Презъ необозначените часове 
полските станции препредаватъ 
Варшава.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЬ 443 М. 100 кв. 677 кц.

18.00 Танци. 19.05 Дениза Резенъ, 
пиано. 19.50 Плочи. 22.35 Две ко
медии отъ Чеховъ. 23.25 Танци.

Комедия.
19.15 Джазъ

21.00 Народни песни пЬятъ Ели
ца Николичъ и г-нъ Иовановичъ; 
Све докъ е твога блага ока; Си- 
ночъ пада гжети мракъ; Биляна 
платно белеше; Волнмъ Сою; 
Равно поле; Мори моме; Защо 
живия кадъ ми добро пие; Де- 
веть съмъ земи походилъ; Дошла 
Дрина; Доцкано; Лено ле; Кра- 
демъ ти се у вечери; Пошла Бан
ка за воду. 22.15 Концертъ: Внл- 
хелмъ Тсль, ув. (Росили); Андре 
Шение (Джордано); Тг.жна пе- 
сень (Чайковски); Арлезианка II 
сюита (Бизе). 23.00 Танци.

ЛЮБЛЯНА 5» м. 7 кв. 527 кц.
20.50 Конц. за цигулка. 21.30 Кон
цертъ. 23.15 Г-ца Тиралъ пее.

9.00 Пиано. 12.45 Пъстра програ
ма. 13.25 Плочи. 14.00 „Апашки“ 
оркестъръ. 16.20 Популярна му
зика. 18.30 Фанфари.
20.05 Орк. Реймондъ.
гелъ.

Тази историйка, на която споме
наваме само началото, не се раз
казва като предишната. Нея всеки 
единъ отъ читателите ни ще ви
ди въ новия Уфа-филмъ „Момиче
то отъ вчерашната нощь“, к.^дето 
Вили Фричъ и Густи Хуберъ, въ 
десятки комични и пълни съ ин
трига моменти, нзнасятъ главните 
роли.

Рудолфъ Плате, Георгь Алексан- 
дъръ, X и л д а Хилденбрандъ. 
Ернстъ Валдовъ и Инге Кусеровъ 
допринасятъ сжщо много за хумо
ра на този лекъ изпълненъ съ фи-

Какъ се държи единъ диплоллатъ, 
когато. . .

и очароиателно момиче. Това е все 
пакъ прест.т.пничка. . . Но тъй ка
то тя е дама, дипломатът* Стаилей 
не може да не бжде коректенъ съ 
нея. Необикновен!, случай, наисти
на. Какъ требва да се държи единъ 
дипломатъ, когато . . • презъ но- 
щьта го споходи една дама. Никой 
иар.т.чникъ на модните списания 
„какъ да се държимъ въ общест
вото" не е предвиделъ такъвъ слу
чай. Но време за такива разсжжде- 

не.ма, защото случаятъ става 
по-комплициранъ. „Моля зага- 

лампата, обърнете се съ 
се обръщайте назадъ 

:амъ да се съблека“, ко- 
*момичето отъ «кгьла. 
оглупева отъ изненада.

Та иска- да се съблече? Станлей 
забравя дипломацията и коректно- 
стьта къмъ дамите ... той не одър- 
жа обещанието си да стои съ 
гръбъ къмъ жгъла, и се обръща. 
Единъ дипломатъ. . .? Необикно
вена ситуация.

Три минути следъ това дойде по
лицията. Тя намери въ леглото ед
но младо семейство, чиято нощь 
беше нарушила. И се извини. . .

СОФИЯ
Варна, Сгара«3агора

СУТРИНЬ
7.00 Маршове. 7.10 Лека музика, 
7.30 Народна музика, изп. бистриш- 
ката четворка. 8.00 Ободрителни 
думи; точно време; новини; цър- 
ковенъ календаръ.
8.15 Забавенъ концертъ:

1. Факелно шествие на жабешкия 
царь (Кронбергеръ Мариотъ). 2. 
Ева, потпури (Францъ Ле-харъ) 
3. Шопеновн мелодии (Ф. Шо- 
пенъ). 4. Лаутаръ (Станъ Гале- 
станъ). 5. Женското сърдце 
(Щраусъ). 6. Хубавата Полцнъ 
(Мильокеръ). 7. Сватбеното ше
ствие на Пепеляшка (Дикеръ).

8.45 Почивка
8.50 Предаване божествена служба.
10.00 Предаване тържеството 

праздника на книгата отъ 
верситета. Слово отъ 
на просветата проф. 
Филовъ.

Всеизвестенъ фактъ е, че единъ 
дипломатъ, единъ съвършенъ ди
пломатъ „мейдъ инъ Енглаидъ“, е 
напълно ориентиранъ по борсове- 
тЪ колебания, петролиит-Ь концесии 
въ Мексико и намеренията на Ма- 
хатма Ганди, да речемъ. Същевре
менно, той разбира добре, какъ 
трЪбва да сс държи съ общество
то — всичко преценяващ!», вла- 
д Ьсщъ сс, дипломатиченъ... И съ 
всЬко положение се справя. Таки
ва дипломати има предвидъ изглеж
да веселата историйка за по- 
грЪшната врата на хотела. Единъ 
дипломатъ, въ единъ първокла- 
сенъ европейски хотелъ, съвссмъ 
случайно, когато се прибиралъ въ 
стаята си, разсеяно влезълъ въ 
една чужда сгая, всредъ която ед
на млада, красива дама стояла го
ла, току-що съблечена и готова да 
вземе единъ душъ. При това съв- 
семъ неудобно положение дипло
ма гътъ запазилъ самообладание. 
Той се изтеглилъ бързо назадъ и 
казалъ на смутената и забъркана 
дама: „извинявайте господине, по- 
грешилъ съмъ вратата...“ Това е 
също дипломация, нали?

Една подобна комична история 
преживе също младиятъ корек
тенъ дипломатъ лордъ Станлей 
Стейлтънъ въ своята ергенска 
квартира. Това се случи презъ но- 
щьта. Лордъ Стейлтънъ спеше не 
много спокойно. Ликвидирането 
съ една американска банка, което 
му беше възложено, не му излиза
ше отъ ума. Въ това време въ 
спалната нещо изтраква, тежката 
ваза изглежда е съборена и зна
чи ... нЪкой е въ стаята. Прозоре- 
цътъ е отворенъ и нЪкой крадецъ 
не се подвоумилъ да презкочи. 
Стаилей запалва ламбата. Въ ъгъ
ла- се* крие едно ~м.тада- грациозно-

БЕРЛИНЪ (кяси вълни)
7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Заб. музи
ка. 8.00 Съобщения. 8.15 Заб. му
зика. 9.30 Оркестровъ концертъ.
10.45 Песни. 11.45 Весела музикал
на програма. 13.00 Забавенъ кон
цертъ. 14.00 Съобщения на англ.
14.15 Концертъ. 16.30 Снмфони- 
ченъ концертъ. 17.40 Нар. песни.
17.45 Празднична музика. 19.10 
Вечерна музика. 20.00 Концертъ 
22.00 Арфовъ квартетъ Есъ-дуръ 
(Бетовенъ).

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
19.00 Музикална радио-пиеска.
20.15 Немски пролетни песни. 
20.50 Съобщ. на украйнски езикъ. 
21.10 до 23.00 часа

ВИЕНА СВИРИ 
участвува теноръ, балалайка и 
оркестъръ. 23.35 до 1.00 Танцова 
музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
-17.00 Заб. музика. 20.00 Хубави 
плочи. 21.10 до 23.00 часа: Разно
образна музика за всички. 1.00 до 
4.00 Заб. музика, тонфилмови 
шлагери и пр.

ЩУТГАРГЬ 523 м. 100 кп. 523 кц.
18.00 Заб. музика. 21.10 Весела му
зика. 22.00 Весела радио-пиеска. 
23.00 Съобщения. 23.30 Танцова 
музика. 1.00 до 3.00 Шубертова 
музика.

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 I 
16.00 до 19.00 Концертъ 
Плочи. 21.10 до 23.00 часа 

ОПЕРЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
уч. колоратурно сопрано, сопра- 

баритонъ и орке- 
„Веселите винд-

2. Изъ „По- 
Лонжюмо“. 3.

4. Изъ 
(Лорт- 

___ ___ (Лорт- 
_..... . ________ „Донъ Паскуеле“
(Доницети). 7. Изъ „Продадена не
веста“ (Сметана). 23.30 до 1.00 
Танцова музика.

КЬОНИГСБЕРГЬ 291 м. 120 кв. 1031 кц.
18.15 Изъ тонфилмитЪ и оперет- 
т!>. 21.10 до 23.00 часа

ОПЕРНА МУЗИКА
уч. сопрано .теноръ и орк. 23.35 
до 1.00 Концертъ по желание.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
19.30 Плочи. 19.45 Филмова музи
ка. 21.20 до 23.00 часа

САМО ТАНЦИ
23.35 Забавна и танцова музика. 

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
20.30 до 21.00 часа

ЕНРИКО КАРУЗО ПЪЕ
21.10 Концертъ. 23.30 Музика. 1.00 
до 4.00 Нощ. музика.

ЛАЯПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 кц.
19.20 Хоровъ-концертъ. 19.50 Ве
сели плочи. 21.10 до 23.50 часа 

КОНЦЕРТЪ
1. Концертно гросо № 16, Д-дуръ, 
за две цигулки, виолончело, стру- 
ненъ оркестъръ и чембало, оп. 6 
№ 5 (Хенделъ). 2. Две арии изъ 
световните кантати (Бахъ). 3. 
Конц. д-молъ за две циг., стру- 
ненъ орк. и цембало (Бахъ). 4. 
Ария изъ „Ла Клеменца ди Ски- 
пионе“ (Бахъ). 5. Коицерто гросо 
№ 12 д-молъ (Еминиони).

СААРБРЮКЕНЪ 240 м. 17 кв. 1249 кц.
ВРЕМЕТО ОТЪ ДИНГСДА 

оперета отъ Кюнке.

ФРАНЦИЯ

ВЕЧЕРЬ
19.00 Забавна и танцова музика. 

Около 20.00 ч. точно време.
20.00 Вера Смрикарова и народ- 

ниятъ оркестъръ изпълняватъ на
родна музика.

20.30 По случай годишнината отъ 
смъртьта на Бетовенъ (26. Мартъ 
1827 г.) квартетътъ при Царския 
симфоничснъ оркестъръ ще из
пълни квартетъ въ до мииьоръ 
отъ елпцня композиторъ.

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

21.45 Спортъ съобщения.
21.45 Заб. музика.
21.50 Търг, съобщения.
21.55 Оперетата „Бедниятъ сту- 

дентъ“ (Мильокеръ), изп. соли
сти, хоръ и оркестъръ.

22.25 Забавна и танцова музика.
24.00 Край на предаването.
РАДИО-ВАРНА 235.1 м. 2 нв.1276кц.
11.30. Праздииченъ концертъ. 12.00. 
„Изкушението", говори иеромонахъ 
Наумъ. 12.15. Забавна музика. 12.25. 
М. Торнева и „приморската трой
ка“ изп. народни пЪсни. 12.55. Но
вини, борси, точно време.

ЮГОСЛАВИЯ
БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 616 кц.

13.00 Хавайскиятъ квартетъ. 13.35 
Забавна музика: Бедниятъ сту- 
денгь; фантазия отъ Офенбахови 
творби. 24.00 Инф. 14.10 Народ
ни пЪсни п-Ье Дсса Иовановичъ: 
А какъ тебе любитъ не смЪемъ; 
Андс Струмкс; Ай у агана у мо
га драгана; Джурджевска киши- 
ца; Лети, лети, песмо моя мила; 
Ой месече, ти све знаешъ. 14.50 
Изненади. 17.55 Хармоники. 18.15

мира свършенно бързо истинския 
пгнть презъ единъ стъкленъ лаби- 
риитъ. Кокошката, напротивъ, по
стъпва доста глупаво — тя иска 
да мине презъ телената мрежа до 
храната, безъ да се старае да за
обиколи преградата. Едно куче и 
една маймуна не правятъ тази гре
шка. ТЪ намиратъ следъ непродъл
жително търсене свободния входъ 
и достигатъ до храната. Маймуна
та показва също една сравнително 
добра паметь — следъ като е на
мерила една доста умЪ.ю скрита 
круша, която съ лакомство изяда, 
тя си припомня този фактъ три 
месеца по-късно, като, минавайки 
покрай мЪстото, където е билъ 
скритъ плода, тя се опитва да на
мери отново нещо.

Филмътъ представялява много го- 
лемъ интересъ за всички.
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ЮГОСЛАВИЯ

УНГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

Г. Златевъ

нЯма никакво

Пер-

(Кьомеръ). 21.10

МУЗИКА

БЕРЛИНЪ (кжси вълни)
7.05 Нар. пЯсни. 7.10

РечитЯ на Леманското езеро ще 
възбудятъ гнЪвъ; слсдъ дннтЯ ще 
следватъ седмици, следъ седмицитЯ 
— месеци и години; после всичко 
ще пропадне и държавницнтЯ ще 
осждятъ безполезнитЯ закони.

Ето економическата блокада на 
Италия, фамозннтЯ санкции презъ 
1936 год.:

Франция и Ан- 
за абисинската

пиано. 
Отъ

Ви 1ас Ебшап 1ез зегтопз ГазсЬегоп!, 
Пез )оиг.я зсгоп! геди1с(5 раг1ез $ета1пс8 
Ри1$ то1$, ри1з апз, ри!з !ои! деГаПНгоп! 
Бея Ма§151га1з датпегоп! 1ез 1о!я уа1пея

Заб.
Кон-

СОФИЯ
Варна, Стара*3агора

ОБЪДЪ

19.35 
леги-

27 
мартъ

8с1сЬег де (а!т, де зоИ §сп1 кепеуо1зе, 
Езро1г ргос11а!п у!епдга, ац деГаПНг, 
8иг ро!п! 1гстЬ1ап! Гега 1оу веЬепоузе

САМО ТАНЦИ 
уч. сопрано, теноръ и оркестъръ. 
22.30 Произв. отъ 1Б~.—

и оркестъръ. 23.30 Танци отъ 
Кьолнъ. 1.00 до 3.00 Концертъ.

МЮНХЕНЪ 40$ М. 100 кв. 740 кц.
19.20 Концертъ. 20.15 до 22.15 ч.

ПРЕДСКАЗАНИЯТА НА ЯОЗТЯАОАМОЗ 
глия) не ще може да влЯзе въ го- 
лЯмия портъ. — (Тулонъ). — (Не
съгласието между 
глия по въпроса 
война).

Нострадамусъ
уважение къмъ горкото гълябчена 
мира, символътъ на Обществото на 
народнтЯ.

21.55 Концертъ на Ефимъ И. Май- 
леръ, басъ — баритонъ.

Еоп^ютрз ац с1е! зега уеи ^й$ оузеаи 
Аиргйз де Вб1е е! де Тозсапе !егге 
Тепан! аи Ьес ип уегдоуап! гатеаи 
Моигга !оз! 2гап<1 е! Йп1га 1а ^пегге

Дълго време ще се вижда въ не
бето една сива птица, между Долъ 
и Тоскана, която ще държи въ чов
ката маслиненото клонче на мира, 
— но то ще умре когато порастне 
и тогава ще свършатъ вошпггЯ.

Краятъ на Обществото на На
роднтЯ ще бжде трагичейъ:

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. «23 кц. 
БРАШОВЪ 1175 М. 150 кв. 160 кц.

12.00 Плочи. 13.05 и 14.30 Танци, 
лека и народна музика. 18.02 Мла
ди сили. 19.15 Фаустъ въ музика
та. 20.20 Вечеренъ концертъ. 21.30 
Чела Делавранчеа, пиано. 22.15 
Нар. музика. 23.15 Отъ ресто
ранти.

.<1

22.30 Произв. отъ Хансъ Пфнц- 
неръ. 1. Три пЯсни за соло-пЯе- 
не, оп. 30. 2. Шесть пЯсни за ба
ритонъ. 23.20 до 1.00 Нощна му
зика.

КЬОНИГСБЕРГЬ 291 м. 120 кв. 1031 кц.
16.45 Концертъ. 19.20 ПЯсни и ки
тара. 20.00 Празднична музика.
1. Отъ менуета къмъ валса (Гей- 
слеръ). 2. Европейска книга (Хип- 
монъ). 3. Серенада (Келхъ). 5. Ве
сели приятели (Кьомеръ). 21.10 
до 22.10 часа

ПЕТЪРЪ АРКО ПЪЕ
23.40 до 1.00 Любими мелодии.

Раг 1ез Зийуез е! Иеих с1гсопуо1з1пз, 
8егоп! еп ^иегге роиг саизе де пибез, 
Сатр таг1п8 юсиз^ез е! сои81пз, 
Ои 1Дтап (аи!е$ зегоп! Ъ1еп дезпиеез

ГерманцнтЯ и съседитЯ нмъ ще 
воюватъ напраздно. Страната ще 
бжде нападната отъ скакалци и ко
мари (аеропланн и хидроплани) _
и грЯшкнтЯ на Женева ще бждатъ 
признати най-сетне.

11п ап детап! 1е сопПК 1!а11аие
Скгта1п, цаиюЬ, Еара^пок роиг 1а 1ог( 
СРсгга 1‘езеоПе та|зоп ас гепиЬИоие 
Ой Нога ти рей аиПорида тогк

Една година следъ италианска
та пойнагерманцитИ, французи- 

' (СлеАаа па стр, 8)

Щраусъ). 7. Мелодия (Фр. Мит- 
леръ). 8. Самотниятъ свирачъ 
(Роб. Гундъ). Около 20.00 ч. точ
но време.

20.00 Обичай
сказка отъ 
новъ, ...........
на българскитЯ писатели.

19.30 Концертъ на Г. Златевъ — 
Черкинъ, теноръ:

20.15 Въ паметь на Венсаиъ Д’ Енди 
послучай рождения му день 
(27. Мартъ 1851 г.):
1. Симфония за оркестъръ и пи
ано върху една планинска пЯ- 
сенъ въ солъ мажоръ, оп. 25, 
на пианото Жана Мари. 2. Интро
дукция къмъ оп. „Фервалъ“, оп. 
40, изп.' сркестъръ. 3. Изкупление 
(Ц. Франкъ), учитель на Д’Ендъ, 
изп. оркестъръ. 4. Симфонични 
вариации (Ц. Франкъ), изп. Ал- 
д)редъ Корто, пиано съ орке
стъръ. 5. Прокълнатиятъ ловецъ 
(Ц. Франкъ), изп. симфониченъ 
оркестъръ.

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

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения.

ПОНЕАИИ
ка). 2. Нощенъ прегледъ (Глинка).

4. Люлчена пЯсень (Гречаннповъ).
5. Ей ухнемъ (Шаляпннъ-Конс- 
манъ). 6. ПЯсеньта на Галицки 
изъ оп. „Князъ Игоръ“ (Боро- 
динъ). 7. Арията на князъ Игоръ 
изъ оп. „Князъ Игоръ“ (Боро- 
динъ). Около 22.00 ч. точно време.

22.25 Потпури отъ валсове (Роб- 
рехтъ), изп. оркестъръ.

22.50 Българската книга, сказка на 
италиански езикъ.

23.00 Танцова музика.
23.30 Край на предаването.

Нострадаусъ нарича Общест
вото на НародитЯ „Училищниятъ 
домъ на републиката“, защото же- 
невскиятъ институтъ проповядва 
парламентарно-демократичнитЯ идеи 
въ цЯлия свЯтъ: отъ друга стра
на, както въ демократичнитЯ ре
публики, всички решения на Обще
ството на НародитЯ ся обосновани 
отъ всеобщото гласоподаване. 
Още преди три вЯка Нострадамусъ 
обвииилъ Обществото на НародитЯ, 
че действувало противъ собстве- 
нитЯ си интереси и поддържало 
духа на войната.

Ако старитЯ народи биха били 
подредени споредъ даиьта си къмъ 
общочовешката съкровищница ла 
искуствата, то евреитЯ не биха за
ели завидно мЯсто между тЯхъ. 
Приносъ къмъ развитието на древ- 
нитЯ искуства тЯ почти нЯматъ, 
защото въ началния периодъ на 
това развитие у другитЯ съвремен
ни на евреитЯ народи, последнитЯ 
ся живЯли въ скитничество и не 
ся имали възможности да мислятъ 
за това. А въ последствие, следъ 
обособяването нмъ като държава, 
тЯ ся възприели маса финикийски, 
египетски и арабски влияния, въ ос- 
новитЯ за изграждане на своята на- 
циоиална култура.

Но счита се обаче, че еврейски- 
ятъ народъ.е изпълнилъ своята чо- 
вЯшка мисия научавайки свЯта на 
религия, чрезъ своитЯ стари рели
гиозни доктрини на еднобожието. 
И тукъ именно, кядето е духовната 
сила на евр.ейството, намираме му- 
зикалнитЯ паметници създадени въ 
служба единако Бога;. А въ послед
ствие се явява и военната пЯсень 
като социална необходимость за 
подържане високиятъ духъ на па- 
триотизъмъ у народа.

Патриархалната история на ев- 
рейството започва отъ излизането 
на Авраама изъ Халдея (2000 год. 
пр. Хр.). Живота на неговитЯ по
томци въ Палестина е билъ като 
този на днешнитЯ бедуини въ пу
стинята, които всЯко лЯто идватъ 
отъ къмъ Месопотамия, и шарятъ 
по долинитЯ и равнинитЯ на тази 
страна съ стадата си. Въ времената 
на еврейскитЯ патриарси, тЯзи рав
нини ся били почти незаселени, и 
евреитЯ не ся имали никакви прЯч- 
ки въ кръстосването си отъ мЯсто 
на мЯсто, търсейки пасбища за ста. 
дата си. Въ този периодъ на тър
сене, когато евреитЯ ся били

__ ___ г. ..... ......... . Музика за 
всички. 8.10 Съобщения. 8.15 Му
зика за всички. 10.00 Оркестровъ 
концертъ. 13.00 Заб. концертъ. 
15.30 Плеска. 15.45 Единъ часъ ав
стрийска музика. 17.40 Нар. пЯс-

17.45 Празднична музика. 18.30
19.10 "

21.45

ВЕЧЕРЬ
18.30 Тонфилмн.
19.00 Народна музка, изп. Царева 

Церковска Фратева и народната 
седморка.

19.30 Концертъ на Г. Златевъ — 
Черкинъ, теноръ:

1. ПролЯтенъ сънь (Шубертъ) 
2. Лунна нощь (Шуманъ). 3. Бол
ка (Роб. Францъ). 4. Момичето и 
пеперудата (Д’Албертъ). 5. Само 
любовь (Фр. Листъ). 6. Утро (Рих.

Ефимъ И. Майлеръ
1 Пророкътъ (Римски Корса- 
ковъ) 2. Персидска п11сень (Глин-

С1а88с аи дгапд рог! пе зе рей! ассиеПНг
Въ последния моментъ ще про

падне надеждата на хората отъ 
Женева да загине отъ гладъ и 
жажда Италия — по . италианска? 
та теза ще се наложи поради вой
ната, — тъй като флотата нп (Ан-

шатритЯ си на различни 
посоки, до изграждането на своето 
национално огнище въ Палестина, 
тЯ не ся дали нищо въ областьта 
на искуствата.

Хоровата пЯсень е една отъ на- 
ционалнитЯ форми на музиката у 
старитЯ евреи. Между най-важнитЯ 
образци на тази пЯсень ся: Агада- 
та, (хвалебствията за спасението на 
евреитЯ отъ Агада и Шумиръ презъ 
времето на халдейския царь Ша- 
рукннъ); кипурски пЯсни за всео- 
прощението), пЯснитЯ за Ханука 
и др. Следватъ победнитЯ пЯсни на

българската книга, 
Коистантинъ Петка- 

подпредседатель на съюза ни.
Съвременна музика, 
музика. 20.10 Чело, 
цертъ.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концретъ. 18.00 Виена—Бу- 
да-пеща (концертъ). 19.20 Разно- 
образенъ часъ. 20.00 Камерна му
зика. 20.30 Актуеленъ прегледъ.
21.10 Разнообразно предаване.
22.00 Юлиусъ Битнерови компо
зиции, (9. IV. 1874 г. — 9 1. 1939 
година). 23.30 Нощна и танцова 
музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Заб. музика. 20.00 Бетовенъ:
1. Соната оп. 14 № 1 Есъ-дуръ.
2. Соната оп. 31 № 3 Есъ-дуръ.
21.10 до 23.00 часа

СИНИЯТЪ ПОНЕДЪЛНИКЪ
Пъстра музикална вечерь, уч. те
норъ и оркестъръ. 23.20 Кон
цертъ: (Бахъ, Шуманъ, Брамсъ и 
Листъ). 24.20 Танцова музика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
17.00 Заб. музика. 18.00 Концертъ. 
19.00 Любими мелодии. 20.00 Мар
шове. 20.45 Съобщения. 21.45 до 
23.00 часа

ВЕСЕЛА МУЗ. ВЕЧЕРЬ, 
участвува, сопрано, теноръ, алтъ 

~ Танци

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
19.00 до 21.00 часа 
ДУХОВА И ВЕСЕЛА МУЗИКА

21.10 Плочи. 21.30 Разнообразна 
музика.

КЬОЛЪ 456 М. 100 ив. 658 кц.
19.25 Испански танци и пЯсни.
20.10 Плочи. 22.30 Цнгулковъ кон
цертъ. 23.15 Плочи. 23.30 Танцо
ва и забавна музика.

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

19.35 Оргелъ. 20.05 Мелодии. 20.30 
Ница. 22.00 Шлагери. 22.30 Народ
на вечерь. 23.00 Камеренъ кон
цертъ: Прелюдия и фуга (Бахъ); 
Романси (Шосонъ); Вечерь въ 
Гренада (Дебюси); Флорентинска 
серенада (Дюпаръ); 11 квартетъ 
(Мило).

24.00 Руски цигански романси 
изп. Сергей Багрецовъ и кита- 
ренъ ансамбълъ. 24.45 Пиеса на 
есперанто.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1115 кц.
18.25 Лела симф. музика. 
Парижъ. 22.45 „Първиятъ 
онъ“, пиеса отъ Лавери.

ЛИОНЪ ПП 463 м. 100 кв. 641 кц.
22.00 Реда Керъ пЯе. 23.30 Джазъ.
24.45 Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.00 Лека музика. 21.00 Плочи. 22 
Концертъ: Маскота (Одринъ); Ба
летна сюита (Лашомъ); Месидоръ 
(Брюно); Норвежка рапсодия (Ла- 
ло).

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц.
19.10 Пллоочи. 19.45 Френска лири
ческа музика: Ловци на бисери 
(Бизе); Пятникътъ (Леру); Стра
ницата отъ албума (Шабрие); Ве- 
селъ маршъ (Шабрие). 21.15 и
22.15 Плочи. 22.30 Концертъ: Ху
бавата Мелузнна, ув. (Мендел- 
сонъ); Морски лидъ (д’Енди); Мо
рето (Дебюси); Романси; Морето 
(Дебюси).

ИТАЛИЯ
РИМЪ (няси вълни)

12.00 Лека музика. 13.00 Камерна 
муз. 14.30 ПролЯтьта въ музика
та. 17.00 Лека музика. 18.15 Изъ 
„Лоенгринъ“. 19.07 Иракска муз. 
20.38 Леко Трио. 22.00 Милано.

БАРИ 203 м. 20 кв. 1059 кц.
20.01 Събощ. на български. 20.35 
Струненъ квартетъ. 21.15 Сопра- 
ното Ефгимиадисъ.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.15 Квартети изъ итал. опери.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Танци. 20.20 Милано. 22.40 
Брилянтна музика. 23.20 Пиани 
стътъ Зигмунтъ Дигатъ изп. твор- 
 “-ь
18.15 Етори Сигонъ, чело. 20.20 
Плочи. 22.00 Симфониченъ кон
цертъ: Х1-а симфония (Хайднъ); 
Мелодия (Казела); УШ-а симфо
ния (Бетовенъ); Тилъ Ойленшпи- 
гелъ (Р. Щраусъ). 23.30 Весела 
вечерь. 24.15 Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Модерни пЯ
сни. 21.30 „Палячи“, опера отъ 
Леонкавало — плочи — пЯе 
Джили „ГнЯвътъ на Арлекина“, 
весело интермецо отъ Луалди.

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

12.15 Валсови ритми. 13.03 Конц.
16.20 Лека музика. 17.35 Т. Ли- 
фанъ, чело. 18.20 Оперетеиъ 
часъ. 20.00 Вилно. 22.00 Старинна 
музика. 23.00 30 вариации (Бахъ). 

КАТОВИЦЕ 396 м. 12 кв. 758 кц.
23.30 Забавенъ концертъ: Влюбе- 
нитЯ (Ланеръ); 2 мелодии (Ру- 
стъ); Валсъ (Садуски).

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
20.00 Забавенъ концертъ, за всич
ки полски танци. 23.15 Едвинъ 
Фишеръ свири.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 М. 100 кв. 677 кц.

19.15 Американски джазъ. 21.20 
Концертъ: Моцартъ, ув. (Р. 
Ханъ); Детска стая (Ингел- 
брехтъ); Три парчета за пиано 
(Биянкаръ); Вечери (Флоранъ 
Шмитъ); Ноктюрно и импромптю 
(Форе); Пасторала (Мило); ” 
сийски танцъ (Гиро).

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.16; 19.82; 25.53.

8.30 Тази нощь въ града. 9.20 ВВС 
оеркестъръ. 12.45 Музикъ-холъ.
14.00 Английска музика. 16.00 Та
зи нощь въ града. 16.30 ВВС сим- 
ф. концертъ. 17.50 Петъръ Доу- 
сонъ пЯе. 18.20 Оргелъ. 19.20 Еве- 
линъ Дивъ пЯе. 20.20 Салоненъ 
орк. 21.00 Лека музика.

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

21.00 Френско-детски концертъ.
23.35 Творби на Мусоргски. 

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
22.15 ПерсоважитЯ на Шекспиръ 
въ музиката.
ПАЛЕСТИНА

ЙЕРУСАЛИМЪ 449 М. 10 кв. 668 кц.
18.25 Арабска музика; 20.00 Камер
на музика за Оцкови инструмен
ти 21.00 Салонна музика. 21.45 
Фрицъ Крайснеръ свири.

БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
13.00 Тамбури. 13.35 Леки роман
си. 14.00 Инф. 14.00 Концертъ: 
Дуръ н молъ (Шрайнеръ); Испан
ска любовна пЯсень (Армандола); 
Балетна сюита (Армандола). 18.00 
Концертъ: Маринарела, ув. (Фу- 
чикъ); Веселата вдовица (Ле- 
харъ); ЦвЯтето на лотоса (Ол- 
сенъ); Нар. танци (Манфредъ).
19.20 Народни пЯсни пЯе Оливе- 
ра Джиричъ: Заспала девойка; 
Киша пада пб ливади; По месечи
на кран чемшира; Потекла вода 
студена; Широко е листо борово; 
Сърдо моя. 19.40 Клавирно трио 
въ ес-дуръ „Хорнъ-трио“ (Брамосъ. 
20.10 Инф1. 21.00 Отъ Операта.

РОМЪНИЯ

Староеврейска музика
отъ Борисъ Левиевъ

Мириамъ И Дебора: Изгонването 
На филистнмляннгЬ, победнтЬ на 
Самсона и пр.

Магическата сила на тоноветЯ е 
считана отъ старитЯ евреи отнача
ло като божественно чувство. Но 
презъ времето на Самусла, тя ми
нава къмъ отраслитЯ на искуство- 
то и почва да се изучава въ проро
чески училища на Гибра и Рама. 
Нейниятъ рацвЯтъ, обаче идва 
презъ царуването на Давида — 
псалмопевеца, най - музикалииятъ 
господаръ на старата история, кой
то никога не е взималъ решения 
безъ съветитЯ на своята лира. „Ще 
изпЯя деветь псалми, и Богъ ще ме 
научи какъ да постжпя“, е казалъ 
той на първенцитЯ си, преди да ре
ши войната съ филистимлянитЯ.

Още като юноша Давидъ избЯ- 
галъ отъ Саула, когато до тогава 
е придружавалъ навсЯкжде като 
неговъ най-вЯренъ стражъ, за да 
отиде при пророцитЯ въ Рама.

Саулъ проводилъ пратеници да 
го върнатъ, но тЯ като чули въл- 
шебнитЯ мелодии на тЯхнитЯ псал
ми, останали тамъ.

Тогава самъ Саулъ тръгналъ аа 
Рама разгневенъ, да накаже винов- 
ницитЯ. Но билъ обладанъ отъ та
кова божественно вдъхновение ка
то чулъ пЯснитЯ имъ, че цЯлиятъ 
му гнЯвъ се обърналъ въ умиление 
и възторгъ.

Яхналъ коня си, и тръгналъ да 
се връща пЯейки срЯдъ зелената 
морава. Но немогълъ да продължи 
нжтя си отъ растящето вълнение 
което го обхващало, а хвърлилъ 
дрехитЯ отъ тЯлото си, и останалъ 
да лежи цЯлата нощь подъ звезд
ното небе.

Такова чудотворно влияние е уп
ражнявала музиката върху психи
ката на старитЯ евреи. Но това 

при-^ ^лияние, е обхващало 
7* »|две области: религията и войната. 

мЯста и Й дветЯ не представляващи подхо- 
I дящъ теренъ за свободния по- 
летъ на личниятъ гений, конто е 
създавалъ величавитЯ паметници на 
искуствата въ всички времена. И 
затова музиката на старитЯ евреи 
не е надрасла нуждитЯ на религи
ята и войната.

Творческнятъ активи на евреитЯ, 
който въ настоящето вече ги е под
редили на първитЯ редици между 
голЯмитЯ представители на култур
ната мисъ.ть и токовото искуство, 
е настжпилъ следъ тЯхното изсел
ване отъ Палестина.

12.00 Забавна музика:
1. Пързалящиятъ се (Юве), изп. 
оркестъръ. 2. Симфонични мело
дии (Щрасеръ), изп. оркестъръ. 
3. Тамъ долу въ Лобау (Щрс- 
керъ), изп. оркестъръ. 4. Какво 
да пожелая презъ седмицата 
(Щрасеръ), изп. оркестъръ.

12.15 ОбЯденъ концертъ:
1. Фантазия изъ опера „Балъ съ 
маски“ (Верди), изп. оркестъръ.
2. О ти сладко момиче, дуетъ изъ 
оп. „Бохеми" (Пучини), изп. Вал- 
бора, сопрано и Сесилъ, теноръ 
съ оркестъръ. 3. I действие, 1 сце
на въ църквата изъ оп. „Испан- 
скиятъ славей“ (Фалъ), изп. Хер- 
бертъ Гро, теноръ, Веберъ, со
прано съ хоръ и оркестъръ.

12.30 Що е хартия, сказка отъ хим. 
инж. Йорданъ Чолаковъ.

12.45 Продължение на концерта:
1. Фантазия изъ оп. „Самсонъ и 
Далила“ (Сенъ Сансъ), изп. ор- 
кестъръ. 2. Ария на д-ръ Дулка- 
мара изъ 1 действие на оп. „Лю- 
бовенъ елексиръ“, (Доницетн), 
изп. Атилио Джушони, басъ съ 
оркестъръ. Около 13.00 ч. точно 
време.

13.00 Бюлетинъ на Б. Т. А.
13.10 1. Уветюра „Маринарела“, оп. 

125 (Фучикъ), изп. оркестра, на 
Едитъ Лоранъ. 2. Кадрнлъ изъ 
оперетата „ПрилЯпътъ“ (Йох. 
Щраусъ), изп. оркестъръ.

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

13.45 Популярснъ концертъ:
1. Уветюра къмъ оп. „Нощниятъ 

лагеръ при Гренада“ (Кройцеръ), 
изп. оркестъръ. 2. Двоенъ кон
цертъ въ ре миньоръ а две ци
гулки (Бахъ), изп. Менухинъ и 
Енеску съ оркестъръ. 3. Шесть 
нЯмски танца (Моцартъ), изп. ор
кестъръ. Около 14.00 ч. точно 
време.

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

БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 иц.
13.10 Катя Петрн, пЯние. 13.30 и 
19.30 Цигански оркестъръ. 22.20 
Концертъ съ уч. на Дохнани: 
„Сватбата на Фигаро“, ув. (Мо- 
цаятъ); Конкурсъ на пиано въ до- г ... ■■ 
миньоръ (Бетовенъ); IV симфония- шв°“с
(Шубертъ). 23.00 Плочи. 24.00 М,О,^Н°_3_ 
Джазъ.

КОШИЦЕ 259 м. 10 кв. 1158 кц.
19.15 Гала-концертъ въ честь на 
Ракоци-маршъ.
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Една радиолампа сспяъстои отъ:
1. Единъ цокълъ оЪ/Жзолирващъ- 

материалъ, съ 4 до 8'металически 
крачка или перца, които съ свър
зани съ вътрешнитЪ органи на ра
диолампата.

Яко ги включимъ паралелно, 
противлснисто 
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Яко имаме две еднакви съпротив
ления, то при паралелното включ
ване общото съпротивление ще бъде 
равно на половината: лве свързани 
паралелно съпротивления по 20,000 
ома ще дадагь 10,000 ома.

Същото правило важи и за само- 
индукциитЬ.

Напротивъ, общиятъ капацитети 
на паралелно свързанитЬ конденса- 
тори е равенъ на сумата на капаци
тети; при последователно включване, 
формулата е аналогична съ тази на 
паралелно свързанитЬ съпротивления

ще бъде

1
15.000

БЕРЛИНЪ [къси вълни]
7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Весела музи
ка. 8.00 Съобщения. 8.15 Весела 
музика. 10.30 Моцарти: Квартети 
за флейта и струни. 11.00 Кон
церти. 11.45 Лека музика. 13.00 
Концерти. 14.00 Съобщения на ан
глийски. 14.15 Концерти. 15.15 Че- 
ло-концерть. 16.45 до 18.00

ПАЛЕСТИНА
ЙЕРУСАЛИМЪ 449 м. 10 к>. 440 кц. 

18.50 Арабска музика. 20.15 Царь 
Давидъ (Хонегеръ) и Ш-а сюита 

• (Чайковски). 21.30 Плочи по же
лание.

консумира 8 ми- 
. тект. Ето защо двурешс- 
лампа може да се загрЪва 

една джобна бате- 
: по-добре, съ две 

джобни бате-

БЕДНИЯТЪ СТУДЕНТЪ 
оперета отъ 
Нар. пЪснн. 
18.30 Духова 
23.00 часа

БЕДНИЯТЪ СТУДЕНТЪ 
оперета отъ Мильокеръ. 23.30 Съ- 
общения.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17,00 Концертъ. 18.10 Продълже
ние на концерта. 19.50 Съвремен
на музика за народни инструмен
ти. 20.30 Актуеленъ прегледъ. 
21.10 до 23.00 часа

СПЕЦИАЛНО ПРЕДАВАНЕ 
Военна вечерь. Същото преда* 
ватъ Бреслау и Кьонигсбергъ. 
23.20 Полит. прегледъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Музика. 19.35 Музика на кй- 
но-органъ. 20.15 Праздннчна му
зика. 21.10 Вижъ Виена. 23.35 За-

еднорешъ - 
(триодни), за да бж- 

привлечени електронитЬ, анод- 
напрежение требва да бжде 

30 волта. Какво требва да се 
щото лампата да работи 

при низко анодно напрежение?
Ако се намали разстоянието меж

ду жичката и анода, електронитЬ 
ще могатъ да бъдатъ привлечени к 
съ по-малко анодно напрежение; но 
въ тоя случай се увеличава вж- 
трешниятъ капацитетъ на лампата 
т.. е. анодътъ и жичката ставатъ 
арматури на единъ видъ конденса- 
торъ, чрезъ което се намалява, 
усилвателното действие на лам
пата.

Ако се даде на вътрешната 
шетка, която 
жичката, положително 

емисия

ре- 
е съвсемъ близо до 

напрежение, 
електронна емисия ще се уси
ли и достатъчно ще бъде да се да
де- на анода 20, 12 и дори 8 волта, 
за. да имаме достатъчно електрон
но течение.

Двурешетъчната лампа не може 
да работи като високофреквентенъ 
усилватели или като мощна високо- 
говорителка лампа. Но като демо- 
дулаторъ тя е незам-Ьннма, защото 
съ нея може да се монтиратъ мал
ки и крайно економични приемни* 
чета.

Първата лампа, 
бота начииающъ 
е б е з с п о р и о 
А 441 Н Филнпсъ и 
У 409 Д Валво ь 
функенъ. Лампата 
тири електрода: 1

БААТ. ДЪРЖАВИ
КОПЕНХАГЕН! 255 м. II ка. ПЯ КЦ.

21.00 „Баядерка“, оперета отъ 
Калмаиъ.

МАДОНА 515 м. 50 кв. 583 кц.
19.45 Ноктюрна и серенади. 20.15
Популярна музика. 22.00 Варшава.

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

20.05 Цигулка. 20.30 Концертъ: Па* 
вана и контрадансъ (Ханъ); Ма- 
вританска пЬсень (Турина); Фаи- 
точини (Л еко к ъ); Панаири 
(Шмитъ). 21.30 Ивона Аструкъ 
изп. на цигулка псть мелодии отъ 
Прокофиевь. 21.45 Мадмуазелъ 
Толкозъ по-добре. 22.30 ФЕСТИ- 
ВАЛЪ ДЕБЮСИ. Три ноктюрна 
и три пЬсни на Шарлъ Орлеански; 
Мъченичеството на св. Себа- 
стианъ. 24.45 Фокстроти.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Лека музика и романси. 20.30 
Плочи. 22.30 Огъ Опера-Комикъ.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 640 кц.
20.45 Комедиенъ-хармониститЪ. 
22.00 Шансони. 22.30 Парижъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.00 Препредаване. 19.45; 21.00 
22.00 Плочи. 22.30 Парижъ.

ИТАЛИЯ

12.00 Симф. 
фонии. 14.30 
Итал. симф. муз. 
19.07 Арабска 
22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.10 Съобщ. на български. 20.37 
Нзь „Фаворитката“ (Доницсти).
21.15 Тенорьтъ Казисъ.

РИМЪ II 245 м. 60 ив. 1222 кц.
21.05 Италиански пЪсни.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Концертъ на Парижкия квии- 
т.етъ. 30.20 Милано. 22.00 Симф. 
концертъ: Партитура (Гедини); II 
симфония (Малипиеро); Сици
лианската вечерня (Верди). 23.10 
Песни и ритъм ь.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.15 Танци. 20.20 Плочи. 22.00 Отъ 
Кралската Опера.

Сватбата на Фигаро 
опера въ 4 д. отъ Моцартъ.

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

12.15 Творби на Джорджъ Вуудъ. 
13.05 Конц. 16.30 Лека музика.
17.30 Лека музика. 17.30 И. Ди- 
гамъ, пЬиие. 18.00 Парчета за 
флейта. 20.00 ГолЪмъ забавенъ 
концертъ. 22.00 По случай две го
дишнината отъ смъртьта на Ши- 
мановски, уч. Е. Умилена, чело: 
111-а симфония; П-и конц. за ци
гулка; Мандрагора, балетъ. 23.25 
II. Левицки, пиано.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.00 Сонати за цигулка на Мо
цартъ.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.

19.30 Плочи. 20.00 Лека музика, 
изп. прочути оркестри. 21.30 Кон
цертъ народна музика. 23.20 Ма
хало Белъ съ своигЬ мучачосъ.

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86: 19.82:25.53.

8.30 Пъстра музика. 9.00 ВВС. орк. 
9.50 Интимно кабаре. Оргелъ. 
14.00 ВВС орк. 15.00 Кларинетъ, 
саксофоиъ и пиано. 16.20 музикъ- 
холъ. 17.20 ВВС воененъ орк. 19.35 
Октетъ. 21.00 ВВС орк.. 22.00 ВВС 
ревю-оркестъръ. 23.40 Лека му
зика.

РИМЪ [КЖСИ ОЪЛНИ) 25.40
муз. 13.00 Оперни сим- 

0 Лека музика. 17.00
18.15 Лека муз.

муз. 20.38 Пиано.

БЮРиикь

ЮГОСЛАВИЯ 
бЬЛГРАДЪ 437 м. 20 ка. 084 кц. ’ 

13.00 Лека музика: Вълшебния 
стрслецъ, ув. (Лорцингъ); Две ме
лодии (Фримлъ); Два романса 
(Шаминадъ); Австрийски селски 
танци (Шьонхеръ); Младата ме
сечина (Ромбсргъ). 13.35 Лека му
зика: Марта Егертъ пЪе; Две ме
лодии (Офенбахъ); Филмова пЬ- 
сень (Мильокеръ). 14.00 Инф. 
14.10 Народни пЬсни пЪе Богдана 
Войновичъ; Крозъ поночъ; Ко се 
опо брегомъ шедче; Мислимъ ра- 
но, пиле мое мало; Ой девойко; 
Хладенъ вЪтъръ; Прошетао Муйо 
младъ. 17.45 Народна музика. 
18.00 Александърь Слатинъ, чело. 
18.30 Концертъ: Крадливата
сврака, ув. (Росини); Три девойки 
(Шубертъ); Трубадури, сюита 
(Амадеи); Силвия (Дслпбъ). 19.50 
Народснъ оркестъръ. 20.10 Инф. 
21.00 Лили Попсъ пЪе югославян- 
ски романси. 21.30 Олга Махай- 
ловичъ, пиано. 22.00 Варшава. 
23.15 Отъ кафаиа.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц. 
21.00 Плочи. 21.10 Драми. 23.15 

“Концертъ.

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

12.00 и 13.05 Лека музика. 13.30 
и 14.30 Разнообразна музика. 17 
Фанфари. 19.15 Квартетъ въ до- 
мииьоръ (Моцартъ). 19.45 Ванда 
Ландовска, клавесинъ. 20.15 Ру
мънска музика. 21.10 Концертъ 
съвременна румънска музика: 
Конц. № II за струни (Силвестри); 
Три гротески танца (Ванчеа);
22.30 Румънска рапсодия (Еле- 
неско); Румънска фантазия (Бран- 
зл’1); Багатела (Рогалски). 23.15 
Отъ рестораитъ.

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

БезработиигЬ музиканти. 
1-130 Плочи. 18.10 Цигански орк.
19.30 Концерт!.. 20.30 Отъ Крал
ската опера

_____ (Ралфъ), 
2. Анно Дацу-

_____ х.._г___„ комедиенъ 
хармониститЪ. 3. Мелодия (Ру- 
бинщайнъ), изп. оркестъръ. 4. 
Двамата на мЪстото на карани- 
цера (Кройдеръ), изп. оркестъръ 
съ пЪние.

17.50 ПролЪтни грижи за саксий- 
нитЪ цвЪтя, говори Гена Папазо
ва Антонова, агрономъ-специа- 
листъ.

18.00 3 м. 1. Увертюра къмъ опере
тата „Орфей въ Ада“ (Офен
бахъ), изп. оркестъръ. 2. Серена
да (Тозели), изп. Бениамино Джи- 
ли, теноръ. 3. Люлчина пЪсснь 
(Ярпефслдъ), изп. оркестъръ. 4. 
Заспи мое русо ангелче (Фрай- 
еръ), изп. Ерна Закъ, сопрано., 
5. Зефира, интермецо (Зиде), изп. 
оркестъръ,

18.20 „За мжжка рожба", разказъ 
отъ Димитъръ Талевъ, чете На
дежда Костова, артистка отъ На
родния Театъръ.

ВЕЧЕРЬ
18Л0 Забавна и танцова музика.
19.00 Народна музика.

Отело 
опера въ ч. д. отъ Верди.

КОШИЦЕ 259 м. 10 кв. 1158 кц.
19.00 „Карпаторуска душа“, 
пиеса па руски езикъ.
Данни, чело.

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.
19.00 Концертъ. 22.30 Танци.

ария на Норма изъ 
оп. „Норма" (Белини), изп. Мар
та Егертъ, сопрано съ оркестъръ. 
2. Последна роза изъ оп. „Мар
та“ (Флотоу), изп. Хилдегардъ, 
сопрано съ оркестъръ. 3. Питамъ 
подтиснатото си сърдце, ария 
изъ оп. „Севилскиятъ бръснаръ" 
(Росини), изп, Ерна Закъ, сопра
но съ оркестъръ.

13.27 Радио постъ: беседа за граж
данина и младежа.

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

13.45 По случай годишнината отъ 
смъртьта на Мусоргски (28. III. 
1881. г.): Картини отъ една из
ложба (Мусоргски-Раве.гь), изп. 
оркестъръ. Около 14.00 ч. точно 
време.

14.15 Търговски съобщения.
1420 Забавна и танцова музика. 
15.00 Край.

СЛЕДЪ ОБЪДЪ
17.30 Часъ за семейството:

1. Нощенъ прегледъ 
изп. оркестъръ. 2. 
малъ (Морена), изп.

2. Единъ балонъ, стъкленъ или 
стоманенъ, отъ който въздухътъ е 
изсмуканъ до известна степень.

3. Електроди, т. е. вжтрешни ор
гани на радиолампата.

СгящественитЬ електроди на всЬ- 
ка радиолампа ск катодътъ и аио- 
дътъ.

Катодътъ на радиолампата (за 
примЬръ взимаме батерийни лампи) 
е една метална жичка покрита съ 
специаленъ металенъ окисъ, богатъ 
съ електрони.

Анодътъ е една метална плочка, 
[поставена на известно разстояние 
надъ жичката.

Ако съединимъ крачката свърза
ни съ този електродъ съ плюса и 
минуса па една джобна батерийна. 

| (отоплителна батерийна), жичката 
ще се загрЪе и известно число елек- 
тропи ще се отдЪлятъ отъ металния 
окис!» и ще образуватъ надъ жич
ката малко електронно облаче.

Да съединимъ анода, напр. съ 
плюсъ 60 волта на една батерия 
(тъй’ наречената анодна батерия); 
минуса на анодната батерия свър- 
заме съ плюса на отоплителната ба
терийна.

Ние знаемъ, че електроните сж 
отрицателно заредени частички. А 
тъй като анодьтъ е силно положи- 
теленъ, то електроните ще бгкдатъ 
привлечени отъ него и между пло
чата и жичката ще почне да тече 
електроиенъ токъ. Същевременно, 
безвъздушното пространство меж
ду катода и анода става провод- 
никъ на електричество и слабъ 
токъ протича презъ веригата ото
плителна батерийна — жичка — 
анодъ — плюсъ анодна батерия — 
отоплителна батерийна.

Електронното течение, именно, е 
използувано за усилване на високо- 
фреквентнитЪ колебания. За тази 
цель между жичката и анода се по- 
ставя единъ третъ електродъ, на
речеш. решетка, който има видъ на 
спирала или гъста мрежа. Високо- 
фреквеитнигЬ колебания се прила- 
гатъ къмъ решетката, наслагатъ се 

1 върху електронното течение, и
■ привлечени отъ анода, явяватъ се 

усилени, т. е. съ по-голЪма ампли
туда, въ анодния кръгъ.

■ РадиолампитЪ се използуватъ ка* 
; то високофреквентни усилватели,

демодулатори (детектори) и низко* 
фреквентни усилватели.

стъръ. 5. Отъ успЪхъ къмъ ус- 
пЪхъ (Плесовъ), изп. Метрополъ 
вокалистит!. съ оркестъръ.

22.50 Общъ седмиченъ прегледъ на 
нЪмски езикъ.

23.00 Танцова музика.
23.30 Край на предаването.
РАДИО-ОАРНД 235.1 м. 2 кв.1276кц.
12.00 Пенка Милева и „примор- 

тройка" изп. нар. пЪснн.
12.30. „Проблемътъ на възпитание
то", говори Надя х. Йовкова. 
12.45. Цитровъ Концертъ. 12.55. Но- 
вини, борси, точно време. 13..10 
ОбЪденъ концертъ. 13.45. Отъ во
кални и инструментални сола.
19.00. Народна музика. 19.15. За
бавна музика — изп. на две кита
ри ЦвЪта Върбанова и Иля До
чева. 19.35. Изъ нашето Черномо
рие: 18. Игнатово блато, чете ар
тиста Люб. Поповъ. 19.50. Мара 
Иванова изп. котленски пЪснн. 
20.15. „Момата — родолюбка въ 
народната ни п+.сень“ — отъ В. 
Савовъ.

ва на^инаюши 
ДВУРЕШЕТЪЧНА ЛАМПА 

А 441 Н
ь което има ра- 

радиолюбитель 
двурешетъчната 
ч съответни гК 

и РЕН 704 д Теле-.
А 441 Н има че- 

една жичка, две 
решетки и анодъ. Жичката се отоп
лява съ 4 волта и консумира 8 ми- 
лиамиера токъ. I 
тъчната ■
икономично съ < 
рийка или, още 
свързани паралелно 
рийки по 4 волта.

Решетката, която е най-близко Ло 
жичката се нарича вжтрешна ре
шетка; (П); най-отдалечената (Г-) 
се нарича външна решетка. Цокъ- 
лъгъ на лампата има 4 крачка и 
едно странично винтче. Даваме раз
положението а крачката, гледано 
отдолу. А е анодътъ, Ф и Ф — 
жичката, Г’ вътрешната решетка, 
Г’ — външната решетка.

Въ обикновенитЬ, 
тъчни лампи 
датъ 
ното 
п^не 
направи,

ОБЪДЪ
12.00 Народна музика отъ 

изп. приморската тройка.
12.30 Канъ вестникътъ получаваше 

и получава новинит! си, сказка 
отъ Йорданъ Крумовъ.

12.45 ОбЪденъ концертъ:
1. Потпури изъ оп. „Манонъ" 
(Масне-Таванъ), изп. оркестъръ.
2. СмЪхъ и бЪгство, ария изъ оп. 
„Мефистофелъ“, (Бойто), изп. Фео- 
^оръ Шаляпйнт1»'. 3. Ария съ хоръ 
изъ оп. „Мадамъ Батерфлай", 
изп. Шоридинъ, сопрано съ хоръ 
и оркестъръ. Около 13.00 ч. точ
но време.

13.00 Бюлетинъ на Б. Т. А.
13.10 Продължение на обЪдния 

концертъ:
1. Чисти очи, 

, „Норма“ 
Егертъ,

радиооркестра.
21.00 Концертъ на Маргела Барети, 

пиано.
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 Лиляна Табако

ва, сопрано:
1. Ария изъ оп. Лучия де Ламер* 
муръ (Доницети). 2. КамбанитЪ 
(Емилъ Депортъ). 3. Моя весела 
годеница (Е. Депортъ). 4. Ария 
изъ оп. „Вюрма" (Крелини). Око
ло 22.00 ч. точно време.

22.25 Забавна музика:
]. Любовенъ парадъ (Ривели), 
изп. оркестъръ. 2. Кадрилъ въ 
петь фигури (Одранъ), изп. ор- 
кестъръ. 3. Желалъ бихъ да умра 

Тости), изп. Тино Патиера. 4. Се
ренада (Плесовъ), изп. орке-

бпвна и танцова музика. 1.00 до 
4.00 Пъстра музика.

ЩУТТАРТЪ 523 М. 100 кв. 523 кц.
17.00 Концертъ. 19.00 Плочи. 21.10 

| Заб. концертъ: (Лехаръ, Шу-
бертъ, Брамсъ, н др.). 22.00 Гьо- 
тева вечерь 23.35 до 1.00 часа

ДАФНЕ
Буколична трагедия въ едно 
действие отъ Рих. Щраус!». 1.00 
до 3.00 Концерт!».

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
19.20 Камерна музика: 1. Конц. 
за пиано и струненъ орк. (Бахъ). 
2. Коицерто гросо (Геминиани). 3.
11зь концерти гросо (Корели).
21.10 Радио-писска. 22.00 Съвре
менни компонисти, уч. тенорз» и 
цигулка. 22.20 Весело музикално 
предаване (сопрано, теноръ, флей
та и орк.). 23.30 до 1.00 Танцова 
музика.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 650 кц.
21.30 до 1.00 часа

САМО ТАНЦИ 
участвува голЪмъ танц, 
прано, тенор!» и китара.

ЛАЙПЦИГЪ 302 м. 120 кв. 785 кц.
19.20 Пъстро и весело (плочи!).
21.10 до 23.00

ВЕСЕЛИ ТАНЦИ
23.00 Съобщения. 23.30 до 1.00 За
бавна и танцова музика.

3 4- »5 -г 15
75.000

75,000
75.000

И 23“

СОФИЯ
Варна, Сгара«3агора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ; ободрителни думи; 
точно време. 7.05 Четвъртъ часъ 
радиогимнастика. 7.20 Народна му- 
нка. 7.30 Новини; точно време. 7.45 
лека муика. 7.55 Църковенъ кален
даръ; домакински съвети. 8.00. За
бавенъ концертъ:

1. ПЪсеиь въ мечти (Р. Фримлъ).
2. Интермецо (Руцелъ). 3. Нощенъ 
прегледъ (Ралфъ). 4. Фантазия изъ 
оперетата „Маскоть“ (Одранъ).
5. Веселиятъ Хамбургецъ (Алексъ 
Жос). 6. Хроматична (Мюкъ).
7. Чардашъ № 2 ...... '
8. Полка-потпури
9. Цика (Михилсъ).

8.30 Край.

ЛАМПОВА ДЕТЕКЦИЯ

Да разгледаме внимателно дветЪ 
схеми на детекцията — кристална 
и лампова. И въ двата случая има
ме самоинд\-кция и капацицетъ 
т. е. единъ трептящъ кртнгъ. Бла
годарение па системата пружин
на — кристалъ, промЪнлнвиятъ ви
сокофреквентенъ токъ е пропуст- 
натъ само въ едно направление и 
минавайки презъ слушалката заста
ва да се колебае металическата и 
мембрана.

При лампова детекция, решетка
та на лампата е съединена съ треп
тящия кржгъ чрезъ единъ конден- 
саторъ и едно съпротивление.

Ние знаемъ, че всЬкн високо
фреквентенъ периодъ се състои огъ 
два алтсрнанса — положителенъ и 
отрицателенъ.

При положителния алтернансъ. 
решетката става по-положителна >1 
същевременно привлича по-неч-.' 
електрони, които бидейки отрица
телни, зареждатъ отрицателно ре
шетката. Следъ положителния ал
тернансъ на радиовълната, иде от
рицателният!», отъ който решетката 
става още по-отрицателна и т. н. По 
този начинъ, решетъчниягь кон- 
денсаторъ се зарежда отрицателно, 
С1» други думи на отрицателните ал- 
тернанси се дава предимство предъ 
положителните. Колкото за внео* 
коомното съпротивление, наречено 
утечка, чрезъ него отрицателният!» 
пълиежъ се изпразва бавно: ако 
решетката стане крайно отрицател
на, нема да има никакво електрон
но течение.

И тъй въ решеткта останатъ са- 
отрнцателннте алтернанен — 

(Следва на стр. 5)

19.15 Цикълъ: История на симфо
нията, говори д-ръ В. Спасовъ.

19.30 Симфония ЛЪ 6 въ си миньоръ,
•• оп. 74, наречена Патетична (Чай- 

крвеки). Около 20.00 ч. 
време.

20.15 Нашата
отъ Христо
20.00 ч. точно време.

20.30 Дивертименто (Цанко Цан- 
ковъ), изп. Гергана Цекова съ

иорркестра.
Концертъ на Маргела Барети,
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Да предположимъ • че сме свър

зали входящия и осцилаторния 
кржгове на единъ суперъ съ два 
идентични конденсатора, по 450 м. 
м Ф, снабдени съ градуирани отъ 
0 до 100 шайби. Ако настроимъ 
конденсаторигЬ на известни стан
ции, при междинна 135 килоцикла, 
ше имаме следиитЪ данни:

СОФ ия 
барна, Стара» Загора.

= « ь> ч сх 
§3“ 
о о с:
С.О = 
е § =

1605
1325
975
815
725 
660

шя « й 
= “

е н « о о

1470
1180
840
680
590
525

СААРБРЮКЕНЪ 240 м. 17 кв. 1249 кц.
19.50 Малко музика за младнтЪ. 
22.00 Концертъ: Беатриса и Бсне- 
диктъ (Берлиозъ); Проклятие 
(Листъ); Две парчета (Шабрие); 
Алборада делъ Грациозо (Ра- 
велъ); Великдень, ув.. (Р. Корса- 
ковъ). 23.00 Хотъ-джа^ъ.

АНГЛИЯ

т

20.00 ГолЪмъ
— за всички 
стъръ, м<

КАТОВИЦЕ
23.00 Концертъ 
творби на Моцартъ.

ШЕЙЦАРИЯ

ЛОНДОНЪ (КИСИ) 16.86; 19.82; 25.53.
8.45 Дамски квартетъ. 9.20 Му- 
-зикъ-холъ. -13135 Синконна музи
ка. 13.50 Творби на Шубертъ. 
15.00 Тримата скитници свирятъ. 
16.00 ВВС орк. 17.00 Лека симф. 
музика. 18.20 Танци на Мусоргски. 
21.00 Танци. 22.00 ВВС симф. орк. 
дир. Адрианъ Баутъ.

БАЛТ. ДЪРЖАВИ

ВАРШАВА I 1338 м. 120 кв. 224 кц.
12.25 Музика. 13.03 Конц. 16.00 Ле
ка музика. 16.30 Салоненъ орке
стър)». 17.35 Хоръ. 18.15 ГолЬмъ 
концертъ френска музика. 20.00 
Лвовъ. 22.00 X. Щомпка, изп, на 
пиано творби на Шопенъ: 
турно и 4 мазурки и ор. 
„Орфей“, опера Глукъ.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.10 Полски пЪсни. 23.20 Стру- 
пенъ квартетъ — лека музика.

ЛВОВЪ 377 м. 50 кв. 795 кц.
забавенъ концертъ 
станции — орке- 

мецосопрано и теноръ.
Ч 396 м. 12 кв. 758 кц.

лека музика —

| Какъ се иастройватъ суперите
Принципът» на супера се съ-1 практически чрезь 

стои въ постоянното поддържан': 
на известна фреквентна разлика 
между входящия и осцилаторния 
крмгове: тази разлика е равна на 
междинната фреквенции па супера: 
110—135 кц. или 456—472 кц.

Сега ще разгледаме механизма 
на настройката на суперит!» при 
2 или 3 конденсатора на една ось.

Всички конденсатори на двойния 
или тройния агрегатъ сй. напълно 
идентични; освенъ това, всЪки от- 
дЬлеиъ конденсаторъ е сиабденъ 
съ малко измЪняемо конденсаторче 
наречено тримеръ. Благодарение на 
тримера иачалниятъ капацитетъ на 

п ирк. 1> 1, ,
(Дюпаръ); Соната коиДенсатора може да се измъия по

65 
100 
200 
300 
400 
500

М. М. ф.

Отъ. тази 
ме, че:

1. Разликата между фреквенции- 
тЬ на настройващия и осцилатор
ния кржгове е постоянна и“ равна 
на 135 килоцикла.

2. Осцилаторниятъ капацицетъ е 
по-низъкъ отъ капацитета на на 
отронващия се кржгъ — 385 ммФ 
срещу' 500 ммФ при напълно затво- 
ренъ настройващъ конденсаторъ.

3. БобинажитЬ сж тъй направени 
шото при 0 градуса на шайбата, 
разликата е точно 135 килоцикла, 
при началенъ капацитетъ отъ 
65 ммФ (началенъ капацитетъ на 
конденсатора е 25 ммФ, плюсъ со- 
бствениятъ капацитетъ на бобина
та 40 ммФ).

Индуктансьтъ на настройващия 
кржгъ е 180 ммХ и 150 ммХ на ос
цилаторния кржгъ.

Ние имаме обаче 2 конденсато
ра на една ось (третиятъ, бандфил- 
тренъ конденсаторъ не ни инте
ресува).

Какво трЪбва- да направнмъ що- 
то при затворено положение на 
осцилаторния- конденсаторъ копа- 
цитетътъ му да бждс само 385 
ммФ?

За тази цель, последователно съ 
конденсатора (или съ 'бобината 
тр-Ьбва да се включи единъ 
цнтетъ, нареченъ падннгъ, 
се изчислява по формулата

1 1 , 1
— - ~ + е? т- е'

— + 2_ 
500 X
X + 500

500 X

РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ)
12.00 II д. на „Последниятъ 
лордъ“. 13.00 Лека музика. 14.30 
Италйан. пЪсни. 18.15 Творби па 
Григъ. 19.07 Арабска музика. 20.38 
Изъ „Манонъ“. 22.00 Милано.

ВАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.10 Съобщ. на бълг.; урокъ ита
лиански. 20.37 Лека музика 21.15 
Спираното Вианслп.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.15 Цигуларьгь Виторио Ема
нуеле.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Танци. 20.20 Милано.
Отъ Кралската Опера:

БОРИСЪ ГОДУНОВЪ
опера въ 4.; д. ’ отъ~МУсоргски.* — 

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.15 Георгъ Мендипи, цигулка.
23.30 Георгъ Лиги, чело. 24.15 
Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Оперетни от
къслеци. 21.30 ПЬсни съ пиано. 
21.00 Концертъ. 23.00 Танци.

ПОЛША

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.
19.35 Творба на Анри Феврие. 20.05 
Лека музика. 20.30 Юпитер ь — 
симфония (Моцарти). 22.00 Мело
дии. 22.30 Шансони. 22.45 Отъ Ор- 
леанската консерватория: Шехе- 
резада . (Р. Корсаковъ); Алсестъ 
Глукъ); Фрайшуцъ (Всберъ); кон
цертъ за чело и орк. (Дворжакъ);
Три мелодии (,", .... . 2............ _
(Франкьоръ); Руски танцъ (Ля- 
довъ); Късъ животъ (Фала).

НИЦА 253 м. 60 кв. 1115 кц.
20.30 Парнжъ. 22.30 „Музиката и 
Ориентътъ“: Шехерезада (Р. Кор
саковъ); Трагедията па Саломе 
(Ф. Шмитъ).

ЛИОНЪ ПГГ 463 м. 100 кв. 648 кц.
19.35 Парижъ. 21.45 Романтиченъ 
конц.: Тримата цигани (Листъ); 
Когато спя; ФонтанитЬ на вилата 
д'Есте. 22.30 Плочи. 23.00 Кон
цертъ на бившитЬ ученици на - 
Лиежката консерватория: Трио 
въ ми миньоръ (С. Сансъ); Ин
тродукция и родно (С. Сансъ); 
Китайски тамбуринъ (Крайслеръ); 
Романси; 7 вариации (Бетовенъ).

ИТАЛИЯ

Фридрихъ) 2. Баронътъ 
джия (Коло). 3. Обсртасъ, 
ка (Виенявски). 4. 
(Мидлетонъ). 5. Тамъ . 
(Мидлетонъ). 6. Сцената 
медиантитЪ изъ 

■вТ.ста“ (Сметана).

ХАМБУРГЪ 332 м. 1С0 кв. 904 мц.
19.00 Празл. музикална вечерь.
21.10 Плочи. 22.30 Плочи. 23.20 
Р. Шумаиъ: Соната Ф-молъ оп. 14 
зп пиано „Концерт, без», орке- 
стъръ“ 24.00 Мсз отъ Виена.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 650 г<ц.
19.20 Лео Айсолдъ енири! 20.00 
Политически прегледъ, 20.15 Му
зика изъ новнтТ. тонфилмн. 21.10 
до 23.00 часа

ШУМА НОВА ВЕЧЕРЬ 
уч. голТ.мъ орк. и спирано.

ЛАЙПЦИГЪ 302 м. 120 кв. 705 кц.
19.20 Камерна музика. 20.30 Весе
ли мелодии. 21.10 Хоровъ-кон
церт). 21 40 Заб концертъ.

ФРАНЦИЯ

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
20.15 Оперетите на Иох. Шраусъ. 
21.00 Сюита леки мелодии. 22.30 
Концертъ за елита.

ПАЛЕСТИНА
ЙЕРУСАЛИМЪ 449 М. 10 кв. 668 кц.

19.30 Арабска музика. 20.00 Еврей
ска ориенталска музика. 20.45 Сан
тиментална музика. 21.00 Оперна 
ария. 21.25 Малка сюита (Де- 
бюси).

■р

= Й

! §

Ако ни'.- 
па падинга 
2000 ммФ 
тетъ — при дЬлеиисго 
пилаторната шайба — 
400 ммФ вм+.сто 3-5 ммФ, 
къмь средата /делението 66). I I- 
паиитетьгъ ше се измЪня съ сам 
5 ммФ (отъ 255 ще стане 260К зил 
чи, съ падинга се ичмЪпя настрой
ката въ горната часть на диапа
зона.

Да предположимъ, че величина 
та на тримера варира между 0 и 15 
ммФ; при дЪлеиието О, капаците- 
тътъ отъ 64 ще стане 77 ммФ, ка
то намали фреквенцията на осци- 
лацията отъ 1610 на 1480 кц., дока- 
то на точката 66, капацитетълъ 
отъ 255 ще стане 262, съ други ду
ми изменението е много слабо 
820—810 кц. — само 10 килоцикла. 
Значи съ тримера се настройва 
долниятъ диапазонъ.

И тъй, благодарение на падинга 
и на тримера може да се постигне 
точно съвпадение въ три . точки 
и едно максимално отклонение отъ 
1,4 килоцикла въ другите точки.

Да предположим^, че радиолю- 
бительтъ има прецизни бобини и 
точно изработена скала. Настрой
ката на средни вълни ше стане по 
следния начинъ:

Поставяме стрелката на Буда
пеща и съ падинга усилваме прие
мането, като си служимъ за про
верка съ магическото око или ми- 
лиампермегьръ включевъ между 
първичната на втория междиненъ 
трансформаторъ и плюса.

Поставяме стрелката на Стара- 
Загора или Радио-Лионъ и регули
раме тримера. Радно-София тре
бва да се приема точно на местото 
си на скалата. Чрезъ леко измене
ние на падинга и на тримера, при- 
емннкътъ се настройва точно, ако 
бобините и скалата сж точни.

Тази настройка е много лесно 
при МФ 456—172 килоцикла. При 
110—135 кц., когато има банд- 
филтъръ, настройката значително 
се усложнява. Търсимъ Стара-За- 
гора съ отде.тенъ осцилаторенъ 
конденсаторъ — т. е. безъ три
меръ и падннгъ. Регулираме три
мерите на първите два конденса
тора. Следъ това откачваме отдел
ния конденсаторъ и свързваме осн- 
латорната бобина съ третия кон 
денсаторъ на тройния агрегатъ. 
като добиваме максимално откло
нение на индикатора чрезъ рггулл 
райе на тримера му.

Раднокурсъ за начинающи 
значи внеокофреквентниятъ токъ е 
демодулиранъ т. е нзправенъ н за
действува мембраната на включени
те въ анодната верига слушалки.

Този вндъ изправене се нарича 
решетъчна демодулацня и се съ
стои отъ:

1. Изправяне 
кржгъ.

2. Усилване на изправеното 
преженне въ анодния кржгъ.

Величината на решетъчния кон
денсаторъ е обикновено 200 см.; 
съпротивлението е от» 1 до 3 ме- 
тома.

Преимуществата на ламиовата де
текция предъ кристалната

1. Стабнлность. Докато въ кри
стала требва да се търси най-ч\ в- 
ствнтелната точка, ламповата де- 
модулацня е постоянна.

2. Собственото съпротивление па 
кристала е слабо, 500—700 ома; а 
тъй като крнсталътъ е свързанъ 
паралелно съ трептящия кржгъ, по
следният» е силно загйшенъ и по
ради топа е крайно несслективенъ 
При решетъчна детекция селектнп- 
ностьта е много по-внеока.

3. Въ кристалните детектори има 
само демодудацнч па внеокофрек- 
всктнптЬ токове; демолулирапнчтъ 
токъ е уенленъ при лампора де
текция.

4. Благодарение на реакцията, 
чувствителността на ламповнгЬ 
текгорн става теорихмчеекц без
крайна!

23.30 Часъ за всички: Генка Спиро- 
на и народниятъ оркестъръ * 
пълняватъ народйа музика.

24.00 Край па предаването.
РАДИО-ВАРНА 235.1 м. 2 кв.1276кц. 
12.00. Забавна музика. 12.10. Часъ 
на морето: 1. Фанфари. 2. Сказка, 
— изп. лейт. Данаджиевъ. 3. Кон-, 
цертъ на флотския духовъ орке
стъръ, капелм. Я. Попилиевъ. 4. 
Фанфари. 12.55. Новини, Борси, точ
но време. 13.10. СмЪсенъ кон
цертъ. 13.45. Концертъ. 18.00. Часъ 
на малките слушатели: I. Приказ

ки — четатъ Павлинка Попова и 
Дим. Стратевъ. 2. Музика. 3. „Си

ньото тветс“, раднопиеска, изп. 
артисти отъ Вар. народеиъ театъръ. 
19.30. Нашпятъ седмичснъ разказъ: 
чете Пенка Икономова, артистка. 
19.45. Концертъ на Бончо Боневъ, 
чело.

ЮГОСЛАВИЯ
БЬЛГРДДЪ 437 м. 20 кв. 686 иц.

13.00 Народни песни иЬе Оливе- 
ра Миодраковичъ: Благо ми па 
виру; Богата съмъ имамъ снега; 
Есилъ ли се насилвала; Я има- 
дохъ коня врана; Ко е сърдце; 
Гние, вехне сърдце у менека. 
13.35 Лека музика: Сладки ше- 
керъ (К)нгъ); Гранцингъ (Бснац- 
ки); Болеро (Равелъ); Виена, гра- 
дътъ иа моите сънища (Спомни- 
ски). 14.00 Инф. 14.10 Шрамелъ- 
квартетъ. 18.20 Концертъ: Орж- 
жейниятъ майсторъ, ув. (Мор- 
цингъ); Лукреция Борджия (До 
пицети); Олавъ Григвазонъ 
(Григъ); Жени, вино, песни (Щра 
усъ); Гренландска сюита (Фрсдс- 
рнксенъ). 19.15 Аптекарьтъ (Хай- 
дънъ). 20.10 Инф. 21.00 Хуморъ.
21.00 Раша Раденковичъ и Драг. 
Сеферовнчъ пЬятъ песни и ро
манси. 23.15 Танци.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
21.00 Тамбури. 21.45 Плочи. 22.15 
Академнчииятъ вокален!» квии- 
тетъ. 23.15-Соло кларинетъ.

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

12.00 Плочи. 13.05 и 14.30 Танци, 
лека и народна музика. 19.02 Ле
ка музика — препр. отъ галерии
те Лафайетъ. 20.15 Оркестъръ 
Лучеафърулъ. 21.10 Френски сим
фонични поеми. 22.15 Артуро 
Гофманъ пЬе. 23.00 Отъ ресто- 
рантъ.

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

13.10 Цигански орк. 14.30 „Трам- 
вайджиите“ свирятъ. 18 10 Атила 
Раизато, цигулка. 19.10 Джазъ. 
20.00 Пиано. 22.30 Отъ Висшето 
музикално училище 23.20 Циган
ски оркестъръ. 24.30 Танци.

КОШИЦЕ 259 м. 10 кв. 1158 кц.
19.30 Руска програма. 20.00 Б.- 
Пеща.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИНЪ (ктлеи вълни)

7.05 Нар. песни. 7.10 Заб. музика. 
8.00 Съобщ. иа аигл. 8.15 Заб. му
зика. 10.15 до 11.30 часа

БЕДНИЯТЪ СТУДЕНТЪ
11.45 Концертъ. 13.00 Концертъ. 
14.15 Продължение. 15.15 Малко 
музика. 16.45 Моцартъ. Квартетъ 
за флейта и струни. 17.15 Духова 
музика. 17.40 Нар. песни. 17.453а- 
бавна музика. 18.45 Камерна му
зика. 19.30 Новости на аигл. 20.00 
Португалска серенада. 21.45 Нем
ски и английски песни. 22.30 Ле
ка музика.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
19.20 Шведски народни и детски 
пЪсни (уч. сопрано). 19.40 Раз
нообразно предаване. 20.30 Акту- 
аленъ прегледъ. 20.50 Съобщения 
на украйпеки езикъ. 21.10 Про
летна вечерь. 23.30 до 1.00 Музи
ка отъ Виена. 1.00 до 4.00 Забав
на музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
19.20 до 19.40 часа

БЕЗСМЪРТНИ ГЛАСОВЕ 
Карузо—Шаляпинъ

21.10 Лека и танцова музика. 22.10 
Радио-пиеска. 23.30 Танцова му-., 
зика. 1.00 до 4.00 Заб. музика.

ЩУТГАРГЬ 523 м. 100 кв. 523 кц.
19.00 Музика за стари и млади. 
20.00 Ерна Закъ пее! 20.45 Вал
сове. 21.10 Радио-пиеска. 22.20 
Хубави плочи. 22.30 Камерна му
зика. 23.30 Препредаване отъ Ли- 
сабонъ (Германо-португалска ве
черь). 24.00 Танцова музика. 1.00 
до 3.00 Концертъ.

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
17.00 Пъстра музика. 19.20 Кон
цертъ: Клавирно-трио въ Д-дуръ, 
оп. 19 (Мюлеръ). 2. Деветь вариа
ции върху една тема въ А-дуръ 
за две пиана (Вайсмапъ). 20.15 Ти
ролски нар. песни. 20.30 Весели 
шведски мелодии. 21.10 Междуна- 
роденъ концертъ: 1. Ноктурно 
изъ „Лирични откжелеци" (Григъ) 
2. Нощна музика, оп. 23 № 2 (Шу- 
манъ). 3. Ноктурно въ Есъ-дуръ, 
(Филдъ). 4. Ноктюрно въ есъ- 
дуръ (Дебюси). 5. Ноктурно, оп. 
55 № 1 (Шопенъ). 6. Ноктурно, 
оп. 20, № 2 (Сгамбати). 7. Нок
турно изъ „Сюита еспаньола“ (Ал. 
бепицъ). 22.00 Политически пре
гледъ. 22.20 Концертъ — Бахъ— 
Регеръ.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м, 120 ив. 1031 кц.
17.00 Концертъ. 19.00 Солисти 
свирятъ. 20.00 Танцова музика — 
П. Арко пее! 21.10 Оперна и опе
ретна музика. 23.40 до 1.00 Духо
ва музика.

1 

385
1 

385 
500 X = 385 X 4- 192,500

115 X = 192,500
X = 1674 ммф.

При включването иа падинга въ 
осцилаторния кржгъ, капацитетът!» 
на изменяемия конденсаторъ расте 
относително по-бърже въ началото, 
отколкото безъ включенъ падннгъ 
По този начинъ, настройката на 
осцйлйтора ще бжде малко въ 
авансъ отъ правилната величина, 
такъвъ резултатъ е неудонлетпо- 
рителенъ, защото настройката на 
кржговетЪ не съвпада пито въ ед
на точка на целия диапазонъ, ос
венъ въ началото н въ края, гдето 
има много малко станции,

Ето защо точно съвпадение тре
бва да стане поне въ 3 точки: въ 
началото, въ края и въ средата на 
диапазона: при това условие, на
стройката ще бгкде достатъчно точ
на. Тази растройка се постига

изъ
на краля“.

_______  , английски
оперетата „Балъ въ Савоя“ (Аб- 
рахамъ), изп. Гита Алпаръ, соп
рано съ оркестъръ.

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

13.45 1. Алзаски сцени, сюита (Мас- 
не), изп. оркестъръ. 2. Балетна 
сюита (Попи), изп. оркестъръ. 
Около 14.00 ч. точно време.

14.15 Търговски съобщения.
14.20 Забавна и танцова музика.
15.00 Народна музика — изп. гру

пата „Българска песеиь“.
15.30 Край.

СЛЕДЪ ОБЪДЪ
18. 00 Часъ за детето: съ участието 

па Никола Балабановъ, групата 
на Спя Янакиева и др.

ВЕЧЕРЬ
19.00 Сжбчо Сжбевъ, баритонъ из

пълнява български песни.
19.30 Българската военна мисъль, 

пернодиченъ печатъ и книга, 
сказка отъ Ив. Стойчевъ полков- 
ннкъ о. з.

19.45 Концертъ на Алма Таджеръ, 
пиано:
1. Баркарола (Шопенъ). 2. Три 

прелюдии (Дебюси). 3. Камбани 
(Ляпуновъ). Около 20.00 ч. точ
но време.

20.15 Предаване опера „Селска че- 
сть“ (Маскани).

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

21.45 Забавна музика.
21.50 Търговски съобщения. Около 

22.00 ч. точно време.
21.55 Симфония № 1 въ до миньоръ, 

оп. 68 (Брамсъ), изп. оркестъръ
2. Доиъ Жуанъ, симфонична по
ема, оп. 20 (Р. Щраусъ), изп. ор
кестъръ. Около 22.00 ч. точно 
време.

23.00 София и околностите, сказка 
на есперанто.

23.10 Танцова музика.

СУТРИНЬ.
/.00 Маршъ; ободрителни думи. 7.05, 
четвьртъкъ часъ радиогимнастика. 
/.20_Лека музика. 7.20 Лека музи
ка. /.30 Новини; точно време. 7.45 
Народна музика. 7.55 Църковен!» 
календаръ; домакински съвети. 8.00 
Забавенъ концертъ:

1. Триумфална полка (Кроегеръ 
....................  шега-

, мазур- 
Бригадата

на югъ
. ..а съ ко- 

„Продадепа не- 
_ ------------- 7. Веселякътъ

(Вертеръ-Керменъ). 8. Оазисъ 
(Енгелманъ). 10. Любовна пЪсень 
(Крайслеръ).

ОБЪДЪ —
12.00 Забавна музика:

1. Японски танцъ на фенерите 
(Йошитомо), изп. оркестъръ. 2. 
Любовна радость (Крайслеръ), 
изп. Единъ Лоранъ съ оркестъръ.
3. Унгария, потпури (Лсополдъ), 
изп. оркестъръ. 4. Хубавата По-, 

лииъ, полка-мазурка (Мильо- 
керъ), изп. оркестъръ.

12.15 Обедснъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Венециан
ския карнавалъ“ (Тома), изп. ор
кестъръ. 2. Фантазия изъ оп. 
„Тоска“ (Пучинн), изп. орке
стъръ.

12.30 Репортажъ 
библиотека.

12.45 Продължение 
концертъ:
1. Късно е вече, дуетъ на Марга
рита и Фаустъ изъ оп. „Фаустъ“ 
(Гуно), изп. Дж. Фараръ, сопра- 
но и Карузо, теноръ съ орке
стъръ. 2. Дуетъ на Танхойзеръ и 
Елизабета изъ II действие на оп. 
„Танхойзеръ“ (Вагнеръ), изп. 
Карлъ Хартманъ и Елиз. Фрид
рихъ съ оркестъръ. Около 13.00
4. точно време.

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

1. Увертюра къмъ оп. „Италиан- 
ката отъ Алжнръ“ (Росини), изп. 
оркестъръ. 2. П-Ьсень на Волга 
изъ оперетата „Царевичъ“ (Ле- 
харъ), изп. Витришъ, теноръ съ 
оркестъръ. 3. Каква би била мой- 
та пЪсень, ария изъ оперетата 
„Пажътъ на краля“. 4. В-Ьчно 
любовьта, английски валсъ изъ
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ФРАНЦИЯ

31
мартъ

ЮГОСЛАВИЯ

19.07

РОМЪНИЯ

Хр. Вакарел-

обеднияна

13.00

г. идрчусо;,
Около 14.00

говори
ро-ч.

сказка

■ь

щения.
време.

22.30 Забавна музика.
22.50 София се преустройва, 

на английски езикъ.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край на предаването.

Модеренъ приеми икъ
САМО СЪ

„Севилскиятъ 
Андре

раз
чете

на- 
на

весела вечерь.

ИТАЛИЯ

,Хофма- 
', изп.

>рси; съоб- 
емето.

пиано и орке- 
мажоръ, оп. 58

вина ,

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

12.00 Музика. 13.05 Танци и лека 
музика. 14.30 Пасторали. 19.15 Ро
манси пЪе Жанъ Москополъ.
19.35 Нина Александреско, цигул
ка. 20.10 Инструментална музика.
21.15 РумънскитЪ филхармоници.
23.15 Забавна музика.

15.00. Край.
СЛЕДЪ ОБЪДЪ

17.30. Часа за семейството:
1. Дизъ Полотосъ (Чермакъ),

АНГЛИЯ
ЛОНДОНЪ (КДСИ) 16.16; 19.12; 25.53.

8.45 Итал. оперна музика. 12.45 
ВВС орк. 14.00 Музика. 14.30 Пиа
но. 15.00 ПЪние. 16.00 Ориент, му
зика. 20.20 Лека музика. 22.15 Ин
тимно кабаре.

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

12.00 Плочи. 13.05 и 14.30 Танци, 
лека и народна музика.. 18.02 Фан
фари. 19.15 Лидове на Хуго Ва- 
леръ. 21.35 Оть Операта.

УНГАРИЯ

Й1 
1

опера отъ 
лята на Фс___
ге. 23,30 Концертъ. 
Концертъ.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
17.00 Пъстра музика.
цертъ: 1. Клавнренъ 
(Вайсманъ). 2. Втора

ЙЕРУСАЛИМЪ 449 м. 10 кв. 668 кц.
18.00. Арабска праздн. програма: 
20.00. Евр. музика. 21.00 Лека англ. 
музика. 21.30. ПролЪтна музика.

7.00 Маршъ; ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъкъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Народна музика. 7.30 
Новини; точно време. 7.45 Лека му
зика. 7.55 Църковенъ календаръ; 
домакински съвети. 8.00 Забавенъ 
концертъ:

1. Стариятъ часовникъ (Райс- 
фелдъ-Марботъ). 2. Серенада (Ви- 
емаръ). 3. Изъ Хохвалдъ * * * 
4. Алпийскиятъ пЪвецъ (Моаръ- 
Рьомеръ). 5. Телъ, фантазия (Крю- 
геръ). 6. Кракегь (Клерисъ). 7. 
ПролЪтна буря (Вайнбергеръ).
8. Романтиченъ валсъ (Панчо 
Владигеровъ). 9. Ласки, оп. 9, №4 
(Панчо Владигеровъ).

8.30 Край.

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.
19.35 Флейта 19.50 „Изворътъ“ 
(Делибъ). 20.00 Мелодии. 20.30 
Оргелъ. 21.30 IV соната за цигул
ка (Хендслъ). 21.45 Радиофанта- 
зия. 22.30 „Последоватслит1>", ра- 
диописа. 24.45 Фокстроти.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
19.05 и 20.50 Плочи. 21.30 Весела 
пиеса. 22.30 Парижъ.

ЛИОНЪ ПТТ 463 м. 100 кв. 648 кц.
19.05 Саксофонъ. 19.35 Парижъ. 
22.00 Шансони. 22.30 Театрална ве
черь: пиеси на Куртслинъ. 24.45 
Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.00 Детски часъ. 19.45; 21.00 и 
22.00 Плочи. 22.30 Две пиеси.

ТУЛУЗА ПТТ 387 м. 120 кв. 776 кц
19.30 Плочи. 19.45 Концертъ: Кава- 
лерътъ д’Еонъ (Берже); Миньонъ 
(Тома); Еглога (Рабо); Две араб
ски (Дебюси); Мепуетъ за крал
ския братъ (Рене Батонъ). 22.00

> ФренскитЪ
< бобини
? „Ке п а гсГ
■

€ Радио-отдЪлъ при кни- 
€ жарница „Печатно д-Ьло“,
> Царь Освободитнль № 8
■: тел. 2-16-С0.

21.10 Кон- 
концертъ

• ------~ -------- «— симфония(Брюкнеръ). 23.30 до 23.50
БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ

1. А. Стойновъ, Панчо Владпге-- 
ровъ и Д. Христовъ. 23.50 Танцо
ва и забавна музика.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291 м. 120 кв. 1031 кц. 
17.00 Заб. музика. 19.20 ПЪсни и 
инструментална музика. 20.00 
Танцова музика. 21.10 Концертъ 
1. Увертюра „Нощннятъ лагеръ въ 
Гренада" (Крайслсръ. 2. Валсъ 
Тристъ (Сибелнусъ). 3. Ув. „Вил- 
хелмъ Телъ" (Росини) и до

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904
18.25 Брамсъ: Трио а-молъ оп. 114 
за пиано, кларннетъ и внолопче- 
ло. 19.00 Праздннчна музика. 21.00 
Съобщения. 21.10 Плочи. 21.30

РАДИО-ВАРНА235.1 м. 2 кв.1276кц.

12..00 СмЪсенъ концертъ. 12.30. 
12.30 „Приложения въ електр. въ 
домакинството“ — инж. Т. Савовъ. 
12.45. Тиролски п-Ьсни. 12.55. Нови
ни, борси, точно време. 13.10 ОбЪ- 
денъ концертъ. 13.45. Концертъ на 
раднооркестъра. 18.30. Часъ на 
селскигЬ читалища: 1. „Земедел
ското стопанство и кооперацията", 
Хр. Карастояновъ. 2. Народна му
зика. 3. „Ролята на великия оке- 
анъ въ стопанския животъ" — В. 
Гочевъ. 19.45. Малко хуморъ, чете 
артиста ПеТьръ Василевъ. 20.00. 
Концертъ на Георги Вълковъ, те- 
яоръ.

БУДА-ПЕЩА I 549 м. 100 кв. 546 кц.
13.10 Яношъ Ердели, цигулка.
14.30 Концертъ. 18.40 МладигЬ 
пЪятъ. 19.35 Цигански оркесгьръ.
21,50 Джазъ отъ. хотела „Бри
тания“. 21.30 Цигански орк. 24 00 
Оперетенъ оркестъръ, под. дир. 
на Райтеръ изп. IV симфония нз 
Френкъ Шмидтъ.

ГЕРМАНИЯ

йтвьгпда
СОФИЯ 

Варпа, Стара>3агора 
СУТРИНЬ

РАДИО-ВАРНА 135.1 М. 1
12.00. ОбЬденъ концертъ.
Сказка. 12.45. Хавайска
12.55. Новини, борси,

3. Любовенъ поздравъ, (Елгаръ), 
изп. оркестъръ.

18.15. „Майката Магдалена“, 
казъ отъ Рачо Стояновъ, 
Мила Данаилова.

ВЕЧЕРЬ.
18.30. Свири военна музика.
19.15. Баба Наета Павлова и 

родната седморка изпълнява 
родна музнкй.

19.45. Дора Габе ,Стела Янева, Маг
да Петканова, Люба Касжрова и 
Ана Каменова отъ клуба на жс- 
н итЪ писателки четатъ свои твор
би. около 20.00 ч. точно време.

20.30. Предаване опера „Аида“ 
(Верди). Въ паузата около 21.30. 
Историческа календаръ; новини; 
Б. Т. А.; изгледи за времето; бор. 
си; съобщения.

23.30. Край на предаването.

СИЛ1Ф. КОНЦЕРТЪ
21.45 О елате, кръвь и цвЪтя — 
цонцертъ. 22.30 Нар. музика. 23.00 
Съобщ. (нЪмскн и англ.).

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Концертъ. 20.30 Актуаленъ 
прегледъ. 21.10 Концертъ: участ
вува го.тЬмъ оркестъръ. 23.00 Съ
общения. 23.30 Забавна и танцова 
музика. 1.00 до 4.00 Нощна му
зика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
17.00 Концертъ. 19.30 Престо — 
престо! (плочи). 20.15 Музикално 
предаване. 21.10 до 23.00 часа

ОТЪ НЪМСКАТА ДУША 
препредаване отъ нар. театъръ въ- 
КаТовице, музика отъ Хансъ 
Пфицнеръ. 23.40 Танцова музика.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
20.00 до 23.10 часа

ФАУСТЪ
. Шарлъ Гуно. Въ ро 
•аустъ — Хелге Розвен- 

1.00 до 4.00

БЕРЛИНЪ (кжеи вълни)
7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Музикални 
откъслеци. 8.00 Съобщения. 8.15 
Муз. откжелеци. 10.00 Воененъ 
концертъ. 11.45 Малко музика. 
13.00 Заб. концертъ. 14.00 Съоб
щения. 14.15 Забавенъ концертъ.
15.15 Воененъ концертъ. 16.15 
Малко музика. 17.00 Тромпетна 
музика. 17.40 Нар. пЪсни. 17.45- 
Забавна музика. 19.10 Продълже
ние. 20.00 до 21.00 часа

1. Една танцова игра, рококо, че
тири пиеси въ старъ стилъ (Шре- 
керъ), изп. оркестъръ. 2.Итали- 
анска серенада (Волфъ), изп. ор
кестъръ. 3. Въ сладкарницата, 
оп. 70 (Р. Щраусъ), изп. орке
стъръ. Около 14.00 ч. точно 
време.

14..15. Търговски съобщения.
14.20. Забавна и танцова музика.

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

13.10 Плочи. 14.30 Цигански орке
стъръ. 18.10 Танци. 19.00 Карлъ 
Геслеръ, пиано. 19.50 Цигански 
оркестъръ. 20.30 „ТИФЛЛНДЪ“, 
опра отъ д’Алберъ — отъ Опера
та. 23.30 Концертъ: Испански 
маршъ (Сиде); Блю (Закалъ); 
Лосъ Сараченосъ (Хорватъ); 
(Надь) и Танцъ-капрнсъ; ПЪсень 
(Бертени); Сломенъ оть Капри 
(Беке); Три парчета (Фишеръ); 
Изъ „Циганска любовь“ (Лехаръ).

БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.
20.10 Цигански орк. 21.20 Пощен- 
цитЬ свпрятъ. 22.20 Танци.

БАЛТ. ДЪРЖАВИ 
КОПЕНХАГЕНЪ 255 М. 15 КВ. 1251 кц.

21.10—22.45 Гол-Ьмъ концертъ, 
дир. Францъ Бушъ, уч. Ерика Ро- 
кита и др.- Леонора — увертюра 
№ 3 и 1Х-а симфония. 22.45 Ро
манси. 23.40 Лека симф. и опера 
музика.

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
19.30 Хоръ, лека симф. музика — 
най-нови творби, 21.15 „Фал- 
стафъ“ (Елгаръ).

ПАЛЕСТИНА

РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ)
12.00 Луната въ музиката. 13.00 
Творби на Листъ и Дебюси. 13.30 
Изъ „Момичето отъ златния за- 
падъ“. 17.00 Итал. пЪсии. 18.15 I д. 
на „Лучия де Ламермуръ". 19.07 
Арабски орк. 20.38 Лека музика. 
22.00 Милано.

БАРИ 203 м. 1059 кц. 20 кв.
20.10 Съобщ. на български. 20.37 
Симф. творби на Бетовенъ.

РИМЪ I! 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.56 Турски мелодии. 21.15 Плочи 
за Германия.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Танци. 20.20 Милано. 22.00 
Симфониченъ концертъ, дир. Кле- 
мснсъ Краусъ.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.15 Лидия Вале, сопрано и Джу- 
зене Коста, теноръ. 20.20 Плочи. 
20.00. Оратория отъ Хайденъ.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 М. 20 кв. 610 кц.
20.00 Пъстра музика. 21.30 „Най- 
сетне сами!“ оперета отъ Францъ 
Лехаръ.

ПОЛША

ОБЪДЪ
12.00 Народна музика.
12.15. Забавна музика:

1. Испанска фантазия (Мочто).
2. Звуци отъ Аркадйя, потпури 
(Морена), изп. оркестъръ. 3. Ци
гански копнежи (Никласъ), изп. 
оркестъръ.

12.30 Книгата и българскиятъ учн- 
тель, сказка отъ Ал. Филнповъ.

12.45. ОбЪденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Хугено- 
ти“, (Майербергъ), изп. орке
стъръ. 2. ТЪ си отидоха, дуетъ 
изъ оп. „Бохеми“ (Пучини), изп. 
Маргитъ Ангереръ, сопрано и 
Алфредъ Пикаверъ, теноръ съ 
оркестъръ. 3. Монотонно звънятъ 
звънчетата, руска народна пЪ- 
сень, изп. м.т.жки хоръ. Около 
13.00 ч. точно време.

13.00 Бюлетинъ на Б. Т. А.
13.10 Продължение на обЪдния 

концертъ:
1. Фантазия изъ оп. „Фра Дяво
ле“ (Оберъ) изп. оркестъръ. 2. 
Потпури изъ оп. „Въ долината“ 
(Д’ Албертъ), изп. оркестъръ.

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

13.30 Новини; Б. Т. А.; бо| 
щения; сведения за времето.

13.45 Концертъ за 
стъръ въ солъ 
(Бетовенъ), солистъ Каролъ Шре- 
теръ. Около 14.00 ч. точно време.

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

[пЕтьт
СОФИЯ

Варна, Стара:3агора
СУТРИНЬ

7.00. Маршъ; ободрителни думи. 
7.05. Четвърть часъ радиогимнасти- 
ка 7.20. Лека музика. 7.30. Новини; 
точно време. 7.45. Народна музи
ка 7.55. Църковенъ календаръ; до
макински съвети. 8.00. Забавенъ 
концертъ:

1. Триумфалсиъ валсъ (Клозе). 2. 
Шипъ-ахой, дуетъ отъ хармо
ники (Педерсенъ Игнацъ) 3. Юла- 
рбо Хамбо (Юларбо). 4. Полка 
любимка (Кусеровъ) 5. Животре
птящите, мазурка (Зомерфелдъ).
6. Рози отъ югъ (Йох. Щраусъ- 
Келдоферъ). 7. Приказка въ виен
ската гора, валсъ (Йох. Щраусъ- 
Келдорферъ). 8. Полка (Клозе).
9. Алегрето (Бокерини-Крайслеръ).
10. Унгарски танцъ въ до ми- 
ньоръ, № 5 (Брамсъ).

8.30. Край.

Продължение 
концертъ:
1. Дуетъ изъ оп. „ 
бръснаръ“ (Росини), изп. 
Боже и Вилабела съ оркестъръ.
2. Девойко въ твоитЪ очи чаръ 
се крие, дуетъ на Бътерфлай и 
Пинкертонъ изъ I действ. на оп. 
„Мадамъ Бътерфлай“, изп. Ма

рия Чеботария, сопрано и Хер- 
бертъ Гро, теноръ съ оркестъръ.’ 
Около 13.00 ч. точно време.

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

1. Увертюра къмъ оп. „Крадли
вата сврака“ (Росини), изп. ор
кестъръ. 2. Вънъ въ Сиверингъ 
цъвтятъ вече цветята, изп. Ерна 
Закъ, сопрано съ оркестъръ. 3. 

Три пжтн обикалямъ свЪта, изъ 
оп. „КорневилскитЪ камбани“, 
(Плаикетъ), изп. Андре Боже, ба- 
ритонъ съ оркестъръ. 4. БЪше ни
кога, пЪсень изъ оп. „Въ царство
то на Индра“ (Линке), изп. Гре- 
та Келеръ съ оркестъръ.

13.30. Новини; Б. Т. А. борси; съоб
щения; сведения за времето.

13.45. Популяренъ концертъ:

ВЕЧЕРЬ
18.30 Народна музика, изп. Ат. То

дорови и Тракийската тройка.
18.45 Забавна музика:

1. Тжженъ валсъ (Сибелиусъ), 
изп. оркестъръ. 2. ПЪя любовна 
пЪсень за тебе (Фрайнеръ), изп. 
Йозефъ Шмидтъ, теноръ. 3. Се
ренада (Таренгай), изп. оркестъръ. 
4. Скитничето дете (Фримлъ), изп. 
Хеленъ Голъ, сопрано съ орке
стъръ. 5. Идеалъ (Тости), изп. 
оркестъръ.

19.00 Читалище и книга, сказка отъ 
Стоянъ Чилингировъ.

19.15 Концертъ на млади сили: 
Стефка Аврамова, цигулка:
1. Романсъ въ фа мажоръ (Бето
венъ) 2. Балада и полонеза (Вьо- 
танъ).

19.45 Цикълъ: История на пЪсень* 
та — Романтика, закони на 19-ти 
вЪкъ говори, Ил. Арнаудови. 
ПЪснн отъ Шубертъ: 1. Гани- 
медъ. 2. Полска розичка. 3. Двой- 
никътъ. 4. Маргарита на чакър- 
ка. 5. Рибката. 6. Градътъ. 7. П-Ь- 
сни средъ вълнитЪ. 8. Аве Мария, 
изп. Елена Ас. Димитрова, ме- 
цо-сопрано. Около 20.00 ч. точ
но време.

20.30 Часъ запазенъ за студиото.
Около 21.30 — Исторически ка
лендаръ; новини; Б. Т. А.; изгле
ди за времето; стопански съоб- 

Около 22.00 ч. точно

ОБЪДЪ
12.00. Забавна музика:

1. Сантименталната андалузка 
(Турина), изп. оркестъръ. 2. Сват- 
бата на лилипутитЬ, характерна 
пиеса ((Транслаторъ), изп. духовъ 
оркестъръ. 3. Любовь, винаги лю
бовь (Фрилмъ), изп. оркестъръ. 4. 
Цигуларъть отъ Кремона (Хубай), 
изп. оркестъра. 5. Мартичка (Хаш- 
леръ), изп. воененъ оркестъръ.

12.15 ОбЪденъ концертъ:
1. Най-хубавото изъ оп. „Х_.‘г 

нови разкази" (Офенбахъ), 1 
солисти, хоръ и оркестъръ. 
Увертюра къмъ оп. „Воденицата 
на скалитЪ“ (Райсингеръ), изп. ор
кестъръ.

12.30. Книгата и народното ни твор
чество, сказка отъ ” ”
ски.

12.45.

ВАРШАВА I 1338 м. 120 кв. 224 кц.
12.25 Творби на Сандлеръ. 13.03 
Конц. 16.30 Лека музика. 17.40 
Микушевски, цигулка. 18.20 Итал. 
любовни л^сни. 19.45 ГолЪмъ за
бавенъ концертъ — орк., китара, 
банджо и. п-Ьние.. 22.50 Народна 
музика отъ всички страни 24.05 
Полска музика.

КРАКОВЪ 293 м. 5 кв. 1022 кц.
19.10 и 22.50 Плочи. 23.20 Шра- 
мелъ-квартетъ — лека музика и 
валсове.

ВИЛНО 560 м. 50 кв. 536 кц.
19.05 Н. Фанти пиано. 23.00 Г. Лн- 
фанъ, чело. 23.30 Въ персийската 
градина (Леманъ).

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 КЦ.

19.30 Мдиоло Белъ и неговитЪ му- 
чачосъ 20.00 Марсилски шлагери.
21.30 Кабаретна вечерь. 22.15 Квар- 
тетътъ Ленеръ, изп. квартетъ 
№ 15 на Бетовенъ.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц. 
БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.

13.00 Симфонична музика: Сона
та за флейта и струни (Скарлати) 
Вода (Хенделъ); Ле пти риенъ 
(Моцартъ). 14.00 Инф. 14.10 II д. 
на _,Палячи“. 17.45 Детски часъ.
18.30 Ладиславъ Хорватъ, чело. 
19.00 Отъ кафана „Мажестикъ“.
19.30 Рудолфъ Епилъ, пЪние. 20.00 
Лека музика за хавайски китари.
20.10 Инф. 21.00 Народни пЪснн 
пЪятъ Лела Джорджевичъ и Си- 
ма Беговичъ: Овчарь по брЪгъ 
ходи; Да ти пукне мила мамо; 
Пущия Лиляна; Се собрали, се 
степали; Що леле е; Маджнрка.
21.30 „Аптекарь“, опера-буфо отъ 
Хайднъ. 23.15 Танци.

ЛЮБЛЯНА 569 М. 7 кв. 527 кц.
21.00 Дуетъ цитрн. 21.45 Плочи.
22.15 Конц. за чело и пиано. 23.15 
Концертъ.

ГЕРМАН ИЯ
БЕРЛИНЪ (К|пси вълни)

7.05 Нар. пЪсни. 7.10 Пъстра му
зика. 8.00 Съобщения. 8.15 Пъ
стра музика. 9.45 Забавна музика.
10.45 Лека музика. 11.45 до 13.00 
ПЪСТЪРЪ МУЗ. ЧАСЪ.
Концертъ. 15.45 Камерна музика.
16.45 до 17.00

МЕЖДУНАРОДНИ ПЪСНИ
Въ програмата и българска тан
цова пЪсеиь!!! 17.15 Заб. музика. 
17.40 Нар. пЪсни. 17.45 Праздннч
на музика. 19.10 ■ Продължение. 
20.00 Воененъ концертъ. 21.45 до 
22.30 часа

ВИЛХЕЛМЪ ТЕЛЪ
22.30 Соната за чело и пиано (Ре- 

геръ).
ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.

17.00 Концертъ. 18.10 Продълже
ние на концерта. 19.30 Праздннч
на музика. 20.30 до 23.10 часа

ВЕСЕЛИТЪ ВИНДЗОРКИ
комична опера въ две действия 
отъ Николай. Къмъ 21.00 Пауза 
(Съобщения). 23.30 Концертъ. 1.00 
до 4.00 Заб. музика.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
21.10 до 23.10 часа

ВАЛКЮРИ
опера отъ Рих. Вагнеръ 3 дей
ствие. 23.20 Весели плочи. 23.30 
Народна и забавна музикаС

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
19.00 Заб. музика. 21.10 до 23.10

ГОЛЪМА МУЗ. ВЕЧЕРЬ 
уч. сопрано, теноръ, баритонъ, 
пиано и оркестъръ. 23.20 Празд- 
нична музика отъ Ерихъ Ланеръ.
23.45 до 1.00 Нар. и Заб. музика.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
19.00 до 21.00 часа

ИЗЪ ОПЕРИТЪ
1. „Царь и дърводЪленцъ“ (Лор- 
цингъ). 2. „ВеселигЬ виндзорки“ 
(Николай). 3. „Донъ Паскуале!* 

Доницети). 4. „СнЪжанка“ (Рим.
Корсаковъ). 5. Увертюра отъ Фе- 
рази. 6. „Кавалеръть на розата“ 
(Р. Щраусъ). 21.20 Плочи. 21.30 
до 23.00 часа

ПРОЛЬТНИ ПЪСНИ
участвува оркестъръ и баритонъ. 
23.35 Нощна музика.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
11:00 Концертъ. 19.40 ГГЬсни отъ 

- Чайковски. 21.10 Лео Айсолдъ 
свири., ,22.00 Комедия. 23:20 Заб. 
музика. 23.45 Танцова музика.

КВ.1276ИЦ.
12.30. 

музика, 
точно време.

13.16. СмЬсенъ концертъ. 13.45. Ге
орги Станевъ, ЦвЪтана Георгиева 
и „приморската тройка“, изп. на
родни пЪсни. 18.30. Часъ на мал- 
китЪ слушатели: 1. Приказки 
четатъ Дарина Дукова и Дим. Стра- 
тевъ. 2. Малко Музика. 3. Забавно, 
но пъкъ и полезно. 19.40. „сортове 
български вина“, А. Христовъ. 
20.30. оп. „Аида“ отъ Верди. 12.009.

ЮГОСЛАВИЯ
БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.

13.00 Симф. музика: КартинитЪ 
отъ една изложба (Равелъ); Та- 
маръ (Балакиревъ). 13.35 Прочу
ти челисти. 14.00 Инф. 14.10 На
родни пЪсни пЪе Драголюба 
Чконьовичъ: Ща по бруи; Мехме- 
да е стара майка карала; Сви 
дилбери; Пилето ми п-Ье; Медна 
росо; Що ми е мило и драго. 17.45 
Три фантастични гравюри (Ке- 
телби); Изъ „Стабатъ матеръ“ 
(Перголезе). 21.00 Отъ Загребъ 
21.30 „Братя Карамазови“, радио- 
пиеска по Достоевски. 23.15 Кон
цертъ .№ III (Прокофиевъ), изп. 
намд. симф. орк., дир. Кусевицки.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 527 кц.
21.00 Религиозна музика. 22.00 
Творби на Копори. 23.30 Англий
ска музика.

1. Дизъ Полотосъ (Чермакъ), изп. 
оркестъръ. 2. Направи да те оби- 
чамъ (Хамилтонъ), изп. Редъ Ан- 
дресъ, пЪние. 3. За всЪкиго по 
н-Ьщо, потпури (***), изп. орке
стъръ. 4. Отъ Виена презъ свЪта, 
потпури (Хруби), изп. Зегерсъ, 
сопрано и Андресъ, теноръ. 5. Мо
ята цигулка е счупена (***), изп. 
оркестъръ .

17.50. Преди Великдень, 
Стефана Христова

18.05. 1. Ако го разбрахте, пЪсень 
(Деница), изп. оркестъръ. 2. Само 
за тебе (Досилъ), изп. оркестъръ.
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•:е:щертъ на радиоркестъра. 
„ДЪлото, на българския учн- 
говори Йорданъ Недковъ.

СОТАНСЪ 443 м. 100 кв. 677 кц.
20.00 Сценична музика: Балетни 
нощи; Театрални валсове (Сан- 
делръ); Балъ на Беатриса д’Есте. 
(Р. Ханъ). 23.30 Сонати за кла- 
весинъ. 22.05 Хоръ. 22.50 Фанфа
ри. 23.30 Танци.

АНГЛИЯ

ВАРШАВА I 1338 м. 120 кв. 224 кц.
12.15 Романси. 16.30 Салонна му
зика. 20.20 Забавенъ коцертъ. 
22.00 Веселъ конц. 24.15 Танци.

ШВЕЙЦАРИЯ

РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ)
12.00 Прочути пЪвци. 13.00 Нар. 
пЪсни и романси. 14.30 I д. на 
„Палячи“. 17.00 Камерна музика. 
19.07 Арабска програма. 20.30 Изь 
„Аида“. 22.00 Милано.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1039 кц.
20.37 Ита- 

Гръцкн

ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53.
8.50 Каролъ Джибсънъ свири. 9.05 
Оргелъ. 14.15 Орге.ть. 15.00 Хипо- 
дромскнятъ орк. 16.05 Мандолини.
16.45 Оркестъръ „Крпсталъ Па- 
ласъ. 17.45 Плочи. 19.30 Танцъ-ор- 
кесгьръ ЛТантовани. 21.00 Муз. 
часъ. 21.30 Тази нощь въ града.

. 22.00 Музнкъ-холъ.

БАДТ. ДЪРЖАВИ

Акордеонъ. 
„Трубадуръ“,

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
19.30 Народна музика. 20.10 Духо
ва музика. 21.30 до 23.00 часа

ОТО ДОБРИНДТЪ СВИРИ
23Ъ30 Танцова музика.

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 кц.
19.15 до 20.10

ТАНЦОВА МУЗИКА
20.10 Народна музика. 21.10
23.00 часа

РАЗНООБР. ПРЕДАВАНЕ —
23.30 Танцова музика.

ФРАНЦИЯ

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

ГмОДЕЛЪЧ

,215,

з Фла- 
Давидъ, 

24.45

1. Танцови потпури (Робрехъ). 2. 
Сега се танцува пакъ (Бисмаркъ). 
3. Веселиятъ ковачъ (Петеръ). 4. 
Наковалня, полка (Парловъ). 5. 
Кукличката и палячето (Зииде). 6. 
Балъ маске на г.т.скит!» (Май). 7. 
Когато те дигатъ крачетата (Фе- 
драсъ). 8. Далечъ отъ бала 
(Жилс).

8.30. Край.

БЕРЛИНЪ (киси вълни)
7.00 Нар. пЪсни. 7.10 Концертъ. 
8.00 Съобщения. 18.15 Концертъ. 
9.00 Новини (англ.). 9.45 Веселъ 
часъ. 11.00 Мелодии изъ оперета
та „Графъ Люксембургъ“ (Ле
харъ). 11.45 до 13.00 часа

ВЕСЕЛИ ТАНЦИ
уч. орк., сопрано и баритонъ. 
13.00 Концертъ. 14.00 Новини на 
англ. 14.15 Концертъ. 15.15 Опе
ретни мелодии. 17.15 до 18.00 •

ТАНЦОВА МУЗИКА
17.40 Нар. пЪсни. 17.45 Празднич- 
на музика. 19.10 Продължение. 
20.00 Весело предаване. 21.45 до 
23.00 часа

САМО ТАНЦИ
уч.' сопрано, баритонъ и 
стъръ.

ВИЕНА 507 м. 120 кв. 592 кц.
17.00 Пъстра музика. 19.00 Веселъ 
часъ. 20.00 Камерна музика. 1. 
Квартетъ за флейта, цигулка, бра- 
тча и чело, оп. 8 (Бахъ). 2. Пар
тита въ Е-молъ за братча и кита
ра (Вилемеръ). 3. Квартетъ за 
флейта, цигулка и китара оп. 94 
(Кюфнеръ). 20.30 Актуаленъ пре- 
гледъ. 21.10 до 23.10 часа

АПРИЛЪ, АПРИЛЪ. . .
специално предаване. 23.30
1.00 Весело музикално предаване. 

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
19.15 Камерна музика. 21.10 до
23.10 часа

ВЕСЕЛА МУЗ. ВЕЧЕРЬ —
уч. танцовъ оркестъръ.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
20.10 Мелодии и ритъмъ! 21.10 до 
23.00 часа

ВЪЛШЕБНА ВЕЧЕРЬ
уч. сопрано, теноръ и оркестъръ. 
23.30 Танци.

МЮНХЕНЪ 405 м. 740 кц. 100 кв.
19.10 Пъстъръ концертъ. 21.10 до 
23.00 часа

ВЕСЕЛА ВЕЧЕРЬ
уч. танцовъ оркестъръ и солисти. I 
23.20 до 1.00

САМО ТАНЦИ
КЬОНИГСБЕРГЬ 14 м. 120 к.. 1031 кц.

17.00 Изъ ЩраусовитЬ оперети.
21.10 до 23.10

ТАНЦОВА ВЕЧЕРЬ
Петъръ Арко пЪе, танц, орке
стъръ. 23.40 Танци отъ Мюнхенъ.

ЛОНДОНЪ (КЖСИ) 16.86; 19.82; 25.53.
8.30 Музикаленъ часъ. 9.35 Мон- 
тагъ Брирли, цигулка. 13.00 Жен
ски квнитетъ. 13.50 Оргелъ. 14.30 
Танци. 16.00 Оргелъ. 16.15 „Слад
ки" п-Ьвци. 18.20 * ~ -----
19.40 Танци. 21.00 
опера отъ Верди.

ПАЛЕСТИНА
ЛЕРУСАЛИМЪ 449 м. 10 кв. 668 кц.

18.25 Арабска програма. 19.58 Ро- 
замунда, ув. (Шйбертъ). 20.15 Бру- 
1ю Валтеръ диряжира. 21.30 Музи
ка отъ Англия.

17.30. Камерна музика:
1. Струненъ квартетъ въ ми бе- 
молъ мажоръ (Дипещеровъ), изп. 
струнниятъ квартетъ Демаиъ. 2. 
НЪмски народни пЪснн, контра- 
пунктично разработени за стру
ненъ квартетъ (Кеземанеръ), изп. 
Приска квартетъ.

18.00. Забавна и танцова музика.
19.00. Апотеозъ на българската кни

га, говори Ангелъ Каралийчевъ.
19.15. Свири софийскиягь мандоли- 

ненъ квартетъ.
19.45. Забавна музика. Около 20.00 

ч. точно време.
20.00. Цикълъ: Историческо разви

тие на хоровата пЪсень говори 
Ив. Камбуровъ съ музикални илю
страции.

30.30 Дивертименто въ ре мажоръ 
(Моцартъ), изп. Иванъ Бончевъ 
(флейта), Георги Цековъ (обой), 
Василъ Павловъ (фаготъ) и Илия 
Велевъ (корна). Анданте, Марчиа. 
Алегро, Мееуетъ, Сицилиана, Ме- 
нуетъ, ьиналъ.

21.00. Концертъ на М. Милкова — 
Золотовичъ, сопрано отъ Народ
ната опера: Славянски пЪсни: 1.1 
Две бъпгарски пЪсни. 2. Ария | 
изъ оп. „Продадена 
(СмЪтана). 3. Ария 
„Халка“ (Монюшко). 
(Алябиевъ).

21.30. Исторически календаръ: но
вини; Б. Т. А.; изгледи за време
то; борси; съобщения.

21.45. Забавна музика.
21.60. Търговски съобщения. Около

22.00 ч. точно време.
21.55. Таня Начева и Гуди Гудевъ и 

народниятъ оркестъръ изпълня
вал» народни — лазарски пЪсни.

22.30. Седмнченъ прегледъ на френ
ски езнкъ.

22.45. Забавна и танцова музика.
23.30. Часъ за всички: Лазарски пЬс 

ни отъ Ф. Кутевъ, изп. радно- 
оркестра и хоръ, солистка Екатери
на Банкова.
24.00. Край на предаването.
РАДИО-ВАРНА 235.1 М. 2 кв.1276кц.

Оперни фантазии и увертюри. 12.35. 
„Земеделското образование у 
насъ“ — П. Поповъ. 12.45. Малко 
хоровъ концертъ. 12.55. Новини, 
борси, точно време. 13.00 около 
Францъ Лехаръ. 13.45. СмЪсенъ кон 
цертъ. 14.00. Малко хуморъ, чете 
Петъръ Василевъ. 17.30. Камерна 
музика. 18.00. Танцова музика. 19.00. 
Тонфилмовъ прегледъ. 19.15. Вечс- 
ренъ концертъ " пп
19.45 "* 
тль“,

ЮГОСЛАВИЯ
ЬЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.

13.00 Забавна музика: „Шалъ Ро- 
мано“ и „Въ вълшебното царст
во" (Кстелби). 13.35 Изъ „Ивко* 
ва слава“ (Мокраняцъ). 14.10 Кон
цертъ: Изъ старата Битоля (Бош- 
няковичъ); Поздравъ отъ плани
ната (Грегорцъ); Втори руковетъ 
(Мокраняцъ). 16.00 Репортажъ. 
17.45 Хармоники. 18.20 Югосла- 
вянска музика: Лилянъ и Омори- 
ка (Бинички); Балъ (ГолЪмовичъ) 
Югославянски бисери (Леополдъ); 
Югосл. танци (Раха); Нищо ново, 
сръбско потпури. 19.15 Плочи по 
желание. Испанска симфония (Ла
ло) и др. 20.10 Инф. 21.00 Препре
даване отъ Вальево. 23.15 Танци.

са Вотицкая пЪе. 20.50 Хуморъ. 
21.10 Будапещенският» оркестъръ: 
Циг. баронъ, ув. (Щраусъ); Ба
летни сцени (Надъ); Унгарски 
танцъ (Рскай); Италиански ка- 
призъ (Чайк.); Унгарска фанта
зия (Маркъ); Валсъ (Циреръ); 
Унгарски танци (Келеръ). 24.00 
Джазъ. 24.30 Танци.

Китай (Базенъ);
---------- ----- (Щраусъ); Рнго- 
донъ (Гиомъ); Неаполитански ак
варел и(Кулота); 28 дена на Кле- 
рета (Роже); Празднична вечерь 
въ Хавана (Филипучи); Брабант- 
скитЪ кадети (Турина). 21.00 и 
22.00 Плочи. 22.30 Концертъ. 1.00 
Нощенъ концертъ, дир. Томази: 
Бенвенуто Челнни (Берлиозъ); 
Конц. за пиано и орк. (Масне);
Хабанера (Оберъ).

ИТАЛИЯ
РИМЪ (КЖСИ ВЪЛНИ) 1В 

12.00 Камерна музика. 13.00 
на „Лучия де Ламермуръ“. 
Камерна муз. 17.00 Пиано; 
фари. 18.15 Итал. пЪсни. 
Арабска музика. 20.38 Симф. му- 1 
зика. 21.00 Милано.

БАРИ 283 м. 20 кв. 1059 кц.
20.01 Съобщ. на български. 20.37 
Лекъ квинтетъ. 21.15 Баритонътъ 
Каро.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.56 Турска програма. 21.15 Изъ 
„Норма".

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
20.20 Милано. 22.30 Комедия. 24.15 
Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
18.15 Нелио Брунелн, чело. 22.00 
П1»сни и ритъмъ. 23.00 Ариго Се-

Соната № 8 за пи- 
(Бетовенъ); нЪкол-

21.01 Съобщ. на бълг.
лиански пЪсни. 21.15 

. пЪсни.
РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.

21.15 Хубава музика отъ доброто 
старо време.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 и 20.30 Плочи. 22.00 Отъ
Скалата: „Мария Александрий
ска“, опера отъ Гедини.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
20.30 Плочи. 22.00 „Малката^ 
ператрица“, оперета отъ 
нари.
ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Танци. 21.30 Ритъмъ и тан
ци. 22.40 „Кафе-шантанъ“, фан
тазия.

рато, цигулка: 
ано и цигулка -----,, -----
ко мелодии (Глукъ, Верети, Бето- 
венъ); Соната въ до-миньоръ 
(Грнгъ). 24.15 Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Музика. 20.20 Танцъ-орке- 
стъръ Рампони. 21.30 Симфоии- 
ченъ оркестъръ, уч. Зигмундъ 
Бланеръ: Конц. оп. 26 (Максъ 
Брухъ). 22.55 Нар. пЪсни.

ПОЛША

ЛЮБЛЯНА 569 м. 7 кв. 517 кц.
21.10 Весела вечерь. 23.15 Лека I
музика. !

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

12-ООПлочи. 13.05 Весели пЪсни.
14.30 Казашки хорове и балайки, 
19.17 Испанска музика. 21.15 Ве
черен!» концертъ. 22.15 Стари и 
нови танци. 23.15 Отъ .ресторантъ.

УНГАРИЯ
БУДА-ПЕЩА II 834 м. 18 кв. 359 кц.

13.10 Концертъ. 14.30 Плочи. 18.30 
Гюла Кароли, пиано. 19.50 Али-

ОБОТГ
СОФИЯ 

Варна, Стара:3агора 
СУТРИНЬ.

7.00. Маршове.
7.05. Четвъртъ 

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

кински съвети.
8.00. Забавенъ концертъ:

' *’Т*-' 
РавпосйУрозна' програма. 28.301 
Романтична- ь^нкалМа пиеска. 
23.20 Танцова и’ заГ>. музика. | 

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 6П кц.
19.30 Хубави плочи. 20.00 Заб. 
музика (плочи). 22.30 Брамсъ: Со
ната Ф-дуръ, оп. 99 за чело и 
пиано. 23.15 Плочи. 23.30 Танцо
ва и забавна музика. 1.00 до 4.00 
Забавенъ концертъ.

ЛАЯПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 715 кц.
19.15 Концертъ: 1. Менустъ изъ 
струненъ квартетъ III А-дуръ, оп. 
59 (Бетовенъ). 2. Молто виваче 
изъ струненъ квартетъ Ф-дуръ 
оп. 96 (Дворжакъ). 3. Скерцо изъ 
Струи, кварт. оп. 161 (Шубертъ). 
4. Ларго состенуто изъ струненъ 
квартетъ (Сметана). 5. Алегро 
кон!» мото изъ струненъ квар
тетъ Б-дуръ, оп. 130 (Бетовенъ). 
22.10 до 23.00 часа. ’

КОНЦЕРТЪ
1. Ув. „Русланъ и Людмила“(Глнн-1 
ка). 2. Симфония Д-дуръ, оп. 504 
(Моцартъ). 3. Симфонична поема 
оп. 28 (Р. Щраусъ). 23.30. Танцо
ва музика.

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

20.5 Соната (Касадо). 20.30 Кон
цертъ: Жълтата принцеса (С. 
Сансъ); Балетъ (Масне); Сцена и 
валсъ (Гиро). 22.00 Шансони. 22.30 
Снмфоннченъ концертъ, дир. Ал. 
Волфъ: Увертюра (Берлиозъ), 
Конц. за духови инструменти (Га- 
лонъ); П.т.тнн картини (д’Енди); 
Граве (Обено); IV конц. за пиано 
и орк. (С. Сансъ); Испански рит
ми (Лапара). 24.45 Фокстроти.

НИЦА 253 м. 60 кв. 1115 кц.
20.30 Плочи. 22.30 „Филемонъ 
Босисъ", опера отъ Гуно.

ЛИОНЪ ПИ 463 м. 100 кв. 648 КЦ.
20.05 Парижъ. 22.00 Жанъ 
нелъ пЪе. 22.30 
оратория отъ 
Танци.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.00 Плочи. 19.45 Концертъ: Пъ
тешествие въ 
Валсовъ сънь

ВАРШАВА I 1331 м. 120 кв. 224 кц.
12.30 Мандолини. 13.03 Конц. 16.30 
Лека музика. 17.35 ПЪние и пиа
но. 20.05 Катовице. 22.15 Варшав
ските филхармоници. 23.20 Кон
цертъ за Швейцария.

КАТОВИЦЕ 396 м. 12 кв. 758 кц.
20.05 Гол1мъ забавенъ концертъ 
за всички станции — романси " 
танци.

ШВЕЙЦАРИЯ
СОТАНСЪ443м. 100 кв. 677 кц.

21.00 Веселъ театъръ. 21.35 Кон- 
цертъ-плебнецитъ на радиоорке- 
стра, съ уч. на Антонио Броза, ци
гулка.

АНГЛИЯ

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.
19.35 Колумбийска нар. музика. 
20.30 Концертъ, 23.30 Изъ репер
тоара на френската Опера-Ко- 
микъ. 24.45 „Сашинка“ и Кор- 
невилскигЬ камбани". 1.00 Мълча
ливият!», пиеса отъ Мартенъ дю 
Г аръ.

НЙЦА 253 м. 60 кв. 1185 кц.
18.25 Лионъ. 19.35 Парижъ. 22.30 
Отъ катедралата Св. Репарата — 
голЪмъ концертъ религиозна му
зика. 23.30 Концертъ.

ЛИОНЪ ПП 463 м. 100 кв. 648 кц.
20.30 Парижъ. 22.00 Шлагери.
22.30 Парижъ.

МАРСИЛИЯ 400 м. 100 кв. 749 кц.
19.30 Плочи. 19.45 Концертъ: Вам- 
пирътъ (Маршнеръ); Нощна про
цесия (Рабо); Серенада (Хю); 
Руска рапсодия (Гречаниновъ); 
ПролЪтна нощь (Шапюи). 21.00 и 
22.15 Плочи. 23.30 Страданията по 
Св. Иванъ (Бахъ). 1.00 Танци.

ИТАЛИЯ

КОПЕНХАГЕНЪ 2» м. 1$ К1. ШБ КЦ. 
2120 Френски романси, акомп. ар
фа. 21.55 Прочути цигулари. 
22.30 Радио-вариете. 24.15 Отъ 
заведението „Валенция“ и др.

МАДОНА 515 м. 5 кв. 583 кц.
20.15 „Разведената“, оперета оть 
Лео Фалъ. 22.15 Танци.

П ААЕСТИН А
ЙЕРУСАЛИМЪ 449 м. 40 ка. 660 кц.

18.45 Арабска програма. 20.25. 
Лекъ септетъ. 21.00 Ревю. 21.30 
„Свннгъ — музикъ“.

12.00. Народна музика.
12.15. Забавна музика:

1. Испански танцъ (Гранадосъ), 
изп. оркестъръ. 2 .Сто процента, 
шлагери, подпури (Досталъ), изп. 
оркестъръ. 3. Щрущслъ, интерме
цо (Зинди), изп. оркестъръ.

12.30. Концертъ въ ре миньоръ за 
пиано и оркестъръ (Моцартъ), 
изп. Митя Никишъ съ оркестъръ. 
Около 13.00 ч. точно време.

13.00. ОбЪденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп. „Хубавата 
Галатея“ (Супе), изп. оркестър ь.
2. Подпури изъ оп. „Бохеми“ (Пу- 
чнни), изп. оркестъръ. 3. Ура, ве
щицата е мъртва, финалъ изъ 
оп. „Хензелъ и Гретелъ“ (Хум- 
пердннгъ), изп. Мета Зайнема 
йеръ, сопрано и Хелене Юнгъ, 
алтъ съ оркестъръ. 4. Дуетъ на 
Юлия и Бохушъ изъ II действие 
на оп. „Якобинъ“, (Дворжакъ), 
изп. М. Кочова, сопрано и X. 
Вовра съ оркестъръ. 5. Ария 
изъ оп. „Лида ди Шамони“ 
(Доницети), изп. Матия Батистинн 
баритонъ съ оркестъръ.

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

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

13.45. Лазарски пЪсни отъ Ф. Ку
тевъ, изп. радио-оркестра и хоръ. 
— солистка Екатерина Банкова.

14.15. Българската музикална книж
нина, сказка отъ д-ръ Василъ 
Спасовъ.

14.30. Забавна музика:
дрезденскитЬ 

__ _____________ _ изп. орке
стъръ. 2. Маришка, пЪсень и чар 
дашъ (Лехаръ), изп. оркестъръ.

13.35. Търговски съобщения. '
14.40. Забавна и танцова музика.
15.00. Анета Петрова Янкова и 

народниятъ оркестъръ изпълня- 
ватъ народна музика.

15.30. Край.
ВЕЧЕРЬ.
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Разни теми, въ 3/4 тактъ
за художестве-

Гехн. ръководиюль Нл.’ Владимиров □ Рсдакторъ Ж. НАВОНЪ

Редакция и администрация: ул. Пироть 9, стая 82

авторътъ на

около 1600
птть

точно

И ЕДНА

отъ

■

I?

_________
4. Радостниять БЪлчо свари

т

ул. Пироть, 9, София, стая 78
Вестникъ „Радио-СвЪтъ“ е най-добрата гаранция за 

съвестното изпълнение на поетитЬ ангажименти

отразява 
умразата 

явява

е
Григорнй

отъ
I за

купя гербови марки“.
5. БЪлчо се втурва иъ пощата и какво да види I Той 

дори на сънь не е предполагалъ, че чудесниятъ „Фи- 
липсъ“ ще има такъвъ нечуванъ успЪхъ! Край сте-

чудотво- 
царевичъ

„Царя 
значи. 

На-

одг иАШия ПОГАЕДЪ

И, I г _______
юйка танцува

сега никога

ната насЪдалн всички наши познайници, въ срЪдата 
радиото, а една елегантна кучешка дв< ** 
танго. „Отлично*, мисли си БЪлчо, „но 
нЪма да стигна до гишето за марки*.

пЪсень
> реватъ 
и тълпата 

царе- 
мало- 

„тежко 
звучи

родство 
Даря на вал- 
'.‘.юнхенъ, вь

има '
Музикална народна драма въ четири действия съ въведение 
Тексгъ по Пушкинъ н Карамзинъ*— музика отъ Модестъ 

Петровичъ Мусоргски
Ще се предава на 29 т. М. на 21 часа по радио-Римъ I..

ЛИЦН : Борнсъ Годуновъ, царь (басъ-барнтонъ); Феодоръ и Ксе- 
ния. негови деца (Мецосопрано и сопрано); князъ Василий Ива- 
новичъ Шуйски (теноръ); Андрей Щешелкаловъ (баритонъ); Пи- 
менъ, монахъ (басъ); Григорнй, фалшивиягь Димнтрий (теноръ); 
Марина Мнишекъ, дъщеря на зандомирския войвода (мецосоп
рано); Рангони таенъ езуитъ (басъ); Ловицки, Черняковски, езуити 
(баси); Варлаамъ (басъ) и Мисаилъ (теноръ) монаси-бЪгълци; Кру- 
човъ бояръ (теноръ); Никитичъ, управитель на областьта л(басъ);

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

материалите и пр. искайте отъ нашата

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

Операта е играна за първи

Въ областьта на пЬсеньта Му
соргски е единственъ и до днесъ 
не е надмннатъ, нито стигнатъ отъ 

„Хован-

т! на тиха църковна музика, 
варниятъ князъ описва 

н си отива, 
на съвестьта

убийство 
угризения 
царя. Той вижда образа 
тото дете и пада на колЕие да мо
ли за милость. Въ оркестъра зву- 
чатъ заплашително тромпети, шу-

4. Радостниять БЪлчо свари въ магазина сн финния 
г-нъ Мачокъ Котарановь и нежната г-жа Котана. които 
веднага си купиха едно „Филипсъ“ радио, „Извинете“, 
каза БЪлчо, „ще изтичамъ за мигь до пощата, да си

ВЪ РЕДАКЦИЯ- 
КОРЕКТОРА НА 

ВЕСТНИКА,
собственото име на починалия Щра- 
усъ 6Г> променено, нещо, което на
кара мнозина отъ нашите „музико
лози" да напишатъ нЪкоя и друга 
„епитафия" за живия, и още бо- 
дъръ, Щраусъ . . .

Наистина, ставатъ гр+»шки, осо
бено тогава, когато разните „ре
дакционни приятели“ стоятъ надъ 
главата ти, и съ своето ненаситно 
„любозпаиие“, не ти даватъ въз
можности да размени шъ нЪкоя и 
друга дума съ „метъръ-анъ-пажа".

Ето, напр., една истинска случка: 
стонмъ си въ редакцията, и извед- 
нажъ, единъ отъ тези „редакцион
ни приятели" влиза като хала,
И НИ „БОМБАРДИРА" СЪ ИС-

Берлпиъ. И, 
съ Йоханъ 
е къмъ 45

Мжка 
Той иска 

оти- 
за ран- 

царя. Тукъ 
драматична. 

Князъ Шуйски му съобщава, че 
оп, Полша е дошелъ единъ пре
тенденти за престола, който се на
рича Дими трий. Разтревоженъ Бо- 
рисъ Годуновъ пита дали „тогава" 
престолонаследникътъ Димнтрий е 
билъ наистина убитъ. Подъ звуци- 

ко- 
жестокото 

Страшни 
терзаят!» 
па уби-

бояръ (теноръ); Никитичъ, управитель 
кръчмарка (мецосопрано).

Действието се развива въ Русия (3 д. въ Полша) около 1600 год. 
на 27 януарий 1874 г. въ Петсрбургъ 

ситЕ — бегълци Варлааемъ и Ми
саилъ заедно съ Григорнй, който 
сжщо е нзбЪгалъ отъ мона- 
стнря. Григорнй пита за пжтя 
презъ , • границата. Монасите се 
отдаватъ на страшно пиянство и 
пЪятъ диви пиански пЬсни, Гри 
горий бълнува за царска корона, а 
кръчмаркага мечтае за любовь. 
Общото настроение намира изразъ 
въ пЪсеньта на Варламъ за градъ 
Казанъ — стара Русия въ текстъ 
и музика! Изведнажъ нахълтва 
стражата съ заповЬдь за арсстъ въ 
р.ъка. Но тя не може да чете. Гри
горнй требва гласно да прочете 
заповЪдьта за собственото си аре
стуване. Той фалшифицира съдър
жанието въ вреда на Варлаамъ, но 
неуспешно. Разпознаватъ Григо- 
рий, който съ единъ скокъ избЪг- 
ва презъ прозореца.

Второ действие. Въ двореца. Цар
ските деца пЬятъ весело народни 
песни. Царь Борнсъ влиза, 
разкъсва сърдцето м,у. 
да остане самъ. Децата си 
ватъ. Тъмни предчувствия 
на смърть измжчватъ 
музиката става силно

Предсказанията на НозДаДатиз 
т!» и испанците ще воюватъ за 
власть — дворецътъ на Общество
то на Народите ще бжде сринатъ 
и човечето отъ живущите въ него 
ше бждатъ задушени (отъ газове). 
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Уеп1т6е8 
Градината на света, гдето е 

Новият*» градъ (фамозниятъ дво- 
рецъ на Обществото на Народи
те), който се намира въ единъ 
проходъ между планини — ще бж- 
де превзетъ и хвърленъ въ пещь- 
та и насила ще пие отровените съ 
сЬра води ( химическа война).

мятъ контрабаси, дрънкатъ удар 
нигЬ инструменти, крещатъ флей
ти .. . всрЪдъ ужаса на адска му
зика.

Трето действие. Въ полския за- 
мъкъ Зандомиръ. Марина блЪнува 
да завладЪе Димнтрий и да стане 
царица на Русия. Езуитътъ Ранго
ни, за да спечели Русия за католн- 
чеството, я подкрепя. Музикално 
тукъ се изправят», единъ до лругъ 
два свЕта: като тежка, тъмна му
зика свТ-тътъ на католика и въ тан
цови ритми — образа на красива
та полякиня, която изпраща маг 

'патите въ борба съ Русия. Градин
ско нраздневство подъ звуците на 
една нолонеза. Димнтрий пада вь 
краката на Марина и тя го праща 
да стане царь, за да спечели сърд
цето й.

IV действие 1-ва картина. Боляр
ски съветъ. Явява се Борнсъ пре
уморени» и изтерзанъ. Той шепне 
безумни слова. Шуйски го наблю
дава. Когато царьтъ се опомня и 
иска да открие съвета, довеждатъ 
монаха Пименъ, който желае да 
направи важно съобщение. Разка- 
зътъ на стареца завладЪва страш
но царя — явилъ се е 
рецъ и той е убитиятъ 
Днмитрнй.

Борнсъ Годуновъ е ужасенъ и 
почва да крещи за помощь. Той 
иска монашеска дреха и сина си. 
Задъ сцената се разнася хоралъ: 
„НЪкога умрЪ невинно дете". Въ 
тазъ Христова пЪсень полудели- 
ятъ царь вижда ново обвинение и

опомня се 
на си, 

вашиятъ

зановЪдва да се спре; 
за мигь и сочейки си 
юй заповядва: „Ето 
царь" и пада мъртавъ.

Последната картина 
вълненията на народа и 
му къмъ царя, докато се 
Григорнй — Димитри на конъ. На- 
родътъ, който мрази царь Бори- 
са, приветствува тържествено но
вия царь. Общиятъ повикъ на на
рода, монаси, боляри и войскари е 
„кьмъ Москва“. Въ далечината се 
чува тържествената пЪсень на 
камбаиит!», тромпетигЬ 
бл-Ьсва огнена свЪтлина 1 
сб хвърля Ъледъ лъжливия 
вичъ. Остава само единъ 
умеиъ и неговата пЬсень — . 
ти бедни, гладни народе“, 
тгг.по и много, много тжжно.

А. С.

За „династията“ на Щраусовци и г--------|(
ния филмъ „Безсмъртниятъ валсъ .

Въ началото на годината 1939, 
единъ отъ сутрешнит1» ежедневни
ци предаде съобщението, че единт» 
оп» „династията“ па Щраусовни 
е завършилъ своя земенъ пгкть. По 
вина, обаче, 
НА ДЕЖУРНИЯ 
ТА, ИЛИ НА

— Значи, Йоханъ Шраусъ А-’ 4 е 
този, който е умрЪлъ сега?

— Да! УмрЪ, като внукъ на ав
тора на „Хубавиятъ синъ Дунавъ". 
следъ като е билъ днректоръ на 

I дворцовнт!» балове въ Виена и дн-
- '* линията

Щраусъ 
годишна

„Вал-

ригентъ въ 
продължава 
№ 4, който 
възрасти.

— А кой е 
совъ сънь"?

— Оскаръ Щраусъ. На нЪмски, 
пише се съ едно „есъ“ на края на 
презимето. НФма нищо обшо съ 
виенскит! Щраусовци.

— А Рихардъ Щраусъ?
— И той н4»ма никакво 

съ „династията“ на „Ц;
са“. Родеиъ е въ Мк 
1864 г.

Така, драги читателю, завърши 
нашиятъ разговоръ съ този любозна- 
теленъ „редакцноненъ приятель"...

нЬкого. Освенъ оперитЬ 
шина" и „Сорочински пананръ“, 
които си» останали недовършени. 
най-го.тЬмата и най-б.тЬстящата 
творба на Мусоргски е музикална
та драма „Борнсъ Годуновъ“, коя
то, наново преработена и инстру- 
ментнрана отъ Римски Корсаковъ 
презъ 1896 год., шествува съ неби- 
валъ успЪхъ по опернитЪ сцени на 
ц-Ьлия свЪтъ.

Въведение. 1-ва картина. Въ дво
ра на девически монастиръ. Дър
жа вниятъ надзорникъ съ камшикъ 
иъ ргт.ка кара народа да се моли 
на Бога Борнсъ Годчновъ да прие
ме царската корона и когато си 
отива тълпата, се отдава на хули и 
сплстпи. Царскиятъ гаенъ писари 
възвестява, че Борнсъ Годуновъ е 
непреклонимъ. Народътъ пада на 
ко.тЬне отново да се моли.

П-картина. Борнсъ е скюненъ 
Въ Москва народътъ се трупа да 
приежтетвува на праздненствата по 
неговата коронация. Тържествено 
бнятъ камбанитЬ на Москва и 
глъхнат» въ пицикатото на цигул- 
кигЬ. БоляритЬ наближаван», на
родътъ се вълнува, чуватъ се ви
кове „да живЪе царитъ!" Шумътъ 
замлъква, Борнсъ се явава въ тър- 
жественитЪ одежди на рускитЬ 
царе съ корона на глава. 1-1 трън 
КИ побнватъ, когато той започва 
първата ария: „Колко ми е тежко“: 
Нечиста съвестъ и тъмни пречув-; 
ствия измжчватъ Борнсъ Году
новъ.

1- во действие. 1-ва картина. Пре- 
старелиятъ монахъ Пименъ пише 
хроника на руската история подъ 
шепота на цигулкитЪ. Въ една ни
ша на килията му спи младиятъ 
монахъ Григорнй. Когато се про
бужда отъ неспокойните светски 
сънища по геройски д-Ьла на него
вия. амбиционенъ духъ, стариятъ 
монахъ му разправя за Бога и за 
руската история: на трона сЪди 
царь, който е убилъ наследника 
леко звучи хорътъ на монасигЬ.

2- ра картина. Въ една кръчма 
край границата. Дохождатъ мона-

И НИ „БОМБАРДИРА“ Со пк, 
ТИНСКИ ГРАДЪ ОТЪ ДУМИ.
— Научихте ли новината? Йо

ханъ Щраусъ е вече мъртавъ . . .
— ? ! ?
— Да, това е истина! И, това е 

единъ прекрасенъ случай за нашия 
Саша Сиръ, още повече, че той е 
пнеалъ вече за него . . .

Ние го погледнахме, малко обез
покоени огъ възбуденото му съ
стояние.

— Защо ме гледате така? .... 
Смъртьта на „Царя на валса“, на 
автора на „Синиятъ Дунавъ“, е вели
колепна тема . . .

И, все така възбудено, той про
дължи „бомбардировката“ си.

— Чакай, приятелю! — намесих
ме се ние. Не говори глупости! 
Та, този Йоханъ Щраусъ е ум
ре лъ преди 40 години.

— Не е вЬрно!
— Да, преди 40 години, 

въ 1899 г. въ Виена.
— Тогава, този, който ми каза 

това, се е подигралъ съ менъ.
— Не! . . . Имай малко търпе

ние, и ще научишъ истината. Има
ло е единъ първи Йоханъ Щраусъ, 
който е вече мъртавъ. Единъ вто
ри — и той е вече мъртавъ. Единъ 
трети — С7КЩ0 мъртавъ.
МОЖЕ-БИ, СКОРО ЩЕ НАУЧИШЪ 
ЗА СМЪРТЬТА И НА ЕДИНЪ 
ЧЕТВЪРТИ ЙОХАНЪ ЩРАУСЪ, 

който още съществува.
— Какъ така?
— Много просто: съществува, 

въпреки Йоханъ Щраусъ, умрелъ 
презъ септемврий 1849 г., Йоханъ 
Щраусъ, умрелъ презъ юлий 1899 
год., и Йоханъ Щраусъ, умрелъ 
презъ януарий 1939 г. Този живъ 
Йоханъ Щраусъ е родеиъ на 6 
юлий 1895 г. и ще умре презъ не- 
коя година . . . Може-би, Ностра- 
дамусъ е открилъ презъ коя го
дина . . .

— Ай, ай, ай . . .
— Ето защо, Щраусовците треб

ва да бждатъ нумериранн. Но, 
малко история: презъ XVIII сто
летие е сжществувалъ единъ 
Францъ Щраусъ, съдържатель на 
страноприемницата „Добриятъ па- 
сторъ"; Неговнятъ синъ се нари- 
чалъ Йоханъ,
И ТОЙ Е № 1 ОТЪ „ДИНАСТИЯ
ТА“ НА ТЪЗИ ФАБРИКАНТИ НА 

з/4 ТАКТЪ.
Този Йоханъ № 1 е нмалъ шесть 
хлапета, трима отъ конто сж ста
нали музиканти: Йоханъ № 2, Йо- 
сифъ и Едуардъ. И, именно този 
Йоханъ А1» 2 е авторътъ на опере
тите „Прилепътъ“ и „Цигански 
баронъ“, и на валсовете „Хуба
виятъ синъ Дунавъ“ и „Легендите 
за виенската гора“. Той е немалъ 
деца. Неговнятъ братъ Йосифъ 
сжщо. Едуардъ, обаче, нзвестенъ 
като диригентъ, е нзвестенъ още 
и като баща на Йоханъ № 3.

всички лудости, 
една жена, мълчаливо страдаща 
готова на всички жертви. А 
екрана: 
ПАНОРАМИЧНА СМЬСИЦА ОТЪ 
ЕДНА ФЕЕРИЯ И ЕДНА САН

ТИМЕНТАЛНА КОМЕДИЯ, 
подъ акомпанимента на ту нежни
те, ту вихрени, мелодии въ трн- 
чет върти тактъ.

Милица Корюсъ (Карла) се нала
га еднакво съ своята грациозна 
хубость, както н съ своя необик
новено гьвкавъ п силенъ глас»». Сь 
право можемъ да кажемъ: истинско 
чудо на природата! . . . Фернапъ 
Граве (Щраусъ) е толкова естест- 
венъ, колкото Луиза Райнеръ (Пол 
дп) е очарователна.

Изобщо, единъ прекрасенъ 
филмъ, който требва да се види 
отъ всички любители на музиката, 
и който е най-хубавиятъ виенски 
филмъ, снетъ въ Холивудъ 
единъ французннъ . . .

Върху екрана на кино „Балканъ" 
се прожектира единъ великоле
пен!» филмъ, озаглавенъ „Без
смъртниятъ валсъ“. Некои твър- 
дятъ, героятъ на този филмъ е 
Йоханъ Щраусъ Аз 2, 
НИЕ, ОБАЧЕ, СМЕ НА СЪВСГМЪ 
______ ДРУГО МНЕНИЕ, 

а именно: че животътъ на истин
ския Йоханъ Шраусъ и този на 
Йоханъ Щраусъ отъ филма на Жю- 
лиенъ Дювивне, нематъ почти нищо 
общо.

Ако ти, драги читателю, разгър- 
нешъ страниците на интересната 
книга на Максъ Кронбергъ, ще 
научишъ, че „Царьтъ на валса“ е 
билъ три пжти жененъ: 1) за арти
стката Ханриета Трефсъ, която го 
оставила вдовецъ на 53 годишна 
възрасть, 2) за певицата Лили, 
която го напустнала, следъ четири 
годишенъ браченъ животъ, и 3) за 
Адела Дойчъ, или за тъй нарече
ната „Козима на 3/4 тактъ“, защо- 
то тя е изпълнявала скромната и 
полезна роля, подобно на Козима 
при Вагнера.

Въ филма, Йоханъ Щраусъ се 
оженва, въ началото на своята ка
риера, за миловидната Пояли Фо- 
гелхуберъ, следъ това се увлича 
по капризната певица Карла До- 
неръ, и най-сетне, въ крал на жи
вота сн, 
МЖДРО, И НЕ БЕЗЪ МЕЛАНХО
ЛИЯ, ЗАСТАРЯВА КРАЙ СВОЯТА полди.

Прочее, сюжетътъ на филма не 
дава истинския животъ на 
па валса“. Това, обаче, не 
че филмътъ е несполучливъ. 
противъ, филмътъ „Безсмъргнн- 
ятъ валсъ“ е конструиранъ но ма
ниера на едно романтично ревю, 
въ което валсътъ замества тжей- 
за, н което е поставено върху три 
финала: „Животътъ на артисти
те“, „Легендите за виенската гора“ 
и „Хубавиятъ синъ Дунавъ".

Сюжетътъ: вълнообразното лю
леене на героя, между една метре
са, готова на всички лудости, и 

и 
върху

;< в


