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отъ
110-

ИТАЛИАНСКИ

м.). 15.15

ЗАвреме

прпмТ.ра 
споменахме

на
съ

ВТОрИИКЪ,
23.50

7.15
13.15

нЬколко 
войната, които

сжщевре- 
лж-

кжси (16.81 п 
ИталианскитЬ, 

пъл- 
20.38 Рпмъ, 

клюн пълни (25.40 и 19.61). 21.00 
Италианските спштш. 23.55 Г»у- 
курепб. (361 м. и 18,75 м.). 21.00 
Италианските станции.

[нието и да води националната 
пропаганда. Отъ какъ е избух
нала войната, радиопредавател
ните станции на воюващите во- 
дятъ жестока борба помежду 
си. Разпространяватъ се невЪр- 
.... —«------- , подвеждать се
наивни слушатели, и 
менно, отъ друга страна, 
жите биватъ опровергани.

Презъ време на войната

Подробната програма на РЯДИО-СОФИЯ, 
ВЯРНН, СТ.-ЗНГОРН, БЪлградъ, Накара, 
и най-интересното отъ всички европ. 
станции на'кжси,срЪдни и дълги вълни,

Отъ 12 до 18 ноемврий.
ВОЙНАТА И РАДИОТО — отъ Ж. 

Навонъ.
Технически оГдВлъ-РАДИО- 

КУРСЪ ЗА НАЧИНАЮЩИ (9): Кри- 
сталенъ детекторъ „Шапошниковъ“. 
Измерителни системи. За земното 
съединение- РАДИО-КУРСЪ ЗА НА
ПРЕДНАЛИ (9): изчисление на тран
сформаторите. Радио-математичес- 
кн познания. Поща.

Опера: ЛУЧИЯ ДЕ ЛАМЕРМУРЪ, 
опера отъ Доницети.

бляна (569 »!.). 20.37 Вари (283 
метра) и кжси (31.02 м.). 22.50 
Виена (506 м.). 22.30 БЪлградъ

Лондонъ, кжси I тление, което

горе, идната само да потвър- 
дятъ мнението, че вь модерната 

една служба — да съобщава но- война, радиото е едно мощно и 
вините отъ фронта на населе- опасно орждие.

(437 м.). 22.45
(49.59 м.). 23.00 Любляна (569 м.). обаче което му онрсдТ.ля
23.20 Виена (506 м.). 23.40 БЪл-
градъ (437 м,).
НОВИНИ НА

ЗА ЦЪЛАТА СЕДМИЦА
14.15 Лондонъ,
19.82
станции. 18.15 Римъ, кжси 
ни (25.40 и 19,61).

полски офицеръ е съобщилъ при
че следъ като полската 

армия е била дезорганизирана и 
изпаднала въ хаосъ, само отъ 
германския воененъ бюлстинъ, 
който е даванъ по радиото, пол
ските части еж могли да се ори- , г
ентиратъ за положението. Тези . .. о ,„„лва, че той е единствения Вагне-

малки примера отъ | рОЦЪ диригента отъ тия, които 
сж дирижирали въ Байройтъ 
при основаването на Вагнеровия 
театаръ наредъ съ Снхтеръ н 
Далингь — вече покойници.

(По случай 80 години отъ 
рождението му).

ЦФла музикална Германия е 
отпразднувала на 22 октом^врии 
80 - тия рожденъ день на 
едннъ отъ най-голФмитФ си ди
ригенти Д-ръ Карлъ Мукъ, на- 
реченъ „Последния отъ голЬми- 
тЬ“. Той е позната като такъвъ 
не само въ Германия, а ц въ 
Америка, Австралия, Скандинав- 

I скит!» държави, Русия, Англия

НОВИНИ НА СРЪБСКИ
ЦЪЛАТА СЕДМИЦА 

13.00 I» Г.л грн л'I. (437 метри). 
18.40 Виена (506 м.). 20.00 Лю-

ВЬ 4 Г» дI „ ... I ските държави, Русия, АнглияПолша, германските войски зае- I ,I I и другите европейски държави,1 ха полските оалио-пославател-I 
кждето е днрижиралъ редица, 
опери на Вагнеръ п главно сим-

I фении отъ Буркнеръ, Бстовенъ, 
I Отъ БайройтскитФ Вагнерови ди- 
I ригенти, които най-добре сж 
| дирижирали ВагнеровикЬ опери 
Рихтсръ, Балингъ Мотхъ, Бюло 
той е единствения който още 
живЪе и до преди нЪколко го- 

: дини дирижираше главно опери- 
I гЬ на Вагнера редовно въ Мюн- 

хенъ всЬко лЪтз при Вагнеро- 
вигЬ тържества въ Принреген- 

| геатъръ. Името си „Последния 
го.тЬмигЬ“ носи0 поради то-

предаватели.
предаватели.

(283 метра). 20.30 
предаватели.

(382 метра).

Информационна служба 
НОВИНИ НА БЪЛГАРСКИ ЗА 

ЦЪЛАТА СЕДМИЦА 
Български 
Български 

20.01 Бари 
Български предаватели. 20.45 

‘Лайпцигъ (382 метра). " 22.10 
Лайпцигъ (382 метра). 22.15 Бъл
гарски предаватели. 22.45 Бъл
гарски предаватели. 23.15 Поста- 
Паризиснъ (313 м.),- Тулуза (386 
.метра) — само нъ 
четнъртъкъ и ежбота. 
Лайпцигъ (382 метра). 
■ па и1 гп'|.1’.г'

Седмиченъ вестникъ за радио-култура
Редакторъ: Ж. НАВОНЪ Техн. ржководитель • Ал. Владимирова 
Редакция н администрация : Пиротъ 9—София. Кафо Мошк—9, гие Р1го1—8о11а

Този който е слушалъ подъ 
негово днригенство „Тристанъ“ 
Изолда“, „Пръстенът!» на Ни
белунгите“, „Майсторите пЬнци 
отъ Нюренбергъ“, бетонените 
и брукнеровн симфонии никога 
не може забрави силното нпеча- 

остачятъ те. Топа 
извън

редно почетно мЬсто между 
другите големи диригенти, е 
че той се стреме.п. съ фанга- 
стичность да предана творенията 
па авторите така, както тЬ сж 
гп замислили и чувствували. Той 
е билъ винаги скромень вь своя
та работа и никога не се е ки
чил ъ съ титлите като „г.тав. ди
ригент ь“, „директор ъ“ н т. п., а 
се е нарпчалт. просто „капел- 
мпйсторь“.

Въ последно време радиото, 
като разпръсквателенъ инсти
тута, играе значителна роля въ 
живота на хората и държавите. 
То се указа най-гъвкавиятъ ин
струмента, който приспособява 
своите предавания въ връзка съ 
политическото положение 
на страната и връзката й 
другите държави. Радиото, осо- 
бенно сега, когато светътъ жи
вее подъ разтЪщата сЪнка на 
войната, играе първостепенна 
роля въ обществения животъ. 
Не е вече само пресата, която 
може да ни съобщава новини. 
Хиляди, милионни хора стоятъ. 
по цели дни и нощи предъ ра
диоапаратите и слушатъ новини 
отъ всички страни, които въ 
всички случаи биватъ противо
речиви. А това съвсемъ не е 
чудно. Въ повечето случаи ра
дио-станциите сж държавни, па 
в частните въ военно време, слу- 
жатъ изключително на Държав- I 
ните интереси. )

Радиото е едно мощно орж-' 
дие и добре използувано презъ 1 
световната война, макаръ, че не- I ,гаи1ННЯТь 
говиг1> възможности бЬха мно- 

’ го ограничени, защото то беше 
още въ своя заролишъ. Тогава 
патраулните крайцери, които 
кръстосваха морета и океани, 
сж могли, благодарение на ра
диото, да бждатъ въ постоянна 
връзка съ своите бази и помеж
ду си. Диесъ радиото играе мно
го по-сложна роля. То служи не 
само за ориентация на военни
те сили, морски и сухопжтни. 
Дн’есъ то стана опасенъ пжтево- 
дитель за неприятеля. Много 
отъ радиослушателите, може би, 
сж се чудили надъ новата гер
манска мЪрка — да се прекжс- 
патъ радиолредаванията па го
лемите ралио-ртапцни вечерь и 
при мжгливи дни, Отъ избухва
нето на войната до сега тази 
мФриа продължава да е въ сила. 
Причината за вземането на по
добни м1.ркн презъ време на 
войната е следната:

Ношемъ и при мжгливо вре
ме, когато иеприитслсипта пипа-

ВОИНАТА И РАДИОТОД-ръ КПРЛЪ ММ 
Отъ |‘

Ж. Н А В О Н Ъ ,

, пия лема никаква възможность |1 
да се ориентира, едннъ радио- { 

, предаватели въ действие, може 
, да се яви като пжтеводитель па , ( 
, неприятеля. За сжщата цель во-1 г • . ; ни съобщения,

юващите страни диесъ сж зага- ‘ |1Я11П11„ лпг,|плтг 
, сили всички фарове по своите 1 

крайбрежия. И само отъ време- 
, навреме вечерь радиопредавате-1 

лпте се обаждатъ, за да могатъ ■ 
собствените параходи и аеро-; 
плани да се ориентирате ха полските радио-предавател- I 

: Въпреки това, диесъ радиото станции една следъ друга въ I 
е незаменимо мощно средство | кжс0 «реме. Това подействува .

. въ модерната война. За сега ! съкрушително на защитшшит Ь 
войната е само словесна — вой-11|а Варшава.
на на етера, бихме казали. Де-■ За гол! мата роля па радиото 
нонощно радиостанциите се ру-' въ войпа1а говори и другъ 
гаятъ помежду си и разпростра- ; едннъ примеръ. Единъ плененъ 
няватъ сведения и новини, кои- ! полски лЖпиот. » »п„
то сж подчинени на общата дър- ■ разпита, 
жавна политика съ цЕль да раз- 
ширятъ своята орбита на влия- 

I ние, която, въ края на краищата, 
’ ще реши края на войната.
I За значението, на радиото въ 
| войната, говори най-добре се- 
1 . европейски кон
фликта. Вънъ отъ военно-техни
ческото значение на радиото въ 
войната между Англия, Фран
ция и Германия, то има друга
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неръ.

I

УТ ноемврий

използуваме

помнятъ оркестъръ, дир.
Радно-Брашовъ (1875

въл»
англ.

всичкизапазватъ

монтаженъ планъ,

-

(Оска1

I шепната на ЕФ’ и пр.

Зара Леандъръ и Хансъ Щюне
/

ч
I? 
I

приемници 
производство

Ще 
брой.

мсло- 
Нслан-

програ-
20.15 
По-

ссе- 
|рилъ 

>п е-
• ;б) 

в)

Е»
I 12

Ку-
3.
4.

кц.
, 22.05

)>

Техн. отдЪлъ отговаря 
на запитванията, придружени съ 
3 лева нощ. марки.

Иванъ . Яиковъ, 
Щомъ построениятъ 
,.Арс Линеалъ“ дава 
зултати, недейте

23.00 Новини, 
бриндтъ свири. 
2.00 Нощна музика.

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 кц. 
18.00 Новини. 20.45 Новини на 
български. 21.00 Новини. 22.10 
Новини на български. 23.00 Но
вини. 23.50 Новини на българ
ски.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.

Радио-курсъ за начинающи 9)

Нристаленъ детекторъ на инж. Шапошниковъ
Следъ като се увЪрнмъ, че! двата к; 

малката бобинка се движи сво- залЪпяг 
водно въ вжтрешностьта на го-! —- .....«
лемата — въ лЪво н въ дЪсно) 
(а не отъ горе на долу и отъ] 
долу на горе. . .), края „8“ на. |

---------------- ’ V------'

3. Това 
(Фредъ 
цвФтята 
потпури (’ 
СИО1 
Мар

■Ж да

на голЪмата 
бобина. Но това би било не
практично. Ето защо съ единъ 
допълнителенъ щекеръ (не е 
нзобразенъ на втората рисунка) 
включваме блока С1 (500 см.). 
Въ централна и западна Бълга
рия приемането на дълги вълни 
е проблематично. . . За включ
ване на щекера „дълги вълни'- 
ще монтираме една допълнител
на букса, свързана съ „земя“.

Настройката се извършва 
чрезъ преместването на плъзга
ча (щекера) П1 и бавното вър
тене на подвижната бобинка. За 
да се върти последната въ 180 
градуса (а не цели 360°), ще на- 
правимъ нЪкое приспособление 
за цельта (ще забнемъ месинго
ви пирокчета). Селективностьта 
се регулира чрезъ щекера П*.

Следъ като провЪримъ прием
ника дали работи (ако не рабо
ти, недейте обвинява схемата, 
а прегледайте внимателно мон
тажа) — ще поржчаме „елегант
на“ кутия бвзъ предница — вме
сто нея ще прикрЪпимъ паното.

пммипи чии т. пи. иии пц.

| 18.30 Новини на англ. 20.00 Но
вини н аанглийски. 21.00 Нови
ни. 21.15 Попит. прегледъ. 22.10 
Новини на нагл. 23.00 Новини. 
23.40 Новини на англ. 24.20 ' 
Новини на нагл.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
17.50 Пъстра забавна 
ма. 18.35 Продължение. 
Духовъ оркестъръ. 21.00 
пуляренъ концертъ. 21.50 Тан- [ 
ци-джазъ. 22.20 Симфония а- 
молъ (Кубеликъ). 23.15 Плочи. 
24.00 Весели мелодии.

РИМЪ (кжси вълни)
Вълна 19.60. 11.10 Симф. музи- | 
ка. 16.84 и 25.40 13.00 Инф. на I 
англ. Дуети пиана. Мецосопра- 
ното Бианки. Фанфари. 14.30' 
Политически прегледъ. Ита.т.
симф. музика. Творби на Ваг- ‘

I
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 кц. ■ 

! БРДШОВЪ 1075 м. 150 кв. 160 кц. . 
• 11.30 Отъ Атенеума — кон-I 

цертъ „Жоржъ Жоржеско": 
П-а симф. въ до-мажоръ (Шу- | 
манъ); Ш-а симф. героичната 
(Бетовенъ). 13.15 и 1120 Лека, 
народна п танцова музика (въ - 
14.00 инф.). 15.15 Селски част». >
16.30 Плочи, 18.17 Фанфари. |
19.15 Италианска музика. 20.15 | 
Танци. 20.45 Инф. 21.00 Пло-| 
чп. 21.10 Макет» Васнлеску, пк- . 
ние. 22.00 Пъстра музика. 22.30 1 
11нф. 22.50 Филмова и лека му- | 
зпка.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 591 кц.
20.30 Новини на румънски. 20.40 : 
Пощиш на унгарски. 20.50 Но- ! 
пини на сръбски. 21.00 |кипиш. *
21.15 до 23.00
113 Ь ОПЕРПТТ* 1! ОПЕРЕ- !

ТПТВ
ПГ,син и танци

уч. Гергру п» Китим ь (Сопра- |

а салонния ра-| 

(Щраусъ). 
кръстъ“, уве|:
3. „Севила“,

стема е най-подходяща за нуж- 
днтЬ на индустрията и на тър
говията.

Въ физиката и радиото, упо
требява се системата СГС (сан- 
тиметъръ, грамъ, секунда).

Има 2 системи СГС: електро
статична СГС и електромагне- 
тична СГС.

И най-сетне, на читателитФ ни 
практическата систе

ма, чиито единици сж волтътъ, 
амперътъ, омътъ и пр.

продължнмъ въ идущия

ИЗМБРИТЕЛНИТЬ СИСТЕМИ
Да се измери една величина 

(дължина, време, напрежение и 
пр.) е да се определи колко пж- 
ти тази величина съдържа една 
друга такава, наречена единица 
Требва да отбележнмъ, че мно
зина не правятъ рзалнка между 
една измерителна единица и 
еталона. Единитиа е едно опре
делено теоритически количество, 
независящо- отъ температурата, 
отъ възушното давление и дру
ги физически условия. Етало- 
кътъ е материализацнята на ед
на единица — той е равенъ. 
обаче, на тази единица само при 
сочно определени условия на 
температурата и пр.

Въ физиката, а особено въ ра-1. секунда), основните единици сж 
диото, въ една и ежиха форму-[метърътъ (дължина), тонътъ (ми
ла’ използуваме най-различни, ' са), секундата (време). Тази си» 
дължини, обеми, време и пр. Чи
тателите помнятъ основната 
формула:

19.61 и 25.40. 17.00 Сед- 
мнчеиъ прегледъ. Прочути, по 
заглъхнали гласове. Оперни 
хорове. 17.55 Инф. на англ.
18.15 Сопраното Алба Дора. 
Арфа и чело. Баритонътъ Вок- 
рамъ. 25.40 и 31.15 20.01 Инф. 
на фр. 20.18 Инф. на англ.
31.15 20.37 Италиански песни. 
25.40 и 19.61. 20.38 Инф. и пло
чи. 31.15 20.56 Турски пЪсни.
21.15 Плочи по желание 21.36 
Инф. на немски. 19.61 и 31.02 
21.00 Програмата на Римъ I.

РИМЪ 1 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Симф. конц. на орк. Ста- 
биле. 20.00 Инф. фр. и англ. 
21.00 Инф. 22.00 Ритьмъ и тан
ци. 22.30 Пиеса. 23.00 Антична 
италианска музика. 24.00 Инф.
24.15 Танци.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.37 Итал. песни. 20.56 Тур
ски песни. 21.15 Плочи за Гер
мания. 21.00 Инф. 22.00 „Са- 
кунтала“, опера отъ Алфано.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц. 
18.30 Оперетна музика. 20.00 
Оркестъръ. 21.30 Детски хоръ.
21.50 Брилянтна музика. 23.00 

| Танци.
: Предавание на български всЪ- 
, ка вечерь въ 20.00 отъ Бари I 
■ (283 метра).
СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 I

20.50 Инф. 21.20 Шансони. 
Концертъ.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
18.30 Новини на френски. 20.00 
Новини на френски. 21.00 Но
вини немски. 22.10 Новини на 
френски. 23.00 Новини на нем
ски. 23.45 Новини на френски.

I 24.20 Новини на испански. 1.15 
Новини на френски.

Какъ да установимъ дали ед
но „земно съединение“ е ефи
касно? Включваме антената и 
зеземлението; настройваме се на 
една станция; изваждаме земно
то съединение. Ако силата на 
приемането не се напали чув
ствително, то това показва, че 
„парното отопление“ не е добре 
заземено. Само отъ себе си се 
разбира, че не трФбва да пра- 
вимъ опитъ съ единъ суперъ. 
ечабдеяъ съ атоматична регула
ция на звука, а съ малъкъ апа- 
раггь.

е позната

съвпадането 
скалитф 113 пипип приемници : 
„национално“ производство е I За 
обикновено явление: и бобини- 
тЬ сж лошо изчислени и скала- „селекта-блокъ“. Въ „Арс Юби- 
та е погрЪшно начертана. “ - л-

Редовенъ читатель. Нашиятъ
припиши* е да даваме монтажни | да се 
схеми и особено монтажни пла-' 
нове само на малкитФ приемни-! 
ци, предназначени за съвсемъ 
начинающи радиолюбители. За 
единъ напредналъ радиолюби- 
тель моитажшпФ планове сж 
ненужни, той „чете“ свободно 
всЪка теорвтична схема, Отъ 
друга страна, ние даваме презъ 
годината най-малко 5—6 сходни 
помежду си схеми, иапр, съ

но), Францъ Борсосъ (теноръ), 
Емилъ Петровъ (Теноръ-бу- 
фо). дириж. Максъ Шьонхеръ. 
23.00 Новини. 23.20 Новини па 
сръбски, унгарски и румънски. 
23.50 Вечерна музика. 1.00 Но
вини. 1.10 Нощна музика.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574/60/191
15.10 Плочи. 17.00 ГолФмъ кон
цертъ за войската. 18.00 Нови
ни. 20.30 Прегледъ. 20.45 По- 
литЪ прегледъ. 21.00 Новини. 
21.15 до 23.00

ЗАБАВНА ВЕЧЕРЬ
23.30 Ото До- 

1.00 Новини.

да бжде извлечена отъ тЪхъ пс 
начинъ, щото ако изразилъ въ 
V единицигЬ на бързината и въ 
Т единицигЬ на времето, да на- 
мФрнмъ

X отъ формулата X = ’ 
въ единици на дължината.

И тъй, всички величини на ед
на измерителна система трЬбва 
да се извличатъ една отъ дру
га, отъ едни основни величини 
безъ употреба ;на друп! факто
ри. Тия основни величини сж 
единицата на дължината, едини
цата на масата и единицата на 
времето.

Въ тъй .наречената измерител
на система МТС (метъръ, тонъ, 

|. секунда), основните единици сж

ляръ“ вместо утечкагга 500.000 
ома въ решетката на ЕДЗ може 

включи единъ потепцио- 
мегъръ 500.000 ома за регулира
не силата: началото къмъ блока 
20.000, края на земята, среда
та (плъзгачътъ) па решетката. 
Този проводникъ да бжде по 
ставенъ въ заземепъ металенъ 
кабелъ. Брьмчениетое се дъл
жи па недостатъчно фил
триране па правия токъ; на нЬ- 
кои влиялия — напр. върху ре-

НАШАТА ПОЩА 
само лампа А441; редовните читате

ли, които 
броеве, ще могатъ сами да си 
начертаятъ 
като се „вдъхновятъ“ напр. отъ 
плана на „Арс Негадияъ“.

П. Мелашвелн, гара Алексан- 
дрово. Бобините на „АРС Нега- 
динъ“ може да се включватъ и 
съ шалтерче; кблкото за рео
стата, той требва да има отъ 
25 до 50 ома и да бжде първо- 
качественъ.

Христо Загорски, София. Въ 
всички приемници свръзките 
между електродите требва да 
ставатъ чрезъ запояване съ 
чистъ калай или съ „тинолъ“. 
Частите можете да купите въ 
рекламиращите въ вестника ни 

I фирми, като се препоржчате 
’ о *

ВЕЧЕРЬ
17.00 Часъ за селото: Народна 

музика, изп. „Бистрпшката чет- ■ 
ворка. Въ почивкитЬ: 1. Три- ' 
жи за животните презъ 
пьта, сказка отъ д-ръ Кп| 
Братановъ. 2. Стопански см 
ти: а) Хранене на кокошките; 
Инктустрирайте семето;
Грижи за овощните дървета: 
г) Неприятели на зърнените 
храни.

18.00 Часъ за детето: Уч.: II. Ба- 
лабановъ, груп. „Детска ра- ! 
дость и др.

19.00 Забавна и танцова музика.
20.30 I к-горичсскн календар ь; 

БТА; шнппш; и п лоди ла нр., 
съобщения.

20.60 Забавна музика.
21.00 Концерн* наПваиь Ирено- 

Япковь, сопрани: I. Лъжата е 
.шоранена (1нгш Меха»), 2. 
Единъ ще н1 кажа (Кории). 
3. Бихте ли желали (Масио 
Г|рлунъ). 4. Пие еге ио-хуоаиа 
ОП. зората (Зекупда). 5. Ва- 
нштЬ устни. 6 Т>1... и само

22.15 Прегледъ . _________
22.20 Мечтание (Глазуновъ), за 

валкорна и ~~
Волфъ.

22.25 Търговски съобщения.
22.30 Танцова музика.
22.45 Новини.
22.50 Танцова музика.
24.00 Край.
АНКАРА 1648 м. 100 кз. 182 кц.
19.74 м. сутрини; 31.70 вечерь.

12.35 Инф. 12.50 Турска музи
ка. 13.30 Малъкъ оркестъръ — 
леки мелодии. 18.05 Инф. 18.25 
Джазъ. 19.30 Индже-сазъ. 20.45. 
Турска музика — музикална 
панорама. 21.30 Танци. 22.00 
Инф. 22.25 Джазъ.

БЕРМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
21.15 Конц. 21.50 „Комендан- 
тътъ“, трагикомедия. 23.10 
Танци.
Слушайте Радио-Ватиканъ — 
инф. на френски въ срЬда и 
ежбота. 21.00 и па вълна 48.47 
и въ неделя въ 12 ч., на вълна 
31.06 Инф. на немски въ втор- 
иикъ. ежбота въ 21.30 (48.47 м.).

7УДА-ПЕЩА * 54у/1йй/546
10.00 Бож. служби. 13.30 Опер- : 
ниятъ оркестъръ. 13.45 Инф.
14.00 Плочи. 15.45 Квинтетъ.
18.15 Вечерь на унгарските ме
лодии. 19.50 Испанска музика 
за пиано. 20.15 Симф. 20.35 
Плочи и инф. 23.05 Г-ца Над- 
ковачи нФе. 23.25 Цигани. 24.00 
Инф. на чужди езици (всЬки 
день въ 24 ч.) 24.20 Танци.

подвижната 
съ края „2*\ а края „9“ съ края ' 40—45 метра. За да можемъ да 
„3“ на неподвижната бобина. • приемаме
За тая цель ще употрЪбнмъ мЪ» м.) трЪбва да увеличнмъ число- 
ха гумирана жица, защото обн- то на навивките 
кновена, твърда жица ще се 
скжса следъ известно време.

Крнсгалниятъ приемникъ на 
инж. Шапошниковъ ще се мон
тира върху една дъска отъ 
шперплатъ, поставена вертикал
но. Даваме монтажната схема 
на приемника. Както се вижда 
отъ рисунката, бобината е изо
бразена „схематично“: осьта, 
въ сжщность, минава препвнди- 
кулярио съ дъската.

Тъй като на нашия- пазарь 
нЪма плъзгачи, подобна на Ш и 
П=. ние ще употребимъ изоли
рани букси вместо контактите 
1, 4, 5 и пр. Вместо плъзгачи
те П1 и П: ще употребимъ ще
кери, съ 20 сантиметрови отво
ди отъ мека гумирана жица, 
които ще включваме въ съот 
петните букси. Единиятъ от- 
водъ ще свържемъ съ буксата 
,.3“ (земя), а другия — съ 
първата букса за детектори.

Колкото за бобината, ще я 
прикрФпимъ съ туткалъ къмь 
две специални дървени постав
ки, изрФзани по начинъ, щотз

СОФИй
Барна, Стара*3агора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршове. 7.10 Лека музика.
7.30 Нар. песни и хора, изп. 
Соф. корсняшка група. 8.00 Обо- 
рителни думи; точно време; цър- 
ковенъ календаръ; новини. 8.15 
Забавени концертъ: 1. Фипсъ и 
Фепсъ, интермецо (Жое Алексъ). 
2. Шепотъ на цветята (Блонъ). 
” с повече отъ симпатично

Касенъ). 4. Песень на 
(Ланге). • 5. Полка — 

.. (***). 6. .Закачки (Мер-
сиовски). 7. Кокетство (Куртъ 
Маръ). 8. Пролетни мисли (Мер- 
сиовски). 9. Руски валсъ (Куртъ 
Маръ). 8.45 Почивка. 9.00 Бо
жествен сулжба отъ Катедралата

ОБЪДЪ
11.30 Праздииченъ концертъ: 1. 

Големата руска пасха, увер- 
тюра (Римски — Корсаковъ), 
изп. Филаделфийския симфо- . 
ннченъ орк., днр. Стоковски.
2. Двоенъ концертъ въ ла ми- 
ньоръ, оп. 102 за цигулка, че
ло и орк. (Брамсъ), солисти 
Жакъ и Пабло Казалсъ, дир. 
Алфредъ Корто. 3. Диверти- | 
мено за камеренъ орк. (>Какъ : 
Иберъ): а) Кортежъ; б) Нок- 
тюрно; в) Валсъ; г) Парадъ; 
д) Финалъ, дир. авторитъ.

12.30 Слово, отъ Борисъ Мари- 
новъ.

12.40 Народни песни, изп. Тони 
Еневъ и „Нар. седморка“: 1. 
Сънь съмъ сънувалъ. 2. 
стадинъ си конче седлай. 
Марко Дафнпка думаше. 
Градъ си заградихъ, мамо, ма.

13.15 Новиви; БТА; сверения за 
времето; съобщения.

13.35 Концертъ на салони»» 
днооркестъръ: 1. „Сутршши ' БУДА-ПЕЩА 1 549/100/546 
листа“, валсъ (Щраусъ). 2. | 
„Златниятъ кръстъ“, увертю- | 
ра (Брюлъ). 3. „Севила“, нн- ' 
термецо (Албеницъ). 4. „Муз. I 
минути“, потпури (Оскаръ I 

Фетрасъ). 5. „Поема патетикъ“ 
(Акермаиъ). 6. „Самсонъ и '

Далила“, балети (Сенъ-Сань). I 
7. „Далечъ отъ тебъ.“ 
дия (Блументалъ). 8. 
ска серенада (Мичели).

14.25 Търговски съобщения. 
14.,30 Лека и танцова музика.
15.30 Край.

1 двата края на бобината да се 
гъ плътно. Поставките 

ще закрепимъ съ винтчета или 
тоже съ туткалъ.

Ние казахме вече, че нашиятъ 
приемникъ е за вълни отъ 200 до

тя! (Ферари).
21.30 Оперетни откжелеци: 1 

Увертюра къмъ оперетата 
„Танцувачката Фани Айслеръ“ 
(Йох. Щраусъ), дир. Ото До- 
брйндтъ. 2. „Ела въ малкия 
павилионъ“, изъ оперетата „Ве 
селата вдовица“ (Лехаръ). 3. 
„Светулките“, идилия гавотъ 
изъ оп. „Лизистрата“ (Лин- 
ке). 4. „Свободни и млади при 
това“, дуетъ изъ оп. „Хубавъ 
е светътъ“ (Лехаръ), изп. Ги- 
та Алпаръ, сопрано и Рнхардъ 
Тауберъ, теноръ. 5. Потпури 
изъ оп. „Холандската женица“ 
(Калманъ). 6. Потпури изъ оп. 
„Гаспароне“ (Мильокеръ). 7. 
Потпури изъ оп. „Дъщерята 
па лесничея“ (Ярно). 8. Пот
пури изъ оп. „Валсовъ сънь“ 
(Оск. Щраусъ), изп. солисти, 
хоръ и оркестъръ. 9. Ария 
на Ахмедъ. „Вий спокойнички 
и сладички женички“ изъ оп. 
„Розата на Стамбулъ“ (Фалъ), 
изп. солисти, хоръ, и орк.

на събитията.

ЗА. ЗЕМНОТО СЪЕДИНЕНИЕ
Заземлеиието е продължение- те на парното отопление. Инста- 

о на антенния отводъ — т. е. ' лацнята за водно отопление е 
:а по-вече Или по-малко вертил- * особено неефикасна презъ лЪ- 
салната часть на антената. То тото, защото въ тржбигЬ лема 
рЪбва да отговаря на следните | вода и електр. контрактъ меж- 
*ачества. ДУ тржбите е прекженатъ въ

1. Да е направено отъ колко-1 много места, 
го възможно по-кжсъ и по-де-, 
5елъ проводникъ, съ минимално ( 
>мично съпротивление.
« 2. Да отива направо въ 5е.мя- 

<а, въ подпочвените води.
' Ако горните условия не сж 
спадни, заземлеиието ще има 
високо собствено съпротивление, 
поради което ще има падение 
№ антенното напрежение въ 
приемника и приемането ще бж
де по-слабо. Това се случва че
сто въ големигЬ здания, кога- 

за „земно“ се взнматъ водо- 
Гцхлодяите тржби или тржби-

X = УТ
1. е. дължината на едно 
нообразно движение, чиято бър
зина е V и времетраенето е Т.

Ако измерваме Т въ 1/л отъ 
секундата и V въ метри на се
кунда, ние ще получимъ. съв
семъ другь резултатъ, ако бех- 
ме взели Т въ секунди и V въ 
километри на часъ. . . Значи, 
ако единиците на дължината 
и на времето сж определени, 
единицата на бързината требва

Разг ра дь. 
отъ Васъ 
добри ре- 

сменя боби
ните му съ“ „железни“ такива,

Илия Иилиевъ, с. Плаковъ- 
рътъ, Еленско. Лампата КЛ3 не 
може да работи съ низко анод
но- напрежение — необходими 
сж поне 60 волта. Каталожната 
й цена е 180 лева.

Илия Живковъ, Хасково. Въ 
Арс Негадинъ“ керамично треб
ва да бжде детектортното блок
че, — антенното блокче 100 см 
е книжно.

Сия. Вучковъ, Ст. Загора. Не-) фирми, като 
на станциите въ ! оп* „Р. С.“.
некои приемници! Кирилъ Мановъ, Ихтиманъ 

отделяне на Радио-София 
препоржчваме описан и я т ъ

1. Монтажниятъ планъ на приемника: 2. Външннятъ изгледъ на 
паното. 3. Дървена подставка за прикрепване бобината.

бобина свързваме; 1400 м., съ една антена дълга 
я |>'ппа аи г»-*_ 'ь-пас 1 ЗЛ__ и

*

Ж-
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22.35 Симфония за цигулка и | 
алто (Моцартъ). 23.00 Джазъ. 
Турската станция на кжеи въл
ни (31.7 м.) предава инф. на 
френски, всЪки день въ 13.45 
и 20.15.

БЕРМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
20.50 Народна музика. 22.00 За 
швейцарцитФ въ чужбина.

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

12.10 н 13.50 Лека, народна и 
танцова музика (въ 13.00 инф.).
13.35 Модерна музика за пиа
но. 14.00 Инф. 14.20 Мандоли
ни. 14.50 Ерна Закъ пЪе (пло
та. 20.15 Джазъ. 20.45 Инф. 21.00 
чн). 19.17 ГрадоветЪ и музика- 
Италиански народни пЪснн.
21.40 Оперетна музика. 22.10 
Инф. 22.50 Струненъ квартстъ.
23.15 Лека музика.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Пиано. 13.40 Инф. 13.55 
Малко познати оперни арии.
14.30 Фанфари. 14.30 Инф. 18.45 
Концертъ и инф. 20.25 Цигани.
21.15 Оперниятъ орк. 23.05 Тан
ци. 24.20 Цигани.

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 1113 кц. 
18.00 Новини. 18.10 Концертъ. 
19.00 Камерна музика за ду
хови инструментъ. 20.00 чех- 
ски часъ. 20.45 Полит. пре
гледъ. 21.00 Новини. 21.15 Кон
цертъ (отъ Берлннъ). 23.00 Но
вини. 23.30 Нощна музика.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
20.30 Новини на румънски, ун
гарски и сръбски. 21.00 Нови
ни. 21.15 Конц. 22.30 Струненъ 
квартетъ Асъ-дуръ, оп. 15 
(Дохнани). 23.00 Новини. 23.20 
Новини на сръбски, унгарски и 
румънски. 23.50 Вечерна муз.

ДСЙЧЛДНДЗЕНДЕРЪ 1574/60'191 
16.00 Концертъ. 18.00 Новини.
18.10 Клавирна муз. 19.00 Пра- 
зднична музика. 20.10 Пре- I 
гледъ. 20.45 Полит. прегледъ. 
21.00 Новини. 21.15 Радио-пи- 
еска. 22.00 Германия въ пЪс- 
нн и танци. 23.00 Новини. 23.30 
Вълшебни гласове (плочи).

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
18.30 Новини на англ. 20.00 Но-

чеки и унгарски тан>
?очути гласове. 14.30. !я: Забавна и тангпп.ч музика.

15 00 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Народни пЪсни, 

~ ирова и „На1
Заплакала стара майка, 

орифъ, що те зали- 
Изворъ вода извира-

:ре>,м.4«А
2. Ро- 
Перпе-

Ов-
>въ). 5. 
зловъ).

музика: 6.
Женско сърдце

>ръ-Шотишъ , 
вЪтроветЪ (Халъ).

1.
. оп. „Цампа“ 
•антазия изъ 

(Майер- 
цигани- 

(Вер-
Ми-

3 съ 
изъ

(Сме

ни 
музикант!* 

...... ....... I. Бсибн—иарадь 
130 (Манфрсдъ).

формираме ума, 
Васил ь П«. Не-

ка Спи 
ка“: 1. .
2. Що сто1 
бифъ. 3. Й. 
ше. 4. Ела ми Величе.

12.30 За антенитЪ, говори инж. 
Д. Тачевъ.
12.45 Концертъ на салонния 
радиооркестъръ: 1. „Алчесте“, 
увертюра (Глукъ). 2. „Моя тай
на“, валсъ (Габрнелъ — Ма
ри). 3. „Душата на испанеца“

ни. 21.15 Полит.
22.10 Новини на
Новини. 23.40 Новини на англ.
24.20 Новини на английски

ВЕЧЕРЬ
18.00 Часъ за семейст!

мерна музика: 
квартетъ, оп. 7' 
квартетъ

Оперни арии. 22.55 Джазъ.
БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

12.10 Плочи. 13.10 и 14.20 Лека, 
народна и танцова музика (въ 
14.00 инф.). 19.17 Шопениана 
(Гл аду новъ); Мъченичеството 
на Св. Себастиенъ (Дебюси).
20.15 Френски народни пЪсни. 
20.45 Инф. 21.00 Творби на ру
мънския композиторъ Снмо- 
нисъ. 22.00 Пиано. 22.30 Инф.
22.50 Балетна музика.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Малъкъ оркестъръ. 14.30 
Плочи. 18.50 Цигани. 20.25 Кон
цертъ. 22.10 Илия Тодоровичъ, 
чело. 23.05 Оркестрътъ Ме- 
лесъ. 24.25 Плочи.

БУДА-ПЕЩА II 834/18/359
19.50 VII симф. (Бетовенъ). 21.20 
Цигани. 22.40 Руски часъ.

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 1113 кц.
19.20 Соната А-дуръ (Моцартъ). 
20.00 Чехскн часъ. 20.45 Полит. 
прегледъ. 21.45 Конц. 23.00 Но
вини. 23.30 Нощенъ концертъ.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
20.00 Плочи. 20.30 Новини на 
румънски, унгарски и сръбски. 
21.00 Новини.
21.15 до 23.00
МЕЛОДИИ, КОИТО 

ПОЗНАВА
23.00 Новини. 23.20 Новини на 
сръбски, румънски и унгарски.
23.50 Вечерна музика.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574/60/191
16.00 Конц. 18.45 Орк. муз. 20.10 
Прегледъ 20.45 Политич. пре
гледъ. 21.00 Новини. 21.45 Мар
шове. 22.00 Максъ и Морицъ.
23.10 Новини. 23.30 Оперни ме
лодии (плочи). 1.00 Новини.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
18.30 Новини на англ. 20.00 Но
вини на английски. 21.00 Нови-

21.15 Полит. прегледъ.
Новини на англ. 23 0°

ЕТОРИФ1 
| 14

зе, Фучпкь, Р 
Щрауса.. 12.150 
мата 
Лека и 
15.00 Отъ . , 
18.00 Част, за семейството, отъ 
Софняь 19.00 Народни пЬснн, 
пль Ст.-Загорско, изп. М. Ка
раджова и груп. Аси. Ташевъ. 
19.25 \-та симфония — Бето
нена.. 19.50 Здравеопазване. 20.00 
— 23,30 Оп. Софии.
АНКАРА 1640 м. 100 ко. 102 КЦ. 
19.74 м. сутринь: 31.70 печерь.

12.35 Инф. 12.50 Турски мело
дии. 13.30 П1.С1РЛ и лека музи
ка. 18.05 I |пф. 18.25 Танци. 19.10 
I 1ндже-са »ь. 20.05 Турски хоро
ве — старинна музика. 21.15 
Оперна мушка. 22.00 Инф. 22.30

(13.93; 16.82 м.). 13.30 Лондонъ,•
къси вълни (13.93; 16.82 м.). (540 м.). 21.00 ГерманскитЪ пре- 
15.5 Лондонъ, кжеи вълни (13.93; | давате.™. 21.15 Римъ II (245 м.) 
16.82 м.). 18.00 Лондонъ, къси
вълни (13.93; 16.82 м.). 18.30 Хам- 1 Лондонъ, 
бургъ (332 м.) и Кьолнъ (261 м.).
19.30 Лондонъ, къси вълни (19.66; 
25.53; 31.32 м.). 20.00 Хамбургъ 
н Кьолнъ. 20.18 Римъ I (421 м.) 
и къси вълни (25.40 и 31.15 м.). 
2130 Иерусалпмъ (419 м.). 22.00 
Лондонъ, къси вълни. 22.10 Хам
бург ь. Кьолнъ. 22.15 Римъ I (421 
м. н кжеи вълни 25.40; 31.15 м.). 
22.50 Лондонь, кжен вълни. 23.40

[ Хамбургъ, Кьолнъ. 23.45 Лондонъ 
къси вълни. 23.55 Букурещъ 
(364 м.). 24.15 Будапеща 1 (549 
м.). 21.20 Хамбургъ, Кьолнъ. 1.1.5 
Хамбургъ, Кьолнъ.

НОВИНИ НА СТАРО - ЕВР. 
; ЗА ЦБЛАТА СЕДМИЦА 
•21.10 Иерусалпмъ (453 м.)

СОФИЯ 
Варна, Схара>3агора 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ; ободрителни думи. 
6.50 Четвърть часъ радиогимиа- 
стика. 7.0о Народна музика: 1. 
Очи черни череши (Андрей Сто- 
яновъ), изп. И. Райчевъ. 2. Вра
чански хорй (Цв. Тасковъ), изп. 
струненъ орк. 3. Извеждане на 
булката (Ив. Кавалджиевъ), изп. 
орк. 7.15 Новини; точно време. 
7.30 Лека музика. 7.45 Забавна 
музика: 1. Надъ земя и море 
(***). 2. Виенски кукли (Мюле- 
нау). 3. Ема — полка (Зомер- 
фелдъ). 4. Унгарска пЬснн 
(Кантъ). 5. Предизвикване (Зо- 
мерфелдъ). 7.55 Църковенъ ка- 
лендаръ. 8.00 Продължение на 
забавната музика: 6. Възелче 
(***). 7. Женско сърдце (Щра- 
усъ). 8. Петъръ-Шотишъ (***).
9. Сватбата на ' 
8.15 Край.

и къси вълни (31.15 м.). 21.30 
къси вълни (19.66;

25.53; 31.32 м.). 23.00 Бърно (325 
м.). 23.00 Беромюнстеръ (540 м.).
23.00 ГерманскитЪ предаватели.
23.15 Лондонъ, къси (19.66; 25.53;
31.32 м.). 23.50 Букурещт. (364 
м. и 1875 м.). 24.00 Будапеща I 
(549 метра).
НОВИНИ НА ГРЪЦКИ ЗА 
ПРЕЗЪ ЦЪЛАТА СЕДМИЦА

21.15 Вари (283 метра) и къси 
(21.15). 21.15 Римъ, кжси(31.15).

НОВИНИ НА ТУРСКИ ЗА 
ЦЪЛАТА СЕДМИЦА

12.35 Анкара (1648 м.). 18.05 Ан
кара (16.48 м.)_ 20.56 Римъ
(245 м.). 21.00 Анкара (1648

Илия Арнаудовъ, съ музикал- 
илюстрации.

____ Концертъ на камерния ра
диооркестъръ; солистка Дора 
Кабакчиева: пЪсни отъ севе- 
ро-западна България (Ф. Ку- 
тевъ).

20.30 Исторически календаръ; 
БТА; новини; изгледи за вре
мето, съобщения.

20.50 Забавна музика.
21.00 Концертъ на Василъ Ло- 

ловъ, цигулка: 1. Серенада 
Меланхоликъ (Чайк.).
мансъ (Свенденсъ). 3. 
туммобиле (Новачецъ). 4. 
чарска пЪсень (В. Лолов 
Бравуренъ танцъ (В. Ло.;

21.30 Концертъ на Младенка Ан
гелова, сопрано: 1. Религията 
на любовьта (Ренатъ Броджа). 
2. Съзерцание (Р. Броджа. 3. 
ПролЪть (Р. Броджа). 4. ЛЪ- 
то (Р. Броджа). 5. Есень (Р. 
" >оджа). 6. Зима (Р. Броджа). 
.. Пеперудата и цвЪтето (Р. 
Броджа). 8. Ннна-нана, при
спивна пЪсень (Р. Броджа).

22.00 Инструментални сола: 1. 
Тарантела изъ „Венеция и Не- 
аполъ“ (Листъ), изп. Каролъ 
Шретсръ на пиано съ орк. 2. 
Граве изъ концертъ въ ре ма-

I чело и 
»ъ Касадо. 
Зойо ше- 

зие, оп. 19, № 2 (Григъ), 
и. Каролъ Шретеръ на пи- 

съ оркестъръ.
Прегледъ на събитията.
Естрелита (Понсъ), изп. 

ша Ханфецъ, цигулка съ съпр. 
на пиано.

22.24 Търговски съобщения.
22.30 Танцова музика.
22.45 Новини.
22.55 Общъ седмиченъ 

на нЪмски езикъ.
23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 кц.
6.45 Отъ София: Утриненъ кон
церт 
12.01 
пост:, и значеш 
ранто“, говори 
ска. 12.45 Пои’ 
13.00 Новини, 
Забавна муз. 
Новини. 13.35

. — фантазия (Серано).
13.13 Радно-постъ.
13.35 Новини; БТА; сведения за 

времето; борси; съобщения.
13.35 Продължение на концерта:

4. „Домъ, сладъкъ домъ“ (ан
глийска попул. пЪсень (Били).
5. „Серенада Мориска“ (Чапи).
6. „Херцогинята отъ Чикаго“ 
— оперета (Калманъ). 7. „Лю
бовно опиянение“ — мазурка 
(Едуардъ Щраусъ).

14.00 Вокални и инструментални 
сола: 1. Въздишка (Дюпаркъ).
2. Тжжна пЪсень (Дюпаркъ).
3. Въ молитва (Форс). 4. Лун
на свЪтлина (Фора), изп. 
Шарлъ Панзера съ съпроводъ 
на пиано. 5. Сюита, споредъ 
Корешъ (Дариусъ Мило), изп. 
Парижкото духово трио.

14.25 Търговски съобщения.

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика: 1. Кана- 

рекъ ханзигенъ — полка (Ад- 
леръ), изп. орк. съ рефренъ. 
2. Умнлквачката, салонна пие
са (Аилбергъ), изп. Емнлъ Ро- 
оцъ, съ орк. си. 3. Менуетъ 
(Болцони). 4. Споменъ отъ Бу
дапеща (Бласковицъ), изп. Лай- 
ошъ Кишъ, съ орк. си. 5. Бж- 
ди поздравено мое хубаво Со- 
ренто (Валдманъ), изп. орк. 

съ соло-питсонъ Хансъ Боде.
6. Испански танцъ (Грондосъ).
7. „А сега най-новото“, потпу- 
рн отъ шлагери (Досталъ), изп. 
орк. съ пЪние. 8. „Малко музи
ка отъ небето“, виенска пЪ
сень (Енгелбергь).

12.30 Въ пегькъ на пазара, ре- 
портажъ.

12.45 ОбЪденъ концертъ: 
Увертюра къмъ 
(Херолдъ). 2. Ф; 
оп. ..Африканката“ 
бергъ). 3. Хорътъ на 
тЪ изъ оп. „Трубадуръ1 
ди), изп. хоръ и орк. на 
ланската скала. 4. Сцена 
пЪсеньта на чучулигата, 
III д. на оп. „ЦЪлувката“__
тапа), изп. Арда Нордерова, 
сопрано. 5. Ария „Остани не
подвижно и гледай земята“, 
изъ оп. „Вилхелмъ Телъ“ (Ро- 
сини), изп. Матия Батистини, 
баритонъ.

13.15 Новини; БТА; сведения за 
времето; борси; съобщения.

13.35 Продължение на концерта: 
6. Валсъ изъ оп. „Евгений ОнЪ- 
гипъ“ (Чайковски). 7. Ария 
на Артуръ I. д. изъ оп. ..Пу
ритани“ (Белини), изп. Лаури 
Волни. 8. Сватбенъ маршъ изъ 
оп. „Златния пЪтелъ“ (Римски 
Корсакопъ). 9. Каватина на 
Владимиръ Игоревичъ изъ оп. 
„Княл» Игоръ“ (Бородинъ), 
изп. Дичитрий Смириовъ, те- 
норъ 10 Увертюра къмъ опе
рата „Силата на еждбата“ 
(Всрли), изп. Иесерщедъ.

14.00 Популярснъ концертъ: 
Алегро изъ концерт!, въ старъ 
С1-мъ, оп. 123 'Регеръ), тр. 
Мелихоръ. 2. Шестъ нЪмски 
танци (Моцартъ), дир. Хансъ 
Княпертсбушъ. 3. Италианска 
и нЪмска сюита (Московски) 
дир. йернефелдъ. 4. Славянска 
рзпсодии, оп. 114 (Фридеманъ).

14 2.5 Търговски съобщения.
14.30 Лека и танцова музика. 
11.00 Край.

СОФИЯ
Варна, Стара:3агора 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи, 
точно време. 6.50 Четвърть часъ 
радногимнастика. 7.05 Народна 
музика: 1. Китка хорф изп. нар. 
орк. 2. Горда Стара-планина, изп. 
Петърт. Райчевъ. 3. Българска 
ржченица. 7.15 Новини. 7.45 3| 
бавенъ концертъ: 1. Полка - 
потпури (Линдеманъ). 2. Шварц- 
валдекн часовникъ (Доплеръ).
3. Всички магазини сж затворени 
(♦**). 4. БлФнуващитЬ снежинки 
(Акерманъ - Лесеръ). 7.55 Цър
ковенъ календаръ; домакински 
съвети. 800 Продължение на за
бавната музика: 5. Не желая ов
чарка (♦••). 6. Шведска полка 
(Лнндъ) .7. Тнке, тике, токъ (•••). 
8. Хурикана (Пьоршманъ). 9. 
ХубавитЪ тиролки (Вармсъ). 8.15 
Край.

ртъ. 8.15 Край.
.00 СмЬсенъ конц. 12.30 „Сжщ- 

1Не на езика еспе- 
и ВЬра Македон- 
1улярни мелодии.

съобщения. 13.05 
3.. 13.15 Отъ София: 
15 Пенка Милева и 

„Приморската четворка" изп. 
народни пЪсни. 14.00 Екзотич
на музика. 14.30 Отъ София: За
бавна музика. 15.00 Край.
18.00 Отъ София: Часъ за се
мейството. 19.00 Наши писатели.
3. Василев!., говори Ник. Фолъ, 
рецетпра П. Икономова. 19.15 
Шопеновъ конц. 19.30 Музик. 
календаръ. 19.35 Шубертъ — 
„Незавършена симфония“. 20.00 
Борси, програма за утре. 20.05 
Вечереиъ конц.: Майстори на 
кжения барокъ. 20.30 Отъ Со
фия: Новини. 20.50 — 23.30 Отъ 
София. 23.30 Край.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
6.45 Утрнннно предаване отъ Со
фия. 8.15 Край.
12.00 Народна музика (плочи).
12.20 Популярен!, конц. — Би- 

'учнкь. Росили, Масканн, 
........._..5О 5 минути на те- 
„Хубава България". 12.55 

танцова музика. 13.12 — 
София, 

семейството, 
11ародни

?вот<
1. Стр

_________ 74, №3(Ха 
квартетъ Буксбаумъ.

18.25 Християнското семейство: 
Възпитанието на децата, гово
ри св. Нв. Шнвачевъ.

18.30 Забавенъ концертъ: I. 
Малкпятъ танць (Бьоршенъ), 
изп. Хансъ Бундь се орк. 2.

Берлин!» презь нощьта, една му
зикална разходка (Лннке), изп. 
Карлъ Вончери съ оркестри 
си. 3. Щраусови фантазии 
един!, джейзов!. ........ .
(Макебепь). 
оп. 1

18.50 Какь ли 
говори д-рь 
НОН11.

19.00 Забавна и питона музика.
19.30 Три вГ.ка оперна култура: 

—III,Клания Мотсвсрди. Ман- 
гуа п Марко Каляно, говори

ВЕЧЕРЬ
18.00 Забавна и танцова музика.
19.05 Народни пЪсни изъ Малко- 

Търновско, изп. Георги Ста- 
невъ и „Народната седморка“: 
1. Марийка мома хубава. 2. 
Защо ме гьлчи батьо ти. 3. 
Янка презъ гора вървЬше. 4. 
Кара-Дере огънь гори. 5. Стан- 
чу на Станка думаше. 6. Вила 
сей лоза винена.

19.45 Семейството, като възпи- 
тателенъ факторъ нЪкога и се
га, говори д-ръ БЪлдЪдовъ.

20.00 Концертъ на Добринка 
Влахова, сопрано: 1. Ария изъ 
оп. „ВеселитЪ Впндзоркн“ (Ото 
Николай). 2. Ария изъ оп. 
„Продадена невФста" (Смета
на). 3. Ария на Неда изъ оп. 
„Палячо“ (Леоикавало) .4. „Але- 
луя“ (Моцартъ). 5. „Солвейгъ“ 
(Григъ). 6. „Течението“ (Шу

бертъ).
20.30 Исторически календаръ; 

БТА; новини: изгледи за вр.;
съобщения.
20.50 Забавна музика.
21.00 Симфониченъ концертъ: 

>а „Сипоръ“ (Рей- 
Копола. 2. Трети 

концертъ въ си мнньоръ за 
цигулка н орк. (Сенъ-Сансъ), 
солистъ Анри Меркелъ. ' 3. 
Симфония № 2 до мажоръ, 
оп. 61 (Шуманъ), дир. Хансъ 

Порцнеръ.
22.15 Ппегледъ на събитията.
22.20 Интермецо изъ концерта 

въ ре мажоръ за чело и орк. 
(Лало).

22.25 Търговски събощения.
22.30 Танцова музика.
22.45 Новини.
22.55 Зимен ъспортъ въ Бълга

рия. сказка на английски ез.
23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 кц.
6.45 Отъ София: Утриненъ кон
цертъ. 8.15 Край.
12.00 Концертъ па радиопрке- 
стъра. 12.30 Сказка. 12.45 Про
дължение концерта на радиоор- 
кесгьра. 13.09 Новини, съобше- 
ноия. 13 05 Забавна мгзнк- 13 15 
Отъ София: Новини 13.35 Сча- 
р<”!ски и унгарски танци 14 00 
Прочути гласове. 14.30 01 ъ Со
фи) 
15С ...
18.00 Забавна и танг^вч музика
18.30 Хавайски мелодии 18 45 
Здрпвеупазвзие — .Хремлга". 
.8 59 Забавна музика. ’9.10 Прак
тически съвети и ун гтвания
10.15 Отъ София* народч! м 
к.ч 19.45 Любовни пФси.ъ ! 
Борси, програма зт утра 
Десеть минути ма^пи в** 1 
„Храбреци". циЕг.ль боПнп под
визи. Чете Ц. Кандовь, артистч»
20.30 Отъ София: Новини. 20 50
— 23.30: Отъ София 23.30 Край. 
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402 
6.45 Утриннно предаване отъ Со
фия. 8.15 Край.
12.00 Забавна музика. 12.25 Кул- 
туренъ прегледъ. 12.30 ОбФдеиъ 
конц. — Веберъ, Моцартъ, Вер- 
ди. 13.00 Танпова музика. ,п
— 15.00 Отч» София.
18.00 Заб. и танцова муз.
Половинъ часъ за малкигЕ 
слушатели. 19.00 Потпури и фан
тазии вч.оху оперитЬ: „Лоен- 
гринъ", „Евг. ОнЪгинъ", „Ерна- 
ни" и до, 19.30 Народни пФсии, 
изп. Т. Илиевъ и нар. орк. 20.00
— 23.30 Отъ София.
АНКАРА 1648 м. «00 кв. 182 кц. 
19.74 м. сутринь: 31.70 вечерь.

12.35 Инф. 12.50 Турски плочи.
13.30 Разнообразна музика. 
18.05 Инф. 18.25 Радио-джазъ.
19.15 Индже-сазъ. 20.30 Турска
музика. 21.15 Маршове, леки _____
мелодии и валсове. 22.00 Инф. I дъЛЖСНЪ.

Важно редакционно съобщение
За да дадемъ възможность масово да се абониратъ 

многобройнит!Ь читатели, на вестника ни, редакцията 
намалява абонамента

отъ 130 лева на 100 лева
Този, който се запише абонатъ или поднови або

намента до 19 ноемврий т. г. се ползува не само отъ 
намаления абонаментъ, но и получава веднага, като без
платна премия, най-сензационната книга на XX вп>къ — 
„Предсказанията на Нострадамусъ“ (цена 30 лева), 
която въ последно време буди нестихващъ интересъ въ 
чужбина предвидъ това, че политическите събития 
ок напълно въ унисонъ съ предсказанията на Но. 
стоадамусъ.

Ако искате да знаете какъ ще се развиятъ 
бяхдащите политически събития и какъ ще б/кде 
прекроена световната карта, запишете се веднага 
абонатъ за най-добрия радио-пестникъ въ България, за 
да имате тая ценна книга безплатно !

Годишенъ абонаментъ 100 лв. (за 62 броя).
Използвайте случая, срока нема да бмде про- 

2 —Отъ Редакцията

| вини на английски. 21.00 Нови
ни. 21.15 Полит. прегледъ. 
22.10 Новини на англ. 23.00 
Новини. 23.40 Нрвнии на англ 
21.20 Новини на английски

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 7В5 кц. 
18.00 Новини. 20.45 Новини ла 
Сълторски. 2Ю0 Новини. 22 10 
Новини на български. 2300 
Новини. 23.50 Новини на бъл
гарски.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
20.40 Симф. музика. 21.15 Пло
чи. 22.00 Пиеса. 23.30 Цигулка 
и пиано (Цеккн, Равелъ).

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
18.15 Клавирно трио. 19.05 Ор
кестъръ и референн. 20.25 По- 
пуляренъ концертъ. 23.15 Пло
чи. 24.00 Чехска музика.

РИМЪ [К7пСИ вълни)
Вълна 19.61 14.10 Вокаленъ 
квартетъ изп. нар. пЪсни. 16.82 
и 25.40. 12.00 Дуети пиано; во
кално трио; орк. Четра. 13.00 
Вокални дуети. Пиано. Цигул
ка. 19.61 и 25.40. 17.00 Дуети 
китари; модеренъ оркестъръ. 
18.15 Оперни арии. 25.40 и 31.15 
20.01 Инф. па фр. 20.18 Инф. на 
англ. 20.38 Дуети китари; дуетъ 
пиано и вокаленъ секстети. 
31.02 21.15 Изъ оперитЬ на 1<а- 
таланн. 22.00 Програмата на 
Римъ 11.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
20.00 Инф. и чужди ез. 20.40 
Плочи. 21.00 Инф. 21.15 Пло
чи. 22.00 „Кончпта“, опера отъ 
Зандонай, споредъ 
„Жената и куклата“ 
еръ Луисъ.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 КЦ. 
20.00 Хоръ. 20.10 Оркестъръ. 
20.50 Оперна музика. 21.30 
Концертъ. 23.10 Танци.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 КЦ.
18.30 Новини на френски. 2'100 
Новини на френски. 21.00 Но
вини на нФмски. 22.10 Новини 
па френски. 23.00 Новини на 
ч-Ьмски. 23.45 Новини на френ
ски 24.20 Новини на ис ни
ски. 1.15 Новини на френски.

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 кц.
18.00 Новини. 20.45 Новини 
български. 21.00 Новини. 2’2.10 
Нсвини на български. 2300 
Новини. 23.50 Новини из бъл
гарски.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
18.15 Соната е-молъ (Брамсъ).
19.10 Оркестъръ Малина — 
танци и забави. 20.25 Бърно. 
24.00 Нощна музика.

РИМЪ (кжеи вълни)
Вълна 19.51. 11.10 Арфа и ци
гулка. 16.84 и 25.40 Симф. конц. 
13.00 Изъ оперитЬ на Пучини.
14.10 АвнаторитЬ свирятъ. 19.61 
и 25.40. 17.00 Инф. Симф. кон
цертъ. 18.15 Изъ итал. филми; 
орк. Четра. 31.15 и 25.40. 20.01 
Инф. на фр. 20.18 на англ. 20.38 
Цигуларьтъ Бренгола. 31.15.
21.15 Лека музика. 19.61 и 31.02 

х 22.00 Програма на Римъ II.
РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.

18.15 Танци. 20.00 Инф. на фр. 
и англ. 20.40 Плочи. 21.00 Инф.
21.15 Мелодии и романси. 21.30 
Мецо-сопраното Верберъ. 22.30 
Модеренъ оркестъръ. 23.20 
Мадриналенъ хоръ.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.15 Плочи. 20.40 Оперна му
зика. 21.15 Плочи. 22.00 Симф. 
концертъ.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
20.50 Инф. 2-.30 „Чайка“, пие
са отъ Чеховъ, съ Людмила 
Питоева.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц. 
20.00 Орк. Ратъ. 20.30 Хоръ.
21.15 Оимф. музика. 21.30 Опе
рета. 23.30 Танци.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
18.30 Новини на френски. 20.00 
Нсвини на френски. 21.00 По
гини на н-Ьмски. 22.10 Новп-ш 
па френски. 23.00 Новини »»а 
н-Ьмски. 23.45 Новини на фоен- 
ски 24.20 Новини на испан
ски. 1.15 Новини на френски.

ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА 
НОВИНИ НА АНГЛИЙСКИ НОВИНИ НА НЪМСКИ 

ЗА ПРЕЗЪ ЦЪЛАТА СЕДМИЦА ЦЪЛАТА СЕДМИЦА 
8.15 Лондонъ, кжеи вълни (19.66 I 8.00 ГерманскитЪ предаватели 
25.53, 31.32 м.). 9.15 Лондонъ,' 13.30 Лондонъ,кжеи вълни (16.84; 
кжеи вълни. 10.00 Лондонъ, кж- ! 19.82 м.). 14.30 ГерманскитЪ пре
си вълни. 11.00 Лондонъ кжеи ' даватели. 15.00 ГерманскитЪ пре
пълни. 12.00 Лондонъ, кжеи въл-1 даватели. 18.00 ГерманскитЪ пре
пи 12.45 Лондонъ, кжеи вълни , даватели 19.30 ГерманскитЪ пре

даватели. 20.30 Беромюнстеръ
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на

>едаване оп> Со-

14.15

II

1

ьргов. < и съобщения.

хумор! 
тпстъ.

Неполетански
Пиеса. 23.20

(523 м). 21.30 
и клип вълни

сЪяла.
Айде 

иъ.
На(

21.30 
Кон- 

квар-

РАДИО-БАРИ 
предава НОВИНИ НА 
БЪЛГАРСКИ всЬка ве- 

черь на 20’01 часа.

и ; 
оп. 
нзп.

> С, 
!рн-

красавнца 
(Н.

гузика.
I. Изъ 
кръвь“ 

солисти

ЗА|НОВИНИ 
ПРЕЗЪ

1аПО>1пе1с 20 Сь,.
Ьъга» не ще бжде продълйенъ. 

ОТЪ РЕДНИЦИЯТЯ

НОВИНИ НА РУСКИ ЗА ПРЕЗЪ 
ЦЪЛАТА СЕДМИЦА

12.10 Римъ, кмсн (25.70 и 30.52). 
18.00 Москва (17.44 м.). 20.50 
Римъ, кл.си (25.70 и 30.52). 21.00 
Римъ. к.ъсн (47.20). 23.00 Мос
ква (17.44 м.).

Изъ I д. на 
12.00

$
721.:ш
7

МИЕЬИЬКИ
I де

кв. 1276 кц.
Утриненъ кон-

114.30 Часъ за занаятчията:ВЯа®
11 15

18.00 Новини. 20.45 Новини нз 
български. 21.00 Новини. 22.10 
Нсвини на български. 23.00 ■ 
Нсвини. 23.50 Новини на бъл

гарски.
РИМЪ (каси вълни) 

Вълна 19.61. 11.10

д-ръ Щ. Бъчва- I

Инф.; орк. 
Анджелини. 16.84 и 25.40 I. д. 
на „Сорочински панаиръ“ (Му- 
соргскн). 13.00 Брилянтна му
зика. Струненъ оркестъръ. Ду
ети пиана. 14.30 Италиански на
родни пЪсии. 25.40 и 19.61 
Инф.; 111 д. на „Травмата“. 18.15 
Симф. конц. 31.15 и 25.40. 20.01 
Инф. на фр. 20.18 Инф. на англ. 
25.40 и 19.65. 20.38 Прочути, но 
заглъхнали гласове. 31.15. 21.15 
Цигуларьтъ Емануеле. 21.46 
Инф. на немски. 19.61 и 31.02. 
22.00 Програмата на Римъ II.

НОВИНИ НА ФРЕНСКИ 
ЦЪЛАТА СЕДМИЦА 

8.01) Парижъ, к.т.си вълни. 13.30 ; 
Френските станции. 13.45 Анка
ра, кгкси вълни (31.7 м.). 
Лоидонъ, кжси вълни.

Не пропущайте 
абонатъ. Срока за 
е до 20 ноемврий

1 и др.
1лади сили: Концертъ на 

пиаж 
импромптю ( 

’ 1В ми 
Тихия

НОВИНИ НА ИСПАНСКИ ЗА 
ПРЕЗЪ ЦЪЛАТА СЕДМИЦА 

(506 | 16.00 Лоидонъ, к.т.си (18.84 и ... * .... .. .

|ка. 12.20 По- 
ь. 12.50 Сказ- 
щова музика.

София.
'зика. 18.30 Ссл- 
асъ: 1. Стопан-

.........‘..син,
Та- 

вечеренъ

СОФИИ

Варна, Стара:3агора 
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи 
6.50 Четвърти часъ радиогимна- 
стика. 7.05 Народна музика: 1. 
Ржченица (довеждане на булка
та) (Ив. Кавалджиевъ), изп. орк.
2. Пиле пищи (Д. Христовъ), 
изн. П. Райчевъ. 3. НалЬй Рай
но руйно вино, хоро, изн. Ген
чо Хнрстовъ на кларинетъ. 7.15 
Новини; точно време. 7.30 Лека 
музика. 7.45 Забавна музика:
1. Златна роза (Вахеръ Франси).
2. На хубавия синь Дунавъ
3. Мадолита (Вахеръ-Франси). 4. 
Внимавай малка Рутъ (Енгелъ). 
7.55 Църковенъ календаръ 8.00 
Продължение на забавната муз.: 
5. Ла Палома (Ирадиръ). 6. 
Дсрби-галонъ (Зомерфелдъ). 7. 
Танцуващото дърво (Вухантъ).
8. Хайде на танцъ (Зомерфелдъ).
9. Военень маршъ (Шубертъ). 
8.15 Край.

ни. 21.15 Полит. прегледъ.
22.10 Новини на англ. 23 00 
Новини. 23.40 Новини на алг.«. |

ДО НАШИТЕ СТАРИ АБОНАТИ
Редакцията съобщава на всички свои 

неиздължили се абонати, на които вестника 
е вече спрЪнъ, че имъ се прощава старото 
задължение и ги кани да се запишатъ на
ново, като използватъ намаления абонаментъ.

Абонамента е намаленъ
ОТЪ 150 лв. на 1ОО лв. (за 52броя) 
съ безплатна премия книгата „ПРЕДСКНЗН- 
НИЯТЯ НН НОСТРЛДНМУСЪ “.

случая да се запишете 
намаления абонаментъ 

т. г.
ноемврий. Сро»

РИМЪ I «1 м. <20 ко. 7<3 кц.
20.00 Инф. на фр. и англ. 21.00 
Инф. 21.15 Оперетна музика.
21.30 Ритъмъ и танци. 21.00 
Пиеса. 23.20 Магда Брардъ, 
пиано. 24.15 Танци.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 КЦ.
20.15 Плочи. 21.00 Инф. 21.15 
Плочи. 21.30 Оркестъръ. 22.00 
„Кончита“, опера отъ Зандо- 
най.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
20.50 Инф. 21.35 Снмфониченъ 
концертъ, съ участие на изве
стния цнгуларь Иозефъ Сциге- 
ти: Симф. № 2 (Шуманъ); Рап- 
содия (Дебюси); Конц. за ци
гулка и орк. (Блохъ); Танхой- 
зеръ, ув. (Вагверъ).

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц. 
20.00 Орк. Патамини. 20.30 Три
ото Кези. 21.15 Симф. музика.
21.30 Филмова музика. 22.00 
Ритъмъ и танци. 22.30 Плочи.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
18.30 Новини на френски. 20 00 
Новини на френски. 21.00 Нп 
нини на немски. 22.10 Новини 
па френски. 23.00 Новини на 
нЪмски. 23.45 Новини на френ
ски 24.20 Новини на испан
ски. 1.15 Новини на френски.

кестъръ. 23.05 Унгарски пЬсни 
съ цигански акомпъ. 24.25 
Плочи.

БУДА-ПЕЩА II 834/18/359
20.55 Унгарски мелодии за пи
яно. 21.20 Конст. Лионтасъ пЬе 
гръцки пЬсни мелодии. 22.15 

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 1113 кц.
19.00 Клавирна соната, оп. 16 
(Бетовенъ). 20.00 Чехски часъ. 
20.45 Политич. прегледъ. 23.00 
Новини. 23.30 Нощна музика.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
Радио- Виена за днесъ не обя
вява програмата си.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574/60/191
16.30 Концертъ. 17.00 Два часа 
веселия. 19.00 Ото Добриндтъ, 
свири! 20.10 Прегледъ. 20.45 
Политич. прегледъ 21.00 Нови
ни. 21*15 до 23.00

ПОЗНАТИ МЕЛОДИИ 
23.00 Новини. 23.30 Симф. кон
цертъ. 1.00 Новини.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
18.30 Новини на англ. 20.00 Но
вини на английски. 21.00 Нови
ни. 21.15 Полит. прегледъ.
22.10 Новини на англ. 23.00 
Новини. 23.40 Новини на анга 
24.20 Новини на английскл.

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 кц.
!8.00 Новини. 20.45 Новини на 
български. 21.00 Новини. 22.7) 
Нсвини на български. 23.00 
Новини. 23.50 Новини на бъл- 
ггрски.

РИ?ЛЪ (иглси сепни) 
Вълна 19.61. 11.10 
„Федора“. 16.8-1 и 25.40.
Инф. на фр. Детски хоръ. 13.00 
Симф. конц. 14.30 Оперни арии. :

__ ____24.20 Новини на английгки.
ровъ. 20.00 — 24.00 Отъ София. ЛАЙПЦИГЪ 302 м. 120 кв. 785 кц. 
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц.
19.74 М. сутрини; 31.70 вечери.

12.35 Инф. 12.50 Турски плочи.
13:30 Лека музика. 18.05 Инф.
18.30 Индже-сазъ. 19.40. 20.20
Театъръ. 20.50 Поща. 21.10 Ре
публиканските гвардейци сви- 
рятъ. 22.00 Инф. 22.30 Джазъ. 

БЕРМЮНСТЕРЪ 539/100/556 КЦ.
21.15 Отъ Базелската Опера: 
..Ифигения въ Таврида“.

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

12.10 и 13.10 Лека, народна и
танцова музика (въ 14.00 Инф.).
13.35 Виенска музика. 14.20 Ба
летна музика. 19.17 Чело и пиа-
нео. 20.10 НЪмски народни пЪ-
сни. 20.45 Инф. 21.00 Танцътъ
презъ вЪковетЬ. 22.00 Хоръ.
22.30 Инф. 22.50 Рехбсргъ и
БраЙковскн свирятъ на пиано 
(плочи). 23.05 Лека музика.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Цигани. 14.30 ПощенцитЪ
свирятъ. 18.40 Джазъ. 19.30 Пи
ано. 20.30 Оперета. 23.05 Каме-
реиъ концертъ: Струненъ квар
тета (Моцартъ); Серенада (Ру-
селъ). 24.20 Цигани.

БУДА-ПЕЩА II 834/18/359
22.30 Цигански оркестъръ.

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 1113 КЦ.
19.15 Клавирна музика. 20.45
Полит. прегледъ. 21.00 Новини.
21.15 Вижъ Дойчландзендеръ.
23.00 Новини. 23.30 Нощна муз.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
20.00 Плочи. 20.30 Новини 

на румънски, унгарски и сръб
ски ез. 21.00 Новини. 21.15 
Вижъ Дойчландзендеръ. 23.00 
Новини. 23.20 Новини на сръб
ски езикъ.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574/60'191
17.00 Два весели музикални ча
са. 19.00 Ото Добриндтъ, сви
ри! 20.10 Прегледъ. 20.45 По
литич. прегледъ. 21.00 Новини.
21.15 до 23.00
ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ ПО ЖЕ

ЛАНИЕ
23.00 Новини. 23 30 Камерна му
зика. 1.00 Нощна музика.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
18.30 Новини на англ. 20.00 Но
вини на английски. 21.00 Нови-

21.15 Полит.
Новини на

ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА
НА УНГАРСКИ ЗА 

ЦЪЛАТА СЕДМИЦА
15.30 Унгарски станции (549 м.). 

I 18.20 Виена (506 м.). 20.15 Виена 
| (506 м.). 20.37 Римъ II (245 м. и 

кжеи вълни. 18.30 к?йси вълни (31.15). 20.40 Вие- 
Щутгартъ (523 м.). 19.20 Френ- ’ на (506 м.). 22.15 Лоидонъ, кж- 

..■артъ < си (30.96). 22.40 Будапеща (5-19 
20.01 ’ метра). 23.30 Виена (506 м.). 1.05 

вълни | Будапеща (549 м.).

НОВИНИ НА ЕСПЕРАНТО ЗА 
ЦЪЛАТА СЕДМИЦА

23.00 Римъ, кжеи вълни (19.61 
31.02 м.).

НОВИНИ НА ЧЕХСКИ ЗА 
ПРЕЗЪ ЦЪЛАТА СЕДМИЦА

• 15.45 Лоидонъ ,к.ъси (25.29 м.). 
20.00 Прага (470 м.). и Братисла
ва (298 м.). 21.45 Лоидонъ, кжеи 
(39.96 м.). 22.50 Будапеща I (549 
метра). 23.00 Прага (470 м.).

25.40 и 19.61 Инф. ГИаги на 
итал. земя. 18.15 Ш д. из ..Фе
дора". 31.15 и 25.40. .1.01 Инф. 
на фр. 20.18 Инф. на англ. 25.40 
и 19.61. 20.38 Лека музика и 
инф. 19.61. 31.02 22.00 Програ
ма на Римъ II.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
20.00 Инф. на фр. я англ. 21.10 
Инф. 21.15 ПЪсни. 21.30 Моде- 
ренъ оркестъръ. 22.00 Оперета. 
24.15 Танци.

РИМЪ I 421 м. 120 кз. 713 кц.
20.00 Инф. 21.15 Плочи. 
Ритъмъ и танци. 22.00 
цертъ на италианския 
тетъ: Прелюдия и фуга (Гла- 
зуновъ); Серенада (Арциба- 
шевъ); Полка (Лядовъ); Мен- 
уетъ (Вихтолъ); Канонъ (Со- 
коловъ); Мазурка (Лядовъ); 
Скерцо (Соколовъ). 22.40 Орк. 
23.20 Концертъ. 24.15 Танци.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
20.50 Инф. 21.00 Прочути соли
сти. 23.10 Хубави плочи. 22.40 
Той и тя — семейни пЪсничкн. 
23.20 Инф.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 не. 610 кк 
20.00 Орк. Ратти. 20.30 Оперна

I музика. 21.15 

капцопети. 21.30 
Танци.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кз. 523 кц.
18.30 Новини на френски. 20.00 
Новини на фрешки. 21.03 На 
вини на пЪмски. 22.10 НопрпИ 
на френски. 23.00 Новини .-а 
иЪмски. 23.45 Новини на фр-к- 
скн 24.20 Новини на испан
ски. 1.15 Новини на фреи:чи

,ОБмДЪ
12.00 Изъ тонфилми.
12.30 Прдеъ зимния спорта, го

вори Ст. Янчулевъ.
12.45 Концертъ на салонния ра- 

диооркестъръ: 1. „Мария Стю- 
арта", увертюра (Беноа). 2. 
„Усмивка", валсъ (Валдтой- 
фелъ). 3. „Нощни камбани“ 
(Били). 4. „Селска честь“ (Ка
валерия Рустнкана) (Маскани). 
5. Циганска опера, фантазия 
(Моражъ). 6. „Едннъ .тЬтенъ 
съш/‘, серенада (Хансъ Май).
7. „Моята красавица тнацува“, 
интермецо (Н. Ванъ, Вестеро- 
утъ). 8. „Про.тЬтно шумолене“ 
(Синдингъ).

13.12. Радио-постъ.
13.15 Новини, БТЛ, сведения за 

времето, борси, съобщения.
14.00 Инструментална музика: 1. 

Концертъ за цигулка и орк. 
въ ми мажоръ (И. С. Бахъ), 
солиста Браниславъ Хубср- 
манъ.. 2. Сериозна ария (Ку- 
пренъ). 3. Брюнета (Кунренъ), 
нзп. Лиза Даниеле!..

14.25 Търговски съобщения.
14.30 Лека и танцова музика.
15.00 Край.

спирано: 1. Плаче рояла (Про- 
заровски). 2. СрЬдъ шумния 
балъ (Чайк.). 3. Ние седЪхме 
съ тебъ (Чайк.). 4. Звънчето 
(Сидоропичъ). 5. Не пЪй. кра
савице (Рахманнповъ). 6. Ария 
па Лиза отъ операта „Пико
ва дама“ (Чайк).

22.00 Инструментални сола: 1. 
Соната №|4 въ до миньора»— 
„Лунна - соната" (БетовейтЛ, 
НЗП. Кил-I - йНПМЛТ 1-1
2>-„Трецета на листата“, кон- 
церетенъ етюдъ, оп. 6 (За- 
”лръ), нзп. автора на пиано.

*.4..15 Прегледъ на събитията.
’ изп.

съ

Любовни мелодии. 22.00
22.35 Пиано. 23.00 Джазъ.

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

12.10 Плочи. 13.10 Вокална му
зика. 13.30 Концерта. 14.00
Инф. 14.20 Конц. 19.17 Стари-I

ннп танци. 19.30 Модерни тан- ,
ци, п.ш. на 2 пиана. 20.15 Сла- I
вянскп народни пЬсни........... .. .
Пра Луче.шрскан. 20.45 Ппф.
21.15 (
па Филхармонията. __
бапна музика.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546 I кл.сп <з1дг_’ м.) Д1.зо Виена (ЩД>; 16.00 Лоидонъ, к.т.си
13.10 Млади ученички нЬчгъ. м.) и Бреслау 316 м.). 20.45 Бу-; 19.82 м.). 21.30 Римъ 1
1.Ч.5Г, Цигулка. 11.30 Цигани. | куреиц,. 22.30 Букурещ,.. 22.30 1 21.15 Лоидоаъ (10.83 и 10*2 м )
17.1Й 1'уска чаеь. 18.-15 Кин-, Лоид.нп., клей иьлии (49.59 м.1.! 21 20 Щуггартъ 
цертъ. 19.50 Танци. 20.55 Бела 23.40 Виена, (5М м.) и Бреслау ’ Римъ 11 (215 м) 
Чока нЬо. 21.20 Опе|И11П1ть ор- I (Зр; м ) I м

скнтЪ станции. 20.00 Щуггартъ ■ си (30.96). 22.40 
(523 м.) и Франкфурт 
Римъ I (421 м.) и кжеи 
(25.40 и 31.15 м.). 20.15 Анкара, 
кжеи (31.7 м.).- 20.30 ФренскнгЬ 
станции. 20.45 Брюкселъ, кжеи 
(29.04 м.). 20.50 Согансъ (443 м.).
21.15 Лоидонъ, кжец вълни (19.66, 
25.53, 31.32 м.). 22.10 Щуггартъ 
(523 м.) и Франкфурт. 22.30 
ФренскитЪ станции. 22.30 Римъ

кжен вълни (25.40 
Брюкселъ I 

р..............  - ».• <» . пч1.ш11и, к.ъси
I (19.66; 25.53; 31.32 м.). 23.20 Со- 

' тансъ (443 м.). 23.45 Букурещъ 
(364 м.). 24.20 Будапеща 1 (549 
м.). 1.00 Римъ . кжен (31.02 м.).
1.15 Щуггартъ (523 м .и Франк- 

I фургъ.

НОВИНИ НА РУМЪНСКИ ЗА 
............ ...........  .......... I ЦЪЛАТА СЕДМИЦА 

Снмфониченъ концертъ 14.00 Букурещъ (364 м. и 1875 м.). 
1лхармо11инта. 23.10 За- 18.30 Виена (506 м.) и Бреслау 

: (316 м.). 20.19 Барп (283 м.) и ■ 
I к.т.си (31.02 м.) 20.30 Виена (5‘?6; ...................

ученички пЬягъ. м.) и Бреслау 316 м.). 20.45 Бу-; 19.82 м.).

ВЕЧЕРЬ
18.00 Забавна и танцов.! му
19.00 СмЪсенъ концертъ: 1.

оперетата „Виенска
(Иох. Щраусъ), изп.
и орк. 2. Потпури изъ опере
тата „Виктория и нейния ху- 
саръ“ (Абрахамъ), изп. орк'. 
пЬние. 3. Рози отъ Франция 
(Ронбергъ), фантазия. 4. Кан- 

цонста (Амброзио), изн. Булан-
же съ орк. си. 5. Африка (Бу- 
лапже). 6. Край брЬга на Ми- 
ами (Варенъ), нзп. хило хавай
ски оркестъръ.

19.30 БългарскитГ» кнпжари пре
ди освобождението, говори 
Ал. Бурмовъ.

20.00 Концертъ на камерния ра- 
даооркестьрь ще изпълни Ди- 
пертпменто № 2 отъ Цанко 
Цанкова*; солистка баба На
ета Павлова.

20.30 Исторически календаръ;
БТА, изгледи за времето.

20.50 Забавна музика.
21.00 Сонатень концерн, на Ьо- 

яп1. Ко11С1антпнов1., цигулка и 
Тамара Янкова, пиано: Соната 
вь ла мажоръ (Крлйцерова со-

. шип) (Г>егонен ь).
I Концерн, на Маца Нлчева.

СОФИЯ

Варна, Стара«3агора 
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи. 
6.50 Четвърть часъ радиогимна- 
стика. 7.05 Народна музика: 1. 
Шпиртъ леле Яно (Д. Христовъ), 
нзп. хоръ. 2. Ямболска ръчени
ца, изп. Генчо Христовъ, клар; 
нетъ съ орк. 3. Милке ле моме 
(Д. Христовъ), изп. II. Райчевъ. 
7.15 Новини; точно време. 7.30 
Лека музика. 7.45 Забавна музи
ка: 1. Презъ планини и долини 
(Зомерфелдъ). 2. Ла Царнна 
(Ганъ). 3. Моя хубавица (Зомер
фелдъ). 4. Пеперуда на дъжда 
(Майеръ). 7.55 Църковенъ кален
даръ, домакински съвети. 8.00 
Продължение на забавната му
зика: 5. Светулката (Знде). 6. 
Царица Елена (Майеръ). 7. Па- 
радъ на марионетките (Кинъ). 
8. Шимпанзето (Морсо). 9. Мал- 
ло любовь за менъ (Паулъ Аб
рахамъ. 10. РЬдката птица (Мор
со). 8.15

,'..22 ™ 1.1 казъ — чете
■ Сказка. 2. Съобщения отъ Б.

3. С. 3. Забав нмаузика.
14.50 Народни песни, нзп. Ро

допския край, изп. Иванка Хри
стова и „Народната седморка":

I „1. Жажди Нурие. 2. Знай 
Радке. 3. Заспало е челебий- 
че. 4. Я ела Лено Ленче. 5. 
Керушка двори мела. 6. Тор- 
нала ми е Еница.

15.30 Край.
ВЕЧЕРЬ

18.00 Часъ за детето: Участват: 
Н. Балабановъ, груп. Сия Яна
киева

19.00 М;.....
Петъръ С тупелъ, пиано: 1. 
Фантазия, импромптю (Шо- 
пенъ). 2. Полонеза ми ма
жоръ (Листа). 3. Тихия синь 
Дунавъ, арабески (Щраусъ — 
Шулце).

19.30 Зимните праздници въ на
шия бита и въ нашата пЪ- 
сень, говори Хр. Вакарелски.

19.45 Хорови пЪсни: 1. Имаше 
две царски деца (***). изп. 
мъжки хоръ. 2. Гопдолиерътъ 
(Шубертъ), изп. мжжди хоръ. 
3. Рози отъ югь, валсъ (Иох. 
Щраусъ), изп. хоръ и орк.

20.00 Концертъ на Никола Ива- 
новъ, флейта: 1. Фантазия 
аппасионата (Винклеръ). 2 
Фантазия (Доплеръ).

20.30 Исторически календаръ; 
БТА; новини, изгледи за вр., 
съобщения.

20.50 Забавна музика.
21.00 Опера „Лучия ди Ламер- 
моръ“ (Доннцети), 1 и II д.

22.15 Прегледъ на събитията.
22.20 III действие.
23.00 Новини отъ България на 

италиански езикъ, търговски 
съобщения, танцова музика.

23.20 Часъ за чужбина: Народни 
песни, изп. групата „Българ
ска песепь“: Нар. хорй и пЪ- 
енн на трапеза, нзп. Найдо~Кн- 
ровъ на гайда: 1. Рано съмъ 
цвете сЪнла. 2. Обичамъ ма
мо. 3. Айде слънце зайде. 4. 
Кона яхамъ. 5. Засвири Димо 
кавала. 6. Набекилн Хаджи Ти
ла. 7. Ружице ле. 8. Оздолъ 
иде.

24.00 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2
6.45 Отъ София: 
цертъ. 8.15 Край.
12.00 Обеденъ конц. на радиор- 
кестъра. 12.30 „Морето и живо
тът", отъ д-ръ Паспалевъ. 12.45 
Продълж. на концерта. 13.00 Но
вини, съобщения. 13.05 Заб. му
зика. 13.15 Отъ София: Нови
ни; БТА. 13.35 „Симфония на 
морето“ — литературно - музи- 
каленъ монтажъ. Уч.: Пенка Ико
номова, артистка и Ив. Маджа- 
ровъ. 14.00 Полки и валсове.
14.30 Отъ София: Заб. музика. 
15.00 Отъ София: Народна муз.
15.30 Край.
18.00 Часъ за малките слушате
ли: уч.: детската радио-трупа и 
артисти отъ Вари. нар. театъръ, 
19.00 Забавна муз. 19.15 „Хиги
ена и красота". 19.20 Серенади.
19.45 Малъкъ хоровъ конц. 20.00 
Борси, програма за утре. 20.05 
Концерта отъ руски песни, изп. 
Елена и Нина Бодлеви съ трио 
балалайки. 20.30 Отъ София: Но
вини. 20.50 — 24.00 Отъ София. 
24.00 Край.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
6.45 Утриннно предаване отъ Со
фия. 8.15 Край.
12.00 Тонфилмови откъслеци.
12.25 Обеденъ концертъ: — Вер- 
ди, Леонкавало, Адамъ .Веберъ, 
Росини. 12.55 Забавна и танцова 
музика. 13.10 Съобщения. 13-15 
— 15.30 Отъ София.
18 00 Часъ за детето отъ Со- 
фия. 19.00 Народна музика. 19-20 
Забавенъ конц. 19.40 Музика отъ 
старинни инструменти — чем- 
бпш. 19.50 Хумористичен!* раз- !

уер-
22.15 .
22.20 Андантино (Падре), I

Янъ Димеитъ на цигулка 
съпроводи на пиано.

22.25 Търговски съобщения.
22.30 Танцова музика.
22.45 Новини.
22.55 Новини отъ България 

английски езикъ.
23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 КЦ.
6.45 Отъ София: Утриненъ кон
церт!.. 8.15 Край.
12.00 Смесеш. конц. 12.30 „Де
сети минути правиленъ бълг. 
езикъ“. говори Добр. Василевъ.
12.40 Балетна музика. 13.00 Но
вини, съобщения. 13.15 Отъ Со
фия: Новини. 13.35 Веса Пу- 
ховска и нар. орк. изп. народни 
песни. 14.00 Оперетни мелодии.
14.30 Отъ София: Забавна музи
ка. 15.00 Край.
18.00 Забавна и танцова музика.
18.30 Научни и забавни новини.
18.35 1 [талиански каицонети и 
мелодии. 19.00 Десети минути

ъ, чете П. Атанасови, ар-
. 19.10 Изъ руски опери.

19.35 Нашият седмиченъ раз
кази, чете Боянъ Петрови. 19.45 
Малъкъ мандолнненъ концертъ. 
20.00 Борси, програма за утре. 
20.00 Дуетенъ конц. на ВЬра 
Здравева, сопрано и Катя Пен
кова, алтъ 20.30 Отъ София: 
Новини. 20.50 — 23.30 Отъ Со
фия. 23.30 Край.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
6.45 Утриннно пр( 
фия. 8.15 Край. 
12.00 Забавна музи1 
пуляренъ концертъ 
ка. 13.00 Лека и таш 
13.12 — 15.00 Отт. 
18.00 Танцова муз;;;; 
ско-стонански ^асъ: .. _______
ски съвети; 2. Народни песни,

I изн. Р. Гуркова и груп. Ас. Та- 
| шевъ. 19.20 Смесенъ вечеренъ 
концертъ: Флотовъ, Крайслеръ, 
Шубертъ, Бокерини, Дворжакъ, 
Пучини. 19.50 Забавна музика. 
20.00 — 23.30 Отъ София.
АНКАРА 1648 м. 100 кп. 182 кц.
19.74 м. сутринь: 31.70 вечерь.

12.35 Инф. 12.50 Турска инстр.
музика и пТ.ние. 13.30 Пъстра 
и лека музика. 18.05 Пнф. 18.25 
Джазъ. 19.15 Индже-сазъ. 20.30
Старинни турски мелодии. 21.15 I (421 м.) и
Любовни мелодии. 22.00 Пнф. I и 31.15 м.). 23.00

(484 м.). 23.00 Лоидонъ,

за 
:. 10. РЬ; 
15 Край.

ОБЬДЪ
12.00 Оперетни откжелеци: 1. 

Берлинъ какъ плаче и се 
смее, увертюра (Конради). 2. 
Микадо, съкратена оп. (Съ- 
лнванъ), изп. солисти, хоръ и 
орк. 3. Дуета „Въ тишината се 
намери“, изъ оп. „Когато два
ма се обичатъ" (Лехаръ), изп. 
Р. Тауберъ и Шарлота Тау- 
беръ. 4. Дуетъ „Щастливъ 
който забравя“, изъ оп. „Пг 
лепътъ“ (Иох. Щраусъ), изп. 

Хилда Зинекъ и Харберъ Гро, 
теноръ. 5. Междуактна музи
ка, изъ оп. „Хиляда и една 
нощь“ (Иох. Щраусъ). 6. Во
кални бисери, изъ оп. „Вал- 
совъ сънь (Оск. Щраусъ), изп. 
солисти и орк. 7. Потпури изъ 
оп. „Кжщата на трите девой
ки“ (Шубертъ — Берта).

12.45 Асенъ Камбуровъ—хуморъ. 
13.00 ОбЪденъ концертъ: 1.

Увертюра къмъ оп. „Русланъ 
и Людмила“ (Глинка), дир. 
Кнапертсбушъ). 2. Полка изъ 
оп. „Шванда Гайдарътъ" (Вани 
бергеръ), изп. Берлинската 
филхармония, дир. Землински. 

3. Ария нд Янко „Ахъ каква 
шега“, изъ оп. „Въ кладенеца“ 
(Блодекъ), изп. Емнлъ По- 

лертъ, басъ.
13.15 Новини; БТА; сведения за 

времето; борси; съобщения.
13.35 Продължение на обед
ния концертъ: 4. Речитативъ 

ария на Флорестанъ изъ 
„Фиделио“ (Бетовенъ), 

Пикавсръ, теноръ. 5. „Мой 
лебеде“, ария на Лоенгринъ, 
изъ оп. „Лоенгринъ“ (Р. Ваг- 
неръ), изп. Паулъ Фрашау. 
теноръ. 6. Ария на Лепорело 
изъ I акта на оп. „Донъ Жу- 
анъ“ (Моцартъ), изп. Фсодоръ 
Шаляпинъ, басъ. 7. Ария на 
Леонелъ „Ахъ тъй смирена“, 
111 д. па операта „Марта“ (Фло- 
то-. ), изп. Р. ауберъ, теноръ. 
8. Ахъ, ти ясиичко небе! (Зил- 
херъ). изп. хоръ.

14.90 Популяренъ концертъ: 1. 
Рондо изъ Хафреръ, серенада 
(Моцартъ). 2. „Мазепа“, симф. 
поема (Листа), изп. орк., дир.
11 аръ Фридъ. 3. Военень 
марш;, въ ре мажоръ, оп. 51, 
.V (Шубертъ), дир. Мели- 
хоръ 

Г.2)
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117 ноемврий

сели

радиоорке-

за

Най.добритЬ АНОДНИ И ДЖОБНИ 25 лв.2
батерии и 1фвверчйта: ими

7

ще намерите при
м. шчевъ

иц.
)
I

•Мария Луиза 36 — София
„СтраститФ I 12-35 Инф. 12.50 Турска музи-

прегледъ.
англ. 23 00

орке- 
орке-

прекрасни 
книги за

ГШЛА1
18 ноемврий |

1276 кц.
рипенъ кон-

/Пишбать 
РАДИО ЛАМПИ 

НБМЙ ПО ДОБРИ ОТЬТЬХЬ

21.15 
Новини

а) Гален» 
113’1. г<>-

оркестъръ.
\ НП1.

Цигани.
24.20 Ци

г &

кц.
21.45

сиоредъ
I. И|

кц.
20.15
В)н-

алонима ра- 
„Любовь и 

(Валдтой- 
плаче и се 

[Конради) 3.

СПЕТЬКЬ^

кв. 1276 кц.
Утриненъ коп

ка. 13.30 Лека и забавна музи
ка. 18.05 Инф. 18.25 Индже- 
сазъ. 19.25 Турска музика. 20.10 
Театъръ. 21.10 Концертна му
зи. 22.00 Инф. 22.20 Оперетна 
музика. 22.45 Джазъ.

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

12.10 Плочи. 13.10 и 14.20 Лека, 
народна и танцова музика (въ 
14.00 инф.). 19.17 Оргелъ. 20.10

/ • ‘ к

народни 
Тодоро- 

(а":
стана к)

Манонъ Леско
Опера отъ Пучини.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.00 Инф. 21.15 Плочи. 22.00 
Оперета. 24.15 Танци.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677
20.20 Заглъхнали гласове.
Плпчи. 20.20 Инф. 21.30 
нишка вечерь.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
2000 Оркестъръ 20.20 Орк. 
Лоти. '20.50 Мелодии и роман
си. 22.00 ПЪснп и ритми. 22.45 
Сопраното Аниоали. 23.10 Тан
ци.

Вълна 19.61. 11.10 Изъ „Адриа
на Лекуврьоръ“. 16.84 и 25.40. 
12.00 Сопраното Каполино; 
оперни хорове. 13.00 Инф на 
фр. и англ. Изъ съвременнитЬ 
италиански опери. 14.30 I д. на 
„Севилския бръснарь“, оперни 
и театрални ннтермеци. 19.6< 
и 25.40. 17.00 Инф. на итал. и 
френски. Сопраното Фрзгур-1 
и баса Гаджи. 18.15 КратскитЪ 
карабинери свирятъ. 25.Ю и 
о1.15. 20.01 Инф. на фр. 20 1 ' 
Инф. на англ. 31.02 Хуб.ли 
валсове. 25.40 и 19.61. 20 38 
Изъ оперета „Бохечи“. -51.15. 
21.15 Вокално трио нзп. нар. 
1Т.ГНП. 19.61 и 31.02. 22.А0 Про
грама на Римъ II.

РИМЪ 1 245 м. 60 кв. 1222 кц.
20.00 Инф. на фр. и англ. 21.00 

| Инф. 21.15 Филмова музика 
' 22.00 Отъ театъра въ Болоня. 

16.00 Орк. музика. 18.00 Нови-

1ертъ на Жакъ Тибо 
и Алфредъ Корто; пи- 
Соната за цигулка и 

Слодъ Дебюси). 2. Мин- 
(Клодъ Дебюси).

Господни" 
(И. С. Бахъ), нзп. 
мадрнгаленъ хоръ 
стъръ. 4. Моли 
сина (Баксъ), 1 
стивалъ хоръ. 
сподь и въ 
слава (Шрьостеръ), 
дригаленъ хоръ.

18.50 Сия Балабанова, учителка 
въ 111 дев. гимназия говори за 
Задушница.

19.00 Религиозна 
Изъ „Реквнемъ“:

Новини. 23.40 Новини на англ.
24.20 Новини на английски.

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кв. 785 кц. 
18.00 Новини. 20.45 Новини на 
български. 21.00 Новини. 2210 
Новини на български. 23.00 
Новини. 23.50 Новини на бъл
гарски.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
18.30 Квартетъ Пешка. 19.45 
Плочи. 19.25 Оркестъръ ФОК. 
21.00 Оркестъръ, теноръ, хоръ.
23.20 Плочи. 24.00 Нощенъ 
концертъ, чехека музика.

РИМЪ (клей вълни)
Вълна 19.61. 11.10 Лека музика. 
16.84 и 25.40. 11.00 Инф. на фр. 
Тенорътъ Феличоли. Цигула- 
рьтъ Бренгола. 13.00 III д. на 
„Борисъ Годуновъ“ и симф. на 
Росини. 14.30 Арфа и барито- 
нътъ Вокрамъ. 25.40 и 19.61
18.15 Хоръ и ломбардски пЪс- 
нн. 20.38 „НощнтЬ на Платонъ“ 
(де Сабата). 31.15 Изъ „Норма“ 
(Белини). 19,61 и 31.02. 22.00 
Програма на Римъ II.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 КЦ.
20.00 Инф. на фр. и англ. 21.00 
Инф. 21.15 Оперна 
22.10 Симфониченъ 1 
днр. Пароди.
24.15 Танци.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.00 Инф. 21.15 Плочи. 22.10 
Пиеси. 22.40 Модеренъ 
стъръ.

1. „Идоменеусъ“, увертюра 
(Моцартъ). 2. „На тебъ“, валсъ 
(Валдтойфелъ). 3. „Половецкн 
танци" изъ оп. „Князъ Игоръ“ 
(Бородинъ) 4. Неаполитански 
п-Ьсии (Куртисъ Марио): а) 
„ПЪй за менъ“, б) „Сайта Лун- 
мана“. 5. Интермецо изъ оп. 
„Бижуто на Мадоната" (Волфъ 
Ферари). 6. ПЬсень и чардашъ 
(Лехаръ).

20.30 Исторически календаръ;
БТА; изгледи за времето; но
вини; съобщения.

20.50 Забавна музика.
21.00 Концертъ на СвФтославъ 

Соната въ си бемолъ мажоръ 
Марчинковъ, чело:.
оп. 104 (Беняминъ Годаръ).

21.30 Хорови пЪсни:
1. Монотонно ЗВЪНЯТ' 
тата (*”), изп. Донъ 
хоръ, днр. 
Дванадесе 
нар. пФсе: 
казашки 
3. ПЬсень 
Волга (***), 
ки хоръ на 
лЬтно хоро 
хоръ, днр. К 

21.45 Концертъ 
мандолиненъ кв;
1. „Мимоза-Гавот
2. „Дунавски легенди“, 
цертенъ валсъ ' 
чикъ) 3. „Какво азъ горещо | 
желая“ (Робнртъ Щолнъ). 4. | БУ> 
„Сълзи и усмивки“, сюита въ 
две части (Маестро Салватн): 
а) Анданте ларго (сълзи), б) 
алегро '

22.15 Прс 
22.20 Перпет] 

чекъ), изп. 
съ 

22.25

ши; БТА; сведения за 
; борси; съобщения.

Продължение на концертъ: 
„Тройка“ (Чайковски) 5. 

„Оперетно ревю“ (Оскаръ Фе- 
трасъ) 6. „Радио“, интермецо 
(Доньо).

14.00 Трио № 2 въ си-бемолъ 
мажоръ (Моцартъ), а) алегро; 
б) ларгето; в) алегрето, изп. 
Мюнхенското сдружение 
камерна музика.

14.25 Търговски съобщения.
14.30 Лека и танцова музика.
15.00 Край.

Арте.
{ботника:

на Б. Р. С 2
1 ПОМОЩ!» !'РИ злополук I- 
1авна музика: 

(Делибъ), 
лЬмъ симфониченъ оркес 
б) Мечтание (Шу.манъ), 
Голдист» "на виола.

19.00 Музика за селото, 
пЪснн, изп. Атанаска 
на и „Тракийската тройк;
1. Какво е чудо етапа и. щ, 
Чирпан!.. 2. ПесгпгЬ моми чир- 
паплийкп. 3. Марийка поен, да

. Свирил и не свирил ь Пише. 
Концерн, на Шарлъ Пан-

23.20 Духовъ 
стъръ. 22.10 Пиеса. 23.00 Лека 
музика.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677
20.30 Плочи. 20.50 Инф.
Жермена Мартннели. 22.35 Кон- 
тертъ. 23.20 Инф.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц. 
20.00 Квартетъ. 20.30 Квинтетъ 
21.15 Камерна музика. 21.30 
Брилянтна музика. 2.00 Орк. 
22.20 Оперна музика. 22.50 
Мундхармоники. 23.10 Танци.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
18.30 Новини на френски. 2О.'|ь 
Новини на френски. 21.00 Но 
вини на н-Ьмски. 22.10 Новини 
на френски. 23.00 Новини на 
а-Ьмски. 23.45 Новини на френ
ски. 24.20 Новини на испан
ски 1.15 Новини на френски.

12.00 Народни пЪснн, изп. гру
пата „Българска пЪсень“: I. 
Коя звезда. 2. Калино моме 
Калино. 3. Сънчецъ сънувахъ.
4. Лясна сс люлка въ Габрово.
5. Ела мамо да те питамъ. 6. 
Взклино моме. 7. Ой ливадо. 
8. КотлигЬ громатъ море.

12.30 Концертъ въ театраленъ 
стилъ за оркестъръ (Франсоа 
Купренъ) диригеитъ Алфредъ 
Корто.

12.45 Концертъ на Сал< 
дпо-оркестъръ 1. 
про.тЬть“, валсъ 
фелъ) 2. „Берлинъ 
см-Ье“, увертюра (I 
„Ловци на бисери“, фантазия“ 
(Бизе).

13.15 Новш
времето;

13Л5 "
4.

СОФИЯ
Варва, Стара«3агора 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ; ободрителни думи. 
6.50 Четвърть часъ радиогимнп- 
стнка. 7.05 Народна музика: 1. 
Извеждане на булката, изп. Ва- 
силъ Гюровъ, кларинегъ съ орк. 
2. Хайдушка пЪсень (Д. Хрн- 
стовъ), Цв. Табакова. 3. Българ
ска ржченица, изп. Мандоли
ненъ квартетъ. 7.15 Новини; точ
но време. 7.30 Лека музика. 7.45 
Забавна музика: 1. На Метеле- 
налнъ (Вуркхалтеръ). 2. Ксило- 
фонизмусъ (Енгелъ). 3. Сбурли 
(Букхалтеръ). 4. ДветЬ малки 
кадънкп (***). 7.55 Църковенъ 
календаръ; домакински съвети. 
8.00 Продължение на забавната 
музика: 5. Виснерингъ (Енгелъ). 
6. Щастливецътъ (Щолцъ) 7. 
Знаешъ лн майко какво съну
вахъ (Кутшера) 8. Арлекннъ 
(Клетшъ) 9. ПолудЪлитЪ пръсти 
(Клетшъ). 10. Дивнятъ пЪтелъ, 
тиролска ггЬсень. 8.15 Край.

ОБЪДЪ
)дни пЬснн, II 
•ългарска пЪ<

2. Калино 
‘ънчецъ сън

СОФИЯ
Варна, Стара«3агора 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ; ободрителни думи.
6.50 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стпка. 7.05 Народна 'музика: 1. 
Събрали ми се, събрали, изп. 
Иванка Христова. 2. Зора зори 
момне ле, изп. Иванка Христова. 
3. Не плачи, майко, не т.уики, 
изп. Гюрга Пинджурова-Трич- 
кова. 7.15 Новини; точно вре.х.е. 
7 30 Концертъ: 1. Изкупление 
(Цезаръ Франкъ) 2. Гробътъ на 
Купренъ (Морисъ Равелъ). 755 
Нърковенъ календаръ; домакин
ски съвети. 8.00 Продължение на 
кс.ичерта: 3. Поема за цигулка и 
оркестъръ (Ернестъ Шасомь), 
солистъ Иехуди Менухинъ. 10.00 
Предаване церимонията отъ во- 
еннитЪ гробища за падналитЪ 
презъ войната герои.

ОБЬДЪ
12 00 Инструментална музика:

1. Каденца и дивертиментъ ча 
кларннетъ (Убрадусъ), изп. 
Пиер!» Льофевъръ). 2. ! ’мпро- 
монто за арфа (Габрнелъ Фо- 

ре). изп. Лили Ласчинъ. 3. а) 
Шакона и дуетъ; б) Гробъть 
на господннъ Бланъ Кроше 
(Купренъ), изп. Марселз дьо 
Лакуръ на клавсинъ. 4 .Рсш- 
татйвъ и алегро за фаг л ь 
(Убрадусъ), изп. автора

12.35 За ония, които паднаха за 
родината, говори Ангелъ Ка- 
палийчевъ.

12.50 Изъ реквиема на Мощргъ.
13 12 Радио-постъ.
13.15 Новини; БТА; сведения за 

времето; борси; съобщения.
13 30 Реквнемъ отъ Вердн, изи. 

солисти, хоръ и оркес1 ьрь.
14 55 Търговски съобщеиим
15Л0 Народни религиозни тгЬсни, 

изп. Гуди Гудевъ и „Народна
та седморка":
1. Пъшкай гр-Ьшна дучш 2. 
Богу тамянъ да пушите. 3. За 
•християнската в±»ра. 4. Придъ 
и придъ Госпудя. 5. Божлгг 
майка иска да разпусне мърт- , 
1-ИТ1- 6. На опя свЪтъ

15.70 Кран.
ВЕЧЕРЬ

17.3С Камерна музика:
I. .Пивертнменто за виола да 
гамба и чембало (Хан :н ь), ■ 
изп. Паулъ Грюмеръ и -\п.1 
Линда. 2. Струяенъ квартегь ' 
в!» ре мажоръ (Цезапь 
Франкъ): а) Поко-ленто-леиго. ; 
б) скерцо виваче. в) ларгею. 
г) финале-алегро мплто. изп. ; 
квартетъ Про Арте.

18.30 Часъ за раГ
1. Съобщения
Първа 
3. Заб; 
Силвия

1. Безответна любовь, повесть 
отъ М. Горки. Превелъ Люд. Стоя- 
новъ. Цена 15 лв. До 30, XI. се 
отстъпва за 12 лв.

Антология на жълтата роза. 
Гео. Милевъ. Цена 20 лв. До 15 
XI — 16 лв Антологията обхва
ща една най-хубанптЬ стихотво
рения на автора, най-хубавнтф 
любовни стихотворения пъ бъл
гарската п спЬтовна литература. 
Застъпени сж: Пушкннъ, Лер- 
монтовъ, Байронъ, Япоровъ, Люд 
мнлъ Стояновъ, Шекспиръ, ХаПне, 
Петйофн и много други. Прсводъ 
и прекрасенъ коментари на Гео 
Милевъ.

ДветФ книги, взети заедно до 
15 т. м. се отст,»пва1ъ за 25 лв.

Доставя книжарница „Новъ 
свТ.тъ", ул. Екзархъ Йосивъ 34, 
София, Пощенска чекова смЬтка 

. № 1091. При н. пл. прибавяме \% 
|за разноски

17.30 Забавна и танцова музика.
18.30 Половннъ часъ за работни
ка (отъ София). 19.00 — 24.00 
Огъ София.
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц.

13.35 Инф. 13.50 Народна му
зика. 14.30 Републиканските 
гвардейци. 15.15 Танци. 18.05 
Инф. 18.25 Джазъ. 19.00 Индже- 
сазъ. 20.15 Турска музика. 21. 
Лека музика. 22.00 Инф. 22.15 
Инф. на чужди езици. 22.45 
Джазъ.

БЕРМЮНСТЕРЪ 539/100/556
20.15 „Както Ви харесва“ 
Ттши.

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

12.10 Лека музика. 13.10 и 14.20 
Лека, народна и танцова му
зика въ 14.00 инф.). 19.17 Изъ 
оперетитЬ на Лехаръ. 20.15 
Испански народни пЪсни. 20.45 
Инф. 21.00 Инстр. музика. 21.25 
Танци 22.30 Инф. 22.50 Виенска 
музика. 23.20 Лека музика.

БУДД-ПЕЩА I -549/100/546
13.10 Фанфари. 14.30 Плочи. 
Пиано. 19.50 Цигани. 23.05 
Джазъ Хайнеманъ, оркестрътъ 
на младитЪ циганчета и соло 
п-Ьсни. 24.20 Концертъ.
ГДА-ПЕЩА II 834/18/359
20.25 Джазъ и танци. 21.20 Ор 
кестрална музика: Моцартъ,

I Бетовенъ, Шубертъ.
ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.

20.00 Плочи. 20.30 Новини, на 
румънски, унгарски и сръбски. 
21.00 Новини. 21.15 до 23.00

ОПЕРЕТНА МУЗИКА
уч. сопрано, теноръ и орк. 23.00 
Новини. 23.20 Новини на сръб
ски, унгарски и румънски. 23.30 
Вечерна музика.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574 60 191

Английски народни пЪснн. 20.40 
Отъ Атепеума. 23.15 Лека му
зика.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Руски п-Ьсни и балалайкн.

■ 14.30 Концертъ. 18.45
20.30 Отъ Операта, 
гани

БЬОМЕНЪ 269 М. 100 кв. 1113 кц.
20.30 Новини на румънски, ун- 
гаскн и сръбски ез. 21.00 Но
вини. 21.15 Народни пЪсни и 
музика. 22.00 Радио-пиеска. 23.00 
Новини. 23.20 Новини на сръб
ски, унгарски и румънски. 1.00 
Новини.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574/60/191 
16.00 Заб. конц. 18.10 Чайков
ски, клавирно тнро. 19.00 Ве- 

мелоднн. 20.10 Прегледъ.
20.45 Политич. прегледъ. 21.00 
Новини. 21.45 Мелодии. 22.10 
Веселъ часъ. 23.00 Новини. 23.30 
Шехерезада, поема отъ Римски 
Корсаковъ.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
18.30 Новини на англ. 20.00 Но
вини на английски. 21.00 Нови
ни. 21.15 Полит.
22.10 Новини- на

(усмивки).
[регледъ на събитията, 

гумъ мобиле (Нова- 
. Менухинъ, цигулка 

съпроводъ на пиано.
Търговси съобщения

22.30 Лека и танцова музика.
22.45 Общъ седмиченъ прегледъ 

па френски езикъ.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 

на френски езикъ.
23.05 Танцова музика.
23.30 Часъ за чужбина, Народни 

пЬсни хармонизирани ои» Ас. 
Карастояновъ съ сънрои »дъ на 
(|)лейта, цигулка, виола и чело; 
изп. Иванка Митева:
1. Мома се лнби догде е мла
да. 2. Не се черви, не се бЪли!
3. Духни ми бЬлъ в-Ьтрепъ. 4. 
Я подай ми ключоветТ». 5. Бео- 
берннъ войникт» бръсн+ше 6. 
Везденъ оремъ, копаемъ 7 Па- 
товитЬ сеймсни. 8. Закукала 
кукувица.

24.00 Край. 
ВАРНА 235.1 м. 2 кв.
6.45 Отъ София: Ут; 
цертъ. 8.15 Край.
12.00 ОбЬденъ копц. 12.30 „За
душница“, говори свещ. Йорда
нов!». 12.45 ГЗродължение на <
обЬднпя концертъ. 13.00 Нови
ни, съобщения. 13.05 Забавна му- I 
зика. 13.15 Отъ София: Новини.
13.30 Отъ София: „Реквнемъ“ 
от!» Вердн. 14.55 Отъ София: 
Търговски съобщения. 15.00 Отъ 
Оть София: Народна музика.
15.30 Край.
17.30 Камеренъ концертъ. 18.00 
Испанска музика. 18.30 Оть Со
фия: Половннъ часъ за работ
ника. 19.00 Предаване всенощно-

I то бденне оть църквата „Св. 
Николай“. 19.45 Романтични нЬс- 
нп: 111уман1>, Шубергъ, Брамсь. 
20.00 Борси, програма за угре. 
20.05 Концерт ь на Бончо 1н>- 
непь. 2(1.30 Огъ Софии: Нопн- 
нн. 20.50 — 21.00 Огь София: 
24.00 Кран.

•I Свирили не сипрп.ть Питие. СТАРА-ЗАГОРА 214’2'1402
19.30 Концерн» на Шарлъ Пан-1 «--15 Утринни.» иретавапе оп. Со- 

зсри, барнтонт»: >
I. Вечер!. (Гуно). 2. Филипе 1-3)0 Народна музика на народ- 
(Дюнаркт.). 3. Утринна разход-I чн инструменти. 12.15 Забавна 
ка (Шар.ть Борд-). I. Покгюр- , музика. 12.30 ОбЬдент. концерн.. 
НО (Це.н1|»|. франкъ). | 13Л0 Хорова музика. 13.07 Сь-

19.45 Концерн» на Салонни ра- общения. 13.12 — 15.30 Оть Со- 
дио-оркест ьрь: фч»

РАДИОТЕХНИЦИ и
РАДИОЛЮБИТЕЛИ! 

Новости за сезона: комплекти 
за супери 4+1, 4+2, 5+2 фе- 
рокартни бобини, франц. пронзв. 
„РЕНАРДЪ' и специално за 
2+1 — комплекти съ ферокарт. 
бобини. Клавиатури за автомат, 
настройки на станции. Съпро
тивления. блокъ- конденсаторн, 
потенциометри отъ прочутата 
фирма САТОРЪ. Схема, монта- 
женъ планъ и настройка 
безплатно, при покупка. Ра
дио-отдала при книжарница 
.ПЕЧАТНО ДЪЛО-, ул Царь 
Освободителя № 8 - София.

I музика.
концертъ,

23.40 Музика.

________ гъ звънче-
изп. Донъ Казашки 

. Сергей Жаровъ. 2. 
сетЪхъ р а з б о й н и к а, 
:ень (***), изп. Уралски 
I хоръ, днр. Шолухъ).

на лодкаритЬ по 
изп. Донъ Казаш-

1 Жаровъ. 4. Про- 
(*•*), изп. смЪсенъ

Кителъ.
на Софийския 
!артетъ:
)тъ“ (Алегеръ). 
:егенди“, кон- 

(Юлиусъ Фу- 
азъ гореи 
Щолнъ).

, „Матея“
[рмлеровия 

съ орке- 
са майко за 

нзп. Ладсъ Фе- 
. . 5. Самъ Го- 
висиннтЬ неговата 

нзп. ма-

нн. 18.10 ЛетцитЬ свирятъ. 19 00 
Весела музика. 20.10 Прегледъ. 
21).4-5 Полит. прегледъ. 21.00 Но- 
вини. 21.15 до 23.00

ЗАБАВНИ ЧАСОВЕ 
23.00 Новини. 23.30 Ото До- 
брнндтъ, свири! 1.00 Новини. 

ЛАЙПЦИГЪ 382 м. 120 кя. 785 КЦ. 
18.00 Новини. 20.45 Новини на 
български. 21.00 Новини. 22.’0 
Новини на български. 23.00 
Новини. 23.50 Новини на бъл
гарски.

ПРАГА I 470 м. 120 кп. 638 кц.
18.45 Оркестъръ ФОК. 20.25 
За работницитЬ-чехи въ Гер
мания. 21.30 Концертъ отъ 
Бърно. 23.15 Плочи. 24.00 Пъ
стра програма.

РИМЪ [кжеи вълни)

музика:
. ___ „_________*: Уводъ Кирие,

Офертория и Санктусъ (Форе) 
нзп. хоръ, оркестъръ и органъ.

• 19.20 Концертъ на Квартета при 
■Царския В. С. Оркестъръ; Ва- 
силъ Стефанов!. — 1 цигулка, 
Стефанъ НедЪлчевъ — II ци
гулка, Стефанъ Сугаревъ — 
виола, Кирилъ Бапурджиевъ 
— чело. 1. Квартетъ въ ми-бе- 
молъ мажоръ № 58 (Хайднъ): 
а) алегро) б) менюето, в) ада- 

' жио г) менюето, д) престо. 2.
Квартетъ въ до-мнньоръ (Во- 
кернпн): а) модерато, б) ларго 
кантабпле, в) алегро конепн- 
рато.

19.50 Безсмъртието на душата, 
говори Протодяконъ Георги 
Ибришнмовъ.

20.05 Духовепъ концертъ на хо
ра при Соф. Семинария, днр. 
Мих. Мнлошевъ.

20.30 Исторически календаръ; 
БТА; изгледи за времето; но
вини; съобщения.

20.45 Миса Солемннсъ (Бето
венъ), нзп. с олисти, хоръ и 
Берлинската филхармония 
днр. Бруно Кителъ.

22.15 Прегледъ на събитията
22.20 Соната № 11 (Паганини), 

нзп. Тосн Шпиваковски соло 
цигулка. 22.25 Търговски съеб- 
щения.

22.30 Конце] 
цигулка 
ано: 1. 
пиано (Клс" 
стрелъ (X..

22.45 Новини.
22.50 Продължение на концерта: 

3. Концертъ въ ре-мажоръ за 
цигулка, пиано и струненъ 
квартетъ оп. 21 (Ернестъ Шо- 
сонъ), солисти Жакъ Тибо и 
Алфредъ Ко'рто.

23.30 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2
6.45 Оп» София:
цертъ. 8.15 Край. 
12.00 Концертъ на 
стъра. 12.30 „Морето въ бълг. 
поезия“, говори Ив. Маждра- 
ковъ. 12.45 Продължение 
концерта на радиоркестра. 
Новини, съобщения! 13.05 
музика. 1 
вини. Г__  _
хубавитТ» фи; 
Отъ София: 
15.00 Край.
18.00 Отъ София: Часъ за се
мейството. 19.00 „НеизбЪжна сре 

! ща“, говори иеродяконъ Ила- 
. риоиъ. 19.15 Отъ София: Нар. 
(музика. 19.45 Наши писатели: 1. 
Евгения Марсъ — говори В. 
Бояджиева. 20.00 Борси, програ
ма за утре. 20.05 Симф. откжеле- 

. 20.30 Отъ София: Новини. 
*.„50 — 23.30 Отъ София. 23.30

1 Край.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
6.45 Утриннно предаване отъ Со
фия. 8.15 Край.
12.00 Народни пЪсни отъ Со
фия. 12.30 Забавна музика. 12.40 
Наука за всички — чете г. Ив. 
Илиевъ. 12.50 Валсове — Щра- 
усъ. 13,15 — 15.00 Отъ София. 
18.00 Часъ за семейството. 19.00 
Забавна музика. 19.15 Народни 
пЪсни оп. София. 19.45 5 ми- 

1нуги на темата „Българския 
____  , ............   лма’ДУхъ“. 19.50 Бойни маршове, 
Глукъ сопрано съ органъ. 3.120.00 — 23.30 Отъ София. 
Ако трЪСва да умре хоралъ АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 
илъ ораторията ,................................................*псл -

ВЕЧЕРЬ
18.00 Часъ за семейството: . и

Религиозна музика: 1. Сабатъ 1,11а » 
Матеръ (Перголезе), изп. Ир- . риоиъ. 
млеровиятъ мадрнгаленъ хоръ 
съ оркестъръ. 2. Ария „Смили 
се Боже мои“ изъ ораторията 
СтраститЬ Господни“ сиоредъ,....
„Матея“ (И. С. Бахъ). изп.
Мартие Оферстъ контра алто . 20.о 
съ оркестъръ и соло цигулка, ■ 
днр. Малкомъ. 3. „Господи Бо
же научи ме“ изъ „Единъ нем
ски реквнемъ“, оп. 45 (Брамсъ) 
изп. Проф. Албергь Фишеръ 
басъ баритонъ съ хоръ и ор
кестър ь дир. Дитрихъ.

18.20 Варива около задушница,
18.30 Религиозна музика:

1. Мили лесове (Хенделъ), изп. 
Лудвигъ Гравьоръ теноръ съ 
оркестъръ. 2. Въ часъ на из
питанието, химит. па „Разкая- ■ 
нието“, (Ланъ) изп. Ал

на 
. _ 13.00 

сьоощсиия. 13.05 Заб. 
а. 13.15 Отъ София: Но- 
13.35 Увертюри. 14.00 Най- 

1ЛМОВИ мелодии. 14.30 
: Забавна музика.
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и

■

а X « +• Ь X 2

у—
Примери:пла-

! — 1

Знакътъ со

на

на мощьта е

6 см.

Знакътъ 4=

I между

Отъ ДЪлител» а черта:

1,41421

въ

3 1 27 — 3
защото 3 X 3 X 3= 27

4 1'16 = 2

!

обезумЬла и въ лу- 
въ

вата.
денстви- 

която

Сечение
въ см5

рева. Малката цифра 
ка. въ лЪво, показва,

много 
радиоизчисле-

Платете си абонамента
по пощ- чен. с-на 2382

значи: умножете а по х* после Ь 
по х2 и съберете двете произве
дения.

• отъ“ 
винаги

число. Напр.

каЬ
2ш1 =

а
Т’

25
50
75

100
150 
200 
300 
•100 
500

7
10
12
14
17
19
23
27
30

5 Ь У~2
3

както едшгь 
пситодъ, така също една катод- 
нола.чева лампа (магическо око), 
п1то индикаторна такава.

Мощь 
въ волтампери

ОТГОВОРЪ НА ЕДИНЪ МНО
ГО ЧЕСТО ЗАДАВАНЪ 

ВЪПРОСЪ
Батерийните лампи, отъ типа 

А 409, А 441, КС3 и пр., не може 
да се загрЬвать съпромЬнлпвъ— 
чува се силно бръмчение. Само 
„крайнпт-Ь“ батерншш лампи, ка
то КЛ‘ или КЛ3 може да се ото
плявам. чрезъ трансформатор!., 
но по специаленъ иачииъ (пж. 
„Арс Екопомпкъ“).

= к X а X Ь;
2Х® X I и т. н

Радио София на 14 т. м„ ергьда, 
въ 21 часа

после да се прибави 2Ь3е (т. е. 2. 
Ь. Ь. Ь. е).

Коренъ — знакътъ

Този зиакъ, нареченъ коренъ, 
показва, че трФбва да намЪримъ 

на- 
което, 

даде 
ко-

вземемъ подъ внима- 
пространство 

да

Абонирайте се
за най-добрия радио- 
вестиикъ пъ България

■■и „гщн|щ
Годишепълбоплмсптъ (00 лв 
ад 52 бпол, псзлноиисимо оп 
кой брой ставате абоната».

Преведете сумата но нощ. чекова 
с-кл 2382 или съ пощенски зпиисъ 
Адреса,: в-къ .РАДИО-СВЬТЪ’ 

ул. .Сердика* № 32 -Софии

нзчислимъ и аритметически.
Буквн 1 или ]

Въ нЪкои формули, напр. въ 
крайните стъпала на приемни
ците „пушъ-пулъ" срещаме тия 
букви. Колкото и да се вижда 
странно, тия букви означаватъ 
несъществуващи величини! (при 
дефазажа). ТрФбва да се знае, 
че тия букви съ равни на

око).
да се

чия съ лордъ Артуръ. Но Рай- 
мондъ донася известието, че Лу
чия е убила своя годеникъ. Явя- 
нява се и Лучия, ала обезумя
ла: П-Ье арията: „Сладки тоно
ве! Азъ чухъ неговия гласъ“.

ПромЯна: Въ черковния дворъ: 
Едгаръ очаква своя смъртенъ 
врагъ и пЯе: „Последни покои 
на дедите ми“. Тукъ той на
учава за станалото и че Лучия 
умира въ безумие съ копнежъ 
по него.

Разнася се печалниятъ звънъ 
па черковната камбана.

Едгаръ е готовъ да следва 
любимата си и се пробожда.

Лучия де Ламермуръ
Опера въ 3 действия отъ Доницети. Текстъ по романа 
на В. Скотъ .Невестата отъ Ламермуръ“ отъ С.Камерано

Ще се предава поима Вашпятг. I вигурата, особено ако тя е кон- 
' струирана по системата „Пино- 
динъ“ на Филипсъ, означава мак- 
снмумъ комфорть и сигурность 
при приемането.Съ едно натис
кане на копчето и безъ да е 
нужно да се превключва или из
ключва лентата на вълнитЬ, 
безъ ни най-малка поправка или 
допълнително финно иагласява- 
ване — ето че веднага се обаж
да много добре желанията» пре- 
давателъ; същевременно и по- 

: казалецътъ се плъзга и застава 
| на истинското си мФсто’ на ска- 
| лата. Шесть станции по изборъ

ЗнацитЬ -ч- или / между 
букви или групи
означаватъ дФление, т. е. 
кътъ Напр., а/с значи <

Скоби. Когато ерфщаме 
на формула нФколко групи 
ду скоби, това означава, 
групи образуватъ едно 
което трФбва да считаме 
ли образувано само 
буква: Напр.,

се намира въ всички ?п трати • 
, Филипсъ“ отъ новата серия е 
триодм-текс-дътт. ЕСНЗ, коя-; 
тм се употребява като осцила- 
торна и смФснтелна лампа.

Щомъ погледнете апарата 
„7,15 А" въ витрината на нФкой 
преде гдвятелъ на радио-Фи- 
4„т. ь, |,< щерфдствено ше раз- 
берете, че тукъ имате работа съ 
най-новия модела» апарати, за- 
що то той носи най-високия от- 

ЯИЬичителгнъ пат на единъ ра- 
В? дм«--п}и«е-!нн‘:ъ - клззишиг*!

Поч>»« тЪко дете шзе, че кла

Единь висококачествена суперъ 
съ клавиши и комбинирани лампи

„ФИЛИПСЪ 735 А“
Колко лампи

новъ приемннкъ? Този въпросъ1 
з-адаватъ днесъ само тЬзи, кои
то нФматъ понятие отъ напре
дъка на модерната техника за 
приемане. Затова и оггозпрътъ 
па тЬзи въпроси заблуждава, 
ако нЪма по-точни обяснения. А 
който отъ запитанитЬ се е снаб
дил ъ съ новия апаратъ „735 А 
Филипсъ", то на този въпросъ 
трТ.бпа да отговори: „Моягь 
новъ приемннкъ работи съ 4 +-1 
лампи, но понеже тукъ'се касае 
за комбинирани лампи, то тФ 
нзпълняватъ функции, който

Такива групи срещаме 
често въ всички 
ния.

Точки между букви или гру
пи (2.3. или р. ав) — иматъ съ
щото значение като знакътъ на 
умножението „X“, който много 
прилича на буквата х и може да 
заблуди математика.

Т-Ь се четатъ: „по-голЪмъ отъ“ 
I и „по-малъкъ отъ“ Върхътъ 
; на знака е винаги обърнатъ 
I къмъ по-малкото 
1 отъ формулата 

а ?> 
че а

зна- 
а:с.

въ ед- 
меж- 

че тия 
ц*Ьло, 

каточе 
отъ една

качестненъ суперъ. Това се дъл
жи иа редица особени обстоя
телства. Преди всичко, апара- 
тътъ се ползува отъ новата сре
щуположна връзка безъ загуби 
която действува върху две лам
пи; освенъ това, той има триди- 
одното скачване, което се въве 
де отлично още въ предишните 
модели приемници ..Филипсъ'.

едва ли биха се изпълнили отъ | 
много по-го.тЬмо чисто обикно- | 
вени лампи“.

Новиятъ приемннкъ „735 А 
Филипсъ“ има четири комбини-1 
рани лампи, които 
общо седемь нас: роени

означава безконечность, т. е. 
едно толкова го.тЬмо количест
во, че не може да му се даде 
определена величина.

Знакътъ -г

стъпква, тя 
достьта си убива Артуръ 
брачната спалня, а сама умира. 
Узналъ за нейната смърть, Ед
гаръ се самоубива въ черков
ния дворъ, ка-.дето очаква Хен
ри Астонъ па дуелъ.'

I действие. Въ гората около 
единъ шотландски замъкъ, Ас
тонъ разкрива любовьта на Лу
чия къмъ Едгаръ и мучейки се 
да я разколебае, заявява и от
крито, че само помощьта 
Артуръ може да ги спаси 
разорение. Лучия пЬе

корена на числото, т. е. да 
мЬримъ едно количество, 
умножено по себе си, ще 
числото намиращо се подъ

надъ зна- ;
кой ко-■

ренъ по редъ търсимъ. Ако нЪ- 
ма такава цифра, търсимъ вто
рия или квадратенъ коренъ.

ПримЪри:

Значи: „разлнченъ съ“
Знаци 2> и <

т. е. на квадратенъ коренъ на 
Аминусъ 1“. Всичко, което се 
умножава съ I несжществува. . . 
Въ математиката, обаче, ако 
умножнмъ две въображаеми ве
личини, получаваме една съще
ствуваща величина. Така, напр.

навивкитЪ.
3. Изчисление на сечението 

(разрЪза) на меднитЬ жйци.
ИЗБОРЪ НА МАГНЕТИЧНИЯ 

КРЖГЪ.
ЖелЪзната сърдцевина на 

трансформатора зависи отъ си
лата на тока, която ще дава 
трансформаторътъ; бтвърстие- 
то трЪбва да бъде достатъчно 

I за да може да се постави боби
ната.

Формата на желЪзнитЪ 
стинки за трансформатора нЪма 
особено значение — най-разпро- 
странени съ въ форма на буква
та Ш, затворена отгоре. При из
числението на единъ трансфор
матора» тр-Ьбва да се вземе въ 
предвидъ само сечението му.

Най-подходящото сечение за 
трансформатори за 50 периода, 
намираме съ следната формула;

Ь
разбираме, че а е . по-го.тЬмо 
отъ в. Можемъ да напишемъ и

Ь < а
т. е. Ь е малко отъ а.

5 = 1,2 V Р
8 = разр-Ьза на сърдцевината 

въ квадратни сантиметри.
Р = мощь въ волтампери.
Напр., секцията на сърдцеви

ната за единъ 25 волтамперовъ 
трансформаторъ ще бъде

1,2 ]/~25"
Но като 

ние „изгубеното“ 
между пластинкит-Ь, тр-Ьбва 
вземемъ съ 1/10 повече, т. 
6X1,1= 6,6 см3.

По тази формула можемъ да 
нам-Ьримъ макс. отношение ме 
жду теглото на же.тЬзото и на 
медната жица, отъ гледна точка 
на рандемана и стойностьта на 
материалит-Ь. Но въ човечето 
случаи радиолюбительтъ не про
извежда масово трансформато
ри и за това моля да си послу
жи съ долната таблица:

„—1“ е една реална величина 
(дори въ училищнитЬ тефтер
чета!).

защото, ако умножнмъ 1,41421 
по 1,41421 ще нам-Ьримъ 2 (при
близително)

Прибавено къмъ това едне ре
гулиране на селективностьтл въ 
две положения и единъ огли- 
ченъ високоговорителъ, въ ко
гото е вграденъ станалия тъй 
известенъ отъ преди чрезъ „Фи
липсъ“ звукоразпръскавател ь 
Най-после-добрата акуегиха на 
кутията ви осигурява едно съ
вършено звуково възпроизвеж
дане.

Въ заключение трЬбва да по- 
сочимъ, че и въ този апаратъ, 
както и въ повечето останали 
приемници на новото производ
ство „Филипсъ", дължината на 
вълнитФ е значително разши
рени. КъсигЬ вълни започната» 
оп» 13 метра лента, срЬднит-Ь 
вълни слизатъ до 185 м. Най- 
после, предъ видъ новото из- 
м-Ьнсиие дължината иа вълнитЪ 
идущата година, много важно е, 
че скалата може много лесно да 
се смФни съ нова.

защото 2 X 2 X 2 X 2 = 16.
Изваждането на кории става 

съ помощьта на логарнтмнтЬ, 
което ще разгледаме по-късно. 
КвадратнитЬ кории можемъ да

Гастано Доницети се е ро- 
дилъ на 28 ноемрий 1794 год. въ 
Бергамъ, а умр-Ьлъ на 18.48 г. 
В'едно съ Росини и Белини Дс- 
ницети създава разцвЪта на ита
лианската* опера, която е влад-Ь- 
ла театъра на цЪлня културенъ 
св-Ьтъ до явяването на Рихардъ 
Вагперовото творчество. Все пакт» 
и днесъ, Доницети не слиза отъ 
сцената съ н-Ькои свои творби, 
между конто и настоящата. „Лу
чия отъ Ламермуръ“ — пред
ставена за пръвъ пжть въ Нс- 
аполъ презъ 1835 гд.

Л и ц а: Лордъ Хенри Астонъ
— баритонъ. Лучия де Ламер
муръ, негова сестра — сопрано. 
Едгаръ дс Равепсвудъ — теноръ. 
Раймундъ — басъ. Жнлбертъ
— теноръ. Алиса, дов-Ьреннца на 
Лучия — соларно. Действието се 
развива въ Шотландия, презъ 
1700 година.

Значи: плюсъ или минусъ — т. 
е. формулата има две стойности 
— или като използва се само 
знакътъ „+“, безъ да се обръ
ща внимание на „—“ или об
ратно.

Едгаръ и Лучия се обичатъ, 
въпрЪкн старата вражда между 
т-ЬхнитЬ семейства. Когато бра- 
тътъ на Лучия, Хенри рАтонъ, 
глава на семейството, узнава то
ва, опитва се съ всички усилия, 
да унищожи тЬзи любовни връз
ки. Той дава на сестра си едно 
фалшиво писмо, чрезъ което ис
ка да я ув-Ьри въ изневЬра отъ 
страна на нейния любовиикъ, а 
същевременно й сочи, че до- 
мътъ й ще бъде спасенъ отъ ра-

РАДИО-КУРСЪ ЗА НАПРЕДНАЛИ 9)

Изчисление на трансформаторите
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА 

ТРАНСФОРМАТОРИТЕ
Преди да започнемъ изчисле

нието на единъ трансформаторъ, 
тр-Ьбва да опред-Ьлимъ всички 
характеристики, на които той 
грЪбва да отговаря.

Това съ:
1. Мощьта, която може да да

ва въ волтампери, при посто
янна работа и безъ да се загр-Ь- 
ва силно.

Мощьта въ волтампери или 
мнимата мощь = произведени
ето на напрежението въ волтова 
въ вторичната по силата на точ
ка въ ампери.

Напр., ако едшгь трансф. да
ва 4 волта при 2 ампера въ 
вторичната, мощьта му е 4X2=8 
иолтампера.

Тази мощь е по-висока отъ 
действителната, въ ватове (от
четена въ ватъ-часове), която се 
изразява съ уравнението 
Р=ПХ1 X фактора на мощьта. 
т. е. мощьта въ ватове = мощь 
въ волтампери X фактора 
мощьта.

Този факторъ 
въ същность 

КОСИНУСЪТЪ
на тригонометрията, чиято стой
ности е между 0,7 и 0,8 за мал- 
кит-Ь трансформатори, когато 
съ напълно натоварени.

Въ горния прим-Ьръ, консума
цията ще бъде

4 X 2 X 0.8 = 6.4 
Тази разлика между 
телната мощь и мнимата, 
тр-Ьбва винаги да се взима подъ 
внимание при изчислението на 
електрическите уреди съ маг
нитно поле, е въ същность 
единъ данъкъ, единъ „безме- 
сенъ день", който тр-Ьбва да 
търпимъ за да става трансфор
мирането на енергията чрезъ 
появата на магнитни полета ...

2. Първичното напрежение 
4 (напрежението на мрежата) и

вторично (и) напрежение (я) — 
напрежение или напрежения за 
използуване.

3. Фреквенцътъ на тока, кой
то е обикновено между 25 и 50 
периода (може да се нам-Ьри 
по указанията на електро- 
мЬра).

4. Система на мрежата (моно- 
фазни токове, трифазни и пр.).

Тъй като освЬтитслната мре
жа е винаги монофазва — т. е. 
напрежението се раздава чрезъ 
две жици — ние ще изучаваме 
само съогв. уреди. ТрифазнитЬ 
трансфоматорн се употр-Ьбя- 
ватъ само за индустриални цели. 
ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ТРАНСФОР- 

МАТОРИТБ
При изчислението на единъ 

трансформатор-ь трЬбва да раз
гледаме следиитЬ 3 въпроса:

1. Избор ь на магиеприщн 
крл»гь.

2. Определение па числото из

3 до
7 .

Ю .
12 .
14 .
17 .
19 .
23 .
27 .

пр-Ьчн, разбира
да вземемъ по-го.тЬмо сечение, 
но по-малко такова е пажела- 
телна.

Ь2 (еЬ -г 6Ье) + 2Ь3е

Значи: всичко, което е 
скобите требва да се умножи по

Н2,

Радиомптематически познания
Групи отъ букви аЬ, и | .

2шСК и-др.

Когато букви или цифри сс 
следватъ една следъ друга, обра 
зувайки една компактна група, 
това значи, че те си умножа* 
ватъ една по друга. Така напр., 
формулата

иа 
отъ

арията: 
„Тукъ въ дъбравата, край све- 
щенния изворъ“... Тя очаква 

Едгаръ. (Дуетъ: „Прости, Лучия, 
че азъ въ тоя часъ“). Той й ка
зва, че за известно време ще за
мине. Те си в*зематъ сбогомъ.

П действие. Стая въ замъка. 
Астонъ подготвя женитбата на 
Лучия съ Артуръ. (Дуетъ: О, 
скъпа сестро, ела по-близо"). 
Раймондъ, учитель и настойникъ 
на Лучия я увещава да послуша 
братовия си съветъ. (Ария: О, 
нека небето ми помогне да. я 
склоня).

Всичко е готово за годежа, ко
гато изневиделица се втурва 
Едгаръ и прокълва любимата си.

111 действие. Зала въ замъка 
на Едгаръ. Астонъ и Едгаръ уго
варя тъ дуелъ.

ПромЬиа: Зала въ замъка на 
Астонъ. Приготовление за от- 

зоряване само чрезъ женитбата | празднуванс на сватбата на Лу- 
й съ лордъ Артуръ. Лучия от- ' 
стъпва предъ принуждението. 
Но, когато отчаяннятъ Едгаръ, 
следъ дълго отсътствие, се явя
ва при пея и проклевайки я-за
ради нейната изневеря, измъква 
пръстена отъ ръката й и го

I означава, че горното трЬбва да 
, се д-Ьлн на долното. ЦЪлата 
| група образува елши» „блокъ" 
въ формулата.

Знаците : ар а3, 
т. е. малки цифри поставени 
дЬсно и отдолу, служатъ само 
за да се рззличанатъ величини
те: напр. ние имаме единъ 
блокъ въ антената С», единъ 
друга» в!» решетката С2 и т. и. 
Както знасмъ вече, същите ци
фри поставени горе, означаватъ 
„степень".

съ на ваше разположение, кои
то съ помощьта на клавиша се ’ 

I превклю«шатъ автоматически |
Но притежательтъ на апарата ; 

I може въ всФко време да пре- . 
обслужвагъ 1 мФия тЬзи шесть станции, безь : 

____  ______ ___ кръга, да има некаква техническа под- 
Отъ особенъ интецсъ е комби- гоговка или похватность на р-й- 
нираната лампа ЕФМ\ която ра-' ката; значи, той може да пр..мЬ- 
боти едновременно като низко-1 ни станциите винаги, кггато по 
фреквентенъ усилвателъ и като желае. Една сполучлива констук- 
инднкаторна (магическо око), ция прави възможно както на- 
Въ случая се е отдало да се' гдасяването на шестътЪ клази- 
вегроятъ въ една и съща лампа ’ ши само за средни вълни, тзка 

низкофреквеи геиъ също могатъ да се комбиниратъ 
три предаватели на дълги въл
ни и три на средни. Всичко ка- 

Едиа I зано по-горе представлява единъ 
друга комбииараца лампа, която 1:0Мф0рТенъ приемннкъ какъзгз 

всички ?л трати • едва ли можемъ да сч предста
вили» напълно.

Отъ особено превъзходство е 
възпроизвеждането въ този новъ '

Отъ 5 до 
и 25 . 
. 50 . 
. 75 . 
. 100 , 
. 150 , 
. 200 . 
. 300 „ 
. 400 .
Нищо не
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въ-

оше

ля.

113110-
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на главната роля въ своето ре
вю. Скоро обаче тайната на Та-

и 
че

РАДИО-БАРИ
предава НОВИНИ НА 
БЪЛГАРСКИ всбка ве- 

черь на 20'01 часа.

Тел. 3-2В-6'||

I
име, 

сестрата, 
па и

! МАРИКА РЬОКЪ ВЪ НОВИЯ СИ ФИЛМЪ 
„АЛО, /КАНИНА“ 
Берлинъ, (Слешална кореспонденция на .Рщо-Мп")

Годишенъ або
наменти 100 лв. 
за 52 броя. За 
*/з год. — 60 лв. 
Пощенска чеко
ва смЪтка 2382.

линъ се разкрива, идватъ не
приятностите,' но накрай Жани
на. успева да играе главната ро-

Ролята на графъ Рене се

Следъ известно лутане, кога- 
тр природата и уединението по- 
изтрили доста отъ тьмнитЬ пет
на на грижите, помрачили ду
шата на твореца, едвамъ доло
вими звуци на пияно достигна
ли неговото ухо, незасегнато 
още отъ тежкия, убийствена» 

.ударъ на глухотата. Тия звуци 
го сирели преда» малка, бедня
шка хижа; и когато на тропаие- 
то

играе отъ холандския тенора» 
Иоханесъ Хестерсъ. който 
пръвъ пъть въ своята филмова 
кариера, нЪма да пее. Другите 
роли съ възложени на Руди Го- 
денъ, Ерихъ Понто, Катя Кюль, 
Елзе Елстеръ, Меди Ралъ и др.

Ад. И. Е.

това бедно, нещастно, 
момиче не е мала»къ, а 
надващъ!

Вс1»кп случай, той ие 
залъ са» същинското си 
увГ.рпль брата и 
като нрънъ принтель 
ликпи Бетовенъ, щяль да на- 
стомни преда, псго да вземе подъ 
свое ръководство тази млада 
талантлива ппийнстка п то без
платно. . . ,

11еусЪтно, п<>Щ1.та

искре- 
топло и 

жадно лунния лъчъ презъ един
ствения си прозорецъ, е подари
ла на душата и сърдцето му 
най-хубавото, най-красивото — 
новата соната, „Лунната со
ната"! ...........

Дали наистина е такава исто
рията на тая велика творба, 
свирена по цГ.лъ свЪтъ, отъ 
която съ се вдъхновявали п пи
сатели и артисти и художници, 
не знаемъ? Може да не е, л 
може и да е. 11 дали тая соната 
не е п.тодт, на безсмъртна лю- 
бовь. — гова вижъ си остава 

петнил 
самата 
винаги

г последната да изглежда 
като царство на феигЬ.

ЧовЪкъ забелязва веднага, че 
гукъ всички, отъ архитекта и 
режисьора до последния техни
чески работникъ, съ си постави
ли за цель, да създадатъ нТчцо 
необикновенно, поразяваше и 
изящно. Изглежда, че големите * 
разходи не съ могли да охла- I 
дятъ ничия амбиция. !

Фнлмътъ „Ало, Жанина", 
прЬки ревю-сцените не може да I 
бъде нареченъ ревго-фнлмъ Той | 
има своето действие. Жашпг. е I 
гърла отъ вариетето „Муленъ | 
Бльо“ въ Парижъ, където тя, 1 
въпреки таланта си, не може да 
се издигне, тъй като директо- 
рътъ на театъра се грижи само 
за своите любовници. Единъ 
день, тя се запознава съ графъ 
Рене, който търси издагель за 
едно свое ревю. Въ същность 
истинския графъ Рене си е смЪ- 
нилъ името съ неизвестния ком- 
понпетъ Пиеръ Талинъ, и Жани
на се запознава съ него. Мни-

. миятъ графъ обещава на Жанп-

Филмътъ „Ало, Жанина", снетъ I прави 
подъ режисурата на Карль Бьо- ■ 
ае е единъ отъ най-разкошни- 
тЬ ревю-филми, които въобще 
германската продукция е създа
вала.

Безъ да подозираме това, ние 
влизаме въ „Голямата зала" на 
ателиетата Уфа въ Рабелсбергъ 
и още въ първия мементъ оста
ваме поразени: „Тукъ се създа
ва иЪщо грандиозно“, е първа
та мисьль, която минава презъ 
ума ни. И наистина, върху една 
гигаиска вариететна сцена, е. по
строена една спираловидна стъл
ба, която извежда до тавана на 
ателието. По тази сттълба сли- 

. затъ, като че лй отъ небето, 
50 танцьорки. Впечатлението ни 
замайва: Задъ стълбата е изпра- 
венъ единъ златенъ паравант 
отъ 700 кв. м. големина. Това е 
хоризонта на едно фантастично 
ревю, което ще се играе на сце
ната. 1-1 всичко това е построено 
за да се снеме лента, чието про
жектиране ще трае само 10 ми
нути.

Въ ателието намираме архн . 
текта Алберхтъ, чието дЪло е 
цЬлата постановка. Тон ни по
казва моделите но нФкои други 
картини отъ ревюто, кои
то съ вече снети. Ние виждаме 
снимката, където единъ нотен ь 
ключь-отъ 9 метра височина е 
построенъ за стативъ, който 
държи нЪколко плоскости вър- 
ху които танцува своите степъ- 
танци голЬмага звезда на Уфа 
— Марика, Рьокъ. ЦЪлата поста
новка е въ бЪло и сребърно. 
Облаците, конто се виждатъ въ 
дъното са» въ същите тонове. 
Единъ мосгь, образуванъ отъ 
три бЪли пиана, извежда до 
подиума. Съ такта на музиката 
въ замъгления хоризонтъ свЪт- 
ватъ и угасватъ ноти и пето- 
линия.

Следъ като разглеждаме мо
делите на архитекта Албрехъ 
ние се отправяме отново къмъ 
сцената, където Валтеръ Кьо- 
лиигъ, балетмайсторъть на „Дой- 
чесъ Оперинхаусъ", репетира съ 
50 балерини заключителната сце
на на ревюто. Тона е една чуд
но-красива картина: Марика 
Рьокъ, носена отъ две танцьор
ки, потъна следъ останалите 
балерини, които я обгр.ьщагь ка
то въ цвФтспь букетъ. Подътъ 
е огледалсиъ и приказната свет
лини която пада пърху сцената,

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ПО 

| Рапиолюоители и радиотехници! |
□ Най-последни моделния скали, □ 
°бобини, трансформатори, висо- о
□ когонорнтелн и всички други а
□ части за монтиран.- раднопри-а 
з емпшш, ше намерите въ а
» рекламенъ мага'инъ а 

[РАДИО-ЕЛЕКТРИНЪ
] Мария Луиза '15 1
1 Пот. чекова с/на 1126
| Искайте цопна ни каталога I 
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Една приказна истина
Въ същность, и най-обикно- 

венниятъ часъ нзъ живота на 
единъ гений, на единъ го.тЬмъ 
човФкъ, — билъ писатели, ху- 
дожникъ, артистъ или музи- 
кантъ, подъ сиянието на чудния 
чаръ, който се разгъва отъ всЪки 
трепетъ на неговото безсмъртно 
творчество, остава да живЪе 
презъ вЪковетЪ като странна 
приказна истина. А тая истина, 
предавана вдъхновено отъ по
коление на поколение, прави, 
отъ своя страна, всека творба 
по-жива, по-релефна, по-инте
ресна. Ние, обикновенните хо
ра, преживеваме дълбоко, не 
само душата на това творчест
во, но и оная загадъчна връзка, 
която то има съ дадено пре- 
живеване:

Между безбройните прекрас
ни истории, приписвани все на 
велики люде, оригинално се от
кроява историята на бетовено- 
вата „Лунна Соната":

Било тъмна вечерь, тъмна 
не отъ облаци, а поради безлун- 
лото още небе, което, подобно 
атлазъ въ мракъ, било изтегли
ло загадъчно-светла широка 
снага.

Тъкмо въ тия часове, тревога 
душела големия композиторъ, и 
той наслуки, заедно съ единъ 
приятель, поелъ къмъ окрайни- 
ните на града.

въ най-йъснИтЬ си часове. А 
тъмната загадка на атлаза се 
превърнала въ странно, светло- 
синьо море отъ небе и светли
на. Защото, луната пълна и 
сочна, се изкачила вече въ цен
търа на небесния куполъ и 
лжчъ дтъ нея се промъкналъ 
презъ единствения прозорецъ, 
и спрФлъ светлата си усмивка 
върху изхабената белина на 
старите клавиши. Току-що по
елъ да си. върви, комцозито- 
рътъ отново се връща, застава 
предъ пияното, и предъ почуда
та на трима — брата, слФпата 
сестра и приятеля си, отначало 
едва доловимо, а после ясно и 
отчетливо, съ увереность за
играва съ старото пияно нещо 
ново, съвсемъ ново, за пръвъ 
пжть слушано сега. Всички раз
брали и почувствували само ед
но: какъ лунната светлина се 
претворила по некакъвъ боже- 
ственъ иачинъ въ неземни зву
ци: Пжтеки, тайнствени, горски 
пгйтеки, и по гЬхъ лунното оба
яние; или — царствена рФка и 
по нея златенъ мостъ, златни 
мрежи; пустата му луна, пакъ 
тя ги е направила!

Въ тоновете имало и отъ ше
пота на липови дървета презъ 
хладна лЪтна нощь, и дантеле
ни бразди, изрисувани по пъте
ките, когато лунииятъ светликъ 
щедро се е разсипалъ върху 
потъмнялата корона на дърве
тата: И какво ли немяло 
— луна и все луна! ....

Тримата слушатели замрели 
отъ възторгъ; а само девойката 
смело се обадила: — Та това е 

I той. Бетовенъ! Азъ съмъ го 
, слушала вече на концертъ. Ни- 
I кой ие свири така, освенъ той, 

само той! — ....
• | Бетовенъ протегналъ ръка 

. _ се отворило, предъ двамата : нь знакъ на дълбока благодар- 
застана.п» млят», бледенъ мъжъ ! ность: защото, простата, 
По престилката и инструменти-1 на хижа, поела така 
те, които държалъ още. въ ръ
це, личало си, че е кърпачъ на 
обуща. Па въпроса, тукъ лк се 
свири, той обяснил!» плахо, че 
неговата слепя сестра съ скром
на музикална подготовка се мъ
чи да просвирил нещо отъ ве
ликия Бетовенъ; изпълнявала то
на изустъ, н то на лошо, старо 
пияно. Бетовенъ, безъ да се 
каже кой е, оставилъ момиче
то да свири, слушалъ търпели
во, н най-после не скри.п, въз
хищението си: Пияното може да 
е негодно; но нали талапгътъ у

бедно, нещас тно, слЬпо скри го! Действителната 
е неземната красота на 
КОМПО31Щ1Ш, добила за 
ореола па „Приказна пегпна'“, 

Люб. Ипановъ


