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ЛЮБйЩА СЕ ДВОЙКАИиж. Дс. Мармиовъ

е
па

Хансъ Щелцеръ и Хелн Фннкенцелеръ въ филма „Една мал
ка нощна музика“

се|

теле- 
една 

театрални

разпръскване 
което 

у слу-

ииюримт цц ог-кои-

нето е 15 юний 1920 г. па която I
КОН- I 
Това
отъ

е пов+.рсна на Леополдъ Хай- 
нншъ, който току-що е завър- 
шилъ своя пръвъ фнлмъ нзъ 
живота на Моцарта — „Една 
малка нощна музика“. Премие
рата на този фнлмъ въ Берлинъ 
е предстояща.

Въ главннтЪ роли на филма 
„Весел нтЬ жени“ участвуватъ 
Паулъ Хьорбигеръ, Волфъ Ал- 
бахъ Роти, Хансъ Нн.тзенъ, Гу- 
ставъ Валаду н Густн Волфъ.

ИЗЛИЗА ВСЬНИ ПЕТЪНЪ ВЬ 12 СТР. Цана 3 ля. 
СЪДЪРЖАНИЕ;

Подробна седмична програма на всички 
наши и чужди станции.

Отъ 21 ДО 27 януарий

МЕРАТАИ 11ПН1Ш,аЕСШТЬ КИТ 11 ФНЛМЪ
Презъ изтеклата седмица въ 

голЪмото ателие на „Тобисъ“ — 
„Ефа“ въ Берлинъ сгя били на
правени първитЬ снимки на но
вия фнлмъ на „Тобисъ“ —- „Ве- 
селитЬ жени". Въ този фнлмъ 
ще 6.Т1ДС предадеш» единъ епи
зод!» отъ живота па известния 
композитор!» Николай, който е 
тЪспо свързанъ съ компоннра- 
ието но операта подъ смщото 
име. Режисурата на този филмъ

Изъ историята на радиоразпръ
скването — инж. Ас. Мариновъ.

Технически отд^лъ -
РАДИО КУРСЪ ЗА НаЧИНАЮЩИ 
(19): диодна детекция. РАДИО- 
КУРСЪ ЗА НАПРЕДНАЛИ (19): хе- 
птодътъ ЕН2. Електродинамични ви
сокоговорители. Поща.

„Брикетовиятъ предаватель“, фейле- 
тонъ отъ Д. Шампионъ.

Опера: „Бохеми“. опера отъ Пучини

е билъ

В. ..РЛДИОСВЬТЬ" в влвиъ <3 БЪЛГАРСКОТО ЖУРНАЛИСТИ
ЧЕСКО Д-ВО — С1ФИЯ. съ првутвърдвнъ уотмъ ЗОП Кг 2903 

оп> 20. X. 1933 год. из М-вото на 0. Р. Н. 3.

Седмиченъ вестникь за радио-култура
Редакторъ: Ж. НАВОНЪ Техн. ръководители: Ал.ВладимирОвъ
Редакция и администрация: Пироть 9—София.

на ИСТОРИЯТА М РАД1МРМШЕТ0 I 
то д-ръ Бредовъ, направи една 
демонстрация за 
на музика по радиото, 
възбуди живъ ннтересъ 
шателитЪ.

На 28 мартъ 1914 год. 
организиранъ въ Брюкселъ 
единъ радиоконцертъ посвТ»- 
тенъ на кралица Елизабета, ко
ято се е интересувала отъ най 
новигЬ открития.

Подобни радиопредавания 
имало ,редовно до началото 
Европейската война, когато по 
военни причини всички радио-; 
станции бЬха разрушени.

Следъ войната, властитЪ 
противопоставиха на общото 
използуване на радиото. ТЬ за-| 
пазиха неговия монополъ п на-| 
лагаха строги наказания на ра-; 
диолюбителигЬ. Обаче, посге- [ 
пенно, тЪзи прЬчки бТ»ха пре
махнати. Въ много страни за
почнаха да се правятъ опити за 
разпръскване на новини и му
зика. Презъ пролЬтьта на 1920 
год. въ Англия имаше нЬколко 
радиопредавания които бЬха 
слушани огь около 300 люби ■ 
тели.

Една забележителна дата въ 
историята на радиоразпръсква-

бЬше предадеш» единъ 
цертъ отъ Хелмсфордъ. 
предаване организирано 
Дейли Мейлъ било слушано въ 
Англия, Франция, Норвегия и 
Италия, чакъ до Персия. Тогава 
за пръвъ пгкть се разбраха въз- 
можностигЬ и значението на 
Радиото.

Люлката на радиоразпръска- 
нето, обаче, е Америка, кждето 
още презъ Европейската война 
редовно се предаваха новини и 
музика за развлечение.

На 2 ноемврий 1920 г. радио
станцията въ Пнтсбургъ започ
на своигЬ предавания съ ре- 

(Следвп на стр. 12)

Мисъльта за разпръскване на 
новини и музика е сжществува- 
ла още преди откриването на 
радиото. Като срЪдство за раз
пръскване е служилъ отначало 
телефона. Така, презъ 1578 год. 
въ Швейцария гр. Белинзона е 
предавана по телефона опера
та „ ;онъ *..аскуале“, от л Дотме
ти, която е била представена въ 
театъра на този градъ.

НЪколко години по-к жено на 
международната електротехни
ческа изложба въ Парижъ 
(1881 г.) се е слушало въ една 
зала, съ помощьта на телефон
на слушалка, една пиеса която 
е била играна въ операта.

Подобни предавания е имало 
презъ 1883 г. въ Франкфуртъ 
на Майнъ кждето е предавана 
една опера на едно разстояние 
отъ 6 километра.

Въ 1889 г. е предаденъ по 
телефона единъ концертъ отъ 
Ню-йоркъ до Филаделфия..

Две години по-кжено теле 
фолиата служба въ Буда-Пеща 
е предавала редовно новини на 
около 200 души отъ своигЬ або
нати. Така се създава първиятъ 
говорящъ вестникъ, предше
ственика на радионнформаци- 
онната служба.

Впоследствие тази служба се 
развива, прибавяйки къмъ сво
ята програма, предаването на 
опери, грамофонни плочи и др. 
Следъ Буда-Пеша много други 
столици предлагатъ на 
фоннит!» абонати, срещу 
допълнителна такса, 
представления и концерти.

ПървитЬ радиофонични пре
давания водятъ началото си отъ 
1906 година съ опититЬ иа Фе- 
сендеиъ. Въ началото на 1910 
год. е предавалъ съ помощьта 
на радиофона на Форестъ единъ 
концертъ на Еирико Карузо. 
Презъ февруарий 1913 година, 
германския пионеръ въ радио-
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за
тъшно

кбнсу-

и «ичи а

пТтп
/7/77

‘X кжсно

Значи

изп.

оп»

дадемъ

ПРИЛОЖЕ-
ре-

е. цЬло тече-

ОТЪ РЕДАКЦИЯТА

анодь 
иатодъ )

писмата 
градове-.

изобра-
радно-

23.00 Новини и концертъ.
РИМЪ [кжеи вълни)

ВНЕСЕТЕ СИ АБОНАМЕНТА ПО 
ПОЩ. НЕК. СМБТНА2382

е иа1 
от-

га
1о-

592 кц. 
'адио-пиеска.

Концертъ по желание.
на

РУ- 
изъ

ЗА 
съ което 
народни 

ще го

18.15 
плочи.

22.00

и, изп. Бо- 
Народната

100 кв. 1113 кц. !

Ние виждаме единъ 
венъ трептящъ 
венъ отъ 
(бобина), 
ченъ

око ЕМ4. Катода 
шасито, два- 

мегома съ

►). 
Франси). 5. ! 
(Жостъ). 6. ! 
Форенбахъ | 

дърво

де- 
е винаги 

е

една 
единъ 

ченъ капацитети 
торъ), и едно земно съединение.

- вклю- 
а 
и

Ако не бЬхъ 
(**♦). 7. Таи 
(Вухантъ). 8. I 
Франси). 9. 
Рутъ (Енгелъ).

Последното, обаче, не е 
направо въ бобината, 
еднб съпротивление Р 
конденсаторъ К.
д-Ьсно оп. трептящия 

> е схематичното 
диодна

обикно-.
кржгъ, съста-1 отиде 

самоиндукция
паралелно ска-

(конденса-

100 на' 
„Ра- 
ние 

I на 
де-

.„.поби, 2.
1е. 3. Залю-
4. Молятъ 
ишлай мо-

5. Заила-

ВАШНО РЕДАНЦИОНН0 СЪОБЩЕНИЕ
По случаи настжпилнтЪ праздницп, получихме доста писма 

отъ читатели, които молятъ да се продължи срока на абона
мента.

Редакцията въ желанието си да задоволи тия наши читате
ли, конто нЬмаха възможностьта до края на обявения после- 
деиъ срокъ да се абониратъ, ПРОДЪЛЖАВА СРОКА 
АБОНИРАНЕ ДО КРАЯ НА М. ФЕВРУИАРИП Т. Г., 
цЪлп да популяризира в. „Радио свЬтъ“ въ широкитЪ 
маси, като вмЪсто по 3 лв. броя отъ ржчиа продажба, 
иматъ подъ 2 лв. като абонати.

ПРЕМИЯТА „ПРЕДСКАЗАНИЯТА НА НОСТРДДАМУСЪ» 
ще бжде дадена само на първптЪ 200 абонати отъ тоя после- 
денъ срокъ, тъй като книгата е почти па изчерпване.

Читатели отъ София могатъ лично да се абониратъ въ 
дакцията и получатъ премията.

ВсЪкп абонатъ получава 52 броя годишно 
ние, независимо отъ кой брой става абонатъ.

шесть схеми 
кристаленъ 

инж. Шапошннковъ, 
измЪня- 

„Габионь

Техническиятъ отдЪлъ 
изработватеоритични или 
монтажни схеми на всич

ки видове приемници

СРЕЩУ 10 ЛВ. 
въ пошенски или гербо

ви марки на лампа.

следъ
> най-чувстви- 

достатъчно 
раздрусване

ВЕЧЕРЬ
17.00 Часъ за селото:

• Народни п-Ьсни изп. Жечо 
Долчнпковъ и Народната ссд- 
морка:
1. Котилъ го сабя ни сече. 2. 
Стуянъ си счупи брадвата. 3. 
Николчу гради градипкя. 4. 
Срещнала й Нанка Търпапка. 
5. Провиквал!. сей здранчнцъ 
отъ горица.
1. Плевенската четирпглава 
овца, рспортажъ отъ Петко 
Поповъ,' редактор!» на в. „Се
верно Ехо“. 2. Значението па 
„Бабииъ день“ и Акушерска
та помощи нъ село“ радио- 
спена отт. г-жи Петепа.

18.00 Часъ за детето:
Участвувам» Н. Балпбаповъ, 
труп. „Детска радости“ и лр. 

10.00 Забавна н танцова музика. 
19.45 Танцова музика, пзи. Джа-

СОФИЯ
Варно, СтарагЗагора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршове. 7.10 Лека музика.
7.30 Народни п-Ьсни и хора, изп. 
Соф. Кореняшка група. 8.00 Обо
дрителни думи, точно време, 
църковен!» календаръ, нов!
8.15 Забавенъ концерт!.: 1. 
•детската стая (Манфрсдъ). 2.
Стройни редици (Мунсоннумъ). |
3. Приятели земляци, полка (***).
4. Хитрата (Бахеръ Франси). 5. |
Добро настроение .............

отъ
нцуващото ...
Мадолита (Вахеръ 

Внимавай малка 
... 8.45 Почивка.

9.00 Божествена служба отъ Ка
тедралата.

личъ, Зорица Янковнчъ, До
брина Гроздановичъ. 22.50 
Оперни арии, изп. Евгения Ва
ляни и го.тЬмъ оркестъръ. 23.50 
Танци.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 
16.00 П-Ьсни 16.30 Р; 
17.00 
18.00 Новини. 18.45 Новини 
румънски. 20.00 Инф. на 
мънски. 20.30 Мелодии 
операта „МъртвитЪ очи“ 21.00 | 
Новини. 21.15 до 23.00

ТАНЦИ И ТАНЦИ 
уч. орк. и солисти, дир. Максъ 
Шьонеръ. 23.00 Новини и пло
чи. 23.45 Инф. на румънски. 

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574'60'191 
13.00 Заб. муз. 15.15 Китара и 
арфа. 17.00 Конц. по желание. 
20.30 Прегледъ. 21.15 до 23.00 

ОПЕРЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
уч. орк. и солисти. 23.00 Нови
ни. 23.30 Пъстра музика.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
21.15 до 23.00

ОПЕРЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
уч. солисти и орк. 23.00 Нови
ни. 23.15 Инф. на френски.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291/100/1031 кц.
21.15 до 23.00

ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ 
солистъ: Вилхелмъ Щриенцъ 
(басъ) и радиооркестьръ: I 
часть: — оперна музика: 1) 
„Сватбата на Фигаро“. 2) „Па- 
лячи“. 3) „Царь и дървод-Ь- 
лецъ“. 4) „Балъ съ маски". 5) 
„Вълшебниятъ стрелецъ“. II.; 
часть: Забавна музика. 23.00 
Новини.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц. 
18.00 до 19.30 
СИМФОНИЧЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
препредаване отъ Римския те- 
атьръ. 21.00 Новини. 22.00 до 
23.00 часа

КОНЦЕРТЪ 
дириж. Алберто Семпринн. 23.00 
Новини. 23.10 Радио-пнеска. 
23.40 Плочи. 24.15 Танци. 

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
21.15 до 23.00 часа

ЗАБАВНА МУЗИКА

противление на тока и изхабе
ната електрическа енергия се 
превръща въ топлина, която 
загр-Ьва жичката.

Съвсемъ близо надъ жичка
та е поставенъ единъ металенъ 
електродъ, нареченъ катодъ. 
Той е покрить съ единъ ть- 
нъкъ слой бариевъ окисъ, единъ 
много „богатъ“ съ електрони 
металъ.

Жичката на 
известно време, 
гр-Ьва катода, като по този 
чинъ ‘ —
на окиса, 
е

чено 1 
чрезъ 
единъ

Въ 
кржгъ 
жение на една 
лампа.

Тя е -съставена отъ ед!ш стъ
кленица, една жичка, единъ ка- 
тодъ и единъ анодъ.

Жичката е отъ специална 
сплавъ, да кажемъ тунгстенова 
Краищата й, които излизать 
оп» стъкленицата, свързваме съ 
.+“ и „—" на единъ източник* 
на електричната енергия, иапр. 
единъ акумулатор*.

Жичката оказва известно съ-

та съ нея е . . . опасна
Иларионъ Рогожеровъ, Русе. 

„АРС Негадинъ“ ще може да 
приеме ултра-кжеи вълни, ако се 
преправи въ суперъ-реактивенъ 
приемникъ — като слушалкигЬ 
се свържатъ съ „+“ анодното 
напрежение и „земята“ чрезъ 
една бобина.отъ 1500 навивки 
жица 0.15 върху тргпба 3 см., съ 
паралелно скаченъ блокъ отъ 
500 до 3,000 см. (ще се опредЪ- 
ли опитно).

Ив. Начевъ, тукъ. Не само на 
пазаря, но и въобще н-Ьма „ви
сокоговорители безъ магнити и 
бобини и основаващи се на 
другъ принципъ, иапр. на прин
ципа на кондензация“.

Атанасъ Георгиевъ, подофи- 
церъ 27-и пех. Чепински полкъ, 
Пазарджикъ. При конденсаторъ 
500 см. капацитети и тржба 1 см. 
диаметъръ, числото на навивки- 
тЬ за приемане срЪдни вълни 
е 330 жица 0.3 или 0.25, безраз
лично каква изолация. Ако диа- 
метърът!» е 2 см. ще се намо
тали. 330:2=165 навивки; при 3 
см. — 330:3=110 навивки. Само 
отъ себе си се разбира, чс топа 
изчисление не с напълно точно, 
но достатъчно за малкитЪ при
емници.

= СТР, 2 ! - =

Радио-курсъ за начинающи 19)

ДИОДНА ДЕТЕКЦИЯ
отъ брой 1

„Радио-Св-Ьтъ, въ отдЬла 
дио-курсъ за начинающи“ 
поместихме 
приемници съ 
текторъ: на 
„съ сложна схема", „съ 
емъ конденсаторъ“, 
40“, съ „лнхтъ антена и „Хекса- 
полъ“. Въ самото начало на 
курса ние описахме най-под
робно принципа на приемането, 
самоиндукцията, капацитета1, ан
тената и земното съединение. 
Схемите ни бЪха придружена 
съ монтажни планове, най-по
дробни указания и пр. Нашите 
усилия не бЪха напраздни 
ние виждаме това отъ 
на читателите ни отъ 
те и селата.

Ние смЪтаме, че ония наши! 
читатели, конто сгк следили ре-1 
довн> радио-курса ни и сж по
строили поне единъ отъ описа
ните приемници — сж на
пълно подготвени за по-ната- 

запознаване съ принци
пите на радиотехниката.

ДИОДНА ДЕТЕКЦИЯ
Да разгледаме внимателно 

схемата изобразена на фнг. 1.

Вълна 19.61. 11.10 Сямф. музи
ка. Вълни 16.84 и 25.40. 11.45 
Меса. 13.00 Лека музика. 14.30 
Симф. музика; романси и мело
дии. Вълни 19.61 и 25.40. 17.00 
Старинни оперни арии.
Пиано. 20.38 Инф. и 
Вълни 19.61 и 31.02. 
Римъ I.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц. 
18.00 до 1930 ‘

ТАНЦОВА МУЗИКА 
дирижира Саверио Серачини. 
20.00 Спец, предавана. 20.25 
Арабска музика и песни. 20.40 
Арабски пЪсни. 21.30 Новини на 
испански и плочи 22.00 до 23.00

КОНЦЕРТЪ 
дирижира Алберто Семпринн. 
23.00 Инф. на френски. 23.10 
Концертъ. 24.00 Новини. 24.15 
Танци.

РИМЪ II 245 м. 60 кв. 1222 кц.
21.00 Турски песни. 21.18 Изъ 
оперите на Пучини. 21.00 Ми
лано.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
21.15 Заглъхнали гласове. 21.30 
Женски вокаленъ септеть. 22.25 
Творби на Шопенъ.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
76.00 до 19.00

АНДРЕ Ш-ЕНИЕ 
опера въ 4 д. отъ Джордано.

I Предавне отъ Миланската 
скала. 20.00 Орк. 21.00 Новини.
27.30 Танци. 22.45 Песни и па- 
ана, уч сопраното Карла Ка
ваци. 23.50 Кларинеть и пиано.
23.30 Танци

ШУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
16.30 Плочи. 17.00 Концертъ по 
желание. 18.00 Инф. 19.15 Но
вини на фр. 21.00 Новини. 21.30 
Концертъ. 22.15 Новини на фр. 
23.00 Новини. 24.45 Новини на 
испански.

тъкъ, обаче, е лошата избира- 
телность: трептящиятъ кржгъ 
става крайно неселективенъ. 
Ето защо днодната детекция се 
използува въ големите прием
ници, въ които ВФ кржгове 
предъ диода сж достатъчно се
лективни. За 2 и 3 ламповн ли
нейни приемници днодната де
текция е неподходяща. Защото, 
както въ кристалния детекторъ, 
вълната не се усилва и селек- 
тивностьта недостатъчна.

Ако сравнимъ, обаче, детек
цията съ крйсталъ съ днодната 
такава, всички преимущества 
сж на страната на последната. 
Наистина, за кристаленъ детек
торъ не е необходимъ източ
никъ на електр. енергия, но той 
е кратко нестабиленъ: 
като намеримъ 
телната точка, 
едно най-леко г 
приемника — и приемането 
слабва.

Напротивъ, съ ламповъ 
текторъ, приемането 
стабилно и чувствителностьта 
постоянна.

Ние препоржчваме ламповата 
детекция на ония радиолюби
тели, които иматъ на разполо
жение градската мрежа съ про- 
мЪиливъ токъ. Захранването на 
приемника ще става съ 
чевъ трансформаторъ и 
мацията е минимална • 
вата, т. е. 100 пжти 
отъ единъ обикновенъ 
никъ 4+2. Лампата може да 
бжде двойниятъ диодъ ЕБ4. 
Ние препоржчваме, обаче, да се 
вземе единъ пентодъ-диодъ, ка
то ЕБФ2 (Филипсъ), който по- 

ще ни послужи за по
строяване на ламповъ прием
никъ.

СелскигЬ радио-любители ще 
взематъ триодъ-диода КБЦ1 
(Филипсъ), който сжщо така ще 
послужи по-кжено за други 
цели. За отоплението му може 
да се употр-Ьби 2-волтовъ аку
мулаторъ, или една джебна ба
терийна, свързана по особенъ 
иачинъ. Тази батерийка ще трае 
доста дълго, тъй като захран
ването на ламповигЬ детектори 

I ’• особено.
Въ идущия брой ще 

практичнигЬ схеми.

зовия оркестъръ 
Славянска беседа.

20.30 Исторически календаръ, Б. 
Т. А.; новини, изгледи за вре
мето. съобщения.

20.50 Забавна музика.
21.00 Концертъ па Людмила 

ЛЕаксимова, сопрано:
1. Тжга (Шопенъ). 2. Луиза 
(Шерпантие). 3. Ловци на би
сери (Бизе). 4. Русалка (Двор- 
жакъ). 5. Тр-Ьбва да е вълшеб
но (Листъ). 6. Любовна мжка 
(Щраусъ).

21.30 Съкратена оперета 
„ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША"
(Калмапъ), изп. солисти, хоръ

ОБЪДЪ
11.30 Праздииченъ концертъ:

1. Увертюра къмъ операт; 
„Отвличането отъ Сарая" (Мо 
цартъ), изп. Одсоиъ орке
стъръ. 2. Концертъ за органъ 
и оркестъръ въ ла миньоръ 
оп. 100 (Боси), солистъ Куртъ 
Гросе. 3. Симфония №> 6 въ 
солъ мажоръ (Хайднъ), дир. 
Кнапсртсбушъ. 4. Касторъ и По- 
люксъ (Рамо). Меиуетъ; иасъ 
пие; тамбурепъ, дир. Волфъ. 5. 
Еспаня (Шабрие).

12.35 Народи ип-Ьсни 
рисъ Машаловъ и 
петорна: 
1. Иванчу Радка залюби 
Янке ле б-Ьло момич( 
би Марко Тодорка, 
кала е Величка. 6. Оти 
ме мамо, канятъ ме. 
ма за вода.

13.15 Новини, БТА; сведения за 
времето, съобщения.

13.35 Концертъ на салонния ор
кестъръ, дир. Коста Кировъ:
1) Спомени за Грип. (Урбахъ)
2) Придворенъ балъ. валсъ 
(Ланеръ). 3) Амалфи. серена
да. (Бече). 4) Пеперудка (Бен-

. диксъ). 5) .Ориенталъ (Цезаръ 
Кюн). 6) Потпури изъ опере
тата „Чучулигата" (Лехаръ).

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

лампата, следъ 
започва да за-

___ . 2" — на- 
освобождава електронитЬ

А той като въздухъгь ' 
нзпомпанъ отъ стъкленицата, 

— | електронитЬ излизать отъ ка
тода и образуватъ около него 
едно електронно облаче.

На известно разстояние надъ , 
катода се намира третиятъ 
електродъ, една метална плоч
ка, наречена анодъ. Анодътъ е 
свързанъ съ горния край на 
трептящия кржгъ.

ВисокофреквентннтЪ колеба
ния въ кржга сж ту положител
ни, ту отрицателни.

Да предположимъ, че въ мо
мента колебанието е положи
телно.

Катодътъ е свързанъ съ „зе
мята“, т. е. 61 отрицателенъ. 
Значи и електронитЬ му сж от
рицателни. А ние ■ знаемъ че 
„+“ и „—“ се привличатъ. Зна
чи ВФ колебание, вмЬсто да 
мине презъ бобината, се пре
хвърля направо отъ анода въ 
катода, т. е. въ „земята“, бла
годарение на праводимостьта на 
пространството между анода и 
катода. Следващото колебание 
е отрицателно. Ние знаемъ, че 
„—“ съ „—“ се отблъсватъ. 

колебанието нЪма да 
въ катода, който е отри

цателенъ, както казахме, а ЩР 
мине презъ бобината.

И тъй, всички положителни 
колебания се анулиратъ още 
при явяването имъ въ кржга> 
докато всички отрицателни та
кива се задържатъ.

Нашата цель е постигната: 
високофреквентнигЬ колебания; 
сж детектпрани, демодулирани, 
т. е. въ бобината имаме пизко- 
фреквентенъ, музикаленъ токъ.

Съпротивлението Р задържа 
тия низкофреквентни колебания. 
Колкото за кондеисатора К, съ! 
капацитетъ до 2000 см., той от
вежда въ „земята" промъкнали- 
гЬ се ВФ колебания.
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕ

НИЕ
Днодната детекция е употре

бявана въ всички модерни .ПРИ' 
емиици, защото с почти идеал
на. Най-голЪмиятъ й недостя-1

ПОЩА
Мирчо Мирчевъ, тукъ. Точ

ната вълна на Радио-Тирана 
не ни е известна. РускитЪ стан
ции не предаватъ съобщения на 
български езнкъ.

Днмитъръ Хаджневъ, тукъ. 
Ето характеристиката на 12А5; 
краенъ пентодъ 6.3 волта, 0.6А, 
180 волта на анода и заслона, 
поляризация — 27, стръмность 
2.5 мА/волтъ, 30.000 ома вж- 
трешно съпротивление, коеф. на 

1 усилване 80, аноденъ’ токъ 38 
мА, изх. мощь 2.6 вата.

Н. Маймаревъ, Русе. Пратих
ме Ви схемата за 3+1 суперъ 

( съ бобини „Желозо“.
П. И .П. Карнобагь. Къмъ 

. супера 3+1 отъ брой 115 иа „Ра- 
. дио-свЪтъ“ може да се прибави 

едно магическо с — см4 
му съединете съ 
та анода чрезъ 1.5 
плюса, девиационния анодъ на
право съ плюса, решетката 
чрезъ 1 мегомъ съ линията на 
автоматичната контрола на 

звука. Разположението на елек. 
тродитЬ ще нам-Ьрите въ брой 
5 на „Р.Т.В.". 2. Единъ радио- 
приемникъ не излжчва междин
на вълна. _ Съ помощьта на та- 
къвъ, обаче, може да се на
строй осцилаторътъ, като отвода 
му се свърже съ качулката на 
см-Ьсителната лампа. МФ вълна 

звън- на въпросния приемникъ е 473 
килоцикла. 3. Лампата 015/400

— 6/ю отъ • н-Ьма на пазаря и манипулация- 
г по-малка 1

прием- 
може

диодъ

I и оркестъръ.
__ , 22.05 Търговски съобщения, 

шии. 22.10 Танцова музика.
Въ 1 22.45 Новини.

22.55 Танцова музика.
24.00 Край.
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц.
19.74 м. сутринь; 31.70 печерь

12.30 Инф. 12.50 Турска музи
ка. 13.30 Лека музика. 14.15 
Джазъ. 18.05 Джазъ. 19.10 Инф
19.30 Индже-сазъ. 20.30 Турска 
музика. 21.15 Сола пиана. 21.40 
Танци. 22.40 Джазъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
15.30 Забавна музика. 17.00 
Концергь по желание. 20.45 
Инф. на сръбски. 21.00 Новини.
21.15 Забавенъ часъ.
22.20 до 23.00 часа 

ДУХОВА МУЗИКА
23.АА Новини и плочи. 23.30 
Инф. на сръбски. 23.45 Конц.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
10.00 Бож. служба. 13.30 Трам- 
вайджиит-Ь свирятъ. 15.00 Пло
чи. 16.45 Бела Чека пЬе унгар
ски нар. п-Ьсни съ цигански 
акомпъ. 18.15 Плочи. 19.15 
Джазъ Хайнеманъ. 20.50 Опе
рета. 23.10 Духовъ ансамбълъ.
24.20 Цигански орк.

БУДА-ПЕЩА II 834/18/359
21.25 Творби па Бетовенъ. 

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

11.15 Концертъ. 13.10 и 14.20 
Лека, народна и танцова музи
ка. 16.30 Плочи. 18.17 Италиан
ски иЬвци. 18.40 Танци. 19.15 
Танци. 20.25 Народни пЬсни. 
21.00 Пиеса. 22.30 Плочи.

БЬОМЕНЪ 260
27.75 до 23.00 часа 

СЪВРЕМЕННА МУЗИКА
уч. орк. и солисти.

ББЛГРАДЪ 437 м. 20 кп. 686 КЦ.
7.45—8.20 Утр. програма. 10.50 
Бож. служба. 13.00 Конц. па 
певческото д-во „Предводпи- 
ци“ отъ Враня — югославян- ! 
ски хорови п'Ьспн. 13.35 Танци. 
14.00 Инф. 14.10 Народни пЪс- 
неи, пТ.е СвЬтиславъ Върбаш- 
шп: ВЬтъръ душе; Девойче; 
Заспала девойка; Иди кучи, 
обучи се; Кадъ се сетпмъ ми
ли душо; Студена мп киша 
бие. 15.00 и 15.40 Плочи. 17.15 
Народепъ часъ —солисти, нар. 
оркестъръ. 19.15 Концертъ: 
Чучулига (Г л и п к а); Ро
манс ь (Грпнфслдъ); фант. изъ 
„Трубадури". 20.40 Народни 
пЬспи, нЬятъ Данпца Нико-
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ТАНППЯА мушка

и
Радио-пиеска.

къмъ
Фигаро“

(Бененг- 
кук.тит-Ь 

Лю-

ТАНЦОВА МУЗИКА 
уч. орк. и солисти. 23.44 Но
вини. 23.15 Пъстра музика.

“1. 523 КЦ.
15 Инф. на

и таш 
18.00

ринск: 
на 
Тан 
(П.

19.74
12.31

МЕАШиКЬ] 
| 22

дим 
„Мг 
ни), 
ща< 
4. I

музика.
Граов-

изп. Таня Начева и На-

кц.
. 12.20

13.10 Плочи. 14.30 Конц. 18.45 
Цигански орк. орк. 20.30 Огь 
Операта

индустрия и 
П. Степчичъ.

„Възпитан'"
вори .
12.45 Забав!

13.05 :

изп.
музика. 7.55 

тдаръ, домакин 
Забавенъ кон- 

:ки
2. Познавамъ 

Парижъ (Про-

да повикамъ лю- 
крия изъ операта 

)флай“ (Пучи- 
шъ день ще ви- 

изъ операта 
шй“ (Пучи- 

не- 
мило дете? 

Кавалерия Ру
ни), Преди вой- 
Гуриду любеше 

та Андре 
Майка ми

>а музика:
: въ до мнньоръ за 

пиано (Мен* 
триото Цил- 

> снержикъ е

дни. 13.30 Лека музика. 14.15 
Джазъ. 18.05 Джазъ. 19.30 Ана- 
долска музика. 20.30 Турски 
хоръ. 21.15 Концертъ: ув. „Бай- 
ка“ (Мошошко); фант. изъ 
„Лакме“; Норма, ув.; Арлези- 
анка, 11-а сюита. 22.35 Оперни 
арии. 23.00 Джазъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
15.10 Весела муз. 17.00 Конц.
18.10 Конц. 19.00 Вечерна муз. 
20.45 Инф. на сръбски. 21.00 
Новини. 21.15 Заб. муз. 22.10 
Заб. муз. 22.40 Оперетни мело
дии. 23.00 Инф. и плочи. 23.30 
на сръбски.-23.45 Концертъ.

ВЕЧЕРЬ
18.00 Забавна и танцова 1 
19.05 Народни п^сни изъ 

ско, 
родната седморка: 
1. Г 
Пошл: 
ме. 4.

бт6рннкь1
I 23

СОФИЯ

Варна, Стара«3агора 
СУТРИНЬ

7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Новини, точно време. 
7.35 Народна музика: 1. Трънска 
ргяченица (Ас. Карастояновъ), 
изп. духова музика. 2. Девойчи- 
ня (Д. Христовъ), изп. хоръ. 3. 
Гайдарски хора съ имитация на 
гайда (Ив. Кавалджиевъ), 
орк. 7.45 Забавна 
Църковенъ кален, 
ски съвети. 8.00 _________  ___
цертъ: 1. Персийски маршъ 
(Йох. Щраусъ). 2. Познава.1 
една к.мща въ Парижъ (Пр„ 
фесъ). 3. полски галопъ (Лъм- 
би). 4. На корабното ваше (Юн* 
геръ). 5. Швабски народни п-Ьс- 
ни (Шитенхелмъ). 6. Мозайка 
(Цимеръ). 7. Рейнски потпури 
(Ханеманъ). 8. Фокусницата (Ва-

херъ). 9. Церемониялнпятъ 
маршъ на акордеониститЪ (Пе- 
рошенъ). 8.30 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Ударъ следъ ударъ, шл: 
ни потпури (Плесовъ). 2. 
фани гавотъ (Цнбулкъ), . 
Едитъ Лоранъ съ оркестра С1 
Мюнхенския живот" *»»»•« 
етично потпури (
Времето^ на люляка (Шу- 
бертъ). 5. Потпури отъ полки 
съ п-Ьние (***), изп. Карлъ 
Вайчахъ съ оркестра си.

12.30 Земеделската 
износа, говори Г.

12.45 ОбЪденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта 
„Обсадата на Коринтъ" (Ро- 
сини), дир. Албергони. 2. Фан
тазия изъ операта „Тоска“ 
(Пучини), изп. Едитъ Лоранъ 

Толовецки 
изъ операта „Князъ 

1 (Бородинъ), _ дир.

Отело 
опера отъ Верди. 24.25 Танци.

БУДА-ПЕЩА II 834/18'359
21.25 Фанфари. 21.55 Цигани.

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

12.10 Американски
13.10 Инстр. сола.

Радиотехници и 
радиолюбители!

всички части за де
тектори и радиоапа
рати, радиолампи и 

анодни батерии

„ПЕРТРИКСЪ“ 
ще намерите при ма- 
газинъ „ЗЕНИТЪ“ на 

Александъръ Калчевъ 
ул. Мария Луиза 35, София 

Искайте каталози!

гагер-

изп.
:н. 3.

отъ, хумори- 
(Полакъ). 4.

БЪгала Нейка граовка. 2.
та е Румяна. 3. Велико мо- 

_____ Море Дамятъ таненъ во
ди. 5. Мома б-Ьга леле изъ ли
вади. 6. В.тЬзла баба у гра
динка.

19.45 Климата на България презъ 
зимата, говори Станю Пе- 
тровъ.

20.00 Концертъ на Елена Доско- 
ва Рикарди, сопрано:

7.00 Маршъ, 
7.05 Четвърт 
стика. 7.^« * 
7.35 Народи; 
ско хоро 
изп. духова 
кажи тато, 
товъ. 3. Ма. 
донско хоро, изп. 
квартетъ. 7.45 ЗаС____
7.55 Църковенъ календ: 
макински съвети. 8.00 с 
концертъ: 1. ПЪсень 
(Фрим ' ~ 
3. Лю( 
кие; 
(Ра; . , ...............
6. Полка (Мюкъ). 7. Чарда! 
(Микнелсъ). 8. Веселиятъ X; 
бурецъ (Жое Алексъ). 
(Микнелсъ). 8.30 Край.

ОБЬДЪ
12.00 Забавна музика: 

1. Отново да чуемъ 
тонъ). 2. Парадъ на 
отъ Тигеръ (Вецелъ). 3. 
бовенъ праздникъ (Вайнгарт- 

пролЪтьта, 
•. 5. • Ча- 

интер- 
орке-

шансони.
14.20 Изъ 

оиеритЬ на Масне. 19.17 Нови 
плочи. 20.20 Трио (Форе). 22.00 
Конц. 22.30 Цигулка н пиано. 
22.50 Плочи.

ц□□□□□□□□□□□□полосапоопоо□□□□поц

СОФИЯ 

Варна, Стара:3агора 
СУТРИНЬ 

|, ободрителни думи, 
гвъртъ часъ радиогимна- 
'•20 Новини, точно време, 

та музика: 1. Самоков- 
(Ас. Карастояновъ), 

т музика. 2. Мамо 
изп. Борисъ Хрис

тино моме съ маке- 
I. Мандолиненъ 
тбавна музика, 

таръ; до- 
Забавенъ 

»ртъ: 1. П-Ьсень въ мечти 
млъ). 2. Щуруцелъ (Зиде). 
тбовни желания, валсъ (Ми- 

’елсъ). 4. Нощенъ прегледъ 
*алфъ). 5. Маскотъ (Одранъ). 

Полка (Мюкъ). 7. Чардашъ 
о Хам- 
9. Вика

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
16.00 Заб. муз. 19.00 П^Ьсни. 
20.00 Новини на румънски.
20.15 Плочи. 20.45 Политиче
ски прегледъ. 21.15 Радио-пи
еска. 22.15 Инструментална му
зика. 23.00 Новини и плочи. 
23.45 Новини на румънски.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574/60/191 
12.00 Флейтисти. 13.10 Конц. 
15.00 Ото Добриндтъ свири.
18.10 Пъстри плочи. 19.00 Пло
чи. 20.45 Политич. прегледъ. 
21.00 Новини. 21.15 Концертъ.
22.10 НЬмски календаръ. 23.00 
Новини. 1.00 Новини.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
18.10 Цигулка. 19.00 Празднич- 
на музика. 20.10 Прегледъ. 20.30 
Плочи. 20.45 Полит. прегледъ. 
21.00 Новини. 21.15 Заб. конц. 
22.25 Концертъ. 23.00 Новини.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291/100/1031 кц.
19.05 Плочи. 21.15 Петъръ Ар
ка, пЪе! 22.15 Кливарна муз. 
23.00 Новини .23.30 Концертъ.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц. 
21.00 Новини. 21.30 Танци 
рнтъмъ. 22.00 
23.45 Конц. 24.30 Танци.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
16.00 Весела музика. 16.25 Кон
цертъ. 18.15 Музика отъ Па- 
улъ Линка. 21.00 Новини. 21.15 
Заб. музика. 22.15 Конц. 23.00 
Концертъ.

РИМЪ (кжеи вълни]
Вълна 19.61 11.10 Вокаленъ 
конц. Вълни 16.84 и 25.40 12.00 
Симф. музика. 13.00 Сопраното 
Муцио (плочи); оперни откъ
слеци. 14.30 Оркестъръ Четра: 
дуети пиано и китара. Вълни 
19.61 и 25.40 17.00 Симф. конц.
18.15 Ритви и п-Ьсни. 20.38 Ка
мерна музика. Вълни 14.61 и 
31.02 22.00 Милано.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Танцова музика. 20.20 
Специална програма. 21.00 Но
вини. 21.30 Новини на испан
ски. 21.45 до 1.00

БОХЕМИ
еп. въ 4 д. отъ Пучини, пре-

; предаване отъ „Театро реале“. . 
Вижъ съдържанието на стр. 
10-та.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
20.50 Инф. 21.30 „Златниятъ 
скарабей“, по Едгардъ По.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
19.00 Камерна муз. 19.20 Пъст-

• ра муз. 20.00 Орк. 20.30 Хоро
ва муз. 21.00 Новини. 22 30 Зр- 
кестрова муз. 23.30 Танци.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц. 
17ПП ____ тллл т_т______

ЗАБАВНА МУЗИКА 
уч. сопрано, теноръ и орк. 
23.00 Новини и плочи. 23.30 
Новини на сръбски. 23.45 Тан
ци.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546

| Радиолюбители н радиотехници! 
Най-последнн модели на 
скали, бобини, трансфор
матори, високоговорите
ли и всички други части 
за монтиране радиопри
емници, ще намЪрите въ 
рекламенъ магазинъ

РАДИО-ЕЛЕКТРИКЪ 
Мария Луиза 45 Тел. 3-26-64

Пош. чекова с/ка 1126 
Искайте новия ни каталогь.

БЪПГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.30—8.00 Утр. прогр. 13.00 На
родни пЪсни пЪе Павле Радо- 
шевичъ: Све се кълня; Канче 
мори девойче; Кадъ я имамъ 
конья врана; Ленче; попово де
войче; Ахъ мой доро; Гонъ 
говеда. 13.35 Изъ „Ивковата 
слава" (Мокраняцъ). 14.00 
Инф. 14.10 Концертъ югослав. 

музика. Княгиня Майя, ув.: 
Младежки пЪснн; Източно пот
пури; Джурджевка; БЪлградъ 
нощемъ. 15.00 Популярни рус
ки романси, пЪе Алевтина 
Акубжанова. 15.30 Ванда Лан- 
довска, клавесинъ (плочи); 
18.45 Хармоники. 19.20 Кон
цертъ: Казанова, ув.; Шепо- 
тътъ н ацвЪтята (Блонъ); Гно- 
мит-Ь (Блонъ); Царевичъ, пот
пури. 20.40 Народни пЪснп, пЪе 
Елица Николичъ: Ко е сърдце; 
Промиче момиче; Хвалила се 
жълта дюля; Сви дилбери; 
Славей пиле; Край Вардара. 
21.00 Цнкълъ сонати (Бетовенъ) 
21.30 Пиеса изъ авиаторски 
животъ. 22.50 Руски пЪсни и 
романси, п-Ье Ина Санянина: 
Моята клада; Мъртвата при
рода: Калугерка; Монотонно 
звъни звънчето; Ти се шегу- 
ше; Дете мое; Люби, не мисля; 
ЗабравенитЬ. 23.20 Танци.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 593 кц.
16.00 Забавна муз. 18.00 Нови
ни, 18.25 Рих. Вагнеръ. 18.45 
Новини. 19.00 Струненъ квар
тетъ А-молъ (Каппггъ). 20.00 
Новини. 20.15 РАДИО-ПИЕС-

____  изъ операта
(Пучини), изп. Едитъ 
съ оркестра си. 3. П< 
танци изъ операта 
Игоръ“ 'г- 
Волфъ.

13.15 Новини; БТА; изгледи за 
времето; борси, съобщения.

13.30 Концертъ на радио Кьор- 
тингь съ участието на Божа
на Григорова Димитрова со
прано и Сжбчо Сжбевъ бари- 
тонъ: Арии и дуети изъ опе
рата, „Риголето“ (Верди).

14.00 Популяренъ концертъ:
1. Малка сюита (Дебюси). 2. 
Концертщукъ за алфа и ор- 

■кестъръ (Габриелъ Пиерне), 
Солистка Лили Ласкинъ.

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

неръ). 4. Деца на пре 
валсъ (Валдтойфелъ). 
рътъ на лунна нощь, 
мецо (Кетелбай), изп. 
стъръ, хоръ и органъ.

12.25 Кооперативното здравно 
движение въ село Павликени, 
Търновско, говори д-ръ Пе
търъ Караивановъ.

12.40 Народни пЪсни, изп. Ген
ка Спирова и Народната пе
торна:
1. Заплакала стара майка. 2. 
Що сторифъ, що те залнбифъ.
3. Изворъ вода извираше. 4. 
Ела ми Величе. 5. Кажи, кажи 
хайдутъ Велко. 6. Пишетъ Ба
са бЬла книга.

13.12 Радио-по
13.15 Новини;

времето; бо]

шеги, хоръ и 
1я день“ изъ 

^ансъ Хайлингъ" 
ч___г......_г _г1 изп. Хансъ Райс-
маръ бритонъ. 4. Хоръ Изъ II 
д. изъ операта „Залезътъ на 
боговет-Ь“ (Вагнеръ) изп. Ема- 

’ нуилъ Лнстъ басъ съ хоръ и 
оркестъръ. 5. Ария на Макса 
„Презъ горит-Ь“, изъ операта 
„Вълшебния стр-Ьлецъ“ (Ве- 
беръ), изп. Карлъ Покенъ те
норъ.

14.00 Вокални
ни сола:
1. Две п-Ьсни отъ Дюпаркъ, 
изп. Шарлъ Панзера: а) Въз
дишка и в) Тгйжна пТ.сень. -. 
Две п-Ьсни отъ Форе, нзп. 
Шарлъ Панзера: а) Въ молит
ва и в) Лунна свЬтлипа. 3. 
Трио за обой. кларинетъ и фа- 
готъ (Анри Баро), изп. Париж
кото духово трио.

14.25 Търговски съобщения.
14.30 Лека и танцова музика.

гсостъ.
■; БТА; изгледи за 
,орси, съобщения.

13.30 См-Ьсенъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта 
Сватбата на Фигаро" (Мо- 
цартъ), дир. Главоць. 2. От
къслеци изъ операта „Марта“ 
(Флото), изп. СОЛ) 
орк. 3. Ария „Он5 
операта „X;
(Маршнеръ), I

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

12.10 и 13.10 Лека, народна и 
народна и танцова музика. ,
13.30 Италиански пЬвци. 14.20 
Увертюри на романтични опе
ри. 19.17 Прочути пианисти 
(плочи). 20.10 Ирина Пожеану, 
пЬнпе. 21.30 В. Алексию, п-Ь- 
ние. 21.00 Конц. 22.30 Чело.
22.55 Карнавална музика.

БУДА-ПЕЩА 1 549/100/546
13.10 Цигулка. 14.00 Полицаи- 
т-Ь свирятъ. 18.45 Конц. -20.25 
Цигани. 21.00 Пиано (Шубертъ). 
22.00 Творби на Лнстъ (хоръ).
23.10 Джазъ. 24.20 Цигани.

БУДА-ПЕЩА II 834/18/359
21.25 Танци . . . Танци.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.30—8.20 Утр. пр. 13.00 Вал- 
теръ Гнзекингъ свири (плочи). 
13.35 Хавайски китари. 14.00 ! 
Инф. 11.10 Далматински д_\ети. 
15.00 „Хавайскиятъ квартетъ“.
15.30 Тамбури. 18.45 Народни 
п-Ьсни, п-Ье Чедомиръ Пешичъ: 
Да знаемъ мори моме; Гонъ 
говеда; Ой Мораво. 19.20 Конц.
на д-вото на любителит-Ь на I 
славянска музика. 20.40 Го.тЬмъ I 
квартетъ за флейта оп. 92 (Ке- I 
леръ). 21.10 Народни пЪсин,;

I п-Ье Донка Васплевичъ: Рав- 
| но поле; Годило ми се; Ке ти 

| умрамъ; Се да се караме. [ 
22.50 Сергей Кусевнцкн дири- ' 
жира: Симфония Ге-мо.тъ* 
(Моцартъ); Омагьосаното езе
ро (Лядовъ).

КА СЪ БЪЛГАРСКИ МОТИ
ВИ. 20.45 Политич. прегледъ
21.10 Новини. 21.15 до 23.00

ПЪСТРА МУЗИКА
уч. орк. и солисти. 23.00 Нови
ни и плочи. 24.00 Новини. 1.00 

Новини.
ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574/60/191 

12.00 Музика за флейта. 13.10 
Концертъ. 15.00 Инф. 16.00 Заб. 
музика. 19.00 Духова музика. 
21.00 Новшш. 22.00 Берлински
те филхармонмцн. 23.00 Но

вини.
КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.

20.10 Прегледъ. 20.30 Музика. 
21.00 Новини. 21.15 Плочи. 22.00 
Плочи. 22.15 Инф. на френски. 
22.25 Вечерна муз. 23.00 Нови
ни. 23.15 Новини на френски.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291/100'1031 кц.
17.00 Заб. музика. 18.00 Петъръ 
Арко, пее. 20.00 Конц.
Новини. 21.15 Музика.

22.00 до 23.00 часа
БЕРЛИНСКИЯТЪ ФИЛХАРМО- 

НИЦИ СВИРЯТЪ!
23.00 Новини.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
17.15 Конц. 20.20 Инф. и плочи.
21.00 Новини. 22.00

СИМФОНИЧЕНЪ КОНЦ.
дир. Оресте Пикарди. 23.00 
Песни и ритми. 23.50 Танци. 
24.00 Новини. 24.15 Танци.

РИМЪ (кжеи вълни]
Вълна 19.62. 11.10 Народни п-Ь
сни. Вълни 16.84 и 25.40. 12.00 
Лека музика. 13.00 Камерна му
зика; Струненъ квартетъ. 14.30 
Плочи по желание. Вълни 19.61 
и 25.40. 17.00 Лека музика. 18.15 
Оперни романци. 20.38 Народ
ни п-Ьсни. Вълни 19.61 и 31.02 
22.00 Милано.

ГИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
17.15 Концертна муз. 20.30 Спе
циално предаване. 20.25 П-Ьсни. 
20.45 П-Ьсни. 21.00 Новини.
21.30 Новини на испански и 
плочи. 22.00 История на дра
матичния театъръ (Радио-пие
ска). 23.20 Инф. на фр. 23.30 
Концертъ. 24.00 Новини. 24.15 
Танци. 1.00 Инф. на фр. 1.16 
Инф. на английски.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
21.00 Музикъ-холъ. 22.00 За 
швейцарцит-Ь въ чужбина. 23.00 
Танци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кк
19.30 Орк. музика. 20.00 Кам. 
муз. 20.30 Духова муз. 21.00 
Новини. 21.30 до 22.15

БРИЛЯНТНА МУЗИКА 
дио. Адолфъ делъ Векио.
22.15 до 23.00

ВАРИЕТЕ
дир. Саверио Серачини. 23.00 
Пиано. 23.30 Танци.

ЩУТГАРТЪ 523 М. 100 кв.
16.00 Нар. муз. 16.15
фр. 16.30 Плочи. 17.00 Конц. 
18.00 Новини. 18.15 Заб. музи
ка. 19.15 Инф. на фр. 19.25 
Конц. 20.15 Плочи. 20.45 По- 

лнтич. првгледъ 21.00 Новшш.
21.15 Конц. 22.15 Новини. »

ВЕЧЕРЬ
18.00 Часъ за семейството:

Забавна музика:
1. Канцонета (Амброзно). 2. 
Нар-хубавиятъ сънъ (Арецо). 
3. Съжали се, руски романсъ 
(Бакалейниковъ).

18.10 Развитието на детето отъ 
една до три годишна въз- 
расть, говори Здрава Петрова 
Тотева.

18.20 Камери:
Трио № 2

. цигулка, чело и 
делсонъ), изп. • 
херъ: а) алегро 
конъ фуоко; б) скерцо; в) ан- 
данте еспресиво; г) алегро 
апасионато.

18.50 ЦикламитЪ, говори Гена 
Папазова Антонова, агрономъ 
специалдбтъ.

19.00 Забавна и танцова музика.
19.30 „440 години отъ открива

нето на морския пжть за Ин
дия“, говори Любенъ Л1ел- 
нишки.

19.45 Концертъ на Камерния ра- 
дио-оркестъръ:
Е Симфонични танци (Нос. 
Йосифовъ): а) Хайдушко; б) 
ржченица; в) тропливо хоро. 2. 
Две п-Ьсни: а) Унесъ; б) Пи- 

иска п-Ьсень, текстъ Багря- 
(Б. Икономовъ. Солистка 

ня Начева. 3. Дивертименто 
. Владнгеровъ) а) източенъ 

маршъ; б) ласки; в) карнавал
но шествие; г) романсъ; д) 

кекъ вокъ.
20.30 Исторически календаръ, Б.

Т. А.; новини, изгледи за вре
мето, съобщения.

20.45 Забавна музика.
22.25 Търговски съобщения.
22.30 Лека 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.
7.00 Маршъ, ободрителни думи.
7.05 Четвъртъ час-
7.20 Новини. 1.35 Ь 
ка. 7.45 Забавна 
Цьрк. кален; 
съвети. 8.00 ;
8.30 Край.
12.00 Народ! 
рето въ бъл 
вори Ем. А . 
сове. 13.00 Новин 
на музика. 13.15 I

’ 1. Ария изъ операта „Мадамъ 
Бътерфлай“ (Пучини), Другар
ки дойдохъ . 
бовьта. 2. А] 
„Мадамъ Бътер< 
ни), Единъ хубш 
1"мъ. 3. Ария ___

1адамъ Бътерфлай" (Пучи- 
), Знаешъ ли що мисли 
1стната ти майка 
Изъ операта Ка!

стикана (Маскаи 
ннкъ да иде Т) 
Лола. 5. Изъ операт: 
Шепне (Джордано), /• 
умре преди мене.

20.30 Исторически календаръ, Б. 
Т. А.; новини, изгледи за вре
мето, съобщения.

20.50 Забавна музика.
21.00 Симфониченъ концертъ:

1. Симфония въ ре мнньоръ 
(Цсзаръ Франкъ), нзп. Фила
делфийския симфониченъ ор
кестъръ, дир. Стоковски: а) 
ленто — алегро нонъ тропо. б) 
Алгерсто, в) алегро нонъ тро
по. 2. Поема за цигулка и орке- 
стърь (Шосонъ), солистъ Ие- 
худи Менухинъ. 3. Дафнисъ и 
Хлоя (Равелъ), изп. Бостон- 
ския Симфониченъ оркестъръ, 
дир. Кусевнцкн.

22.15 Търговски съобщения.
22.20 Забавна и танцова музика. 
22.45 Новини.
22.55 Единъ народенъ обичай, 

сказка на н Ьмски езикъ.
23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 I
12.00 ОбЪденъ' концертъ. ___
” штанне на младежьта“, го-

Хр1 Камбуровъ, учитель. 
" ' зна музика. 13.00 Но- 
_____ Тонфилмовн мелоднй. 

Новини; Б. Т. А. 13.30 Кон
цертъ нзп. отъ салонния радио* 
оркестъръ. 14.30 Забавна и тан
цова музика. 15.00 Край.
18.00 Танцова музика — изп. 
джазъ оркестъръ. 18.30 Поло- 
винъ часъ за селскнт-Ь читали
ща. 19.00 Народна музика. 19.45 
Отбрани стихове — рецитира В. 
Манафова. 20.15 „Храбреци“, 
цнкълъ бойни подвизи, чете ар
тиста Цено Кандовъ. 20.30 Но
вини. 23.30 Край.
СТаРА-ЗАГОРА 214/2/1402
7.00 Утринно предаване отъ Со
фия. 8.30 Край. 12.00 Забавна му
зика. 12.20 Об-Ьденъ концертъ— 
Чайковскн, Менделсонъ, Мо- 
партъ, Бетовенъ. 12.50 Култу- 
ренъ прегледъ. 13.00 Танцова му
зика. 13.15—15:00 Отъ София. 
18.00 Половинъ часъ за малки- 
тЬ ни слушатели. 18.30 Изъ опе- 
рит-Ь на Верди. 19.00 Сказка. 
19.10 См-Ьсенъ концертъ — То
ма, Вагнеръ, Моцартъ. 19.30 Бъл- 
гарска сюита отъ Йос. Йоси
фовъ изп. солисти, хоръ и орке
стъръ. 20.00—23—30 Отъ София.
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц. 
19.74 м. сутринь; 31.70 вечерь •

12.30 Инф. 12.50 Турска музи
ка. 13.30 Лека музика. 14.15 
Танци. 18.05 Джазъ. 19.30 Ин- 
дже-сазъ. 20.30 Турска музика. 
21.00 Инф. 21.15 Валсове и ии- 
термеци. 22.50 Симф. музика. 
23.00 Джазъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
15.10 Лека музика. 17.00 Конц. 
18.00 Новини. 18.10 Плочи. 19.00 
Старинни танци. 19.40 Оперет
ни мелодии. 20.00 Пъстро пре
даване. 20.45 Инф. на сръбски. 
21.00 Невини. 21.15 до 23,00

:ъ гимнастика.
Народна музи- 

музика. 7.55 
ндаръ; домакински 
Забавенъ концертъ.

; 17.00 Концертъ. 10.00 Новини.
I 18.10 Пъстъръ часъ. 18.25 Хо- 
! рова музика. 21.00 Новини.
ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.

I 15.15 Плочи. 16.30 Плочи. 18.00
I Плочи. 18.15 Заб. муз. 19.15
I Инф. на фр. 19,25 Конц. ц-Ьм- 

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 1113 кц ' " ски — френски музика. 20.15 
51.1.Ч Кп1.|,рпт^ ичл Плочи. 20.45 Полит. прегледъ.

21.00 Новини. 21.15 Концертъ.
( 22.15 Инф. на френски. 23.00 

Новини. 23.15 Инф, на френ-

■ща музика. 12.30 „Мо- | 
:»лгарската поезия“, го- 
Мутафовъ. 12.45 Вал

ии. 13.05 Забав- 
Новшш; Б.Т.А.;

борси. 13.30 Концертъ изп. отъ 
салонния оркестъръ. 14.30 Лека 

щова музика. 15.00 Край.
Часъ за семейството. 19.00 

Забавна музика. 19.20 „Наши пи
сатели“ 13. К. Христовз. — гово
ри Н. Фо.ть. Рецитира П. Ико
номова. 19.45 Концертъ. изп. 
отъ салонния оркестъръ 23.30 
Край.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
7.00 Утринно предаване отъ Со
фия. 8.30 Край. 12.00 Народна му
зика отъ София. 12.30 Популя
ренъ обЬденъ концертъ — Супе, 
Верди, Бизе. 12.50 „Хубава Бъл
гария". 13.00 Сола за чело. 13.12 
—15.00 отъ София. 18.00 Часъ за 
семйството отъ София. 19.00 На
родни пЬсни изъ Ст.-Загорско 
нзп. Р. Стефанова и труп. Аси. 
Ташевъ. 19.25 Здравеопазване. 
19.35 Художествени пЬеии. 19.45 
Отъ София. 20.05 Руски романси 
нзн. И. Баталова. 20.30—23.30 
Отъ София.
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц.

м. сутринь; 31.70 вечерь.
10 Инф. 12.50 Турски мело-
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653 кц.
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Ве-
.НХОЙЗЕРЪ“
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: П деГ

> 22.45 Но1
ювини на

БТА; сведения за 
|рсн; съобщения, 

обедния

РАДИО ЛАМПИ 
НБМА ПО ДОБРИ ОТЬТЬХЬ

1 СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
21.40 Буеносъ-Айресъ Ви го
вори! 22.10 Вечерь посветена 
на Морнсъ Равелъ.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
19.30 Орк. 21.00 Новини. 21.30 
Филмова музика. 22.00 Коме
дия. 23.30 Пъстра музика.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
18.10 Хубави оперни мелодии.
18.30 Конц. 19.30 Отъ Берлинъ. 
21.15 Новини на англ. 23.00 
Новини. 23.15 Новини на англ.

СПЯЩАТА ХУБАВИЦА 
оп. отъ Росини.

РИМЪ (КВ14 ВЪЛНИ)
Вълна 19.61 11.10 Орк. Метра. 
Вълни 16.84 н 25.40 12.00 Опер
ни арии. 13.00 Модсренъ орк. 
14.30 Народни п1»спн; вока- 
ленъ акстстъ. Вълни 19.61 и 
25.40 18.15 Симф. музика. 20.38 
Оперни откъслеци. 22.00 Въл
ни 19.61 и 31.02 Милано.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Танци. 20.30 ПЪсни. 21.00 
Новини. 21.30 Новини на ис
пански и танци. 22.00 до 24 00
СИМФОНИЧЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
дир. Адриано Луалдн. 24.00 
Новини. 24.15 Танци.

РИМЪ II 245 м. 60 ко. 1222 кц.
21.00 Турска музика. 22.00 Ми
лано.

операта 1 ..Десети минути праиилепъ бъл- 
. ■-'■пени езпкъ“, говори Добриль 

^асилевъ. 12.40 Вокални сола 
13.00 Новини. 13.05 Изъ френски 
тоафилми. 13.15 Новини; Б.Т А.' 
борси. 13.30 Смисеиь концерт ь. 
изн. салонния оркестъръ 14.00 
Веса Пуховска и „Приморската 
тройка“ изп. народни пЬсни
14.30 Лека и танцова музика. 1.5 
Край.
18.00 Танцова музика — пщ 
джазъ — оркестъръ. 18.30 Ле
сен» минути здравеопазване, го
вори д-ръ К. Йордановъ 18.10 
Руски пТ.сни и танци и а:, трио 
балалайкн. 19.00 Прочети валсо
ве. 19.25 „Наши писателки“ 
Сонорна, говори ВЬра Бояджие

ва — Фолъ. 19.45 Концерт!» яа 
раднооркестра. 20.30 Оп. София.
23.30 Край.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
7.00 Утринно предаване отъ Со
фия. 8.30 Кран. 12.00 Забавна му
зика. 12.20 Популярен!» обТ.ден!» 
концерн» — Офенбахъ, Супе, 
Леонкавало, Верди. 12.50 „За 
имената на Ст.-ЗагорскнтЬ се
ла“ — говори Г. 11. Детевъ. 13.00 
Лека и танцова музика. 13.15— 
15.00 отъ София. 18.00 Забавна » 
п танцова музика. 18.30 Унгар- |

Ьл'Л>'^'Г- к ‘ о

ЧИЕ11ПКЬ
I 25

оргя 
Ма- 
изп.

> (6 м.). 7.45
.55 Църковенъ 

съвети.
>тъ: 1. Бле-

I ВЕЧЕРЬ
I | 18.00 Забавна и танцова музика.
< 18.55 Теофанъ Райковъ, говори

I Ив. Поповъ.
19.10 Концертъ на Д-во „Съвре

менна музика“; предаване отъ 
Музик. академия.
1. Струненъ квартетъ № 2 въ 
до мажоръ (Маринъ ГолЪми- 
новъ); адажио, алегро-модера- 
то; анданте — рондо изн. Бъл- 

>ски струненъ квартетъ.. 
за мецо сопрано (Ва. 
Казанджиевъ). 3. "* 

вариации за ... ..
фа диезъ мажоръ (Дими- 

Неновъ) изпълнява авто- 
. Соната за цигулка и пн- 
въ ла миньоръ (Любо- 

. Пипковъ), алегро мода- 
ленто-финалъ, изп. Хр. 

•пковъ и автора, 
(сторически калеидаръ, Б.

Т. А.; новини, изгледи за вре
мето, съобщения.

20.50 Забавна музика.
21.С0 Концертъ на Камерния ра- 

дио-оркестъръ:
1. Сюита „Гайдаръ“ (М. ГолФ- 
миновъ), солистка Екатерина 
Ванкова-Колзрова: а) Ханре- 
динъ воевода; б) мома тича 
презъ росна ливада; в) Вело 
моме; г) Лайте го; д) С.тЬзна- 
ло момче загорче. 2. Шесть на
родни песни (Д. Неновъ), со
листка Иванка Мнтова: а) коя 
е мома щЪла годява; б) Йопе- 
ри ми бре джайненъ чеврица- 
на; в) коне, коне, сиво коне; 
г) що гурговашъ йутрнно ра- 
но летно пиленце; д) русо вар- 
даленко; е) на кому е низка 
жната. мамо.

21.45 Концертъ на Ирина Шиш- 
кова, пиано:
1. Соната № 5 (Скарлати). 2.
2. Соната № 10 (Скарлати). 3. 
Рондо капричиозо (Мендел- 
.сонъ). .4. .Берсьоза. .(Шопенъ).

• 5. Валсъ оп. 34, № 1 (Шо-
• пенъу.

22.15 Търговски съобщения.
22.20 Лека музика.
22.45 Новини.
22:55 Новини отъ 

английски езпкъ.
23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 кц.

• 12.00 ОбЪденъ концерт!.. 12.3'1 
нутц правил» 

езикъ“, говори 
п>. 12.40 Во| 
минни. 13.05 1

СОФИЯ
Варна, СгарсмЗагора 

сутринь
7.00 Маршъ, ободрителнй думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Новини, точно време. 
7.35 Народна музика: 1. Страхи
ле страшна войводо, изп. Гюргя 
ПияДжурова-Трнчкоиа. 2. 
минъ Колю (Ханелъ), китка 
духовъ оркестъръ 
Забавна музика. 7.1 
калеидаръ, домакински 
8.00 Забавена» концер*.... _____
стящитф пнпалца (Пьоршманъ).
2. Веселъ и радостенъ (Дитрихъ).
3. Игра на водаШ (Райхъ). 4. 
Черковни камбани (Бекеръ). 5.

Идилия на свЬтулкитФ (Линке). 
6. Часовникт.тъ съ фигура въ 
Дрезденъ (Кетелбай). 7. Единъ 
веселъ ловъ (Патриджъ). 8. Сва
тбено шествие на пепеляшка 
(Роде). 91 Станцията Алмъ (Ди

трихъ). 10. Огнена звезда (Пар- 
триджъ). ,8.30 Край.

ОБЪДЬ 
12.00. Изъ тонфнлми.
12.30 НЪща, които малко зна- 

сМъ.
12.45 ОбЪденъ концертъ:

.1. : Увертюрн къмъ операта 
„Врденицата на скалитЪ“ (Рай- 
сшГгеръ), дир. Вайсмаиъ. 2. ПЪ 
сеньта на Психея изъ операта 

‘„МъртвитЪ очи“ (Д.’Албертъ), 
изп. Лотс Леманъ сопрано съ 

. оркестъръ. 3. Валсова сцена 
. изъ операта „Интермецо“ (Р.

Щраусъ), дир. Кнапертсбушъ. 
4: Серенада на Ариго изъ опе
рата. „Мона Лиза“ (Шплингсъ), 
дир. Автора. 5. Аитрактна му
зика № 2, изъ операта „Роза- 

муида“ (Шубертъ), дир. Сцелъ. 
13.12 Радио-постъ.
13.15 Новини; с'г'- ■=*»

времето; бо]
13.30 Продължение на

концертъ:
1. Увертюра «»...»»■ .
„Крадливата сврака“ (Росини), [ 
изп. БерлинскитТ» филхармо- | Кас 
ници. 2. Отъ опера на опера 
фантазия (Шестакъ), дир. Вай- 
сманъ. 3. Ария съ хоръ „Още 
една крачка“ изъ операта ..Ма- 
дамъ Бътерфлай“ (Пучннн), 

• изп. Шернданъ сопрано съ 
хоръ н оркестъръ. 4. Танцътъ 
на СилфндитЪ изъ операта 
„Проклятието на Фаустъ“ (Бер- 
лиозъ), дир. Менгелбергъ. 5. 
Хопакъ изъ операта „Соро- 
чиискнятъ панаиръ“ (Мусорг- 
скн), дир. Волфъ.

14.00 Вокални и инструментални
сола:
1. Адажио въ ми мажоръ (Мо- 
цартъ), изп. Куленкампфъ ци
гулка съ съпроводъ на пиано. 
2^ Седемъ вариации по мотиви 
отъ „Вълшебната флейта“ отъ 
Моцарти (Бетовенъ), изп. Ка- 
залсъ чело Алфресъ Корто. по
днос. 3. Успокояваща тишина 
(Моцарти), изп. Джони Макъ 
Кормаки тенори си съпроводъ 
па пиано. 4. Ти си покой (Шу
бертъ), изп. Раута В; 
прано съ съпропдт» 

14.25 Тирговскп съобщения.
14.30 Лока и танцова музика.

къмъ операта 
(Бетовенъ), дир. 
2. Хулднгунгсъ 

къмъ пиесата на 146- 
гурдъ" (Григъ), дир. 

, . 3. Ларго изъ опера- 
:ерксъ“ (Хеиделъ), дир. 

ианъ.
опуляренъ концертъ:

щъ (Веберъ) 
.... 2. Унгарски 
3 (Брамсъ), дир.

. .. НЪмски танцъ, 
... зтовенъ) дир. Клай-1 
беръ. 4. МждрецитЬ и безум- 
нигЬ деви (Атербергъ), дир. 
Яренфелдъ.

14.25 Търговски съобщения.
14.30 Танцова муз—
14.50 Народни пЪс 

онка Вацова и 1 
морка:
1. Снощи си ази мамо отидохъ.
2. Здравко Янко. 3. Добро ве
черь. 4. Наклала Пенка седФн- 
ка. 5. Не праши си Недке кун- 
дуритФ. 6. Я излЪзъ Янке.

, ВСИЧКИ РАДИО-ЧАСТИ отъ най-добро качество
: и отъ н а й-р еномирани фабрики, ще намфрнте прн

НИКОЛАЙ ДЖЕБАРОВЪ,^"0^6^.^
склада бул. Дондуковъ 45 („Електронъ’). тел. 2-44-14.

Хюго Волфъ и Рих.
усъ. 20.00 Новини на румън
ски. 20.15 Плочи. 20.45 Полит. 
пергелдъ. 21.00 Новини. 2230 
Бетовенъ: Струненъ квартетъ 
Ц-дуръ, оп. 59, № 3. 23.00 Нп- 
вцни.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЬ 1574 60 191 
13.00 Концертъ. 15.10 Заб. муз. 
17.0Д Концертъ. 19.00 Вили Ли- 
бисцовски, свири. 20.45 Поля
тия. прегледъ. 21.15 Барнабасъ 
фонъ Течи, свири! 22.10 Радио* 
плеска. 23.00 Новини. 23.30 
Малки мелодии.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 ке. 653 ‘ 
19.00 Заб. муз. 21.15 Ф г.. 
фонъ Течи, свири! 22.25 
черна муз. 23.00 Новини.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291.100.1031 
18.20 Клавирна музика. 
Новини. 21.15 до 23.00 
ХИТЛЕРОВАТА БОРБА И ПО

БЕДАТА ВЪ ОСТМАРКЪ.
23.00 Новини. 23.30 Концертъ

МИЛА по 36~ М. <0 314 иц
21.00 Новини. 22.00 до 23.00 

■ПЪСНИ И РИТЪМЪ 
дириж. Барзица. 23.00 Хоровъ 
конц. 23.30 Танци и ритъмъ

РИМЪ зълни]
Вълна 19.61 11.10 IV д. па „Крр 
менъ“. Вълни 19.84 и 25.40 12. 
Оперетни селекции. Стари тан
ци. 13.00 Симф. конц. 14.30 
Оперни арии. Вълни 19.61 и 
25.40 18.00 III д. на „Сирано“. 
20.38 Оркестъръ „Четра. Въл
ни 19.61 и 31.02 22.00 Милано.

РИМЪ ! 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Танцова музика. 21.00 Но
вини. 21.30 Новини на испан
ски. 22.00 Радио-пиеска. 23.20 
Концертъ (Бетовенъ-Вивалди). 

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
20.50 Инф. 21.30 Сидони Баба 
пФе. 22.00 „ТайнитЬ на звуко
вия свЪтъ“.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв 610 кц. 
19.00 Оперетна муз. 19.30 Орк. 
муз. 20.50 Плочи. 21.00 Новини. 
21.30 ПФснн. 22.00 до 100

РИГОЛЕТО
опера въ 3 д. отъ Верди. Пре
предаване отъ театъра въ Ве
неция. Въ антрактитЬ танци.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц. 
17.00 Заб. муз. 18.00 Новини.
18.15 Заб. муз. 18.45 Заб. муз.
19.15 Новини. 18.25 Концертъ 
— н-Ьмско - френски. 20.15 
Плочи. 20.45 Полит. прегледъ. 
21.00 Новини. 21.15 Вечерна му-

| зика. 22.15 Новини на френ- 
СК!Ь 23.00 Новини. 23.13 Ипф.

I на френски.

СОФИЯ 
Варна,Стара»Загора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радногимна- 
стика. 7.20 Новини, точно време. 
7.35 Нродна музика: 1. Гугутка 
гука въ усои, изн. Гюргя Пин- 
джурова-Тричкова. 2. Мома 6Ъ- 
га презъ ливади съ гайдарска 

ртнченица, изп. Мандолиненъ 
квартетъ. 3. Ахъ другари, изп. 
Борисъ Христовъ. 7.45 Забавна 
музика. 7.55 Църковенъ кален- 
даръ; домакински съвети. 8.00 
Забавепъ концертъ: 1. Симфо
нична верижка отъ валсове (Л1е- 
лихоръ). 2. Отдавна е тукъ, фан
тазия (Дитрихъ). 3. За двама 
(Шантрне). 4. Зефира (Зиде). 5. 
Унгарски пЪсни (Крюгеръ). 6. 
Оловени войници (Ноакъ). 7. 
Американски патраулъ (Меа- 
ханъ). 8.30 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Оперетна музика:

1. Увертюра къмъ оперетата 
„Оперния балъ“ (Хойбергеръ), 
дир. Клайберъ. 2. „Най-слад
ката отъ всички жени“, валсъ 
изъ оперетата „Принцесата на 
цирка" (Калманъ). 3. Потпури 
изъ оперетата „Измамннкътъ“ 
(Целеръ), изп. Едитъ Лоранъ 
съ оркестра сн. 4. Потпури 
изъ оперетата „Валсовъ сънь“ 
(Оск. Щраусъ), изп. Алгерсъ 
и Пищериусъ съ хоръ н орке

стъръ.
12.30 ОбЪденъ концертъ:

1. Увертюра къмъ операта 
„Жълтата принцеса“ 
Сансъ), дир. Мелохеръ. ! 
пури изъ операта ,.Б( 
(Пучннн), изп. Марекъ I 
съ своя оркестъръ.

12.4.5 Митото като стопански 
факторъ, говори Хр. Хиковъ.

13.00 Балетна музика изъ опера
та „Фаустъ“ (Гуно), дир. 
Бинть.

13.15 Новини; БТА; изгледи за 
времето; борси, съобщения.

13.30 Продължение на обФдния 
концертъ:
1. Увертюрн 
„Кориоланъ“ 
Менгелбергъ. 
маршъ къмъ 
сенъ „Сиг’’"я 
Гурлидъ. О. V 
та „Кс( 
Вайсма

14.00 Пот. .
1. Покана за таш 
дир. Стоковски. 
танцъ № 1 и 
Дбориндъ. 3.
№ 12 (Бе-

; 15.30 Край.
ВЕЧЕРЬ

18.00 Часъ за детето:
Участвуватъ Н. Балабановъ, 
груп. Сия Янакиева.

19.00 Танцова музика.
19.15 СмФсенъ концертъ:

1. Увертюра къмъ’ оперетата 
„Циганката“ (Балфе). 2. Две 
приказни очи изъ оперетата 
„Принцесата на цирка“ (Кал- 
манъ). 3. Танцуваме съ Паулъ 
(Линке). 4. Разгояорътъ въ 
детската стая, токова картина 
(Манфредъ), изп. духовъ ор
кестъръ. 5. Балетътъ въ Изол- 
дннъ (Месаже).

19.45 Културни вести.
I 20.00 Концертъ на Стефапъ Су- 

гаревъ виола:
1. Алегро, Адажио, Рондо (Ха- 

I меръ). 2. Есенъ (Албеницъ). 3. 
» Мечтание (Дункеръ).
, 20.30 Исторически калеидаръ, Б. 
I Т. А.; новини, изгледи за вре

мето, съобщения.
I 20.45 Опера

„ТА1 
(Вагиеръ), .. 
дорфъ, I и II

I Около 
22.55 Нс 

езпкъ.
, 23.00 111 действие.

23.30 Часъ за чужбина: 
Народни пЪсни изп. 
Българска пЪсень: 
1. Мари Петруно убава. 2. Те-

• менуго, теменужке. 3. Горо ле, 
горо зелена. 4. Славейче пЪе. 
5. Загубила Цока. 6. Разтвори 
си листа да мина. 7. ОгрЬяли 
до три звезди. 8. Ой ливдо. 9. 
Ще да иде Стоянъ.

21.00 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 кц.
12.00 СмЪсенъ Концертъ. 12.30 
Сказка за морето. 12.45 Харак
терни пиеси. 13.00 Новини. 13.03 
Тиролска музика.. 13.15 Ног ишг 
Б. Т. А. 13.30 Концертъ, изн. .-.гъ 
отъ салоння оркестъръ. 14.30 
Половинъ часъ на занаятчията 
15.00 Народна музика. 15.30 Край. 
18.00 Часъ на малкнтЪ слунпте- 
ли. 19.00 ПЪсни и клавирна му
зика. 19.30 Хуморъ, чете артиста 
П. Атансовъ. 19.45 Забавна му
зика, изп. Тамбурашкня орке
стъръ. 20.15 „За театъра“, рлз- 
говоръ между д-ръ Ст. Сгоя- 
новъ и Г. Гочевъ. 20.30 Новини;

I Б. Т. А. 20.50 Отъ София. 24.00 
Край.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
7.00 Утринно предаване отъ Со
фия. 8.30 Кран. 12.00 Тонфилмо- 
зика. 12.25 „Къмъ чнетъ българ
ей откжелеци. 12.15 Старинна му
ски езпкъ". 12.35 Симфонични 
сюити — „Арлезнанката“ отъ 
Бизе. 13.00 Забавна и танцова 
музика. 13.10 Съобщения. 13.15—
15.30 Отъ София. 18.00 Часъ за 
детето отъ София. 19.00 См±- 
сенъ вечеренъ концертъ — Ве
беръ, Малеръ, Верди, Пучини.
19.30 Художественаъ разказъ — 
чете г. П. Карамановъ. 19.40 Съ
общения. 19.45—24.00 Отъ София. 
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц. 
19.74 м. сутринь; 31.70 вечерь.

12.30 Инф. 12.50 Турска музи
ка; 13.30 Лека музика. 14.15 
Джазъ. 18.05 Индже-сазъ. 19.30 
Турски мелодии. 20.30 Пиеса, 
всръ); Валсъ (Циреръ); Кра-
21.30 Концертъ: Маршъ (Сил- 
льтъ го каза, ув. (Делибъ); 
Рапсодия за саксофонъ алто 
(Муке); Гръцки танцъ (Пиерне). 
2235 Хорове. 23.00 Джазъ

БРЕСЛАУ 316 м. 100 ко. 950 кц.
15.10 Заб. конц.17.00 Концертъ.
18.45 Новини на сръбски. 19.30 
Забавна муз. 20.45 Инф. на 
сръбски. 21.00 Новини. 21.15 
Пъсгьръ часъ. 22.00 Георгъ 
Куленкамфъ свири (Шубертъ, 
Бетовенъ, Брамсъ). 23.00 Нови
ни. 23.30 Инф. на сръбски.

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

12.10 Румънски танци. 13.10 и 
14.20 Лека, народна и танцова 
музика. 19.17 Военна музика.
20.15 Румънска музика. 21.00 
Отъ Операта. 22.30 Румънска 
музика.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Орк. „Мелесъ“. 14.30 Пло
чи. 18.15 Цигани. 19.30 Танци. 
20.30 Отъ Операта

Травната 
опера отъ Верди.

БУДА-ПЕЩА II 834/18'359 
21.25 Конц. 23.05 Цигани.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.30—8.20 Утр. прогр. 13.00 На
родни пЪснн, пЪе Никола Ву- 
ковичъ: Спавай ми Анчице; 
Марнце душо; Скела Маре; На 
паландн; Майки Мара коси 
плела; Слушай мати; То е би
ло дивенъ часъ; Кадъ съмъ у 
далекомъ евнту. 13.35 Охрид
ска рапсодия (Бошняковнчъ).
14.00 Инф. 14.10 Концертъ: Ци
ганка, ув. (Балфе); Бохеми, 
фант. (Пучннн). 15.00 Тон-фпл- 
мова музика. 15.30 Народенъ 
оркестъръ. 19.05 Джонъ Макъ 
Кормакъ пФе (плочи). 19.15 
Муз. сказка. 20.40 Танци. 21.00 
Отъ Белградската Опера.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 к 
17.00 Заб. музика. 18.00 
ни на румънски. 18.25 Адал- 
бертъ Лутеръ, свири! (плочи). 
18.45 Новини на румънски. 19.00 
Мелодрама. 20.00 Новини. 20.45 
Политич. прегледъ. 21.00 Но
вини. 22.00 Заб. конц. 23.00 
Новини и пиано.

ДС*ЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574'60'191
15.10 Заб. музика. 17.00 Часъ 
за войннцитЬ. 18.00 Новини.
18.10 Заб. музика. 19.00 до 21.00 
ОТО ДОБИРНДТЪ, СВИРИ! 
21.00 Новини. 22.00 Заб. музи
ка. 23.00 Новини. 23.30 Музика 
за флейта. 24.00 Политич. пре
гледъ и симф. концертъ.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
19.15 Плочи. 20.00 Ото До
брин дтъ, свири. 21.00 Новини. 
21.00 до 23.00 часа

ВЕЧЕРЕНЪ КОНЦЕРТЪ
уч. орк. и пиано: 1) Симф. № 
(Чайк.). 2) Рапсодия върху ед
на тема отъ Паганини (Рахма- 
ниновъ). 3) Стенка Разинь 
(Глазуновъ).

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
21.00 Новини. 22.00 до 1.00 

РОНДИНЕ
комична опера въ 3 д. отъ Пу
чини. Препредаване отъ Ми
ланската скала

Чувствителность, селективность, тонъ, ЕЛЕКТРОНЪ 
съ р а д и о - а п а р а т и Жя/|,и|'
4-ьг супери съ най-нови европейски лампи „ВЯЛВО', три 
вида вълни, съ и а й-п о с л е д и и усъвършенствувания. 
Николай Джебаровъ Оул-До гелефонъ 'г-34^44.

ски потпури. 18.50 Селско-сто
пански часъ: 1. Народни пЪсни 
изп. М. Димитрова и групата 
Аси. Ташевъ. 2. Употребата на 
животинско млЪко и туберку
лозата — говори г. Р. Дими- 
тровъ. 3. Стопански съвети отъ 
г. д-ръ Кьосев-1). 19.45 Популяр
ни мелодии., 20.00 Народна му
зика. изп. раднооркестра. 20.3(к— 
23.30 отъ София. ' 
АНКАРА 1648 м. ЮО кв. 182 кц. 
19.74 м. сутринь; 31.70 вечерь.

12.30 Инф. 12.50 Турска музи
ка. 14.15 Лека музика:' 18.05 
Джазъ. 19.30 Индже-сазъ?-20.50 
Турска музика. 21.15 Леки ме
лодии. 22.15 Инф. 22.30 Оперет
на музика. 23.00 Джазъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц 
17.00 Концертъ. 18.45 Новини, 
на сръбски. 19.44 Клавирно 
трио: Брамсъ: Клавирно трио 
въ А-дуръ. 19.50 Плочи. 20.45 
Новини на сръбски. о21.00 Но
вини. 21.15 Плочи. 23.00 Нови
ни. 23.30 Новини на сръбски.

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

12.10 Френски и английски
шансони. 13.10 Салонна музи
ка. 14.20 Продължение. 19.17 
Румънска музика. 20.15 Дебю- 
си и Равелъ (пиано). 22.15 
Симф. концертъ на Филхармо- 
монията. 23.00 Кабаретна 
зика.

БУДА-ПЕЩА I 549/100'546
13.10 Пиано. 13.55 ПЪние. 14.30
Цигани. 18.45 Конц. 20.25 Г-ца
Керпонай, пение. 21.10 Опер
ният!» орк. 23.10 Танци. 24.25 
Цигани.

БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.30—8.20 Утр. пр. 13.00 Твор
би на Бородннъ: конц. № 2; 
Половецки танци. 14.00 Инф.
14.10 Народни песни, пее Де- 
са Иовановичъ: Свалили се ор
ли и соколи; Вино пшо; Ко
ти покида; Колика е Яворина; 
НЬмъ любовь безъ т.ъга н бол
ка; Ой яворе. 15.00 Шрамелъ— 
квартетъ. 15.30 Джилн нЬе 
(плочи). 18.45 Детски часъ. 
19.50 Югославянска музика.
20.40 Хуморъ. 21.30 Конц. отъ
Сремскн — Карловицн.
Забавепъ концертъ:
Игоръ, ув.; Тжженъ
(Сибелнусъ); Сюита изъ „Кар- 
мепъ“.

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 1113 кц.
22.00 На хубавия еннь Дунавъ
(плочи). 23.15 Новини.
Барнабасъ фонъ Гечп!

Н''’-МД м 100 нв 502 чц.
17.00 Заб. музика. 18.10 Тон- I 
филмова муз. 19.00 ПЪснн отъ !
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Народната

I
К'|

н
□

№ 1 
(Брухъ); Копелия, балетъ (Де- 
либъ); Кажи Алоха (Де Розе): 
Танго ноктурно. 20.20 За бъл
гарската и югослав. художест
во. 20.40 Народни пЪсни, пЪ- 
ятъ ВЪра Кокошевнчъ и Ми- 
ле Яннчъ. 21.30 Духовната 
орк. на гвардията: Маршъ на 
Краля Петра; Валсъ (Бела); 
Хърватска ув. (Покорни); Па-

13.35 „Риголето“, съкратена 
опера. 14.00 Инф. 15.00 Орке- 
стрална музика: Норвежка рап- 
содия (Лало); Еспаня (Шаб- 
рие); Испански танцъ (Грана- 
досъ). 15.30 Донъ-казашкн 
хоръ: Три казашки пЪсни; 12 
разбойници; По питерската 
улица; Вечереиъ звънъ; Сере
нада. 18.45 Народни пЪснн, пЬе 
Савета Лепойя: Некадъ цвале 
б-Ьли ружи; Али ми е; Аой 
Альо църни очи. 19.20 Радно- 
хоръ. 19.30 Соната де-молъ 
(Шумапъ), изп. Иехуда Мену- 
хинъ (плочи). 20.40 Народни 
пЪсни, пЪе Добривой Иоцнчъ: 
Мене майка едногъ има; Пи- 
янъ идемъ отъ града; Ти Ми- 
цо; Колко има душо одавс до 
мора. 21.00 Панчо Владиге- 
ровъ, пиано. 21.30 Концертъ: 
Брандебургскн конц. (Ханднъ); 
Конц. за циг. и орк. (Вивалди); 
Юпнтеръ — снмф. (Моцартъ). 
22.50 Квартегь А-молъ (Бар- 
токъ). 23.20 Танци.

РИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
18.10 Музикална хумореска.
18.45 Инф. на румънски. 19.15 
Народни пЪсни. 20.00 Инф. на 
румънски. 20.45 Политически 
прегледъ. 21.15 до 23.00

БРАМСЪ—БРУКНЕРЪ 
свирягъ виескигЬ симф..* 
Концертъ за цигулка и орк.Д- 
дуръ, оп. 77 (Брамсъ). 2. Сим
фония Есъ-дуръ (Брукперъ).

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574/60'191 
16.00 Заб. музика. 19.00 Заб. 
музика. 19.00 Забавна музика.
21.45 до 23.00

ГОЛЪМЪ КОНЦЕРТЪ 
уч. орк. и солисти.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
19.00 Изъ новигЬ филми. 19.15 
Инф. на френски. 19.40 Плочи.
20.45 Плочи. 21.00 Новини. 22.00 
Заб. муз. 22.25 Заб. конц. ' "*

На_и-добриятъ приемникъ за сезона съ 
които кжситъ вълни се приематъ съсж- 

щата леснина като срЪднигЬ.

РИМЪ (кжси вълни)
Вълна 19.61 11.10 Лека музика 
— модеренъ орк. Вълни 16.84 и
25.40 12.00 Камерно трио. 13.00 
II д. „Вдовицата“ (Волфъ-Фе- 
рари). 14.30 Камерна музика; 
струненъ квартетъ. Вълни 19.61 
и 25.40 17.00 Духовъ орк. 18.15 
Нар. пЪсни. 20.38 Снмф. музи
ка. Вълни 19.61 и 31.02 22.00 
Милано.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
18.15 Концертъ. 20.00 Специал
но предаване. 21.00 Новини. 
21.30 Новини на испански. 22.00 
СИМФОНИЧЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
дир. Роберто Капиано. 24.00 
Новини. 24.15 Танци. 1.00 Но
вини на френски,

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
19.40 Английски пЪснн. 20.00 
Лека музика. 20.50 Инф. 21.30 
Руска музика. 21.00 Комедия 
отъ Тургеневъ „Безъ пари". 
21.30 Изъ „Арлезианката" на 
Бнзе. 23.00 Танци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц. 
21.00 Новини. 21.40 Плочи. 21.45 
до 1.00 ч.

ФЕЯТА МАЛЕБРА 
опера въ 3 д. отъ Виторио 
Дуеци. Препредавайте отъ опе
рата „Джузепе Верди“.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц. 
19.00 ПЪсни. 20.00 Хорова му
зика. 21.00 Новини. 21.30 до 
1.00 часа

ПРИНЦЕСА ТУ-БЕКЪ 
оперета въ 3 д. отъ Гаито 

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523 кц.
15.15 Народна музика. 16.00 На
родна муз. 16.30 Плочи. 17.00 
Концертъ. 18.00 Новини. 18.30 
Забавна муз. 19.15 Инф. на 
фр. 19.25 Немско-френски кон
цертъ. 20.15 Заб. музика. 20.45 
Полет, прегледъ. 21.00 Новини.
21.15 Концертъ. 22.15 Новини, 
на френски. 23.00 Новини.

; БТ А; изгледи 
>рси, съобщения.

на обЪднпя

СОФИЯ
Варна, Стара>3агора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радногимна- 
стика. 7.20 Новини, точно време. 
7.35 Народна музика: 1. Злато 
моме, нзп. Атанаса Тодор: 
оркестъръ. 2. ДрЪновски 
изп. духовъ оркестъръ. 3.
Рада ситно плете, изп. Атанаса 
Тодорова. 7.45 Забавенъ кон
цертъ. 7.55 Църковенъ кален- 
даръ; домакински съвети.’ Г"" 
Забавна музика: 1. Ло; 
маршъ (Ганъ). 2. Санта

8.00 
>ренски 

__ ____ х_______„ _____  Лучия 
(♦♦♦). 3. Хубави очи, полка (Уш- 
манъ). 4. Струнни интермецо 
(Мунсониусъ). 5. О слънце мое 
(Канда). 6. Мюнхенски деца 
(Комзакъ). 7. Мелодия (Мори). 8. 
Сннекура — валсъ (Ушманъ). 9. 
Словашки танцъ (Мори). 10. 
Самбра и Мьоза (Планкетъ). 8.30 
Край.

[ лячи, фант.; маршъ (Дворжа- 
[ на); Изъ Нишко; Ядранско мо

ре; Хайдукъ Велко; Среща 
(Балай); маршъ на XXX на- 
боръ. 22.50 Концертъ лека 
симф. музика. 23.50 Танци.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
21.15 до 23.00

ЗАБАВЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
орк. и солисти. 23.00 Новини.
1.10 Нощна музика.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1574/60/191
15.10 Барнабасъ фонъ Течи, 

свири.
16. 00 до 17.00

ТАНЦОВА МУЗИКА 
уч. орк. 20.45 Полет, прегледъ.
21.10 Новини. 21.15 до 23.00 

ГРАФЪ ФОНЪ ЛЮКСЕМ-
БУРГЪ

оп. отъ Фр. Лехеръ. 23.00 Но
вини. 23.45 Мелодии и ртми.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
21.15 до 23.00 часа

ГРАФЪ ФОНЪ ЛЮКСЕМ- 
БУРГЪ

оперета отъ Фр. Лехаръ. 23.00 
Новини. 23.30 Нощна музика.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц. 
21.00 Новини. 22.00 до 24.00 
СИМФОНИЧЕНЪ КОНЦЕРТЪ 
дир. Дж. Муле (Чайк., Пучини. 
Томазинъ, Миле). 24.00 Нови
ни. 24.15 Танци.

РИМЪ (кжеи вълни)
Вълна 19.61 11.10 Изъ „Труба- 
дуръ“. Вълни 16.84 и 25.40 II д. 
на „Глория“ (Чилеа). 13.00 На
родни пЪсни. 14.30 II д. на „Ри
голето“. Вълни 19.61 и 25.40
18.15 Арфа. 20.38 III д. на „Тру- 
бадуръ“. Вълни 19.61 и 31.02 
22.00 Милано.

РИМЪ 1 421 М. 120 кв. 713 кц.
18.15 Плочи. 20.00 Специална 
програма. 21.00 Новини. 21.30 
Новини на испански и танци. 
22.00 до 1.00

ДЕНЬТЪ НА МИРА 
опера отъ Рих. Щраусъ 

и
АРЛЕКИНО 

опера отъ Бузони. Въ ингерва- 
литЬ танци.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
20.40 Танци. 20.50 Инф. 21.30 
„Котаракъ съ чизми“. 22.00 Ка
баре. 23.00 Танци.

-------------492 м. 20 кв. 610 кц.
20.30 Орк. 20.50 Камерна муз. 
21.00 Новини. 21.30 Радио-пие- 
ска. 22.00 до 22.40

ВАРИЕТЕ 
дир. Сиверио Серачини. 1 
Танци и рнтьмъ.

ЩУТГАРТЪ 523 м. 100 кв. 523
16.30 Плочи. 17.00 до 1.00 
ЩУТГАРТЪ ВИ ЗАБАВЛЯВА 
сопрано, теноръ и орк. 18.00 
Новини. 18.15 Плочи. 19.15 Инф. 
на фр. 19.25 Концертъ — френ
ско - немска музика. 20.15 Пло
чи. 20.45 Политически прегледъ. 
21.00 Новини. 21.15 Концертъ.
22.15 Инф. на Фр. 23.00 Нови
ни. 24.45 Новини ми И.-П-И.

ВЕЧЕРЬ
18.00 Часъ за семейството.

Забавна музика:
1. Берлинъ презъ нощьта (Лии- 
ке), изп. Карлъ Вайчахъ съ ор- 
кестра си.

18.10 НЪщо за болестьта ракъ, 
говори д-ръ Василъ Ив. Не- 
новъ.

18.20 Камерна музика:
Квиптетъ за пиано, обой кла- 
ринеть, хорнъ и фаготъ, въ 
ми бемолъ мажоръ, оп. 16 (Бе- 
товепъ), изп. Мюнхенското ка-

гь те- 
>ридрихъ 

. >. 6. Пот
на „Хугеноти“ 
'. Каартетъ изъ 

та „Бохе- 
1лодра со- 

Сесилъ 
бари- 

:естъръ. 8. Спомени 
— (Бервили), дир.

мерно сдружение.
18.50 Отъ всичко по малко.
19.00 Танцова муз1
19.05 Народни

бенъ Бадински и
петорка:
1. Заспала е св. НедЪля. 2. 
Стойно гиздаво девойко. 3. 
Кога ме мама родила. 4. Неве- 
нюга невеиъ сади. 5. Анаста
сия млада. 6. Мома б-Ьга.

19.45 Зиме на планината, говори 
Димитъръ Паителеевъ.

20.00 Концертъ на Донка Курте
ва, пиано:
1. Менуетъ 
хавенъ). 2.

3. Божур 
ло ле го;
младо аргатче. 6. Събрали ми 
се 70 юнака. 7. Отиде Радка 
за вода. 8. Рало рани Дена.

19.30 Концертъ на Софийския 
Л1андолиненъ квартетъ:
1. Виена и пакъ Виена, маршъ 
(Шрамелъ). 2. Скерцо, въ до 
мажоръ (Вили Алтховъ). 3. 
Сладка меланхолия, романца 
(Карло Мюние). 4. Менуетъ 
(Бокерини). 5. Симфония въ 
солъ мажоръ (Маестро Доме-' 
нико Де Джовани).

20.00 Концертъ на Младенка Ан
гелова сопрано:
К ПЬсеньта на птичката (Ху- 
бай). 2. Скр««бь (Чики Яношъ).
3. Народна п-Ьсень (Баотокъ).
4. Чардашъ. 5. БЪла ’ Лилия 
(Динцлъ Шандоръ). 6. Черве
на роза (Куруцъ Яношъ). 7. 
Що ме мгдчишъ Яно (Проко- 
пова). 3. Женишъ ме мамо го- 
дишъ ме (Ц. Цанковъ). 9. Га
ньо (Прокопова). 10. Лало Ла- 
тино (Ц. Цанковъ).

20.30 Исторически календръ; Б. 
Т. А.; изгледи за времето; но
вини; съобщения.

20.50 Забавна музика.
21.00 Концертъ иа Камерния ра- 

дио-оркестъръ:
1. Сюита „Хайдушка плани
на.“ (Л. Пипкопъ): а) войвода 
пЪе, гора ехти, б) блаженна 
гора; в) интеремедия; г) ой ме
сечно царевъ невернико, д) 
пушка пукна море. 2. Петь ста
ро-планински ггЬсни (Цанко 
Цанковъ), а) близо билято ми
нало: б) дойнелс, в-Ьро, нев-Ь- 
ро; в) мари Стоене; г) остала 
Станка сираче; д) дена се е 
чуло разбрало — Солистка 
Ана Тодорова.

21.45 Валсове.
22.00 Италиански канцонети.
22.15 Търговски съобщения.
22.20 Танцова музика.
22.45 Новини.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 

иа френски езнкъ.
23.05 Танцова музика.
23.25 Часъ за чужбина:

Народни пЬсни, изп. Стаматка 
Калудова и Народната седмор- 
ка: 
1. Се 
на се 
чуха ’ 
ля добро

операта 
Алжиръ" 

Зайсманъ. 2. 
' Констанца изъ II Д.
на операта „Отвличането отъ 
Сарая" (Моцартъ), нзп. Мария 
Чеботари сопрано. 4. „Съ ми- 
лит11 да се примирие“ изъ опе
рата „Марта“ (Флото), нзп. 
Ерпа Закъ сопрано съ орке
стъръ. 5. Дустъ изъ операта 
„Тайхойзеръ" (Ввгнеръ), II д. 
II» ПИ. ..Та нх о йзе р ь"

хоръ. 13.55-
18.45 Ци- 

орк. 20.25 М. Хаус- 
басъ — баритонъ — 

>р6и на’ Хуго Волфъ и
Щраусъ. 23.10 Орк. 24.20 Ци
гани. .

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.30—8.20 Утр. пр. 12.00 Пре- 
носъ отъ Университета.
Камеренъ оркестъръ.
Отъ Виена — конц. по случай
80 годишнината на сръбската ‘фЛОРЕЬЩИЯ 492 
черква въ Виена. 15.00 Тамбу- * ~

I ри. 15.30 Концертъ: Шалъ Ро- 
мано, ув. (Кетелби);
пътъ; Естудиантина,
18.40 Народна музика.
Разказъ (Нушичъ). 19.20 Пло
чи по желание: Конц.

скерцандо (Щавен- 
Война (Щавенха- 

венъ). 3. ПЪсепь иа птичката 
(Щавенхавенъ). 4. Морето (Се- 
лимъ). 5. На пжть (Селимъ). 6. 
Танцъ иа гилотината (Палмо- 
ренъ). 7. Две приказки отъ 
Палморенъ. 8. Летящъ мо
мента (Лео Ливенсъ). 9. Лю- 
бимецъ ездачъ (Лео Ливенсъ). 
10. Концертенъ етюдъ (Макъ) 
Доулеъ).

20.30 Исторически калеидаръ, Б. 
Т. А.; новини, изгледи за вре
мето, съобщения.

20.45 Опера
„ОТЕЛО“ 

(Верди), I, II и II действия. 
Около 22.45 Новини, търгов- 
сик съобщения. 

23.00 IV действие.
23.30 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 кц.
18.00 Часъ за семейството. 19.00 
Танцова музика. 19.10 • Народна 
музика. 19.45 Вечереиъ концерта. 
Участвуватъ: салоиенъ орке
стъръ, солистка: Д. Атанасова, 
сопрано. 20.30 Новини; Б. Т. А. 
20.50 Отъ София. 23.30 Край.
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц. 
19.74 м. сутринь: 31.70 вочерь.

12.30 Инф. 12.50 Турски плочи.
13.30 Лека музика. 14.15 Джазъ. 
18.05 Индже-сазъ. 19.25 Турска 
музика. 20.15 Пиеса. 21.25 Кон
цертъ: Изъ „Сънь въ л-Ьтна. 
нощь“ (Бартолди); Черното до
мино, ув. (Оберъ); Прелюдии
те (Листа). 22.35 Солисти. 23.00 
Джазъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
15.10 Лека музика, 17.00 Заб. 
муз. 18.45 Новини на сръбски. 
19.00 Кам. муз. — свири Хат- 
леровата младежь. 20.45 Нови
ни на сръбски. 21.00 Новини.
21.15 до 23.00 часа

ИФИГЕНИЯ ВЪ АВЛИДА 
Радио-пиеска ъс музика. 23.09 
Новини. 23.30 Инф. на сръб
ски. 23.45 Концертъ.

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

12.10 Плочи. 13.10 и 14.20 Ру
мънски орк. 19.17 Религиозна 
музика. 20.20 Конц.
20.35 Отъ Операта.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Конц. 14.30 Фанфари.
18.15 Цигани. 19.20 Пиано. 20.25 
„Буда-пещенскиятъ музика* 
ленъ планъ“. 22.00 Струниията 
квартетъ „Валдбауеръ“. 23.10 
Буда-пещенскиятъ „концертъ“ 
орк. 24.20 Танци.

БУДА-ПЕЩА II 834/18/359
22.25 Цигански орк.

БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.30—8.20 Утр. пр. 13.10 Народ
ни пЪсни, пЪе Павле Паневичъ.

изп. Карлъ Хартман* 
норъ и Елизабетъ Фр, 
сопрано съ оркестъръ. 
пури изъ. операта 
(Майербергь). 7. Кв: 
III картина иа операт: 
ми“ (Пучини), изп. Вал 
прано, Фиори сопрано, 
теноръ, и Мартинело 
тонъ съ оркестър- " ' 
за Лекокъ - 
Бервили.

14.15 Държавни и 
мероприятия.

14.25 Търговски съобщения.
14.30 Забавна и танцейза музика. 
14.55 Петь ми11ути> ш^хматъ.
15.00 Народна музика, изп. Соф. 

"■зреняшката грУпа и Атанас* 
Тодорова.

ВЕЧЕРЬ
17.30 Забавна и танцова музика.
18.30 Часъ за работника:

1. Репортажъ. *2. Съобщения 
на Б. Р. С.

19.00 Музика за селото; Нар0" 
ни пЪсни, изп. групата Ьм,. 
гаррека пЪсень:
1. Разсърди се. 2. Мари Радо. 

’ ‘ръ отъ планина. 4. Ве- 
о.тЬмъ дяволе. 5. Деяне 

ю аргатче. 6. Събра. 
0 юнака. 7. Отиде

■■■■ - ;-т

ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 кц. [ 
17.30 Танцова музика — изп. I 
джазъ оркестъръ. 18.00 Две ху
бави оперети: 1. Офенбахъ — 
„Орфей въ Ада". 2. Джоунсъ — 
„Гейша“. 18.30 Половинъ часъ 
за работника. 19.00 Народна му
зика. 19.30 Нашиятъ седмиченъ 

, чете Л. Темелкова. 
«ертюрн. 20.05 Концертъ 

па 1\ш>1 Пенкова, а.ттъ. 20.30 Но
вини; Б. Т. А. 20.50—24.00 Отъ 
София. 24.00 Край.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12.15 Забавна музика. 12.30 По- 1 
пуляренъ обЪденъ концертъ — 
Гуно, Дворжакъ, Росини. 13.00 
Танцо.ва музика. 13.08 Съобще
ния. 13.12—15.30 Отъ София. 
17.30 Лека и танцова музика. 
18.00 Руски потпури. 18.15 Вал
сове. 18.30 Часъ за работника 
отъ София. 19.00—24.00 отъ Со
фия.
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц. 
19.74 м. сутринь; 31.70 вечерь 

13.35 Инф. 14.15 Лека музика. 
14.45 Лека музика. 15.15 Джазъ. 1 
18.05 Джазъ. 19.30 Индже-сазъ. 
20.25 Турска музика. 21.15 Ле
ка виенска музика, и валсове. 
23.00 Джазъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 ип. 950 кц.
15.10 Заб. муз. 17.00 Заб. муз. : 
Т8.45 Новини на сръбски. 19.45 
Инструментална муз. 20.45 Инф. 
на сръбски. 21.00 Новини.

•21.15 до 23.00 часа
ГРАФЪ ФОНЪ ЛЮКСЕМ-

БУРГЪ 
оп..оть Фр. Лехаръ. Предава
не отъ Берлинъ. 23.30 Новини 
на сръбски.

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

12.10 Народна музика. 
Изъ’ оперигЬ на Верди. 
Изъ оперитЬ на Росини. 19.17 
Салоиенъ орк. 20.15 Продълж. 
21.15 Стари и новц танци. 22.30 
Джазъ.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Девически 
Алто. 14.30 ТТлочи. 
гански орк. 20.25 
шнлдъ, 
ТВО]

ОБЪДЪ
12.00 Шопски п-Ьснн и хора, изп. 

Бнстришката четворка.
12.30 Зимно спортуване, I 

Стефанъ Янчулевъ.
12.45 Об-Ьденъ концертъ:

1. Увертюра къмъ операта 
„Семирамнда“ (Росини), дир. 
Вайсманъ. 2. Фантазия изъ ба
лета „Копелия“ (Делнбъ). 3. 
(Делибъ). 3. Каватнна на Кар
динала изъ операта „Еврейка
та“ (Халеви), нзп. Вилхелмъ 
Зтекъ басъ съ оркестъръ. 4. 
Валсъ — серенада (Чайков- 
скп) дир. Менгелбергъ. 5. „Ще 
я намЪришъ въ чашката си“, 
ария изъ операта „Ландолита" 
(Максани), изп. Джили теноръ 
съ оркестъръ.

13.15 Новини; БТА; изгледи за 
времето; борси, съобщения.

13.30 Забавна музика:
1. Снопъ лжчи, потпури (Мо
рена), изп. Едитъ Лоранъ съ 
оркестра си. 2. Кадрилъ въ 
петь фигури (Одранъ). 3. Мо- 
лнмъ за танцъ, шлагерни пот
пури (Плесовъ). 4. Виенска 
файтоиджийска пЪсень (Пикъ), 
изп. Едитъ Лоранъ съ орке
стра си. 5. Игра на вълнитЬ, 
танцъ съ фигури (Робрехтъ), 
изп. оркестъръ Хансъ Бундъ.

14.00 Популяренъ концертъ:
1. Концертъ въ театраленъ 
стилъ (Купренъ), дир. Ал- 
фредъ Корто. 2. Детския 
жгълъ (Дебюси), дир. Пиеръ 
Копола.

14.30 Търговски съобщения.
14^5 Забавна и танцова музика. 
15.00 Край.

СОФИЯ
Варна, Стара*3агора 

сутринь
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Новини, точно време. 
7.35 Народна музика: 1. Ржчени- 
ца, изп. духовъ оркестъръ. 2. 
Момина пЪсень, изп. Митовнчъ 
Дюкмеджиевъ. 3. Питали Тинке 
майка си (Ас. Карастояновъ), 
изп. духовъ оркестъръ. 1.45 За
бави амузика. 7.55 Църковенъ 
калеидаръ, домакински съвети. 
8.00 Забавенъ концертъ: 1. По
следни капки (Кратцъ). 2. Хуба
ва е любовьта (Бацантъ). 3. Ста
рият!» Петеръ (♦♦♦). 4. Ахой, 
ахой (Гайслеръ). 5. Да пиемъ по 
една чаша вино (Лоренцъ). 6. 
Го.тЬми потпури (Хаиаманъ). 7. 
При.тЬпътъ, полка (Йоханъ 
Щраусъ). 8. Моля (Иох. Щра
усъ). 9. Отхвърлена любовь 
(Линке). 8.30 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. ■Потпури отъ _ 
теръ), нзп. Одеонъ
2. Течащото зла' 
изп. Дайошъ Бе; 
кестъръ.

12.30 Вокални и инструментални 
сола:
1. Прелюдия и фуга изъ сона
та № 1 въ солъ мажоръ (И. С. 
Бахъ), изп. Янъ Даменъ цнгул- I 
ка. 2. Валсъ въ ла мажоръ 
(Брамсъ), изп. Браниславъ Ху- 
берманъ цигулка и пиано. 3. 
Виенскц капризъ (Крайслеръ), 
изп. 'авторътъ на цигулка съ 
съпровдъ на пиано. 4. Сънъ 
въ драчъ, оп. 29 (Р. Щраусъ), 
изп. Мета Зайнемайеръ, со
прано съ съпровдоъ на орке
стъръ. 5. Ти пръстеиче на рж- 
ката ми (Шумапъ), изп. Еми 
Бетендорфъ, сопрано съ съ- 
проводъ на оркестъръ. 5. Ти 
пръстеиче иа ржката ми (Шу- 
манъ), изп. Еми Бетендорфъ 
сопрано съ съпроводъ на пиа
но. 6. Липата (Шубертъ), изп. 
Александ-Ьръ Кипнисъ, съ съ
проводъ на пиано.

13.00 Об-Ьденъ концертъ:
Ц. Увертюра къмъ операта 
„Ифитения въ Авлида“ (Глукъ) 
дир. Клайберъ. 2. „Така си жи- 
в-Ья азъ“ изъ операта „Бръс- 
нарьтъ отъ Багдатъ“ (Корне- 
лиусъ), изп. Бюрнъ Таленъ те
норъ съ оркестъръ.

13.12 Радио-постъ.
13.15 Новини; 

времето; бо;
13.30 Продължение 

концертъ:
1. Увертюра къмъ 
„Италиаиката въ 

л (Росини) дир. В: 
Ария на 1.~..-.........

оперь... „'.'.и.“::

Чеботари сопрано.
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ВНИМАНИЕ!

Въ следващия брои ще намЬ-Отлично приемане на кжси вълни, ви- 
, сока чувствителность и тоновъзпроиз- 

веждане надъ всички очаквания

стабил
на кжси

решет-

въ 
п

спасява 
нарежда 
пише на 
Въ това време 
— стражата маршнрува: всички 
се втурватъ навънъ. Марселъ и 
Колинъ носятъ на ржце Мюзста 

на тълпата, 
кафенето, 

Мюзста, 
такава

р«илсимип1д бЧ на ЕКА "^о.А

усилвателна служба, хептоднт-Ь 
ЕН2 се употрЬбяватъ въ лук
созните приемници за експанзия 
на звука т. е. автоматичното 
усилване на фортета и пианиси- 
мата на музиката; като специал
ни филтри-усилватели на низки- 
тЬ и високите тонове; като хе- 
теродини въ осцилаторитЬ за 
настройка и въ нЬкои други 
специални монтажи.

0 Р а й- • 
0 в 0 0 0 
о«аоо

й!’ж АПт а

мя“ чрезъ Р’4 
филтъръ-блокъ 
радъ. Въ катода имаме 
(350 ома и 0,1 МФ). Решетката 
Г3 се дава на катода чрезъ Р5
(500.000 ома). Анодът?» се свърз
ва съ първичната на МФ трап- 
сформаторъ,

ЕФ1 КАТО ОСЦИЛАТОРЪ
Катодът1> па ЕФ“ е даденъ

едн_ ...
(Г3);- супресорна решетка (Г5/, 
която е свързана съ катода въ 
самата лампа; анодъ (а). И тъй 
хептодътъ ЕН2 има 5 решетки.

ЕН2 КАТО МОДУЛАТОРЪ

при ръкопляскането 
Алсиндоръ идва въ 
но вместо да намери 
келнерътъ му подава 

припада.

КАКЪ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ 
ЕДИНЪ РАЗВАЛЕНЪ ПО- 

ТЕНЦИОМЕТЪРЪ
Единъ разваленъ потенциоме- 

гъръ може да се превърне мно
го лесно въ малъкъ пзмЯняемъ 
конденсаторъ, съ капацитетъ до 
50 см. Ще се разрежи на две 
единъ бакъренъ крмгъ — едиа- 

рите всички указания и чертежи I та плочка ще се пршфЯпн къмъ 
за построяване машина за нави- , осьта (роторъ), а другата ще 
ване бобини. I бъде неподвижна (сгаторь).

| МодернигЬ електродинамични 
‘ високоговорители прнтежаватъ 
; всчикн горе1гзброени качества и 

отъ година на година ставатъ 
по-добри. Тия подобрения съ 
отъ електрическо и механическо 
естество.

Ще продължнмъ въ идущия 
брой.

БОХЕМИ (ЗАРА ЛЕАНДЕРЪ ВЪ БЕРЛИНЪ
I Зара Леандеръ се завърна. Зара Леандеръ се изказва съ 

преди нФколко дни въ Берлннъ, ( въодушевление върху новата си 
следъ като прекара отпуската си ■ бъдеща дейности, въ която на 
въ своя чифликъ въ Швеция.' първо мЯсто стон филма на Уфа 
ВъпрЯки уморителнпятъ пъть,1 режисираш, отъ Карлъ Фрьо- 
траялъ почти тридесети часа, тя , лнхъ „Сърдцето аа една цари-

стръмностьта варира между 1.4 
мА на волтъ и 0.002 мА на 
волтъ. Заместването на ЕФ5 съ 
ЕН2 става много лесно. Краче
то Г2 на цокъла на ЕФ5 съеди
няваме съ Г*. Крачето Г3 отпоя-1 манъ. 
ваме отъ катода и свързваме» съ | 
антифадинговата линия.
ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НАЕН2| 
Освенъ за модулаторната и МФ

Редакционни съобщения
ПРЕДВИДЪ ТОВА. ЧЕ ВЪ СОФИЙСКИТЕ СКЛАДОВЕ 

НЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ХАРТИЯ — НАШЪ ФОРМАТЪ 
(70/100), РЕДАКЦИЯТА НИ Е ПРИНУДЕНА ДА НАМАЛИ 
СТРАНИЦИТЕ СЪ ПО ТРИ РЕДА НА ВИСОЧИНА. ВЕРВАМЕ, 
ЧЕ НАШИТЕ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ ПРАВИЛНО ЩЕ РАЗ- 
БЕРАТЪ НАШЕТО ОБЯСНЕНИЕ, КАТО ВЪ ЗАМЕНА НА ТО
ВА ПРЕДЛАГАМЕ ВЕСТНИКА НА ХУБАВА ГЛАНЦИРАНА 
ХАРТИЯ.

Въ редакцията ни постъпитъ запитвания защо не даваме 
програмите на френските радпо-станпип. На този въпросъ дъл- 
жп.мъ да обяспимъ, че френските станции следъ обявването 
на войната престанаха да изпрашатъ своите седмични програ
ми. Редакцията на пЯколко пъти писа въ Главната дирекция на 
радиоразпръскването въ Франция, но и до сега не сме получи
ли никакво съобщение.

1. СмЯснтелно стъпало съ ЕН2
Хептодътъ ЕН2, благодарение! 

на дветЬ си у . 
ки Г1 и Г3 е идеаленъ 
торъ за монтажите за смЯнява- 
не на честотата съ две лампи. 
Като осцилаторъ ще се уиотрЪ-; цикла, 
би единъ пеитодъ Е ’", .........
ранъ като триодъ — т. е. заело- 
нътъ и супресорътъ свързани съ 
анода. Може да се употрЯби и 
обикиовенъ триодъ; обаче ЕФ'1, 
като триодъ, има много по-енер- 
гично действие.

Модулаторната бобина се да
ва на решетката Г1. Заслоните 
Г2 и Г4 се свързватъ заедно и се 
даватъ на плюсъ 250 волта 
чрезъ Р* (20.000 ома) и на „зе- 

(30,000 ома), съ 
0,1 микрофа- 

Р* и С»

1
ЕФ6 „Филипсъ“ — 2. ЕН2 като 

ката Г3 на ЕН2. Същевременно, 
управителни решет-1 решетката ^Г1 усилва антенната 

модула-I вълна 852 килоцикла, двет-Ь въл- 
ни интерфериратъ и въ резул- 

I татъ, въ анода имаме 472 кило- 
: се унотрь- > цикла.
ЕФ0,’ монти-! ПРЕИМУЩЕСТВАТА НА МОН

ТАЖА
Най-важното преимущество 

на монтажа е пълната 
иость при приемането 
вълни, тъй като между 
китЪ Г* и Г3 не съществува вре. 
денъ, отрицателенъ електроненъ 
куплажъ, а само обикиовенъ по- 
ложнтеленъ капацитетъ (0,2 мм. 
Ф). Влиянието му на ултра-късн 
вълни се премахва чрезъ изби
ране на по-висока осцидаторпа 
фреквепция — т. е. бобината аъ 
анода ЕФ" ще има по-малко на
вивки и капацитетъ отъ входя
щата бобина въ решетката 1 1 
на ЕН2. Второто преимущество 
е, че къмъ решетката Г1 на ЕН2 ' 
може да се приложи автоматич-) 
пата контрола на звука (анти-I 
фадингъ), безъ това да оказва I

Електродинамични високо
говорители

Най-ценното качество на 
единъ приемникъ е вЯрното 
възпроизвеждане на звука. А 
това зависи отъ високоговори
теля, който превръща електри
ческата енергия въ акустическа. 
Единъ качественъдвисокоговори- 
тель тр-Ьбва да отговаря на 
следнитЬ изисквания:

1. Силата на възпроизвежда
нето тр-Ьбва да бъде еднаква за 
всички музикални фреквенци. 
Това качество е много важно, 
защото всЬки звукъ има соб
ствено трептение и всФки звукъ 
се отличава отъ другитЬ съ ви
сочината на тона и съ тембъра 
си. А тембърътъ зависи отъ 
фреквенцията на хармоникигЬ, 
които придружавате веЬки 
основенъ звукъ и чието число 
зависи отъ музикалния инстру
менти (вж. „Радио-курсъ за на
чин аю ши № № 1—5). Ако висо- 
коговорительтъ не възпроизвеж
да всички фреквенци, звукътъ 
ще съответствува винаги на ос- 
новнит-Ь тонови (ноти), но тем
бърътъ ще бъде изм-Ьненъ и не 
ще бъде възможно да разбе- 
ремъ кой ттетрументъ свири, 
напр. цигулка или чело. Въз
произвеждането на звука не са
мо че тр-Ьбва да обхваща ц-Ьла- 
та акустична гама между 50 и 
7,000 периода въ секунда, но и 
да бъде равномЪрно; давление- 
то на въздуха чрезъ мембраната 
тр-Ьбва да бъде, идентично за 
всички тия фреквенци. Съ дру
ги думи, необходимо е щото 
раздвижването на въздуха да 
бъде напълно пропорционално 
съ модулирания токъ на низко- 
фреквентното усилвателно стъ
пало.

2. Отсътствие на изкривява
ния и на вътрешенъ шумъ.

3. Високъ акустиченъ ранде-

ствителенъ
ЕСН3, обаче 
къси вълни намалява тоя недо- 
статъкъ.
ЕН2 КАТО УСИЛВАТЕЛЬ НА 

МЕЖДИННАТА ЧЕСТОТА 
Хептодътъ ЕН2 може да се 

употр-Ьби съ усп-Ьхъ като усил- 
ватель на МФ въ единъ суперъ, 
вм-Ьсто ЕФ5 напр. Отрицателно
то напрежение на автоматична
та контрола на звука се прилага 
и къмъ решетката Г3 (вж. схе
мата). По този начинъ регула
цията е много енергична,

------- му 
смЪтка, че той

III картина.
Мими, силно кашляйки, иска 

да говори съ 1Чарселъ, който 
живЪе въ. една малка къща 
предъ бариерата и рисува фирма 
за кръчмаря. Тя му разказва за 
своя тежъкъ жнвотъ съ Ру- 
долфъ, който я е напусналъ 
преди малко. Марселъ й казва, | 
че Рудолфъ спи въ кръчмата. |............ .
Въ това време Рудолфъ се съ-1 
бужда и идва търсейки Мар
селъ. Мими се скрива, докато 
Рудолфъ разказва на своя 
приятели, отъ каква тежка бо
лести боледува неговата прия
телка. Мими се кашля, това из
дава нейното присътствие и до- 
като Марселъ тръгва за Мюзе- 
та, Рудолфъ и Мими съ отново 
едиъ срешу другъ, отначало се 
каратъ. но накрай се сдобря- 
ватъ. Мюзста идва съ Марселъ, 
който е обзетъ отъ голФма рев- 
ность. Следъ взаимни 
двамата се раздФлятъ.

IV картина.
Мансардата: Марселъ и Ру- 

лолфъ се опитватъ да работятъ. 
Шопардъ и Колинъ ндватъ но
сейки ядене. ТЬ играят!, на ше
га ц-Ькакъвъ веселъ танци, пи
ейки дуетъ. Въ това време идва 
Мюзетз, която воли тежкобол- 
ната Мими. Слагатъ я на легло. 

Всички се опитватъ да облек
чат!. умиоашата. Рудолфъ ^зста- 
чя самъ при леглото па Мими и 
тнамата пФятъ за миналото си. 
Илватъ и другитЬ; Мими уми
ра, докато Мюзета силно се 
моли.

влияние върху стабилностьта на 
приемането.

При тия условия анодниятъ 
токъ е 1.8 мА при минимална 
поларизация и 0.015 м. А при — 
20 волта антифадингова полари
зация, токътъ въ заслона е 3.5 
мА, вътрешното съпротивление 
е между 2 и 10 мегома и стръм- 
ностьта на преобразуването е 
0.4 срещу 0.55 на ЕК2 и 0.65 на 
ЕК3 и ЕСН3. Значи монтажъть 
ЕН2—ЕФ° не е толкова чув- 

колкото съ една 
стабилностьта на

гдето молбитЬ 
продължили.

РАДИО-КУРСЪ ЗА НАПРЕДНАЛИ 19)

Хептодътъ ЕН2 „Филипсъ 
на шасито. Осцилаторната боби
на е дадена на управителната 
решетка (качулката) — чрезъ 
Са (100 см. слюденъ). Решетката 
е стабилизирана съ Р2 (30,000 
ома). Осцилаторната бобина е 
апериодична; настройва се реак
ционната такава, която се дава 
на заслона, супресора и анода, 
свързани заедно, чрезъ блока 
С3 (1000 см., слюденъ или кера- 
миченъ). На ср-Ьдни и дълги 
вълни, точката „X“ се дава на 
шасито чрезъ съответенъ па- 
дингъ. ТритЬ свързани заедно 
електрода получаватъ високо 
напрежение чрезъ Р3 (25.000 
ома). 
ПРИНЦИПЪТЪ НА СМЕСВА

НЕТО 
Лампата ЕФ° е въ същность 

миниатюренъ предава- 
Ако междинната вълна е

т-Ь Ф и Ф на цокъла; катодъ 
(К); една управителна решетка 
(Г1) — качулката, единъ заслон-ь 
(Г2); единъ вторъ заслонъ (Г4); 

на втора управителна решетка тель.
" ‘ '472 килоцикла, при приемането 

на Радио-София той излъчва 
вълна 1324 килоцикла, която 
чрезъ блока С5 (100 см., слю
денъ) се прехвърля въ решет-

Една отъ най-интереснит-Ь 
лампи отъ „червената“ Е сер1(я 
на „Филипсъ" е безпорно хеп
тодътъ ЕН2. Качествата на тази 
забележителна лампа съ малко 
познати на радиостроителигЬ — 
поетично казано ЕН2 е скромна, 
но благоуханна теменужка.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хептодътъ ЕН2 има 8 елек

трода; жичка (отопление 6,3 
волта 0.2 ампера) — електроди-

Опера въ 4 картини отъ Пучини. Текстъ отъ Джакоза 
и Илика. Действието се развива въ Парижъ—около 1830 
Ще се предава отъ операта презъ Рамъ /, въ втор- 

никъ на 23 т. м.
ЛИЦН: Рудолфъ—теноръ, Шонардъ—баритонъ, Колинъ—басъ, 
Бернардъ—басъ, Мими—сопрано, Мюзета—сопрано, Парти- 

ньолъ—теноръ. Нлсиндоръ - басъ и др.
тя се оплаква, че я боли кра- 
кътъ отъ тЪсна обувка и пра
ща Алсиндоръ да занесе обув
ката на обущарь, та по тоя иа- 
чинъ да се отърве отъ него. 
Скоро Мюзета и Марселъ се 
прегръщатъ както преди. 11а 
края приятелитЬ решаватъ да 
заплатятъ смЪтката, но за свой 
ужасъ съзиратъ, че „богатство
то", което иматъ отъ Шонардъ 
се е вече изчерпало. Ала Мюзе
та спасява положението, като 

ц-Ьлата смФтка да се 
гърба на Алсиндоръ. 

се дочува шумъ

изглеждаше много добре отпо- ца“, въ който Зара Леандеръ Ще 
чинала и постоянно увЪряваше, изобрази животи на Мария Стю- 
че се радва отъ сърдце за рабо-! арть. Госпожа Леандеръ се рад- 
тата си, която сега пакъ ще за- ’ ва и на другитЬ си филми (Ау- 
почне въ Германия. Презъ вре-. рора фонъ Кьонигсмаркъ“, спо- 
мс на престоя н въ Шралзундъ 1 редъ едноименната пиеса на Ге- 
актрнсата е била отрупана съ ши фонъ Шифра и „Пана" спо- 
молби за автограми отъ войни- редъ картината на Фоербахъ). 
цитЬ н сестритЬ отъ червения съ които се е занимавала вече 
кръстъ. Една отъ сестритЪ е мо-1 изчерпателно. Най-много артнет- 
лила съ го.тЬма упорнтостъ За- ката се радва, обаче, че ще ра- 
ра Леандеръ да нзпЪе една пЬ-1 боти пакъ заедно съ професоръ 
сень, което последната сторила |<арлъ фрьолихъ> коПто с вечс 
на ухото и. И въ влака, разбира
се. се разчуло веднага; че Зара завършилъ предварителната ра- 
Леандеръ е между пгвтницнтЬ, < бота около филма „Сърдцето на 

автограми « една царица“, чието снимане ще 
започне презъ идущитЬ седмици.

1 картина
Мансарда: Марселъ рисува. 

Рудолфъ гледа презъ прозоре
ца. Тъй като н Ьматъ огънь, а е 
доста студено, запалватъ печ
ката съ нФкакъвъ рткописъ 
отъ драма на Рудолфъ. Влиза 
Колинъ, премръзналъ, а следъ 
него двама младежи, които но- 
сятъ ядене, дърва и цигари. Шо
нардъ, който върви следъ тЪхъ, 
разказва, откгкде иматъ всичко
то това богатство. Но никой не 
ще да го слуша, и, докато той 
е замечтанъ въ своитЬ приказ
ки, приятелитЬ му се нахвър- 
лптъ върху яденето и го уни- 
щожаватъ. Въ топа време идва 
хазаина Бернардъ, за да си ис
ка наема отъ Марселъ. Но мла
деж итЬ сгк хитри, напиватъ го 
и следъ като достатъчно го лас- 
каятъ, накарватъ го да нмъ раз. 
казва за своитЬ любови при
ключения. Но когато най-после 
той открива, че е жененъ, всич
ки единодушно решаватъ, че за. 
служава да го изхвърлятъ, за
ради неговото морално паде
ние. После раздФлятъ паригЬ 
си. за да може да сн погуляятъ 
въ латинския кварталъ и изли-; 
затъ. Рудолфъ остава самъ и 
продължава работата си. Почук-; 
ва на вратата Мими, и моли Ру- 
долфа да и запали свещь, защо
то нейната е изгаснала, а на 
стълбитЬ е тъмно. Тя тръгва, 
чо скоро се връща, защото е 
забравила ключа си. Сега изгас- 
ватъ и дветЬ свещи; тЬ вър- 
вятъ опипвайки, въ тъмнината, 
и Рудолфъ усп-Ьва да й намФри 
ключа, като го туря въ ключал
ката., Двамата разказватъ въ пЪ- 
сень своята досегашна еждба: 
..Кой съмъ азъ? Чуй!“ Прияте
лите, които чакатъ Рудолфа ви- 
катъ нетърпеливо. Той иска да 
остане самъ съ Мими, но тя ре
шава да тръгне съ него. Двама
та п-Ьятъ любовенъ дуетъ.

П картпна.
Въ латннекпя кварталъ: го- 

л-Ьмъ шумъ и навалица по ули
цата; търговци се налпревар- 
пат!> да предлагатъ своитЬ сто
ки. ПриятелитФ влизатъ въ ед
но кафене-ресторантъ. Докато 
т+> ялатъ, идва Мюзета нФко- 
гашна любовница яа Марселъ. < 
придружена отъсвоя богатъ обо- ; 
жатель Алсиндоръ. Тя се опит
ва да обърне внимание на Мар
селъ, въ което успФва, но съ 
голема трудность- Следъ това

ЕвСЗ
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имаше

по

(Следва)

„Истапбулъ. Вжтрешни нови
ни. Правителството издаде стро
га заповЪдь, съ която се забра
нява на туркипитЬ да носять 
корсети и тесни обувки. Въ за- 
повЪдьта се казва, че тесните [ 
обувки на жената развалятъ ней
ния характеръ и пораждатъ ло
ши мисли. Такива жени сж ви
наги зле настроени и предраз
положени къмъ караница“.

Д, Шампионъ 1)

БРИКЕТОВИЯТЪ ПРЕДАВАТЕЛЬ 
(Приемна стая. Радио и пиано. Бюстъ на Бетовена) 

' Ховенъ и съ идеални ржбове на 
панталоните.

Дъщерята Фифи — абитуренг- 
ка отъ чуждестранно училище 
(въ България) и бждеща кино
звезда.

Мадамъ Брикетова влЪзе нерв
но въ стаята съ пудриерата въ 
ржка и залепна на огледалото.

— Очудва ме твоето спокой- 
мжжо! Още не си се из-

отъ 4 човека оезъ ;------ ------ ■  ....... —**•' —
Въ регистрите по 6овъ’ к°Пт° трЪбваше да дойде 

гражданското състояние при об- 1 
щината то беше записано:

| 1. баща — електроинженеръ, ■
I 2. майка — домакиня,

3. синь — докторъ по медици
на и

4. дъщеря — ученичка.
Ще се задоволимъ да дадемъ 

само следните кратки сведения 
за гореизброените лица:

Бащата — 56 години. Изобре
татели. Съ брадичка, съ очила и 
съ две бемки безъ косми подъ 
лЬвото око.

3®

1 и 
си.

;сеца по-кжено друже- 
, С. А. предаде посред- 

радиопредавателя. въ 
за мача

ИЗЪ ИСТНПТА № РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕТО 
портажъ за 
канския народъ 
на веЬко нововъведение, ведна
га стана жертва на „раднофо- 
ннчната зараза".

Неговиятъ ентусиазъмъ се по
качи извънредно много, когато 
осемь ме< 
ството К. 
ствомъ 
Новокенъ репортажъ з 
Дъмпсей — Карпантие.

Презъ 1921 г. въ Съединени
те Щати б-Ьхи издадени първи-1 се 
тЬ позволителни за

Печ. ..Стопанско развитие“

Съпругътъ преведе на съпру
гата си съобщението и изви на- 
.тЬво десния бутонъ на радиото.

— Разбра ли отъ какво си 
нервна, милинката ми!? Казаха 
ти го по радиото. . . Авторътъ 
на тази наредба заслужава да му 
се построи паметникъ отъ приз
нателните неразведени мжже!

— Ти все знаешъ. . .На как
во ще заприличамъ безъ кор- 
сетъ и съ широки обувки?! . . 
Нека стискатъ, та да не мисля 
за друго. . .

— Разбра ли милинка, защо не 
не ти помогнаха и княжевските 
бани? Толкова пари пръснахъ 
подиръ тия твои нерви! . . .

Съпругата направи гримаса 
срещу радиото и нервно излезе.

Винаги враждуващото помеж-1 
ду си семейство Брнкетови се ■ 
състоеше отъ 4 човека безъ 
слугинята. Въ регистрите по

| по-рано, за да размФнятъ мисли 
| около опитите, които искаха да 
;направятъ тази вечерь съ гос- 
' тнтЬ.

Ямбовъ немаше повече отъ 28 
години, но имаше черни мустач- 
ки, бела яка и любовни връзки 
съ дъщерята Фифи.

Когато той позвъни, мадамъ 
Брикетова довършваше устните 
си предъ огледалото.

Ямбовъ влезе тържествено въ 
позата на Рудолфъ Валентино и 
подаде букетъ. Госпожата по
гали нежно цветята и излезе.

— Останахме сами, Ямбовъ. 
Огледай добре задъ вратите и 
прозорците.

Стариятъ инженеръ отключи 
едно отъ чекмеджетата на бю
фета, взе отъ тамъ нЪ какви ку
тии и извади отъ едната нЪкол- 
ко номерирани бюстчета, изо
бразяващи неговата глава. Тия 
бюстчета, дълги около 3 см., съ
държаха въ кухините си новото 
откритие, — „радиотслевизията“,. 
— опростенъ механизъмъ. ВеЬко- 
отъ тЪхъ имаше задъ ушите си 
по две малки дупчици, чрезъ- 
конто се предава говора и обра
за на говорившия.

ЛТайката — по произходъ отъ 
хайлайфа, 48 години, съгласно 
регистрите на общината, и 40 
години, съгласно легитимацията 
отъ дружеството на вишисткигЬ. 
Съ корсетъ. Личи, че 1гЬкога е 
била блондинка. Шия въ сре
бърна лисица и крака — въ 
змийска кожа. Съ слугиня и 
разширени стомахъ. Тежесть — 
около 100 кгр .Редовна утринна 
радио-гимнастика (безъ резул- 
татъ).

Синътъ — докторъ по меди
цина, съ клиенти — благодаре
ние връзкнтЪ на бащата. Музн- 
контъ-композиторъ; врагъ на 
модерннзъма, почитатели на Бет-

нзборнте. Амерн- ,вайки другите страни Германия, 
чувствителепъ | Белгия, Финландия, Норвегия, 

Швейцария и Чехославня. 
1924 г. Австрия, Испания, 
лия, Холандия и Швеция

Въ 
Ита- 

Холандия и Швеция Въ 
1925 г. Унгария, Летания, Пол
ша и Япония. Въ България ра
диоразпръскването започна 
презъ 1929 г. Съ въвеждането 
на радио-разпръскването сесъз- 

предавателни и 
Ев- 
да 

нови ра- 
се усъ- 

увеличаваха 
Сега тЬхни- 

ятъ брой надминава нФколкоI 
хиляди, а този на радиослуша- 
телите — милиони. Днесъ нищо 
значително не става безъ да се 

Радио- 
всЪко 

средство 
музиката

Годишенъ або
наменти 100 лв. 
за 52 броя. За 
1/, год. — 60 лв. 
Пощенска чеко
ва сметка 2382.

ДИМЧО ТОНЕВЪ
Джазъ пгъвецъ, който съ право 

може да се каже заема овдовя
лото първо място следъсмъртьта 
на известния въ миналото джазъ- 
пгъвецъ Шаранковъ. Г-нъ Д. То- 
невъ за кратко време стана лю- 
бимецъ на софийската публика, 
особено съ гастролите му въ му- 
зикъ-хола Силаги. Научаваме се 
че наскоро ще го чуемс и на 
грамофонни плочи.

разпръсне по радиото, 
вълните по-бързи отъ 
друго съобщително 
пренасятъ речьта и 
презъ пространството и ги раз- 
пространявагь мигновено 
всички краища на света.

Инж. Ас. Мариновъ

дадоха много 
приемни радиостанции. Въ 
ропа и Америка започнаха 

строятъ стотици 
радиораз- диостанции, а старите 

пръсквателни станции. Отъ този , вършенствуваха 
моментъ тЬхното число нараст- мощностьта си. 
на извънредно бързо. На 1 
мартъ 1922 година тЬ вече доо- 
стигнаха 60, презъ ноемврнй 
сжщата година 564 а презъ 
1924 год. — 1105.

Числото на радиослушателнтЬ 
презъ тези три години надми-; 
наваше 2 милиона. Въ Европа, 
презъ 1920 год. радиостанциите 
на Германия и Холандия преда
ваха политически и икономиче
ски новини само на известни 
заинтересовани среди. Поради 
много причини властите забра
няваха използването на радио
приемниците.

Този въпросъ беше разре-| 
шенъ едва две години по-касно 
следъ дълги посредничества 
отъ страна на радиолюбителятЬ. 

Презъ февруарий 1921 год. 
започна предаванията си офи
циалния френски предаватель 

• „Айфеловата кула“, а презъ 
ноемврнй сжщата година част
ното дружество „Радиола“.

На следующата година въ Ан
глия се извършиха нЪколко ва
жни предавания; боксовия мачъ 
Леви-Карпантие, единъ големъ 
концертъ, речьта на Уелския 
прннцъ къмъ скаутите и др.

На 18 октомврий 1922 г. се ос
нова големото дружество за 
радиоразпръскване „ВгШзй Вго- 
абсазПпд Сошрапу“. На 14 но- . 
емврий сжщата година радиоо- ■ 
станциите въ Лондонъ, Манче- 
стеръ и Бирмингамъ започна
ха своите предавания подобно 
на Америка съ репортажъ вър
ху изборите.

Другите страни последваха 
примера на Англия и Франция. 
Въ 1922 год. откриха радиофо- 
нична служба Дания, Русия и 
Аржентина. Въ 1922 год. догои-

ствие 
бръсналъ!

Съпругата имаше основание 
да се сърди, защото инженеръ 
Брикстовъ беше поканилъ за 
тази вечерь своя кржгъ отъ близ 
ки и познати по случай 30 годи
шния си юбилей. (Шумни юби
лей правятъ само ония „заслу
жили“ люде, които не сж дали 
нищо на родината си. Понеже 
Брикетовъ беше далъ вече не 
само на родината, но и на чо
вечеството неколко крупни изо
бретения въ областьта на елек- 

I тротехниката, реши да отпразд- 
нува юбилея си само между ин- 
тименъ кржгъ отъ познати).

Напротивъ той беше доста не- 
спокоенъ, понеже мисъльта му 
се въртеше все около неговото 
ново откритие. Неспокоенъ бе
ше и за това, че очакваше всеки 
моментъ да позвъни помощни- 
кътъ му, електроинженеръ Ям-


