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Мара 
Белъ

или 
гдеим да из- 
5 си, особе- 
наложи. На- 

прпиЪръ нЪкоя политическа 
□ или пъкъ изпълнительгь 

разболялъ или нЪкое не-

Подробната програма на всички наши и 
чужди станции.

Отгь 31 до 6 априлъ

ИЗЛИЗА ВСЕКИ ПЕТЪКЪ ВЬ12 СТР Цена 3 лв, 
СЪДЪРЖАНИЕ:

Годишанъ абонамеять 120 яз аа ‘2 броя независимо отъ 
кои брой ставате абонатъ (л безплатна првми!Мд Ь^о-

Франсоазъ Делилъ
При първите вълнения, тру

пата се разпръсва и само следъ 
шесть години, артистите се съ
бират* наново презъ 1799 год. въ 
Театъръ Франсе на улица Рише 
льо. който току що е бил* по
строен* отъ архитекта Дуй. Ко- 
меди Франсезъ остава тамъ окон
чателно презъ целия деветна
десети векъ до наши дни, обо
гатявайки репертуара си съ пие-
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разбиратъ занаята си и 
дълбоко своето из-

„Комеди Фран- 
сезъ“ е най-ста- 
риятъ и най-пио- 
чутият* театъръ Ионелъ 
вб Франция, как- 
то по разнообразието и 
богатството на репертуа
ра си, така и по непре
къснатата нишка на тра
дицията си.

На 21 октомврий 1680 
год. Дюдовикъ XIV събрал* 
въ една трупа артистите 
отъ Бургонския Домъ (Нд- 
1е1 йе Воиг^о^пе) и тия 
на Генего, т е., трупата 
на Молиеръ, която въ 1673 
год., следъ смъртьта на своя 
шефъ, беше прибрала артистите 
отъ театъра Маре. Така, Коме- 
ди Франсезъ наследи репертуара 

■ и сценичнпте традиции на Кор- 
нейлъ, Расинъ и Молиеръ.

Отъ 1689 год. до 1770' г. но
вата трупа играе въ залата на 
улица „Фосе Сенъ Жермеиъ де 
Пре" понастоящем* улица „Ста
рата Комедия", комедиите на

ватъ отъ първостепенни артисти, 
които 
уважават* 
кустао,

Комеди 
проникната 
работи за усъвършенствуване на 
френския език*, на френската 
литература, продължава, отъ 
два вгъка и половина насам*, да 
изпълнява високо културната 
си дейност*, за славата на Фран
ция и за доброто на човече
ството.

Комеди Франсезъ въ София 
Технически отд Ьлъ: —

Построяване антипаразитна антена. 
34-1суперъ .Желозо Г46Р“ за кжен 
и срЪлни вълни — народенъ мо- 
лелъ. Универсаленъ конверторъ 
за кжеи вълни — схема и подроб
но описание. Поща

ФАВОРИТКАТА, опера оп Доито — очертана

Франсезъ, дълбоко 
отъ съзнанието да

ситгь на Викторъ Юго и на Ал- 
фоедъ дьо Мюсе. На 8 мартъ 
1900 г. театърът* става жерт
ва на пожаръ. Възобновяват* го ( 
по плановетгь на Гаде. Въ нача- : 
лото на миналата война Комеди : 
Франсезъ прекъсва представле- ' 
нията си. Следъ неколко месеци , 
тя започва наново да играе, по- > 
държайки морала на тила съ 
бойкото вдъхновение на Корней- 
ла. съ дълбоката ирония на Мо- . 
лиера и съ затрогващото въоду
шевление на патриотичните 
маршове.

Днесъ, Комеди Франсезъ про
дължава да б/Кде „славата на 
френското драматично изкуст
во“. Тя е единъ театъръ, който 
налага на публиката дарови- 
титгъ автори. Тя е единъ музей, 
който запазва въ репертуара си 
всички стари и нови творби отъ 
богатата театрална съкровищ
ница на Франция. Тамъ се прие
мат* смщо и неиздадените пиеси 
на млади автори.

Главният* с
Комеди Франсезъ, Едуардъ |

, речь
| се о

КОМЕДИ ФРАНСЕЗЪ, ВЪ СО®ИЯ
Ренаръ, на Мариво и трагедии- 

' те на Волтеръ. После, следъ 
. дванадесето представления въ

Тюйлери. кмдето се играе пре
миерата на„Севилския бръснарь“

.1 отъ Бомарше, трупата се на- 
I втанява въ театъра, който е на- 

В; стоящият* Одеонъ. Тамъ тя 
/фч остава до революци-

ята.

Какъ да си служимъ съ 
поограмИ на Радио-свЪтъ
Преди всичко читательть, кой

то получава вестника, требва да 
си даде трудъ да прегледа ве
стника обстойно, съ червенъ 
моливъ въ ржка, и да отбеле
жи какво го интересува, като се 
съобрази съ свободно време, 
съ което разполага. Ние полага
ме всички грижи да направимъ 
програмата прегледна и читате- 
льтъ да може лесно да се сра
зи съ нея. Най-интересното отъ 
програмата се вади нановъредь 
или се напечатва съ по-чернп 
букви, но въпр-Ькн всички все 
пакъ остава н-Ьщо, което е на
печатено съ обикновени букви. 
Ние печатимъ съ черни букви 
само това, което ние нам-Ьримъ 
за добре, а читательтъ има съ- 
всемъ другъ вкусъ отъ нашия 
и сигурно ше нам-Ьри въ про
грамата много интересно отъ 
това, което ние ваднмъ на човъ 
редъ.

Често пгктн нашитЪ читатели 
се сърдятъ, че оповестената 
програма понякога не се изпъл
нява, а имъ се сервира нФщо 
друго. Топа не зависи огь насъ, 
а стапцнигЬ, наши или чужди, 

>и. понЬкога сж прнну/
администраторе | мЬнятъ програмите 

на Комеди Франсезъ, Едуардъ'по к?гато И^1Ъ се 1 
п I прпмЪръ ИЪКОЯБурде, процежда успгъшно отъ „д„ пъкъ 
четири години насам* тая двойна се е разболялъ или никое не- 
роля на най-големия френски | предвидено събитие.
театъръ. Получените морални | Ние получаваме програмигЬ 
“ материални „ти X-
рятъ красноречиво за блестя- ■ §а за последнптЪ евентуални 
щото изпълнение на тая мисия.1 промЪни, но въпрЪки всичко 

По пмтя на обновлението на пакъ се случватъ такива.
постановките на пиесите въ 
рамките на традиционното, 
Едуардъ Бурде работи съ една 
трупа отъ 56 артисти, отъ кои
то 34 сж .сосиетеръ“. Тия най- 
разнообразни таланти изразя
ват* животъ върху сцената съ 
най-прости средства, безъ да се 
отказват* отъ установеното 
вече благородство въ играта. Тая 
трупа е наистина единствена 
въ света. Всички членове иматъ 
големото съзнание за духа на 
Молиеровия домъ, въ който и 
най-малките роли се изпълня-
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АНТИПАРАЗИТНА АНТЕНА
Суперътъ

мартъ

ЕТ 9
'«ЯЛ®1*

5—1.0
о

д—т—В
I

а

19.61 и

вълни 30.96 мКД си

(25.29 и 41.49); въ 19.15; 21.15; 23.00;
Да 25.29,

13.97,

(25.29, 41.49);

следъ
както

кафявъ

,ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА1

СЛУЖБА

-2Г

спе- 
мниго 

зпишемъ 
евтина

Недейте 
месеца

вентното 
на ЕФ9

Н1СЕУ1ТОАЕ Е.46А
2 ОМОЕ

„Септетъ' 
Оперетни

658 кц. 
ючи.

МЮНХЕНЪ 405 р
21.15 Опереяъ 
.......Л О1 1С ” -

, изп.
Обо- 

времс; 
новини. 
1. Влю-

_йИ ЧС1 

№

[очнвка.
хра- 
Нев-

НА ФРЕНСКИ: въ 14.
1.45 (30.96

>ь).
20.45; 22.10; на унгарски: 19.50; на френ-

маслото; 2. 
ижи за зимнитТ» 
(ремснна хромота 

. Ползата отъ р!>- 
5. Люпене па нуй- 
(рапила за коиснъ- 

Съвети за биг-хо-съ-

ВеЙ>а1Й 
I 31 мартъ |

теоритична схема и монтаженъ 
планъ, голЬмъ формат-ъ. Монти
рането на този суперъ е много 
леко и не представлява мъчно
тии за нашитЪ читатели. На
стройката се извършва по след
ния начннъ: фреквенца467 кило- 
цикла на осцилатора даваме на 
букситЬ „антена-земя“, като при- 
емникъгь е настроени на 190 м. 
Регулираш» се тримеритЬ на два- 

виденъ, защото малцина радио- та МФТ. Приемаме една станция

^ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА
1ИТк: БЪЛГАРНЯ,МГОСААВИЯ,РОМЪНИЯ,ТУРЦИЯ^

3%
№

4 = жълтъ 5 ■=
6 = синь 7 = ■
8 = сивъ 9
ТЪлото 

или ( 
лФво.

Едияиятъ краИ е втората циф
ра.

Крягчето въ срЪдата е число-

На всички наши читатели е из
вестно, че отводътъ на антената 
— т. е. вертикалната й часть — 
требва да бъде шир- 
мованъ. Въ радиомагазяннтЪ се 
продава спецналенъ кабелъ за 
антененъ отводъ: жицата е изо
лирана съ дебелъ слой диелек- 
трнченъ материалъ, който е по- 
крить съ метална обвивка; тази 
обвивка, именно, трЪбва Да се 
заземи. Обикновениятъ брони- 
ранъ шнуръ не е подходящъ за 
цельта, поради значителни^ за
губи въ изоланта и капацитнв- 
нитЬ загуби. Колкото За 
циалнигЬ кабели, тЪ съ 
скъпи. Ето защо ще 
построяването на една 
антипаразитна антена.

Антипаразитната уредба на ан
тенната ни инсталация се съ
стои отъ два високофреквентни 
трансформатора. ВсЬки транс - 
форматоръ се състои отъ една 
картонена тръба за бобини съ | 
три намотки (2 см. диаметтръ).

Намотката „АТ“ има 250 на
вивки 0.2 копринена или памуч-

е г гъ
Отъ 

тази намотка 
навивки отъ 
навиването е

навивка

въ 8.15 и

съпротивле- 
ома) е 

и зеле-

Така, напр. едно съпротивле
ние 200 ома е червено, съ черенъ 
край и кафява точка. Единъ 
блокъ 3.000 см. е оранжевъ, съ 
черенъ край и червена точка. 
Едно съпротивление 50.000 ома 
е зелено, съ черенъ край и оран
жева точка. Едно 
ние 1 мегомъ (милионъ 
кафяво, съ черенъ край 
на точка.

„ЦвЪтниятъ кодексъ" не пред
ставлява особени предимства, за- 
щото при изгарянето на съпро
тивлението изчезва боята, а отъ 
друга страна, между р ад построи- 
телитъ се срЪщатъ и далтони
сти.-Напр. съпротивлението 3000 
см., далтопистътъ може да взе
ме зц 3.000.000 ома, ако черпена
та точка му се види зелена...

АНТЕННАТА БУКСА НА ПРИЕМНИКА 
типъ „Бергманъ", която се упо
требява въ телефоннитЪ инста
лации и пр. Следъ като прека
раме шнура презъ тръбата, по
ставяме щекеритЪ на краищата 
на шнура и ги включваме въ бук- 
ситЬ „С1“ и С2“. Самата тръба 
прикрепваме къмъ стената — 
тръбата може да се разчлени иа 
отдЬлнн парчета, ако условия
та го изискваш» — частитЪ, оба- 
«е, трЪбва да бждатъ споени 
помежду си. Повтаряме: антек- 
ннятъ трансформатор! требва 
да се постави съвсемъ близо до 
отвода, най-много на 30 --40 см.

Вториятъ трансформаторъ ще 
се постави до приемника. Двата 
края на шнура ще се дадагь на 
„СГ‘ и „С2“; буксата .,А* ще се 
свърже съ антенната букса на 
приемника чрезъ единъ блокъ 
100 или 200 см. Краищата „Т“ и 
„М“ се свързватъ съ кутията.
ДВЕТЪ ТЕНЕКИЕНИ КУТИИ И 
ТРЪБАТА СЕ СВЪРЗВАТЪ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМЕЖДУ 
СИ И СЕ. СЪЕДИНЯВАТЪ 

СЪ „ЗЕМЯТА“.
Хоризонталната часть на анти- 

паразитната антена трЪбва да 
бъде доста дълга — около 30 
метра. Ако не може да се прека
ра единична жица, ще се изпол
зуваш» две по 15 метра или три 
по 10 метра. Благодарение на 
двата трансформатора — еди- 
ниятъ до антената, а другиятъ 
до апарата — индустриалните 
паразити ще изчезнать или ще 
се намалять съ 90%, Ще се на
мали значително и силата на ат
мосферните паразити, 
забравя, че следъ 1—2 _ ,
атмосферните паразити ще поч- 
натъ да смущаватъ приемането. 
Требва да отбележимъ, че наша
та антипаразитна антена не се 
нуждае отъ гръмопредпазитель. 
Ако мълнията удари антената 
шансътъ е, впрочемъ много по- 
малъкъ, отколкото да спечелишъ 
милиона иа Б. Д. Л, — зарядътъ 
ще мине презъ намотката „АТ“ 
иа първия трансформаторъ, ко
ято ще изгори, Заземлението 
требва да бъде отлично — тръ
бата требва да се свърже съ не
го отвънка, а не въ. самата стая.

ЗТ1 „ЖЕЛОЗО Г 46 Р“ 
съ„Филипсъ“ лампи

Суперътъ „Желозо“ Г46Р е 
пай-малкиягь отъ серията „Же
лозо“, но по качествата си той

1 не отстъпва иа по-голЪмитЬ апа
рати: той е наистина единъ на- 
| роденъ суперъ. Бобините му с«ъ 
блокътъ 1911 и междинните тран
сформатори 691 и 692. Блокътъ е 
за два вида вълни: къси (16-52) 
и средни (190—580 м.); обхва- 
тътъ „дълги вълни’ не е пред-

2.400 лева
преведени по пощ. чек. с/ка 2139: 
разноски по изпращането съ за 
сметка на фирмата. Требва 
отбележимъ, че въ комплекта 
влизатъ лампите

ЕК2 — ЕФ9 — ЕБЛ1 — А31 
„ФИЛИПСЪ МИНИВАТЪ"

На всички наши читатели пре
поръчваме супера „Ж е л о з о 
Г46Р“, който е икономиченъ въ 
всеко отношение и благодарение 
на новите лампи е равенъ на 
обикновенъ 4+1 суперъ.

„ооьоир соое“
Американските съпротивления ] то иа нулите следъ първите . 

и блокъ-конденсатори не носятъ!две цифри, 
указания, както европейските, 
напр. „I мегомъ“, „200.000 ома“ 
или „10 килоома". Тръстътъ на> 
американските радио-фабрикан
ти е установилъ цветенъ ко
дексъ, съ който отчитането е 
много лесно. Избрани съ 10 цве- 

съответствуващи на цифри-

НА АНГЛИЙСКИ: въ 8.15 и 11.00 (вълни 49.59, 41.49, 30.96, 
25.53, 19.82); въ 13.30; 15.15 и 18.00 (вълни 41.49; 41.29, 
25.29, 19.82. 16.84, 13.92; въ 20.00; 22.50 и 23.45 (вълни 
49.59, 41,49, 30,96, 5.53, 19.60): въ 24.00 и 1.30 (вълни 
49.59, 41.49 и 30.96).

НА БЪЛГАРСКИ: отъ 21.00 до 21.15 на
49.59 и на срЬдни вълни 261 м.

------------------------1.15
1.45 (30.96 и 49.59).

НА НЬМСКИ: въ 7.30 (30.96; 49.59); въ 14.30 (13.97, 
41.49); въ 22.00; 21.15 (30.96 и 49.59).

НА ИТАЛИАНСКИ: въ 8.30 (30.96 и 49.59); въ 14.45
25.29, 41.49); въ 20.30 и 23.45 (30.96, 49.59).

НА ИСПАНСКИ: въ 16.00 (16.84; 25.29; 41.49); пъ 24.30 (30.96, 
49.59).

НА СЪРБО-ХЪРВАТСКИ: въ 22.45 (30.96. 4939).
НА ТУРСКИ: въ 18.55 (19.60, 3132).
НА РУМЪНСКИ: въ 22.30 (30.96, 49,59).
.НА ГРЪЦКИ: въ 20.10 (19.60, 3132).
НА УНГАРСКИ: въ 22.15 (30.96, 49.59).
НА ЧЕХСКИ: въ 8.00 (30.96, 4939); въ 15.45

пъ 21.45 (30.96; 49.59).

ТРУБАДУРЪ 
опера огь Верди. 1.00 Танци.

РИМЬ (киси вълни)
Вълни 19.61 и 31.15 8.50 Симф. 
конц. 16.40 и 25.40 11.30 Араб
ска музика. 16.83 и 19.61 12.15 
Меса; 13.30 Муз. легенди. 19.61 
и 25.40 14.35 Симф. конпергь. 
15.25 Лека музика. 16.83 и 25.40 
16.30 и 17.05 Оперни откъсле
ци и симфонии. 19.61 и 25.40
18.15 Симф. конц. отъ Фло
ренция; орк. „Четра". 25.51 и 
31.02 20.30 Плочи. 31.15 21.40 
Турски песни. 19.61 и 25.40 
22.00 Римъ I.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
21.15 „Спящата хубавица“ — 
муз. фантазия. 22.30 „Къса мес- 
са“ (Доре). 22.50 Концергъ: 
Конц. (Купренъ); Две звучни 
картини (Арба); Сюита българ
ски мелодии за сгруиенъ орк. 
(Лангь).

! 20.30 Точно време; исторически 
календаръ; новини; изгледи 
за времето.

20.50 Забавна музика.
21.00 Концертъ на Екатерина 

Апостолова, сопрано:
1. Приспивна песень (Мо- 
цартъ). 2. Славеятъ (Алаби- 
евъ). 3 Ария изъ операта 
„Донъ Паскуале“ (Доннцети).
4. Ария изъ операта „Севил
ския бръснарь" (Росини). 5. 
Валсъ изъ операта „Ромео и 
^‘Жулиета“ (Гуно).

21.30 Концертъ на Александъръ 
Вегъ, унгарски виолонистъ.

22.00 Оперетни откъслеци:
1. Потпури изъ оперетата „Вик
тория и иейниятъ хусаръ“ 
(Абрахамъ) дир. автора. 2. 

те обича както азъ 
изъ оперетата

1 (Лехаръ), изп. Ги- 
Хер- 
орке- 

опере- 
. Мои-

•____
въ началото на обхвата и регу
лираме осц. и настр. тримери; съ 
падинга (№з) поставяме Щут- 
гартъ на мЪстото му и пакъ до- 
настройваме началото на обхвата. 

Цената на комплекта „Желозо 
Г46Р“ е намалена до минимумъ, 
съ цель да се популяризира мон- 
тажътъ у иасъ: 2.550 лева. За 
читателит! на „Радио - Св-Ьтъ" 
комплектътъ части ще струва 
само

диномъ; Могь дилбера н^мл: 
Крадемъ ти се; Мари моме; Иг
рали се врани коне; Духни хла- 
ждане; Кълнемъ ти се; Сърдо 
моя. 21.30 Конц. на женското 
музикално дружество въ Нови- 
Садъ. 22.10 Отъ кафапа. 23.00 
Дрездеискиятъ квартетъ: Лер- 
хенъ-квартетъ (Хайднъ); кв. 
оп. 59 (Бетовенъ).
ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
20.15 ПролЪтенъ концертъ: 
Конц. ув. (Голвинъ); изъ „Па- 
лячи’ (пЪе Чеботарн); Про
летни гласове (Ерна Закъ); Ти 
си мое щастие (Джили). 21.15 
Руска музика, изп. виенскътЪ 
филхармоници, дир. Вайсбахъ: 
Руски великдень (Р.-Корса- 
ковъ)г, сюита изъ „Любовьтз 
къмъ три портокала“ (Проко- 
фиевъ); Конц. за циг.- и орк. 
(Глазуновъ), солистъ Брукба- 
уеръ; УЬта симфония — пате
тичната (Чайковски).

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв.
20.30 Дойчл. 22.30 Пл< 

КЬОНИГСБЕРГЬ 291/100/1031 кц.
21.15 „Въ страната на усмивки
те—оперета отъ Лехаръ. 22.40 
Плочи. 23.30 Бреслау.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 6 кв. 527 ПЦ.
21.00 Великденски ггЬсни. 22.30 
Плочи. 23.15 Акордеони.

МИЛАНО 369 м. 50 нв. 314 кц.
22.00 Лека музика. 23.15 „Мис- 
са Жукунда“ (Витадини). 24.15 
Танци.

ВЕЧЕРЬ
17.00 Част» за селото: Народни 

пЪсни и хора. изп. Софийска
та Кореняшка група: Стопан
ски съвети: 
1. Какъ се мие 
Пролетни грн 
посТ.пн; 3. Пг 
при коия; -I. 
досеялката: Г 
четата: 6. П| 
дитФ»; 7. ( 
бирачитЬ.

18.00 Част, за детето: 
Участнупагь: Н. Балпбановъ, 
груп. „Детска радости“ и др.

19.00 Забавна и танцова музика. 
19.45 Танцова музика изп. Джазъ 

орксстра при д-во „Славянска 
беседа".

ОБЪДЪ
11.30 Праздниченъ концертъ: ; 

1. Увертюра „Еврианта" (Ве- ; 
беръ), дир. Шилингсъ. 2. Кон- ; 
цертъ № 5 въ ла мажоръ за ; 
цигулка и оркестъръ (Мо- 
цартъ), солистъ Иозефъ Волф- 
щалъ. 3. Симфония № 8 въ 
фа мажоръ оп. 93 (Бетовенъ), 
дир. Хаисъ Пфицнеръ.

12.35 Слово за носене кръста 
въ живота, говори архиман
дрити Стефанъ.

12.50 Хоралъ, „Зовя те Христе“ 
(Бахъ), изп. Филаделфийския 
симфониченъ оркестъръ. дир. 
Стоковски.

12.55 Народни пЪсни, изп. Геор
ги Стапсвъ и народната сед- 
морка:
1) Триста пушки пукнали. 2. 
Стуянъ на Рада думаше. 3) На 
клади Добри сед-Ьнка. 4) Ка
вали свирятъ дойне ле. 5) Сно
щи си отидохъ. 6) Мсчкадар- 
ска ръченица.

13.30 Точно време, новини; из
гледи за времето.

13.35 Забавенъ концертъ на Са
лонния оркестър!.:
1. Поздравъ отъ Виена, пот- 
пури (Нико Досталъ). 2. Се
ренада на цЬлувката (Михели).
3. Славянски тлнцъ .№ 10 
(Дворжакъ). 4. Менуетъ (Па- 
даревски). 5. Испанска рапсо- 
дия, (Рихард!»). 6. Парада на 
о.ювенптТ» войници (Йеселъ).

14.25 Търговски съобщения.
14.30 Забавна и танцова музика.
15.30 Край. БЪЛГАРСКИ ПРЕДАВАТЕЛИ: 7.20; 13.15; 20.30; 22.45.

БЪЛГРАДЪ: 730; 14.00; 20.10; 22.40; 23.40.
ЛЮБЛЯНА: 20.00; 23.00.
АНКАРА: 12.30; 19.10; 22.15; на български: въ 14.30 и 18.30; 

на френски: 14.00; 21.00; на английски (21.15); на гръц
ки: 13.45; 18.45 (на дълги вълни 1648 м., 19.74 на обЬдъ, 
31.70 печерь),

БУКУРЕЩЪ: 14.00; 20.45; 22.10; на унгарски: 19.50; на френ
ски, немски, английски и италиански: отъ 23.45.

БУДА-ПЕЩА I: 9.45; 14.45; 20.15; 22.40; 1.05: инф. на нем
ски, итап., англ., френски и есперанто: отъ 24.00. Буда
пеща II: инф. на унгарски, словашки и руски въ 21.00

УРОЦИ ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКЪ ОТЪ ИТАЛИЯ
ЗА НАЧИНАЮЩИ: въ понедЬлникъ, срЬда и петъкъ въ 18.40 

— къси вълни 25.51 и 31.02 и радио-Бари 283 м.
ЗА НАПРЕДНАЛИ: псЬка ежбота въ 19.50 на къса вълна 31.15 

м Римъ I и Милано.
Туристическа хроника на

22.00 на вълни 25.51

СОФИЯ
Варна, Стара«3агора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршове. 7.10 Лека музика.
7.30 Шопски пЪсни и хора, 
Бнстришката четворка. 8.00 1 
дрителни думи; точно 
църкопенъ календаръ; н 
8.15 Забавенъ концертъ: 1. 
бена, валсъ (Бергеръ). 2. Браво, 
браво (Досталъ). 3. За тебе (Бу- 
ланже). 4. Испанска серенада 
(Мачиоши). 5. Кавалкада (Тоде- 
шн). 6. Далеч!» отъ бала (Бер
геръ). 7. Шастливиятъ Гентъ 
(Буланже). 8. Болеро (Буше- 
ронъ). 9. Горския виртуозъ, пол
ка (Депрансъ). 8.45 Пс 
9.00 Божествена служба отъ 
ма паметникъ Александъръ 
ски.

та, с 
т1з 0—9:

0 = черенъ 1 _______
2 = червенъ^З = оранжевъ 

5 -» зеленъ 
= моравъ 
= бЪлъ.

на съпротивлението 
блока е първата цифра въ

български езикъ: всЬки петъкъ въ 
и 31.02.

на изолация. Навиването 
типа 'пчелини килийки*. 
двет! страни на 
навиваме 50+50 
сжщата жица, — 
стегнато, навивка дз 
(навивкит-Ь С1—М—С2).

ВсЪки трансформаторъ се по
ставя въ една метална кугия 
(напр. праздна кутия отъ кон
серви), въ която се пробиватъ 
5 отвърстия 8 мм. за за 4 изоли 
рани букси и за двойния шнуръ. 
За всЪка кутия ще се нтправи 
тенекиени похлупакъ, кой го ще 
се запои добре къмъ кутията — 
съ други думи, кутията ще се за
твори „херметично“, за да «.е 

избЪгнатъ атмосферните влия
ния,

Единиятъ трансформаторъ ше 
се монтира колкото е възможно 
пт-близо от-ь началото иа отво
да, подъ стрехата напр. Буква
та „А“ ще се свърже съ отво
да съ помощьта на единъ обнк- 
венъ щекеръ— щекерътъ и бук
сата ще се залеятъ съ смола. 
Краищата „Т“ и „М“ еж свърза
ни съ металната кутия.

Като отводъ ще се употреби 
обикновенъ двоенъ шяуръ. Той 
ще се постави въ метална тржба,

слушатели използувагъ тоя об
хвати. Смесктелната лампа . е 
ЕК2 „Филипсъ"; междиннофрек- 

усилване е възложено 
„Филипсъ“, фамозенъ 

пентодъ съ „хлъзгаща се“ харак
теристика; детекцията, автома
тичната контрола на звука (дей
ствуваща върху две лампи) и 
крайното усилване се извърш
ваш» отъ дуодиодапентодъ ЕБЛ1 
„Филипсъ". Прнемникътъ имъ 
ржчна регулация на силата на 
звука, тонъ-бленда, контакти за 
грамофони.

Монтажна кутия съ комплекти 
части за този суперъ може да се 
изпише отъ д-ръ инж. Петъръ 
Иванови, бул. Дондукови 23, Со
фия. Въ тая кутия влиза шаси 
съ скала съ надписани имена на 
станциите, блокътъ 1911, двата 
МФТ, електродинамиченъ висо
коговорители „Желозо' 3 ватови, 
силови трансформаторъ „Жело
зо“ и всички останали материали. 
Къмъ кутията сж приложени

. 100 кв. 740 чц. 
конц. (вж, Бре

слау). 21.15 Джазъ.
ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц- 

18.45 Симф. концертъ. 20.20 
Тристанъ Бернаръ преди ми
крофона. 20.30 „Брюмелъ“, опе
рета отъ Ханъ. 23.15 Цигул
ка. 23.45 и 1.00 Лека музика.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
21.30 Ритъмъ и танци. 22.00 Отъ 
„Театро Санъ-Карло“ въ Неа- 
полъ

•рия и 1.« 
, абрахамъ) 
„Никой не те 
те обичамъ“ 
„Паганини“ (Л 
та Алпаръ сопрано и 
бертъ Гро, тенори, съ 
стъръ. 3. Потпури изъ < 
тата „Теменужката отъ 
мартръ“ (Калманъ). 4. Потпу
ри изъ оперетата „Дъщерята 1 
на Лесничея“ (Ярно). 5. Пот- 
пури изъ оперетата „Пара- 
дътъ на любовьта" (Шерщш- 
геръ). 1

22.35 Търговски съобщения. 
22.40 Забавна музика.
22.45 Новини. 1
22.55 Танцова музика.
24.00 Край 
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц 
19.74 м. сутринь; 31.70 вечерь

12.50 Турска музика. 13.30 Пъ
стра музика. 18.05 Джазъ. 19.30 
Индже-сазъ. 20.30 Турска му
зика. 21.30 „Септотъ’ (Бето- 1 

! вени). 22.00 Оперетни селек- 
1 ции. 21.40 Виртуозна музика.

23.00 Джазъ.
БРЕСЛАУ 316 м. 950 кц. 110 кв.
21.30 Оперенъ концертъ, съ уч. 
на Марта Роси и Герхардъ 
Хюшъ. 23.45 Танци,

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546 .
11.00 Бож. служба. 13.30 Кон- 
цертниятъ орк. 15.00 Цигани.
16.45 Дуети на „чембалумъ“. 
17.10 Танци. 19.05 Плочи. 20.25 
Творби на Шопенъ. 23.10 
Джазъ. 24.20 Цигани.

БУДА-ПЕЩА II 834/10/359
21.25 Пролетни мелодии. 21.55 
Цигани.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 нп. 823 кц. 
БРДШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

11.30 ОтъАтенеума. 13.02; 13.30 
и 14.20 Лека музика. 16.50 Пло
чи. 18.17 Фанфари. 19.15 Любов
ни дуети. 20.05 Петре Мундеа- 
пу и Констанца Бждеско пЬ- 
ятъ. 22.30 „Прилепъ1ъ“, опере
та отъ Щраусъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц
21.30 Го.тЬмъ зперенъ ко.чп. 

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 КЦ.
7.45 — 8.40 Утр. програма. 10.40 
Бож. служба. 13.00 Забавна му
зика; Пика дама, ув. (Супе); 
Сашипка, руско потпури; Лн- 
белай; Птнцепродавецътъ. 13 35 
Танци. 14.00 Инф. 14.10 Народ
ни песни, пЬе Бора Янпчъ; 
Ено сърдцу момъ радости: 
Вихъръ ружу;Разбо.тЬ се Грип
на; Вино ппю; Бей Туране; Ой 
девойко. 15.00 н 15.40 Плочи.
16.45 11 хафтаймъ на мача Юго- 
слання—Румъния. 18.05 Наро
дени част, — орк. и солисти.
19.30 Танци. 20.10 Инф. 20 10 
Народни пЪснп, пЪнгь Зорка 
Катпнска и Войсланъ Магие- 
внчъ: Пиенице; Лой Альо, Гя- 
урко мила; Ппянъ ндемъ; Гра-В
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априлъ

Хажаръ,

това

разходка

Па-

говори

еднс
19.20

въ

/

Аи

18.45;въ

Остра-

<^^^ИМ^ОРММ|ИОМЦА СЛУЖБА

РАДИО ЛАМПИ 
НЬМЙ ПОДОБРИ отьтьхь

Брилянтна 
Ритьмъ и танци.

жа сви-
Дими-

1 къмъ 
(Бизе). 3.

ДФломъ-
Жил

ена, пФ- 
зтетич-

ма- 
изп.

орк.,
23.30

ВЕЧЕРЬ
18.00 Часъ за семейството : 

Забавна музика:

Лз- 
в) 

ро-

> се
8.30

ме. 1__ _.
Гължбовско 
валъ Генчо 
ри момне 
стова __
3. БФло агне, кларн 
денъ оркестъръ. • 
хоро.
7.45 3:

2. Запрани Ва- 
лгощи отндохъ 
Чакай ма Ма

на
'ервусъ 1

шски
:днтъ

менто 
Инф.

6.
____ Га-
1ТОННО ₽У-

21.45 Брилянтна 
ПФсни и ритми.

| 2 .!х-априлъ |

НА НЬМСКИ: всички германски станции въ 8.00: 13.30: 15.00: 
21.00; 23.00; 1.00.

НА БЪЛГАРСКИ: отъ Лайпцигъ (382 м.) и кжса вълна 31.38 
м. въ 20.45; 21.40; 23.45.

НА ФРЕНСКИ: отъ Щутгартъ (523 м.), Лайпцигъ (382 м.) 
въ 18.15; 21.15; 22.15; 23.15; 24.15; 1.15. 

Хомбургъ (332 м.) въ 18.15; 21.15; 22.15;(Смет
14.25 Т-
14.30 Зь
15.00 Край.

Кьолнъ (456 м).
НА АНГЛИЙСКИ: отъ 

23.15; 24.15; 1.15. ’ ‘ ‘
огь Щу,гвр,ь (523 л) вь 24.15.

..г.: отъ Бреслау (316 м.)

Виена (507 м.) въ 23.45.

Чувствителност!», селективность, тонъ, ЕЛЕКТРОНЪ 
4+2 супери* съ най-нови европейски лампи „ВНЛВО*. три 
™=. сь н»й-„

Николай Джебаровъ_____

.......

I 1

прано съ 
2. Защо 
рико Карузо теноръ съ съ
проводъ на оркестъръ. 3. От- 
като ги видФхъ (Шуманъ), 
изн. Еми Бетендорфъ сонрано 
съ съпроводъ на пиано. 4. Ун
гарски танцъ № 1 (Брамсъ), 
изн. Хуберманъ цигулка съ 

съпроводъ на пиано. 5. Прслю- 
диумъ оп. 102 (Регеръ), изн. 
Куленокампфъ цигулка съ съ
проводъ па пиано.

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

’ Вълни 19.61 и 31.15 &00 Цигу- 
ларьтъ Пелнчия. 8.50 Клави- 
синъ. 16.40 и 25.40 11.30 Араб
ска музика.
16.83 н 19.61 12.15 Танци; 13.30 
Народни пФсни.
19.61 и 25.40 14.35 Вокална муз. 
и сола, саксофонъ; 15.15 Орк. 
„Четра*. 16.83 и 25.40 16.30 и 
17.05 Симф. конц. и сопраното 
Педикони.
19.61 и 25.40 18.15 Танци; най- 
хубавитФ канцонети; ритьмъ и 
танци.
25.51 н 31.02 20.30 изъ итал. 
опери; 21.30 Гръцки пФсни,
31.15 21.45 Турски пФсни.
19.61 и 25.40 22.00 Милано.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 КЦ.
21.30 „Кренкебилъ“, пиеса отъ 
А. Франсъ.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц.
20.00 Квартетъть Карме. 20.30 
Хоръ. 21.30 Филмова музика. 
22.00 Отъ Неаполъ

ФАВОРИТКАТА
опера отъ Доницети, съ уч. на 
Б. Джили( вж. съдържанието 
на стр. 12)

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
18.15 Радио-оргелъ: кавказки 
скици (Ил. Ивановъ); тонъ- 
филмови мелодии (Беке). 21.15 
Полицейски оркестъръ. 22.10 
Муз. интермецо.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
21.15 Пиеса. 22.40 „Немската 
пФсень“.

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.
19.45 Романси. 23.00 Конц. 24.15 
Чело.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
21.30 Плочи. 22.30 " 
муз. 23.30
24.15 Танци.

РИМЪ [кя?си вълни]

ш

1Ги звуци (Гадс); Сюита № 11 
(Чайковскн).

________ _ _ _ ЧП4/4ПЛ14Л5 4 ....

___  ...,______  л трудътъ па 
българката въ народнитЬ пФ
сни, говори Ив. Косвъ.

20.00 Концертъ па Христина 
Момчилова, мецо-сопрапо:
1. Сине мой, (Майерберъ). 2. 
Смилете се (Майерберъ). 3. 
Ария изъ операта „Иродиана" 
(Масне). 4. Ария изъ операта 
„Вертеръ“ (Масне). 5. „Плаче
те мои очи“ изъ операта 
„Сндъ“ (Масне).

20.30 Точно време; исторически 
календаръ; новини; изгледи 
за времето.

20.50 Забавна музика.
21.00 Снмфоннченъ концертъ:

1. Концертъ въ театраленъ 
стилъ (Фрапсоа Купренъ), днр. 
Алфредъ Корто. 2. Поема за 
цигулка и оркестъръ (Ерпестъ 
Шосонъ), солнстъ Иехуди Ме- 
нухинъ. 3. Симфония съ пиано 
върху една планинска пФсень. 
(Венсанъ д'Енди), солистка 
Жана Мари Даре. 4. Валсътъ, 
хореграфна поема (Равелъ).

22.15 Търговски съобщения.
22.20 Концертъ на Ивонъ Пре- 

во Янкова:
1. Звездата на любовьта (Ан
ри Хпмелъ). 2. Сърдцсто ми 
те чака (Жоржъ Раймондо). 3. 
Страната на мечтитф (Шарлъ 
Трене). 4. Едн„ .
(Викторъ Шерци 

:а (Ти 
пФсень

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. ПролФтни дена, валсъ (Вал- 
дтойфелъ). 2. Жанина блФну- 
вамъ за времето на люляка 
(Джилбертъ). 3. Сервусъ Вие
на, потпури отъ виенски пФ- 
снн (Досталъ), изп. Едптъ Ло- 
ранъ съ оркестра си. 4. Ме
лодии изъ Белманъ (Зодер- 
маиъ), изп. духовъ оркестъръ. 
5. Весела разходка съ шейна 
(Йеселъ), изп. духовъ орке
стъръ.

12.30 Зашитнн храни, 
д-ръ Ив. Найденовъ.
12.45 ОбФденъ концертъ:

1. Увертюпа къмъ операта 
„Цампа“ (Херолдъ), изп. Бер- 
липскитФ фнлхармоници. 2. 
Фантазия изъ операта „Тоска“ 
(Пучнпи), нзп. Едитъ Лоранъ 
съ оркестра си. 3. Дуетъ изъ 
операта „Хари Янопгь“ (Ко
лай). изп. Изабела Нагн со- 
прано и Имре Паоло баритонъ 
съ съпроводъ на оркестъръ. 
4. Симфоничен!» антрактъ изъ 
операта „Месодиръ“ (Брюно), 
днр. Рюлмянъ

13.15 Точно време; новини; из
гледи за времето: борси.

13.30 Конпеотъ на радио „Кьор- 
тингь“: Таня Начева, Тони 
Енежъ и Народната седморка, 
изпълпяватъ народни пФсни 
и танци.

14.00 Популяренъ концертъ: 
Вълтава и Зарка изъ „Моето 
отечество", симфонична поема 

ггана), днр. Урбанекъ. 
Търговски съобщения. 
Еабавна п танцова музика.

(382 м.) и

ВЕЧЕРЬ
18.00 Забавна и танцова музика.
19,10 Народни пФсни, изп. До
бри Балабановъ и народната 

седморка:
1 Чула ли си мале. 2. Мома 
Иванчо думаше. 3. Разсърди 
се лудо младо. 4. Свир;
ри. 5. Ристовиие. 6.
търъ Тони думаше.

СОФИЯ 
Варна, Стара»3аго«1а 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Новини; точно вре- 

7.35 Народна музика: 1.
хоро, изп. на ка- 

Колевъ. 2. Зора зо- 
ле, изп. Иванка Хри- 

съ народенъ оркестъръ.
нпетъ съ паро- 
4. Пайдушко 

изп. опсренъ оркестъръ.
(абавна музика. 7.55 Църко- 

венъ календаръ; домакински съ
вети. 8.00 Забавенъ концертъ: 
1. Сватбепъ день въ Тролха- 
узенъ (Григъ). 2. Потпури изъ 
оперетата „Госпожа Луна" (Лнн- 
ке). 3. Гладиола, интермецо 
(Алексъ). 4. Испанска просякн- 
ня (Ортъ). 5. Снцнлиета (Блонъ). 
6. Морскнятъ прнзракъ идва 
(Алексъ). 7. Защото Ви обичамъ 
(Моретн). 8. Само на менъ 
случва това (Леонардъ). ? 
Край.

СОФИЯ
Варна, Стара»3агора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Новини; точно вре
ме. 7.35 Народна музика: 1. 
Ала нмашъ очи черешови (Ал. 
Кръстевъ), изп. хоръ.. 2. Ржче- 
ница (Д. Христовъ), изп. опе- 
ренъ оркестъръ. 4. Български 
народни пФсни, изп. балалайченъ 
оркестъръ. 4. Български народ
ни пФсни, изп. балалайченъ ор
кестъръ. 7.47 Забавна музика. 
7.55 Църковенъ календаръ; до
макински съвети. 8.00 Забавенъ 
концертъ: 1. Марионетки, пол
ка (Хопе). 2. Конфети (Пьорш- 
маиъ). 3. Когато будилникътъ 
ни буди (Хопе). 4. Карийонъ 
(Роси). 5. Дъщерята на Мадамъ 
Анго (Лекокъ). 6. Часовникътъ 
танцува (Ортлнбъ). 7. РФдката 
птица (Марсо). 8. МечтаещитФ 
камбани (Кроме). 9. Диаман
ти нъ, полка (Вахеръ). 8.30 Край.

ОБЬДЪ
12.00 Народни пФсни, изп. Соня 
Ганова и народната петорка:

1. Гиздава Елена. 2. Уши. си 
Божилъ. 3. Месечинко. 4. Иска 
ме Колю. 5. Я иди питай бан- 
ча си. 6. Свирка ми свири въ 
усои.

12.35 ПролФтна 
ри д-ръ Д. Т.

12.50 061
1. у-. ...
„Карменъ*

Джазъ.
БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.

20.30 Музика. 21.30 и 23.45 За
бавенъ конц. — уч. орк., 1ШСТР. 
квартетъ, хоръ, сопраното Ли
ли Клаусъ.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Г-нъ Хажаръ, цнгулкт 
13.55 Г-ца Сндло. пФнне. 14.30 
Орк. 18.15 Препредаване. 19.10 
Виенска музика. 21.20 Музи
кални шеги. 22.10 Цигани. 24.251 
Танци.

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

12.10 Лека музика. 13.00 Про- 
лФтни валсове. 14.20 Мария Та- 
назе пФе, съ цигански акомпъ 
19.17 Плочи. 20.15 ПролФтни 
валсове. 21.30 Пасторали. 23.00 
Творби на Бахъ.

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 1113 кц
19.30 Хубави мелодии. 22.00 
Д. 24.00 Приятна музика на 
Моцартъ и Бетовенъ.

БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
730-8.40 Утр. пр. 13.00 Народ
ни пФсни, пФе Илия Джувале- 
ковнчъ: Надашъ ли се, Калино; 
Дотекла вода; Три пжти те 
поминувамъ; Одить моме го; 
Дафшю; Моли Бога. 13.35 Юго
славска музика: Миятовки 
(Бинички); На Дринъ, маршъ. 
14.00 14.10 Концертъ: Ако бЬхъ 
краль (Адамъ); Народенъ танцъ 
(Манфредъ). 15.00 Тонъ-фнлмо- 
ва музика (Мих. Бартлетъ, Ти- 
но Роси и др.). 15.20 Джнно 
Дориянъ, виола. 18.45 Нар. му
зика на хармоника 19.20 Ди- 
вертименто № 17 (Моцартъ).
20.10 Инф. 20.40 Шлагери и 
шансони — изп. г-ца Манци 
Дорманъ. 21.10 „Бранко Ради- 
чевичъ“ — радио-драма, 23.00 
Мария и Олга Михайловичъ — 
цигулка и пиано: сонати на Бе
товенъ.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
20.15 500 годишнината на нФм- 
ската войнишка пФсень. 21.15 
„Възхвалата на жената“. 22.00 
Оперни арии — прочути гла
сове. 23.15 Симф. танци.
НЬОЛНЪ 456 М. 100 кв. 658 кц. 
20.45 Д. 21.15 Концертъ: Нощ-

слабость, гово- 
Бурилковъ.

>Фдепъ концертъ:
Увертюра къмъ операта 

„карменъ“ (Бизе). 3. Селска 
(Сметана), изп. хорътъ на мо- 
равскитф учители, дир. Вахъ.

13.12 Радио-ностъ.
13.15 Точно време; новини; из

гледи за времето; борси, съ
общения.

13.35 Концертъ на Салоненъ ор
кестъръ, концертмайсторъ Не- 
дФлка Симеонова:
1. Изъ оперетата „Ц1, 
дрената Сузана“ (Ж. 
бсртъ). 2. Въ Ватикана 
сень (Тиринделн). 3. Па: 
на поема (Акерманъ). 4. Ин
термецо изъ оперетата „Би
жуто на Мадоната“ (Волфъ- 
Ферари).

14.05 Вокални 
ни сола:
1. Смъртьта и момичето (Шу- 
бертъ), изп. Раута Ваара со- 

съпроводъ на пиано. 
(Чайковскн), изп. Ен-

НА ИСПАНСКИ:
НА СЪРБО-ХЪРВАТСКИ-'

20.45; 23.30
НА РУМЪНСКИ: отъ
НА ГРЪЦКИ: отъ Бреслау (316 м.) пъ 21.10.
ИА ИТАЛИАНСКИ; от» Мюяхонь (405 м.) „ь 20.45; 22.15; 

44.13, 1.13.

>1А УНГАРСКИ; отъ Бьомоиъ (269 м.) въ 23 15
>,ач :̂Л1^2”оо%:о^1₽-

и инструментал-

КЬОНИГСБЕРП» 291/100/1031 кц.
21.15 Пъстра всчерь — 
акордсоннстъ и солисти. 
Танци.

ЛЮБЛЯНА 569 М. 6 кв. 527 кц.
21.30 Лека музика и Дуети. 

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
22.00 Ритьмъ и танци. 23.30 
Музикални сцени. 24.15 Танци. 

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
21.15 Весели танци и рефрени.
23.15 Танци.

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.
20.45 Творби на Вниявски. 
21.00 Репортажи. 21.30 „Хуба- 
виятъ Жилъ“, оперета отъ 
Поазъ. 24.15 Рене Бенецети, пи- 
гулка.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
21.30 Леки мелодии. 22.35 Трио
то Кадела. 24.15 Танци.

РИМЪ (кжси вълни]
Вълни 19.61 и 31.15 8.00 и 350 
Неаполитански пФсни. 16.40 н 
25.40 11.30 Арабска музика. 
16.83 и 19.61 12.15 II д. на „Се- 
вилскиятъ бръснари“. 13.30 Пи- 
анистътъ Скарпини. 19.61 и 
25.40 14.35 Плочи. 15.15 „Ап
рилски шеги’; плочи. 16.83 и 
25.40 Вокаленъ квартетъ. 17.05 
Леки мелодии; нар. пФсни. 19.61 
и 25.40 18.15 „Кончнта“, опера 
отъ Зандонай; . флорентински 
пФсни; Хорове изъ „Антигона“; 
арфа и цигулка. 25.51 и 31.02
20.30 Симф. муз. 21.30 Гръцка 
музика.
муз. 19.16 н 25.40 Милано.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
21.00 „Селскиятъ знахарь“, по 
Ж. Ж. Русо. 22.00 За швей- 
царцитФ въ чужбина. 23.00 Тан
ци.

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кв. 610 кц. 
20.00 Духовъ орк. 20.30 ПФсни 
и мелодии. "
аменъ. 22.30
23.30 Танци.

ФРАНКФУРТЪ 251/25/1195
19.15 Орк. 20.30 „Въ Парижъ 
нищо ново“ — пиеска.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
18.55 Лидове. 21.15 Пиеса. 21.50 
Струненъ квартетъ. Г-дуръ (Бе
товенъ),

СмФсенъ обФденъ концертъ — , 
Боалдийо, Моцартъ. 12.45 Хубава 
България. 12.55 Продължение на 
обФдния концертъ — Офенбахъ, I 
Доницети, Хенделъ. 13.12—14.00 
отъ София. 18.00 Часъ за семей
ството отъ София. 19.00 Народни 1 
пФсни изъ Ст.-Загорско, изп. Ка
линка Кънчева. 19.25 Музика по 
желание. 19.45—23.00 отъ София.
АНКАРА 1641 м. 100 ка. 182 кц. 1 
19.74 м. сутринь; 31.70 вечерь

19.15 Турски мелодии. 13.30 Пло 
чи. 18.05 „Концерто“. 19.30 Ана- 
долска муз. 20.30 Турска муз.
21.30 Концертъ: Весели братя 
(Волстедтъ); Циганска фанта
зия (Кучъ); Валсъ (Льоръ); два 
марша. 22.35 Джазъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
19.00 ПролФтни пФсни. 19.30 
Квартета Хенигъ. 21.30 Танци. 
22.00 „Арриба Еспаня!".

БУДА-ПЕЩА 1 549/100/546
13.10 Плочи. 14.30 Фанфари.
18.15 Цигани. 19.50 Зигридъ Су- 
ко, чело. 20.30 Отъ Операта.

ДЖОКОНДА
опера отъ Понкиели. <

БУДА-ПЕЩА 11 834/18/359
21.15 Танци. 22.50 Орк.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 кц. 1 
БРАШОВЪ 1875 м. 150 кв. 160 кц.

12.10 Музика. 13.50 Прочути 
пФвци. .14.20 Ксилофонъ. 14.40 
Акордеонъ. 19.17 Млади та
ланти 20.25 Валентина Таси- 

.анъ, пФние. 21.00 Симф. орк. и 
хорътъ „Карменъ“. 22.30 Офен- . 
бахови мелодии.

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 1113 кц.
22.30 Една новонамФрена Мо- 
цартова соната. 23.30 Танци.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 КЦ.
7.30 —8.10 Утр. пр. 13.00 Опер- : 
ни арии: Норма; Лучия де Ла-. 
мермуръ, Риголето. 13.35 Изъ 
опери гФ на Верди. 14.00 Инф.
14.10 Народни пЬсни, пЪе Брз- 
нислава Яничъ: Расла ми е; 
Разграна се грана; Осу се небо 
звездама; Младо пастирче; 
Иран потока; Бистра вода. 15.00 
Миланъ Димитриевичъ, цигул
ка. 15.30 Мандолиненъ орк. 
18.45 Народни п±сни, пФе Ал. 
Почекъ: Тежко е любити тай
но; Мене майка едногъ има; 
Овимъ шоромъ. 19.20 „Квар- 
-.-етъ Де-дуръ“ (Франкъ). 19.00 
Иванка Петровичъ, пиано. 20.10 
11нф. 20.40 Камеренъ радио- 
хоръ: Нали те рекофъ; Марн- 
ка мома убава; Младо овчар
че. 21.10 Владета Поповичъ, 
отъ Опера — арии: Травиата; 
Продадена невФстз; Манонь 
Леско; Риголето; Вълшебжга 
флейта; Вертеръ. 21.40 Филхар-1 
монията.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц. I 
19.00 Струненъ квартетъ де- 
молъ (К. В. 421) — Моцартъ. ’
20.15 Народна муз. 21.15 БлФ-, 
сгящн мелодии. 22.00 Единъ 
часъ забавна муз. 23.15 Тон- 
фплмови шлагери (Марика 
Рьокъ и др.).

КЬОНИГСБЕРГЪ 291/100/1031 кц.
20.30 Д. 21.15 Муз. пиеса, 22.0 
Солистнтк музнцпрагъ: Им- 
промпгю (Шубертъ); лидове 
отъ Бетовенъ. 23.30 Танци.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 6 ка. 527 кц.
21.00 Вокаленъ квинтетъ. 23.15 
Акордеонъ.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц. , 
22.00 Снмф. конц. 24.15 Танци. |

1. Течащото злато, симфони- 
ченъ фокстротъ (Робрехтъ), 

изп. Дайошъ Бела съ оркестра 
сн. 2. ПФсеньта на рФката 
(Рустъ), изп. Долъ Дауберъ 
съ съпроводъ на оркестъръ.

18.10 Какъ познава детето нФ- 
щата, говори Здрава Петро
ва Тотева.

18.20 Камерна музика:
1. Квартетъ въ ре мнньоръ оп. 
76, № 2 (Хайднъ), изп. 
Стрингъ квартетъ. 2. Струненъ 
квартетъ въ ми бемолъ 
жоръ (Дитерсдорфъ), 
Демансъ квартетъ.

18.50 Изразителниятъ говоръ раз 
хубавява лицето, говори д-ръ 
Василъ Ив. Неновъ.

19.00 Забавна и танцова музика.
19.45 Концертъ на Камерния ра- 

дно-оркестъръ:
1. Петь народни пФсни (Ф. Ку- 
тевъ), солистка Людмила Мак
симови: а) ПроблФяло ми агън
це; 0) Тодорка кълне; в) Мари 
дряновчино; г) Мита болна 
лежи; д) Радка на мама дума
ше. 2. Пасторалъ и танцъ (Бо- 
янъ Икономовъ). 3. Диверти- 
менто (П. Владигеровъ): а) Из- 
точенъ маршъ; б) ласки; 
карнавално шествие; г) 
мансъ; д) кекъ уокъ.

20.30 Точно време: исторически 
календаръ; новини; изгледи за 
времето.

20.50 Забавна музика.
21.00 Концертъ на триото: Не- 

дФлка Симеонова (—) цигулка, 
Регина Стоянова, пиано и Бо- 
рисъ Стояновъ (—) флейта: 
1. Соната (Раихардъ Кай- 
зеръ). 2. Трио (Мисливечекъ). 
3. „Съ китка въ ра»ка“ (Иоз. 
Сукъ).

21.30 Концертъ на Василъ 
цевъ, баритонъ:
1. Ария „О, мое сладко жела
ние)“ (Глукъ). 2. Канцонета 
„О, бедно, малко поточе“ 
(Адолфъ Хассе). 3. Ария изъ 
операта „Юлии Цезаръ“ (Хей- 
делъ), „Ще оплаквамъ уча- 
стьта си“! 4. Ария „Любовна 
мл;ка“ (/Мартини). 5. Ариета 
„Не чувствувашъ ли силното 
ми желание“ (Перголези).

22.00 Сонатенъ концертъ на 
д-ръ Христо ОбрФшковъ, ци
гулка и Донка Куртева-Днкова 
пиано:
Соната (Дариусъ Мило): лен- 
то, алегро, дажио, алегро. 

22.25 Търговски съобщения.
22.30 Забавна и танцова музика.
22.45 Новини.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 

на нФмски езикъ.
23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 кц.
12.30 „Участието на жената 
Българската преса', говори ВФра 
Бояджиева — Фолъ. 12.45 Вал
сове. 13.00 Новини, съобщения, 
борси. 13.05 Забавна музика. 13.15 
София. 14.05 Отъ Варна: оперни 
арии и дуети.
19.00 Серенади. 19.10 „Гробътъ 
на Одесосъ“ — легенда, чете 
Коста Траяновъ. 19.20 Конц. — 
Английска музика. 19.50 Малко 
неточна музика. 20.05 Концерть 
на Бончо Боневъ, чело: 1. Флайш- 
манъ — „Ноктюрно“. 2. Перго- 
лезе — „Сицнлпана“. 3. Голтер- 
мань — „Мечта“. 4. Ньолкъ — 
„Гавотъ". 5. Мари — „Ламенго“. 
20.30—23.30 София.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
7.00—8.30 отъ София. 12.00 На
родна музика отъ София. 12.30

:дна любовна ношь 
ингеръ). 5. Въ 

Барцелона (Тилимхшъ). 
Морска пФсень (Алексъ 
геръ). 7. Хавана (Ан- 
ицъ).

22.45 Новини.
22.55 ПролФтна разходка изъ 

България, сказка на италиан
ски езикъ.

23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
ВАРНА 235.1 М. 2 кв. 1276 КЦ.
7.00 Маршове; ободрителни ду
ми: 7.05 Утринна гимнастика. 7.2П 
София: новини. 7.35 Народна 
музика. 7.45 Забавна музика. 7.55 
Църк. календаръ; дом. съвети. 
8.00 Утриненъ концертъ. 8.30 
Край. (Важи за цФла седмица). 
12.00 ОбФденъ концертъ. 12.30 
„Борба за чистъ н правиленъ бъл
гарски езикъ“, говори П. Зяп- 
ковъ. 12.45 Тонфилмови мелодии. 
13.00 Новини, съобщения, борси. 
13.05 Забавна муз. 13.15 София. 
14.05 Котленскн пФсни изп. Мара 
Иванова съ Народната седморка: 
1. Яна либе либи. Г 
силъ дараци. 3. С: 
на нова чешма. 4.
пийке.
18.00 Танцова муз. — изп. джазъ 
оркестъръ. 18.30 Здравеупазва- 
пе — говори д-ръ К. Йордановъ. 

■18.40 Италианска оперна музика. 
119.05 София. 19.45 „Храбреци" — 
бойни бодвизи, чете артиста Це- 
но Кандовъ. 20.00—23.30 София. 
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402 
7.00—8.30 отъ София. 12.00 За
бавна музика. 12.15 Популярни 
мелодии. 12.30 Културен!» прег- 
гледъ. 12.40 Изъ оперитФ на: 
Маскани, Бизе, Верди. Пушни. 
13.10 Съобщения. 13.15—14.00 отъ 
София. 18.30 Половинъ часъ за 
малкитФ ни слушатели. 19.05 На
родна музика. 19.45 Причини за 
намаляване раждаемостьта —гов. 
д-ръ Хр. Мишаковъ. 20.00—23.00 
от!, София.
АНКАРА 1648 м. 100 ка. 182 кц.
19.74 м. сутринь; 31.70 вечерь.

12.50 Турска музика. 13.30 Пло
чи. 18.05 Джазъ. 19.30 Иидже- 
сазъ. 20,30 Турска музика, 21.30 
Орк. 22.10 Оперни арии. -23.00
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1ГЪ.

: 1.
изп.

кршЗ 
| 3 априлъ|

ШВЬРТЬКЬ)
I %
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Оперз 
13.00

1еръ.
291/100/1031 
концертъ,

сцена 
(Ва- 

. фСКИЯ 
XIV (***).

чназня, солистка 
Попова, днр. Ал.

■ишка; б) тъжна 
:читативъ и але- 
ъ (Ноелъ Г а- 
•ернапдъ Убра- 
1Ъсни отъ Форе, 
фнакъ; теноръ:

21.30
21.15 Скечт
чело. 23.05

ФЛОРЕНЦИЯ 492 м. 20 кп. 610 кц.
20.00 Мандолиненъ секстетъ.
20.30 Оперна музика. 22.15 Тан
ци.

ФРАНКФУРТЪ 251/25/1195
21.15 „Компонисти въ унифор
ма“.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 КЦ.
18.55 Ритмична хорова музика.
22.30 Музика. 22.45 Танци.

ВЕЧЕРЬ
К
Балабановъ,

СОфИЯ
Варна, СтаремЗагора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 

»ртъ часъ радиогнмна- 
) Новини; точно 
Народна 
сърдце

изп. Шарлъ Панзера, бари- 
тонъ: а) възди”""” лч 

пЪсень. 2. Реч 
гро за фаготт 
лонъ), изп. Фс

/съ. 3. Две п1
>н. Пиеръ Бе|

затворъ; б) нощна градина. 
Малка сюита въ три части 

уръ Онегеръ).
'ърговскн съобщения.

ду<
И31
а)
4.
(Арту|

14.25 Тт.
14.30 Забавна и танцова музика.
15.00 Край.

борси, 
на обЪдпия

юра
да“ (Шубертъ),

„Да те пази
(ай-добре“ нзъ 

мпетистътъ отъ
(Неселеръ),

тече, 
малка мома. 

. Мома коси

СОФИЯ
Вари а, Стара:3агора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ одобрителни думи 
7.05 Чегвъртъ часъ радногимна- 
стнка. 7.20 Новини; точно вре
ме. 7.35 Народна музика: ’ 
Харамия (Букурещлиевъ), 1 
хоръ. 2. Меглсно моме (В. Боб
чевски), изп. Борисъ Христовъ 
съ пиано. 3. Македонска китка 
(Фр. Ханелъ), изп. духовъ ор
кестъръ. 7.47 Забавна музика. 
7.55 Църкоьенъ календаръ; до

макински съвети. 8.00 Забавенъ 
концертъ: 1. Маршъ на шофьо- 
ритЬ (Боскъ). 2. Египетски ба- 
летъ (♦♦*). 3. Маскотъ мюзетъ, 
валсъ (Вахеръ). 4. Трептящиятъ 
въздухъ (Иенсенъ). 5. Б«кди по
здравено мое хубаво Соренто 
(Валдманъ). 6. Рококо-гавотъ 
(Алетеръ). 7. Пощата въ гората

-- ‘ з. Моряшка I 
„Маритана“ 

шуетъ изъ ца)

тпцн. хц.ю „пларнне- 
квартетъ“ (Райдингеръ).

21.15 Танци. 22.10 Виенска муз. 
и хуморъ. 24.00 Танци.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658
19.00 Лека муз. 2030 Д.
Концертъ: Дона Чикита ___
клеръ); Виенски сърдца (Дор- 
кенъ) и др. — уч. орк., бари- 
тонътъ Шнайд(

КЬОНИГСБЕРГЬ :
21.15 Симф.

в. Брюкнеръ, солясть Хербертъ 
Полакъ — пиано; Симф. Це- 
дуръ (Хайднъ); Конц. за пияно 
А-дуръ (Моцартъ); Симфони- 
ета (Вестерманъ); Донъ Жуанъ 
(Р. Щраусъ).

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
21.30 Лекъ орк. 22.00 „Андже- 
лина мия’ — пиеса. 23.30 Кон
цертъ на сопраното Паола дел- 
ла Торре. 24.15 Танци.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц. 
19.00 Дойчл. 21.15 Оперна муз. 
и хорове. 22.25 Политпрегледъ 
22.40 Цигулка и пиано.

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.
20.45 Лейлз бенъ Седира, пФние. 
23.00 и 24.15 Камерна музика. 
1.00 Нощенъ конц.

РИМЪ 1 421 м. 120 кв. 713 кц.
22.00 Отъ „Театро Масимо“ въ- 
Палермо

МЕФИСТОФЕЛЪ
опера оцъ Арриго Бойто.

РИМЪ [кжси пълни)
и 31.15 8.00 III д. 

____ (Масне); 8.50 Изъ 
игЬ на Маскани. 16.40 и 

11.30 Арабска музика.
16.83 и 19.61 12.15 Валтеръ Ги- 
зекингъ, свири; ~
и танци. 19.61 и 25.40 1 
15.25 Оперна музика и 
16.83 и 25.40 16.30 Че.’ 
Бонучи. 17.05 Изъ „Арлезнан-
ката“ (Чилея). 19.61 и 25.40 

“ г на
>ерни 
20.30 

21.30 Гръцка муз. 31.15
" '1 и 25.40

14.00 Популяренъ концертъ:
1. Алегро и алегро модерато 
изъ кончерто гросо (Хен- 
делъ), днр. Абендротъ. 2. Лю
бовни мечти, симфонична по
ема (Листъ). 3. Финландия, 
симфонична поема (Сибелиусъ) 
дир. Иеренфелдъ. 4. Шесть 
нЪмски танца (Моцартъ), днр. 
Кнапертсбушъ. 5. Любовенъ 
валсъ изъ балетната сюита, 
оп. 130, № 5 (Регеръ), днр. 
Мелихаръ.

14.25 Търговски съобщения.
14.30 Забавна и танцова музика. 
15.00 Народни пЪснн изп. гру

пата „Българска пЪсень“:
1. Три рани. 2. О Пене ле. 3. 
Заспало е челебийче. 4. Баж- 
даринке. 5. Дунавъ тече. 6. 
ДомързЪло една а 
7. Ходи юнакъ. 8. 
зелена ливада.

15.30 Край.

ВЕЧЕРЬ
18.00 Забавна и танцова музика.
18.45 Концертъ па „Сдружение

то на БългарскитЪ компози
тори“: Камерна музика.

20.00 Какъ се подготвя една 
оперета —говори Константинъ 
Фортуновъ.

20.15 Забавна музика.
20.30 Точно време; исторически 

календаръ; новини: изгледи 
за времето.

20.45 Отъ зала „България“ кон
цертъ на хоръ „Кавалъ“, ди
рижира Ат. Маргаритовъ.

22.25 Търговски съобщения.
22.30 Забавна и танцова музика.
22.45 Новини.
22.55 Новини отъ България 

английски езикъ.
23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 кц.
12.00 ОбЪденъ концертъ — Сла
вянска музика. 12.30 „Десеть ми-

м. 60 кв. 677 кц.
------ ревюто „Тревога- 
ето ги!’ 21.20 Радио-монтажъ.
22.20 Лека музика (Офенбахь, 
Ьизе, Лекокъ, Джонсъ).

ФД°п₽пЕ^ИЯ 492 М- 20 МО кц. 
20.00 Народенъ орк. 20.30 Опер
на музика. 21.30 Оперета; тан
ци.

ФРАНКФУРТЪ 251/25/1195
19.00 Тиорби па Брамсъ 21.25 
Кьолнъ.

Х^!Л1Б-У^Ъ 332 м- 100 904 КЦ.
18.20 Танци. 21.15 Конц. Бе- 
ДУръ за пиано и оркестъръ 
(Ьромсъ), съ уч. на Елли Ней.

7.05 Четвъ;
стика. 7.20 Новини; точно вре
ме. 7.35 Народна музика: 1. 
Що ми е сърдце текнало В. 
Бобчевски), изп. Б. Христовъ 
съ пиано. 2. Рмченица нзъ „Са
модивското изворче“ (М-ро Ата- 
иасовъ), изп. духовъ оркестъръ.
3. Карафилке моме (Ас. Кара- 
стояновъ), изп. Г. П. Тричкова 
съ оркестъръ. 4. Енидженски 
хора, изп. духовъ оркестъръ.
7.45 Забавна музика. 7.55 Църко- 
венъ календаръ; домакински съ
вети. 8.00 Забавенъ концертъ: 1. 
Метрополитана (Бринкманъ. 2. 
Часовннкътъ (Блаувъ). 3. Мал
ката компания (Ганглбергеръ).
4. Игра на цвЬтовет-Ь (Зиде). 5. 
Въ приказната гора (Ганглбер- ; 
геръ). 6. Байадерката, фантазия 
(Калманъ). 7. Венецняски целув
ки (Бординъ). 8. Хавайско меч
тание (Бординъ). 8.30 Край.

ОБЬДЪ
12.00 Изъ тонфилми.
12.30 Тенденции въ тазгодишния 

нзносъ на плодове и ■зелен- 
чукъ, говори Георги Вина- 
ровъ.

12.45 ОбФденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта 
„Ундина“ (Лорцингъ), дир. 
Кнапертсбушъ. 2. Финалъ нзъ 
операта „Хензелъ и Гретелъ“ 
(Хумпердиигъ), „Ура! Вещица
та е мъртва“, изп. Мета Зай- 
неманеръ сонрано и Хеленъ 
Юнгъ алтъ съ съироводъ на 
оркестъръ. 3. Рози отъ югъ, 
валсъ (Иох. Щраусъ), изп. 
хоръ и оркестъръ. 4. Презъ 
горит-Ь, 1 д. изъ операта 
„Вълшебния стрЬлецъ“ (Ве- 
беръ), изп. Карлъ Локенъ те
норъ съ съпроводъ на орке
стъръ. 
анъ „Б. 
но

5. Ария на Донъ Жу- 
1лЬсне ли въ чашата ви- 

пЪнлнво“ изъ операта 
„Донъ Жуанъ“ (Моцартъ), 
изп. Тито Руфо баритоиъ съ 
съпроводъ на оркестъръ. 6. 
Азъ съмъ само едннъ беденъ 
скитникъ изъ операта „Бра- 
товчедътъ отъ Дингсда“ (Кю- 
неке), изп. Петеръ Андерсъ 
теноръ съ съпроводъ на орке
стъръ.

13.12 Радно-постъ.
13.15 Точно време; новини; из

гледи за времето; борси, съоб
щения.

13.35 Концертъ на Салоненъ ор
кестъръ, концертмайсторъ Не
дялка Симеонова:
1. Кавказка рапсодия (Сала- 
беръ). 2. Вино, жени и пЪснп, 
валсъ (Иох. Щраусъ). 3. Тре- 
перящо сърдце, мелодия (Ве
че). 4. Сицнлпета, интермецо 
(Францъ фонъ Беомъ). 5. Ун
гарски танцъ № 5 (Брамсъ). 
6. Галпитпость, иптермсцо-ро- 
мансъ (Кетелбай).

.14.05 Вокални и инструментални 
сола:
I. Две н-Ьсни отъ Дюпаркъ,

п^сня, п-Ье Будимка Ивано- 
внчъ: Кажи либе Стано; Джа- 
нъмъ на срЬдъ села; Стани 
щерко; Опдъ иде лудо младо; 
Не пий, Неда, руйно вино;Тре- 
снала, майко пукнала. 13.35 „На

родни листове". 14.00 Югослав- 
музика; Сръбкиня, ув. (Енко), 
ПЬсни на младостьга (Покси- 
мовичъ); Потпурн (Сперпякъ); 
Якшичъ, маршъ. 15.00 Русхи 
романси, п Ье Олга Ипчевец;;.!; 
Да не обича; Люби ме; Отиш-

I ла си е; Т.ъга въ сърдцею; 
Просякиня; Широкъ е пйпьтъ.
10.30 Селекции изъ: V симф. 
(Бетовенъ); 1 конц. и V сим>р. 
(Чайковски). 19.05 Лекъ кон
цертъ: Прнлепъгь, Берсьозъ 
(Фучикъ); Поетътъ-просякъ; 
Царь и дърводЪлецъ; Грен
ландска сюита (Фредернксеиъ). 
20.40 „Ааваискиятъ“ квартетъ. 
21.00 Отъ Народния театъръ.

ВИЕНА 500 м. 140 ка. 592 кц.
19.00 Виенски пЪсни. 20.40 Ви
енска оперетна муз. 21.15 Ви- 
енскнтЪ симфоници, подъ дир. 
на Вайхсбахъ, изп. „Мчсса Со- 
лемннсъ“ на Ьетовенъ: солисти, 
хоръ, и орк. 23.15 Танци.

КОПЕНХАГЕНЪ 255/20/1176
22.30 Супе, Офенбахъ, Щра
усъ. 23.20 Северна симф. муз.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
21.15 Мозелъ пЪе! Лека муз. 

КЬОНИГСБЕРГЬ 291/100/1031 КЦ.
22.00 Серенада (Рогеръ). 22.25 
Весели звуци.

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
21.30 Плочи. 22.00 Отъ Милан
ската скала.

ДОНАТА 
опера въ 3 д отъ 
Скудери.

МЮНХЕНЪ 405 м. 100 кв. 740 кц.
19.15 Дойчл. 21.15 Хубави гла
сове. 22.15 Виртоузна музика.

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц, 
20.45 Соната за чело (Хенделъ), 
21.00 Репорт. 21.30 Конц. съвр. 
музика, днр. А. Волфъ. 23.15 
„Шесть гримаси на Донъ Жу
анъ“, пиеса отъ Сарманъ. 24.15 
и 24.45 Солистъ .

РИМЪ 1 421 м. 120 кв. 713 кц.
21.30 Радио - фантазия. 22.30- 
„Кинъ*, драма по А. Дю.ма.

РИМЪ (КтСл ВЪЛНИ]
Вълни 1961 и 31.15 8.00 Лека- 
музика; 8.50 Плочи. 16.40 и 25.40
11.30 Арабска муз. 16.83 и 19.61
12.15 Творби на Брамсъ; 13.3СР 
Симф. музика и вокалисти;. 
19.61 и 25.40 14.35 Неаполитан- 
ски пЪсни; 15.25 Старинни тан
ци. /6.83 и 25.40 16.30 Испан
ска музика. 17.05 IV д. на „Ха- 
ролдъ“ (Верди). 19.61 и 25.40'
18.15 Препредаване опера; Фан
фари. 25.51 и 31.02 20.30 Твор
би на Брамсъ за пиано. 21.30 
Гръцка музика. 31.15 21.40 Тур
ски плочи 19.61 и 25.40 22.00 
Милано.

СОТАНСЪ 443 
21.00 Изъ

Добркнъ Василевъ. 12.40 
ши и оперетни фантазия. 

Новини, съобщения, борси. 
13.05 Унгарска музика. 13.15 Со
фия. 13.35 Концертъ на салоненъ 
оркестъръ. 14.05 Народни пФс- I 
ни — изп. Пенка Милева съ 
„Приморската тройка“. 14.25 Со
фия.
18.00 Часъ за селскитЪ читалища:
1. Народни хора. 2. „Зелената I 
царевица като фуражъ за домаш
ни >13 животни", говори Б. Вла- 
днковъ, агрономъ. 3. Народни 
пЬсни. 4. „Милкина скала" — ле
генда, чете Л. Темел кова. 5. Рж-

ици. 6. Репортажъ за село- I 
— Ст. Дичевъ. 7. . Народни 

хора. 19.00—23.50 София. 
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
7.00—8.30 отъ София. 12.00 Опе
ретна музика. 12.15 ОбЪденъ 
концертъ — Бетовенъ, Щубертъ, 
Верди. 12.30 „Детската фанта
зия“ — гов. Ат. Петковъ. 12.40 
Продължение на обЬдния кон
цертъ — Моцартъ, Вагнеръ, Чай
ковски. 12.55 Сола за цигулка. 
13.12—14.00 отъ София. 18.30

1 ПросвЬтенъ сел.-стопански часъ: 
1) Народни пЪснн изп. Еленка 
Кънева и гр. Асп. Ташевъ; 2) 
„Пролетната работа въ ливада
та“ гов. агр. Хар. Василевъ; 3) 
Продължение на народнитЬ пЬс- 
ни; 4) Паразити по птпцитЪ — • 
говори д-ръ Кьосевъ; 5) Въпро
си и отговори, и 6) Маршове.! 
19.35 Художествени пЬсни. 19.45! 
Концертъ на радно-оркесп.ра — 
салонна музика. 20.15—23.00 отъ 
София.
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц. 
19.74 м. сутрини; 31.70 вечери 

19.50 Турска музика. 13.30 Пло
чи. 19.30 Индже-сазъ. 20.30 
Турска музика. 21.30 Орк. 22.05 
Солисти. 22.30 Джазъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц
19.00 Весела оапрплека програ. 
ма. 21.30 Муз. 22.00 „Ерика", 
комедия. 23.45 Танци.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546.
13.10 орк. 14.30 Пощенцитф! 
свирятъ. 18.45 Плочи. 20.25 Ци
гански п±сни съ цигански аком-| 
паниментъ. 23.40 Плочи. 24.25 
Цигани.

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

12.10 Музика. 13.30 Орк. 14.20 
Орк. и пФние. 19.17 Танци отъ 
Шопенъ. 20.15 Музика (Равелъ). 
22.00 Филхармонията. 24.00 Ле
ка музика.

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 но. 1113 кц.
19.30 Забавна муз. 21.15 Прага.
23.30 Забавна муз. 24.00 Танци.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.30—8.10 Утр. пр. 13.00 Шал.1- 
пинъ пФе (Плочи). 13.35. Юго
славска музика: Русалия (Иок- 
симовичъ); Балъ подъ Тепелу- 
комъ (1 олемановнчъ). 14.11) кон
цертъ; Багд. халифъ, ув. Фан- 
ска фантазия (Шредеръ); Хал
ка, фант. (Монтошко). 15.00 
Далматински народни пЪсни.
15.30 „Духовъ квинтетъ“ (Жи- 
ракъ). 18.45 Детски часъ. 19.30 
Концертъ: Шварцвалдската во
деница (Айлеибергъ); Орловъ.
20.10 Инф. 20.40 Народни пИс- 
ни, пЪе Даринка Томовичъ: 
Билянка; Бледи месецъ; Сини 
ярко слънце; Ей, сънь заспа
ла; Кой ти покида гердани; 
Джувегии, где сте. 21.00 Ху
моръ. 22.00 Народни пЪсни, 
п-Ье Богданъ Буташъ: Крадемъ 
ти се; Ой девойко; Небо е тако 
ведро; Ой месече; Болели се я 
и она; Колко има одавде до 
мора. 23.00 Алексий Бутаковъ, 
пиано. 23.30 Шансони.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
19.00 Танци. 20.15 „Кларине- 
тенъ квартетъ“ (Райдингеръ).

18.00 Часъ за детето: 
Участвуватъ: Н. I 
Сия Янакиева.

19.00 СмЪсенъ концертъ:
1. Потпурн изъ оперетата „Г 
(Лехаръ), изп. Емилъ Рьс 
съ своитЪ солисти. 2. Разх< 
ка изъ Виена, потпурн оп. 
(Комзакъ), изп. Едитъ Ло- 
ранъ съ оркестра си. 3. Ци- 
ганинъ (Малнекъ), изп. Паулъ 
Хаитманъ оркестъръ съ' пЪ- 
пие. 4. Паметникъ на Францъ 
Листъ, фантазия (Морена), 
изп. Едитъ Лоранъ съ орке
стра си. 5. Парадътъ на мари
онетките (Ноакъ), изп. Да- 
йошъ Бела съ оркестра си. 6. 
Мелодия (Рубищайнъ), ) 
Георгъ Уудъ соло пиано 
съпроводъ на оркестъръ.

19.20 Концертъ на хора при VII 
см. гимназия, солистка Внр- 
жпния Попова, дир. Ал. Мо- 
цевъ:
1. Витане бане (В. Бобчевски);
2. На нивата (Л. Пипковъ); 3. 
Готовацъ: а) житоносачн и

Дафино вино; 4. Камбаната бие 
(Хр. Маноловъ); 5. Ергенъ и 
вдовецъ (В. Райчевъ).

19.45 Явното н скритото въ 
вЪшката природа, 
проф. Ст. Консуловъ.

20.00 Сиги Вайсснбергъ, 9-годи- 
шенъ, изп. собствени компози
ции на пиано:
1. Тема съ вариации. 2. Ро- 
мансъ. 3. ПЪсень безъ думи. 
4. ПролЪтна п-Ьсень. 5. Албум- 
блатъ. 6. Етюдъ. 7. На раз
ходка съ шейна.

20.30 Точно време; исторически 
календаръ; новини; изгледи 
за времето.

20.50 Забавна музика.
21.00 Опера
„ПРОКЛЯТИЕТО НА ФАУСТЪ“ 

(Берлиозъ).
22.25 Търговски съобщения.
22.30 Забавна и танцова музика.
22.45 Новини.
22.55 Новини отъ България 

италиански езикъ.
23.00 Танцова музика.
23.25 Часъ за чужбина:

1. Сказка върху българската 
култура на нФмски езикъ отъ 
инж. Г. Згуревъ. 2. Прелюдъ, 
сарабанда, токата (В. Стоя- 
новъ), изп. Донка Куртева пи
ано. 3. Български стихове, че
те Борисъ Михайловъ, ар- 
тистъ отъ Народния театъръ. 
4. Български лирически народ
ни пФсии, изп. Райна Каца
рова..

24.00 Край.

ВАРНА 235.1 м. 2 к». 1276 кц.
12.00 ОбЪденъ концертъ. 12.30 
Часъ на морето: 1. Ратке — 
„Утре тръгваме по море". 2. „По 
не герой“, разказъ отъ Н. Ми- 
шевъ, чете артиста Г. Георгиевъ.
3. Егертъ — „Моряшки валсъ".
4. Стихове за морето — рецити
ра. 5. Вертински — „По синия 
океанъ“, валсъ. 6. Кракигь — 
„При морскигЬ вълни’ — валсъ. 
13.00 Новини, съобщения, борси. 
13.05 Забавна музика. 13.30 Кон
цертъ на салоненъ оркестъръ — 
дириг. Хр. Маноловъ. 1. Фет- 
расъ — „Офенбахиана“ — пот
пурн. 2. Морена — „Хубавата до
лита", испан. танцъ. 3. Финкъ — 
„Пируетъ“ — интермецо. 4. Чай
ковски — „Руски танцъ“. 5. Фет- 
расъ — „Танцъ на пуйката". 14.00 
Познати вокални и иеструмен- 
тални сола. 14.30 София.
18.00 Часъ на малкигЪ слушате
ли: 1. Приказки — чете артиста 
Б. Петровъ. 2. Малко музика. 3. 
Приказки — чете артистката Це
ца Николова. 4. Малко народни 
хора. 5. Забавно, но пъкъ и по- 

„Ева лезН0 — гимнастика на ума. 19.00 
ьоцъ „Програмна музика“, говори 
Х215 Александъръ Кръстевъ, придру- 

женъ отъ музикални илюстрации. 
19.25 Забравени руски романси — 
изп. Дана Атанасова, сопрано 
19.45 „Качествата на възпитате- 
ля-родитель и учитель“ — П-ра 
сказка, говори Борисъ Желевъ, 
учитель. 20.00—24.00 София.
СТаРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12.00 Тонфилмови откжелеци. 
12.15 Сола за органъ. 12.25 Къмъ 
чистъ и правиленъ български 
езикъ. 12.35 ОбФденъ концертъ: 
Росини, Шабрие, Моцартъ, Вер
ди, Масне. 13.05 Забавна и тан
цова музика. 13.15—14.00 отъ Со
фия. 18.00 Часъ за детето отъ 
София. 19.00 Музика по желание. 
19.30 „Българска сюита“ изп. Ант. 
Донева — сопрано и радио-орке
стъра. 20.00—23.00 отъ София. 
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц. 
19.74 м. сутринь; 31.70 вечерь.

12.50 Турска музика. 13.30 Пло
чи. 18.05 Индже-сазъ. 19.45 Тур
ска муз. 20.30 Комиченъ моно- 
логъ. 21.30 Духовъ орк.: Маршъ 
.Хамушъ); Въ степитЪ на Цен
трална Азия (Бородинъ); Ли- 
зистрата, ув. (Линке); Кам- 
боджка рапсодия (Бурго) 22.35 
Джазъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
19.00 Нар. пЬсни. 21.30 Весела 
муз. 22.30 Мелодия и ритъмъ. 
23.45 Забавна муз. 1.10 Танци. 

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Орк. „Илщщки“. 14.30 Ци
гани. 18.45 Орк. „Мелесъ“. 20.25 
Танци. 21.00 Конц. на д-взто 
„Францъ Листъ". 21.50 Орк.
23.10 Цигани. 24.20 Плочи.

БУДА-ПЕЩА 11 834/18/359
21.25 — 22.15 Цигански орк. 

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

12.10 Музика. 13.30 Прочути 
пФвци. 14.20 Музика, отъ Ле
харъ, 20.20 Евантия Костине- 
ско, п-Ьние. 21.00 „Танцътъ 
презъ вЬковетЬ". 23.20 Пиано. 
24.00 Музика отъ Бахъ.

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 1113 кц.
19.30 Веселото изъ творбитЬ 
Пфицнеръ и Регеръ. 20.45 Муз. 
интермецо. 21.15 „Рококо". 22.15 
Пиеса.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кп. 686 кц.
7.30—8.20 Утр. пр. 13.00 Народ-

■Ако приемането е отслабнало, безполезно е да 
се проверява антената: ,то се дължи на изтоще
на крайна^лампа. Ето защо Ви съветваме да я 

ва—итчз следна „ФНЛИПСЪ МйНИВПТЪ“

(Шеферъ). 8. 
нзъ операта 
лакъ). 9. Ме> _ ..
дворъ на Лудвигъ 

ОБЪДЪ 
12.00 Изъ оперети: 

I. Увертюра къмъ 
„Виенски жени“ __ г
днр. Добринтъ. 2. Всичко вър
ша отъ любовь, валсъ изъ 
оперетата „Бокачио“ (Дьооле). 
3. Индра валсъ изъ оперетата 
„Въ царството на Индра“ 
(Линке). 4. Фортисимо изъ 
оперетитЬ на Калманъ (Кал
манъ), изп. оперетенъ ансам- 
бълъ. 5. Потпурн изъ оперета
та „Парижкия животъ“ Офен
бахъ).

12.30 Химия и растителна за
щита, говори Ив. Михайловъ.

12.45 ОбЪденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта 
„Розамунда“ (Шубертъ), дир. 
Сцелъ. 2. „Да те пази Богъ, 
бЬше най-добре“ изъ опе
рата „Тромпетистътъ отъ Се- 
кингенъ“ (Неселеръ), изп. 
Хансъ Райнмаръ баритоиъ съ 
съпроводъ на оркестъръ. 3. 
„Като малко момченце на май
чина гръдъ“, II д. изъ опера
та „ВеселитЬ Виндзорки“ (Ни
колай), изп. Лудвигъ Хоф- 
манъ басъ съ съпроводъ на 
оркестъръ. 4. Танцътъ (Шу
бертъ), изп. мжжки хоръ и 
оркестъръ. 5. Ария „Сърдцето 
ми трепти въ страсть и нЪга“ 
изъ операта „Рафаелъ“ (Арен- 
ски), изп. Леонидъ Собиновъ 
теноръ съ съпроводъ на орке
стъръ.

13.15 Точно време; новини; из
гледи за времето;

13.30 Продължение 
концертъ:
1. Ария изъ оп. „Халка“ (Мо- 
июшко) изп. Ева Бандровска 
Турска, сопрано съ орке
стъръ. 2. Потпури изъ опера
та „Хугепоти" (Майерберъ).
3. Хоръ на СандомирскитЬ де
войки, 4 картина изъ операта 
„Борисъ Годуновъ“ (Мусорг- 
ски), изп. хоръ и оркестъръ.
4. Фантазия изъ операта „Ту- 
рандотъ" (Пучини), дир. 
Цвай!

13.30 Ритъмъ
14.35 и 

___  I арии.
16.30 Челистъгь

__ Ь „лрли 
19.61 и '

18.15 Комедия; изъ опери
Белини и Доницети; оп< 
симфонии. 25.51 и 31.02 !
Плочи. 21.30 Гръцка му
21.40 Турски плочи. 19.61
22.00 Милано.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кп. 677 кц.
Плочи. 22.05 Шансони.

22.15 Андре Леви, 
Ганци.
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обществени

априлъ априлъ(Шар-
Петровъ).

весели потпу-

Симф. муз. и оперни

за IV. .1009, 

(1648 м.):

новини; из-

ор- 
Не-

, говори Станю Пе1 
юнцертъ на Юлия

Триптихъ
Народенъ

ша (Л. Пип- 
'одорова: а) 

ехти; б) 
интерме-

е То- 
ющи е

>1176
калайда-

се знае’:
>.30; 14.30;

Ал- 
орк.

ВЕв 
|5

со-

СрЪднзсмно 
" :тровъ.

Скра-

кц.
. 12.25

България.

'Р. пр. 
пЪе Лк

шахматъ.
>снн, изп. Царе-
Фратева и на-

1. Сту 
11нлъ 
3. На;

1КЪТЪ I 
>. Бече.

концертъ:
Валенщайнъ, 

оема он. 14 (Сме- 
:ремиашъ. 2. Впе- 

Италия 
гора.

Гърговскн съобщения, 
(абавна и танцова музика.

ПОЛУЧИХМЕ РАДИО-ЛАМПИ 
за американски и евро
пейски радио-апарати. 
Разполагаме на складъ и съ 
всички радго-частн. Рекла- 
менъ магазннъ „РН Д ИО- 
ЕЛЕКТРИКЪ“.ул. Ма
рия Луиза № 45 — София

>. 1113 кц.
:сели тай

на

ав-
на песните

'И. 22.50 X отъ-Джазъ.
ГЪ 251/25/1195

Забавенъ

м. 100 кв. 740 кц.
Музика за

569 м. 6 кв. 527 кц.
23.15

.. . въ
оп. 45 (Ф. 

виваче;

I и I з 
(Бе-[ (I 

(Мо-1 ч

въ 22.45 (Мар.

предаватели, освенъ Радио- 
1.30 (прегледъ на печата);

зия изъ оперетата „Продава- 
чътъ на птици“ (Целеръ), днр. 
Тео Макебенъ. 7. Потпурн изъ 
оперетата „Веселякътъ селя- 
нннъ“ (Фалъ), днр.

14.00 Популяренъ
1. Лагерътъ на
симфонична ПО1
тана), днр. Йер
чатления отъ
пантие), днр. авт<

14.25 Т-
14.30 3(
15.00 Край.

__ гро
> асан.
.рговски съобщения.

22.20 Забавна и танцова музика.
22.45 Новини.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 

на френски езикъ.
23.05 Танцова музика.
23.25 Часъ

Народни 
ца, изп. I 
род............... .... .
I. Замръзналъ ми е Днмн- 
търъ. 2. Како Тудоро. 3. Да 
дойлешъ Недко у дома. 4. 
Лепче бе. 5. Стоянъ си кер- 
панъ водеше, 6. Либе Марий
ке.

24.00 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 кц.
12.00 ОбЪденъ концертъ. 12.30 
„Майката — нзточникъ на жн-

ВСИЧКИ РАДИО-ЧАСТИ отъ най-добро качество 
и отъ най-реномирани фабрики, ще нзмЪрнте при

НИКОЛАЙ ДЖЕБАРОВЪ,
склада бул. Дондуковъ 45 („Електронъ*), тел. 2-44-14.

м.); Бордо—
НА НЬМСКИ: въ

ПТТ 432 м. и
НА ИТАЛИАНСКИ: въ 21.00
НА ИСПАНСКИ: въ 22.45 и 24.45 (Тулуза
НА ТУРСКИ: въ 19.45 (Ница 253 м.).
НА РУМЪНСКИ: въ 19.45 (Марсилия 400 м.) и 

силия и Ница).
НА ГРЪЦКИ: яъ
НА ЧЕХСКИ: въ 20.00
НА УНГАРСКИ:

Ница).

НА ФРЕНСКИ: всички френски 
Парижъ, въ 7.30; 9.30; 14. 
20.30; 22.30; 24.30.

РЕПОРТАЖИ: 14.30 и 21.00. «Това, което трЬбва да 
0,0 °-------- "трижъ (1648 м.): инф. въ 7.30; 9.

24.30.
НА БЪЛГАРСКИ: Лионъ ПТТ (463 м.); Тул) 

.. Ч. Г------------ " . —

МИЛАНО 369 м. 50 кв. 314 кц.
орк. 
муз.

царгь).
КЬОНИГСБЕРГЪ 291/100/1031 кц.

21.15 Музика за чело и пиано 
(Локатели, Дворжакъ). 21.25 
Пролетна музика. 22.40 Хубави 
гласове.

ЛЮБЛЯНА
21.00 "Иистр. квартетъ.
Дуети.

(Циреръ); Полка (Мункелъ); 
Серенада (Тости). 22.15 Камер
на музика, 23.00 Джазъ.

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950
19.30 Брача и пиано. 21.30 
церова вечерь, съ уч. па 
праното Ел. Фрндрихъ и ба- 
Ритона X. Нинсенъ. 23.45 Танци.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Пиано. 13.55 Детски ходъ.
14.30 Танци. 18.15 Орк. 19125 
Цигани. 20.30 Огъ Операта. 
24.20 Танци.

БУДА-ПЕЩА II <34/18/359
21.25 Полицаите свирягъ. 23.05 
Цигани.

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

12.10 Музика 13.30 Орк. 14.20 
Орк и пение 19.17 Религ. хо
рове. 20.15 Обон и пиано. 20.35 
Отъ Операта.

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 
20.45 Музика. 22.30 Вее 
ци. 23.30 Най-нови творби 
хар. компонисти.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.30—8.20 Утр. пр. 13.00 Народ
ни ггЬсни, пЪе Любица Мили- 
воевичъ: Задунуле Саба; Кадъ 
самъ синочъ овде била; Ей, ко
лика е Яворина планина; Го- 
ромъ езде: Узми Стану; Три 
саа птици. 13.35 „М-мъ Бътер- 
флай“, съкратена опера. 14.00 
Инф. 15.00 Цнганскиятъ орк. на 
Анте Груичъ. 15.30 Кипнисъ и 
Тоти далъ Моите изп. оперни 
арии (плочи). 18.45 Народни 
пЪсни, пЪе Миодрагъ Гатали- 
ца: Гледай ме драга; Ой Ду па
ве; На край шора шашава ме
хана. 19.00 Разказъ. 19.20 Тан
ци. 20.10 Инф. 20.40 Тамбури.
21.10 Творби на Ладиславъ 
Грински. 22.00 Конц. Де-молъ 
(Бахъ). 23.00 Салонна музика.
23.30 Танци.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
19.30 Сюита за 2 пиана (Рах- 
манинова). 21.15 Маршове. 23.15 
Оперна музика,

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
19.25 Клавиренъ конц. (Григъ).
21.15 Концертъ: Леонора * '
конц. за пиано Бе-дуръ 
товенъ); Пражка симф.

ВЕЧЕРЬ
18.00 Часъ за семейството: 

Забавна музика: 
Ано дацумалъ, 
ри (Морена).

18.10 Пубертетна възрасть, гово
ри д-ръ Стоянка Ангелова.

18.20 Камерна музика:
1. Квинтети въ ми бемолъ ма- 
жоръ (Моцартъ), изп. Мюн
хенския духовъ квинтети. 2. 
Немски танци (пети менуета) 
(Шубертъ), изп. Деманъ квар
тетъ.

18.50 За 
говори 
ва, 

19.00

, за чужбина: 
песни отъ с. Брени-

Гергана Цекова и на
дпята ссдморка:
Замръзналъ 

ьръ. 2. 
ойдешъ Недко у 
1еиче

! ковъ). 4. Чардашъ № 5 (Мн- 
киелсъ).

14.20 Държавни и 
мероприятия.

14.30 Търговски съобщения.
14.35 Забавна и танцова музика.
14.50 Пети минути
14.55 Народни п1л 

ва Церковска 
родната петорка:
I. Иванъ Ирннки думаше. 2. 
Миланъ се боленъ разболя. 3. 
Никола Радки думаше. 4. Ян
ке ле една на мама. 5. Младъ 
Стоянъ. 6. Дилинъ Деко.

15.30 Кран

ойтй 
| 6 априлъ |

СОФИЯ
Варна, Стара^Загора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Чствъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Новини; точно вре
ме. 7.35 Народна музика: 1. 
Ртченица ,изп. на гайда Илия 
Атанасовъ. 2. Дсвойчиня гугут- 
чиия (Д. Христовъ), изп. хоръ. 3. 
Мамо мила мамо, м.т.жко хоро

(Ас. Карастояновъ), духовъ 
оркестъръ. 4. Защо ми се сър- 
дишъ либе, изп. Г. П. Тричко- 

ва съ пиано. 7.47 Забавна музи
ка. 7.55 Църковснъ календар!»: 
домакински съвети. 8.00 Заба
венъ концертъ: 1. Шведска пол
ка (Линодъ). 2. Трикове на хар
моника (Балтнморо). 3. Куклата 
и таласъмът!» (Армандола). 4. 
Влюбеният!» палячо (Рюстъ). 5. 
Морски лястовици (Алексъ). 6. 
Далечната Св. Лучия (Марио). 7. 
Моряшки ударъ (Ратке). 8. На 
острова» Хелголандъ (Тео Еикъ). 
9. Едслвайсъ (Депрансъ). 10. 
Асътъ на гъл^битЪ, полка (Де-

22.00 „Ритмо ■ симфон.“ 
„Кора’. 23.15 Брилянтна
24.15 Танци.

МЮНХЕНЪ 405
19.00 Танци. 21.15 
всички. 23.15 Танци.

ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.
21.30 и 23.00 Конц. на Нац. 
орк. 24.15 „Флорентска сюита“ 
(Видоръ). 24.45 Нощенъ конц., 
днр. Рене Батонъ.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
22.00 Симф. конц.: Симф. № 4 
(Бетовенъ); (Мартучн); Донъ 
Жуанъ (Р. Щраусъ). 23.30 Три
ото Карме. 24.15 Танци.

РИМЪ (квеи вълни)
Вълни 19.61 и 31.15 8.00 Орк. 
„Четра“. 16.40 и 25.40 11.30 Араб 
муз. 16.83 и 19.61 12.15 Танци;
13.30 Лека симф. муз. 19.61 и 
25.40 14.35 Сопрдното Коса и 
баритонътъ Вокрамъ; 15.25 ци- 
гуларьтъ Серрато. 16.83 и 25.40
16.30 Орк. 17.05 Плочи.
19.61 и 25.40 18.15 Цигуларьтъ 
Франческати; следъ концерта 
— лека муз. 25.51 и 31.02 20.30 
Лека муз. 21.30 Гръцка музика. 
19.61 и 25.40 22.00 Милано.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
21.10 Концертъ: К.ъса сюита 
(Л. Оберонъ); Конц. за флей
та и орк. (Шаминадъ); Скерцо 
(Лало). 21.40 Пиеси. 22.10 Ле
ки мелодии *’ 

ФРАНКФУРТ1
19.45 Музика. 21.25 
концертъ.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
18.15 Лека музика. 21.15 „Му
зика, вдъхновена отъ картини“. 
ВълнитФ играягь (Войршъ); 
Вакханалия (Регеръ); Мона Ли
за (Гьотебрукъ);
(Ботичели). 22.30 
часъ.

кестъръ, концертмайсторъ Не- 
лФлка Симеонова.
1. Лирична сюита (Ед. Григъ):
а) бурна попи» но брЬгопетЪ;
б) пЪсень на Солвейгъ; и) пок- 
тюрно; г) поход!» на джудже
тата. 2. Спомняни, ли си?, 
валсъ (Тости). 3. П.зъ оперета
та „Златния пЪтель“ —Хнмнъ 
на слънцето (Римски Корса-

цвЪтята презъ априлъ, 
Гена Папазова Антоно- 

агрономъ специалистъ. 
Старо народни котленски 

пЪсни, изп. Жечо Долчниковъ 
и народната ссдморка:

уянъ мами си думаши. 2. 
Богданъ вину чървеиу.

«злънджа Добра. 4. Види
ма мома думаши.

19.30 Значение на " ' 
море,

19.45 К< . .
ба Дожа, пиано:
Соната, оп. 12 (Сибелиусъ). 

20.15 Точно време; исторически 
календаръ; новини; изгледи 
за времето.

20.30 Отъ зала „България — 
концертъ на Царския симфо- 
ниченъ оркестъръ, дириг. Са
шо Поповъ.

22.25 Търговски съобщения.
22.30 Забавна музика.
22.45 Новини.
22.55 Танцова музика.
23.30 Край.
ВАРНА 235.1 м. 2 кв. 1276 I 
12.00 ОбЪденъ концертъ. 
Културниятъ пять на Б- 
6. „Творчеството въ нова Бълга
рия", говори Надя х. Йовкова. 
12.40 София. 13.30 Концертъ на 
салоненъ оркестъръ — дириг. 
Хр. Маноловъ: 1. Пенсе — „Тан
ца на Лулу". 2. Лехаръ — пот- 
пури изъ оперетата „Ева". 3. Нел- 
сонъ „Алала" — интермецо. 4. 
Скасола — „Парижки нощи“ — 
валсъ. 5. Гове — „Хересъ“ — ин

термецо. 14.00 Музикална раз
ходка. 14.30—23.30 София.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402 
7.00—8.30 отъ София. 12.00 Попу- 
ляренъ обЪденъ концертъ 
Щраусъ, Гуно. 12.30 Наука 
всички. 12.40 Народна музика1 
отъ София. 14.00 Край. 18.00 Часъ 
за семейството отъ София. 19.00 
” . та музика отъ София.
19.45 Изъ областьта на радио- 
техниката „Какъ да напълнимъ 
акумулаторъ отъ мелничната ди- 
намомашина“ — тов. П. Ал. Тре- 
невъ. 20.00—23.00 отъ София.
АНКАРА 1640 м. 100 кв. 182 КЦ. 
19.74 м. сутринь; 31.70 вечерь.

12,50 Турска музика. 13.30 Пло
чи. 18.05 Индже-сазъ. 19.25 Тур
ска музика. 20.15 „Ако бЪхъ 
фелдфебелъ“ — комедия. 21.00 
Концертъ: Рапсодия (Дохнаии); 
Итал. пЪсень (Бройеръ); На 
улицата (Доело); Влюбениягь '

ОБЬДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Японска чайна (Вннклеръ), 
изп. Вилфрндъ Крюгсръ съ 
свонтЬ солисти. 2. Алабама 
стопъ (Джонсонъ), изп. джазъ 
оркестъръ. 3. Времето на лю
ляка (Шубертъ). 4. Потпурн 
отъ полки съ пЪнне (♦**), 
изп. Кралъ Вейчахъ съ орке- 
стра си 5. Староруски хусар
ски маршъ (♦♦♦), изп. руски ба- 
лайченъ оркестъръ.

12.25 Хуморъ отъ Асенъ Камбу- 
ровъ.

12.40 Букетъ отъ Самоковски 
п1снн, изп. групата „Българска 

пФсень и народната петорка.
1. Надвечерь сс робе нрепро- 
даватъ. 2. Хайдушка войвода. 
3. Въ село влЪзна войвода. 4. 
Сложи ме Злато мори. 5. Ре
че мама да ме жени. 6. Два се 
млади уд5маа. 7. Рано "" 
доръ подранилъ. 8. Сн< 
чула Тодора.

13.15 Точно време; новини; из
гледи за времето; борси, съ
общения.

1330 Оперетни откжелеци:
1. „Дете ти можешъ да танцу- 
вашъ като жена ми“, изъ опе
ретата „Разведената жена“ 
(Фалъ), изп. оркестра на Да- 
йошъ Бела. 2. Валсъ на съкро
вищата изъ оперетата „Циган- за семе 
ски баронъ“ (Иох. Щраусъ), Народи; 
изп. Едитъ Лоранъ съ орке-',о 1Х ,л 
стра си. 3. „Каква би била моя
та пЪсень" пФсень изъ опере
тата „Пажътъ на краля“ (Гьо- 
це), изп. Рихардъ Тауберъ те- 
„оръ съ съпроводъ на орке
стъръ. 4. „Влюбенъ съмъ и 
незнамъ какъ се случи това“ 
изъ оперетата „Кливия.“ (До- 
сталъ), изп. Фридлъ Шустеръ 
съ оркестра си. 5. П1сень на 
Волга изъ оперетата „Царе- 
вичъ“ (Лехаръ), изп. Марселъ 
Витришъ теноръ съ съпро
водъ на оркестъръ. 6. Фанта-

вотъ и любовь“. говори д-ръ А. 
Ганевъ. 12.45 Малъкъ хоровъ 
концертт». 13.00 Новини, съобще
ния, борси. 13.05 Увертюри. 13-45 
Десеть минути хуморъ. 13.55 Ха
вайска музика. 14.05 ,.3а народ- | 
нитЬ ни танци“, говори М. Са- 
вовъ. 14.15 Шаляпинъ пЪе (гр. 
плочи). 14.35—15.30 София.
17.30 Танцова муз. — изп. джазъ 
оркестъръ. 18.00 Оперетни мело
дии. 18.25 Тонфилмовъ прегледъ.
18.30 София. 19.30 Чужди писа- I 
тели: а) Германия — „Фр. Хе- 
белъ’, говори проф. Я. Ариау- 
довъ. Рецитира д-ръ А. Щрьо- I 
делъ. 20.00—23.30 София. 
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402 
7.00—8.30 отъ София. 12.00 За
бавенъ концертъ. 12.20 Руски I 
потпурн. 12.30 ОбЪденъ конц. — 
Доницетн, Оберъ. Роналдъ, Шу
бертъ, Верди. 13.00 Съобщения. 
13.05 Танцова музика. 13.28—
14.30 отъ София. 17.30 Маршове. 
17.40 Разузнавачески часъ. 18.00 
Литературно четене отъ група 
детски писатели отъ София. 18.30 
Часъ за работника отъ София. 
19.00—23.00 отъ София.
АНКАРА 1648 м. 100 кв. 182 кц. 
19.74 м. сутринь; 31.70 вечерь.

14.45 Концертъ: Полонезъ (Ве- 
беръ); ЛЪтна- нощь въ Мад- 
ридъ (Глинка); Трубадуръ; На 1 
Босфора (Линке). 15.15 Мело
дии. 18.05 Джазъ. 19.30 Индже- 
сазъ. 21.10 Концертъ: Майски 
валсъ (Григъ); Менуетъ (Бе
товенъ); Берсьозъ (Кьостеръ); 
Маршъ (Гритъ). 23.00 Джазъ. 

БРЕСЛАУ 316 м. 100 кв. 950 кц.
19.30 Хуморъ на фронта. 19.30 
Нар. муз. 21.30 Д.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Цигани. 14.30 Плочи. 18.45 
Орк. 20.25 Джазъ - дуетъ. 21.10 
Унгарски пЪсни, изп. Н. Надъ 
и г-нъ Хаморн, съ акомп. на 
циганския орк. „Пертисъ". 23.10 
Танци. 24.20 Цигани.

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

12.10 Румънска нар. муз. 13.30 
и 14.20 Лека, танцова музика 
и пЪние. 19.17 Изъ нЪмскитЬ 
опери. 20.15 Конц. 21.15 Орк. 
музика, и ггЬние: Фелиция. Но- 
неско и Гирагъ Сакъзлиянъ.
22.30 Танци отъ 1900 г. 23.001 
Танци.

БЬОМЕНЪ 269 м. 100 кв. 1113 кц ! 
20.00 Лендлерн. 23.00 „Птице-' 
продавецътъ“, оперета отъ 
Цилеръ.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц. , 
7.30—8.20 Утр. пр. 13.00 Народ
ни пЪсни, п-Ье ВЪра ЦвЪтко- 
вичъ: Се я брата, на вечеру | 
пика; Далъ е ми купнгь; Спре-1 
май коня; Булбулъ ми п+»е; Би-, 
сере щерко; Анушке. 13.45 Изъ 
..Ивковата слава“ (Мокраняцъ). 
14.00 Инф. 14.10 Югослав. му
зика-. Княгиня Майя (Кръ- 
стичъ); Из-ь белградския жи- 
вотъ (Седлачекъ); Смаилъ ага, 
уводна музика (Пауновичъ); | 
Харемски пЪсни (Бинички).. 
15.00 Забавна музика. 15.10 Со-' 
ло саксофонъ. 18.45 Нар. музи-; 
ка. 19.00 Соната № 16 (Бето-1 
венъ). 19.20 Плочи по желание. I
20.10 Инф. 20.10 Народни пЪс-]
ни, пЪятъ Беба Капамаджия' 
и Миланъ Тнмотичъ: где си ду-1 
шо; Здрачакъ вири; Що се сияе 
на срЪдъ Сарасва; Ой НевЬ- 
не; Знашъ, исвЬро, како си се ;____________ _

кХ. “ъ мИ^\Ь5,ам«^ц'»р[18ч. „Стопанско развитие'

ВЕЧЕРЬ
16.00 Отъ зала „България“ — 

предаване втория концертъ, за 
учащнтЪ, уреденъ отъ М-во- 
то на просветата: Камерна му
зика — български компози
тори.

18.00 Забавна и танцова музика.
18.30 Часъ за работника:

1. Съобщения на Б. Р. С. 2. 
Забавна музика. 3. Репортажъ. 

19.00 Музика за селото: Народ
ни пЪсни изп. Атанаска Тодо
рова и Тракийската тройка, 
и М. Тодоровъ — ггкдулка.

19.30 Концертъ на- Софийския 
Мандолнненъ квартетъ:
1. Пробуждане на пролетьта 
(Емануелъ Бахъ). 2. Сънътъ 
на негъра, американска фан
тазия (Миделтонъ). 3. Елегия 
(Кетелбай). 4. Едно алпийско 
цвете, увертюра (Емилъ Ти- 
тлъ).

20.00 Концертъ на Зора Дими-
I трова, мецо сопрано:
! 1. Овчарска песень (Хайденъ).

2. Часовника (Льове). 3. Лека 
нощь, мое дете (Абтъ). 4. При-

| спивна песень (Регеръ). 5. 
I Приспивна песень (Шубертъ). 
: 6. Спи, мой принце (Моцартъ).
20.30 Точно време; исторически 

календаръ; новини: изгледи 
за времето.

2050 Забавна музика.
21.00 Концертъ на Камерния ра

дио оркестъръ:
1. Хайдушка п.танш 
ковъ), сол. Ана Т< 
войвода пее, гора 
блаженна гора; в) 
дия; г) ой месечко царевъ не
вернико; д) пушка пукна мо
ре. 2. Петь старопланински пе
сни (Ц. Цанковъ), солистка 
Ана Тодорова: а) близо била 
то минало; б) Дойноле, вЬро 
неверо: в) Мари Стоене; г) 
остана Станка сираче; д) дека 
се е чуло разбрало.

21.45 Сонатенъ концертъ на Ни
кола Днмчевъ, пиолончело и 
Евгений Столица, пиано: 
Соната № 1 въ си бемолъ 
мажоръ, оп. 45 (Ф. Мендел- 
сонъ): алегро виваче; анданте 
алегро

22.15 Тъ|

20.15 (Ница).
и 23.45 (Тулуза).

въ 20.00 (Марсилия) и въ 23.45 (Марсилия,

Узми ми сърлце мое; Богата 
съмъ; Стояне; Чия е тазъ де
войка. 21.40 Воененъ орк. — 
югославска музика. 23.00 Отъ 
кафана. 24.00 Танци.

ВИЕНА 506 м. 100 кв. 592 кц.
19.00 Нар. песни. 20.15 Кабаре.
21.15 „Две влюбени души“ — 
любовна музика, уч. орк. и

солисти (Лили Клауеъ, Францъ 
Боршошъ, Емилъ ”
23.15 Нови сюити.

КОПЕНХАГЕНЪ 255/20/1
21.20 Музикаленъ 
скопъ. 22.20 Джазъ.

КЬОЛНЪ 456 м. 100 кв. 658 кц.
18.50 Лека муз. 20.30 Танци.
21.15 Лека, оперна, симф. и 
танцови мелодии.

КЬОНИГСБЕРГЪ 291/100/1031 кц.
21.15 „Музика, която развесе
лява сърдието“ — орк., соли-

’ сти и Елизабеть Райхе.тгь, 
колоратурно сопрано. 23.15 Д.

МИЛАНО 369 м. 50 кв 314 кц.
21.30 Плочи. 22.00 Оть „Теат- 
ро Санъ- Карло" въ Неаполъ
МАТУТИНО АД АССИЗИ

музика отъ Лоренцо Филиази. 
ПАРИЖЪ ПТТ 432 м. 120 кв. 695 кц.

19.15 Жозефина Бекеръ! 20.45 
Леки мелодии. 21.15 Радио-ре
вю. 23.00 Джазъ Льогранъ. 24.45 
Лека музика.

РАДИО-ПАРИЖЪ 1648/80/182
24.00 Мишлети, изп. шансота.
24.15 Скечъ.

РИМЪ I 421 м. 120 кв. 713 кц.
22.00 Пианистката Елда 
берти. 22.40 Модеренъ 
24.15 Танци.

РИМЪ (нжеи вълни]
Вълни 19.61 и 31.15 8.00 и 8.50
- . . арии.
16.40 и 25.40 11.30 Арабска му
зика. /6.83 и 19.61 12.15 И д 
на „Любовна напитка“; 13.30 
„Конц. за цигулка“ (Локатели). 
19.61 и 25.40 14.35 и 15.25 1 и 
111 д. на „Трубадуръ“. /6.83 

и 25.40 16.30 Танци. 17.05 Пиа- 
нистътъ Чекарелли. 19.61 и
25.40 18.15 Плочи; поеми; ко- 
мицн; плочи. 25.51 и 31.02 20.30 
Итал. народни песни. 21.30 IV 
д. на „Манонъ Леско". 31.15
21.40 Турски плочи./9.6/ и 25.40 
22.00 Милано.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв 677 мц
22.30 Концертъ: Дуетъ (Стра- 
винскн); Кантата № 8 (Блхъ).

СЬЛСРЕЧЦИЯ 492 м. 20 кя А«П «ц.
20.30 Веселъ квартетъ. 20.50 Ка
мерна музика. 22.15 Ритъмъ и 
танци.

ХАМБУРГЪ 332 м. 100 кв. 904 кц.
21.30 „Смеещите се звезди“. 

! 22.30 Муз. интермецо.

СОФМ 
Варна, СгаремЗагора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стнка. 7.20 Новини; точно вре
ме. 7.35 Народна музика: 1. 
Не плачи майко не тжжн, изп. 
Г. П. Тричкова съ орке
стъръ. 2. Игривата вдовица, 
хоръ, изп. духовъ оркестъръ. 3. 
Милкано моме, Милкано, изп. на 
акордеонъ Мирчо Янчснковъ. 
4. На трапеза, изп. на гандь 
Илия Атанасовъ. 7.45 Забавна 
музика. 7.05 Църковснъ кален
даръ; домакински съвети. 8.00 
Забавенъ концертъ: 1. Въ сред
ните Алпи (Буркхалтеръ). 2. 
Анекинъ (Бендиксъ). 3. 3’Бур- 
лн (Буркхалтеръ). 4. Да се нз- 
дигнемъ по-високо (Блуме). 5. 
Каднксъ лудува (Бертолисъ). 6. 
Хофманови приказки, баркаро- 
ла (Офенбахъ). 7. Звездата на 
Батавия (Бертолисъ). 8. Хубава
та Розмаринъ (Крайслеръ). 9. 
Песни на любовната нощь (Лнн- 
ке). 10. Канарчето (Полякинъ). 
8.30 Край.

8.30. Радио-Па;
21.30; 23.30; \

1ионъ ПТТ (463 м.); Тулуза—ПиринеигЬ (387 
■Лафайетъ (278 м.); Страсбурп» (349 м.: 20.15,

19.45; 20.00; 22.45; 23.45 ; 24.00 (Парижъ 
Лионъ ПТТ 463 м.).

и 24.00 (Ница 253 м.).
:а 364 м.).

■ровъ 
Едслвайсъ (Депрансъ).

прансъ). 8.30 Край.
ОБЬДЪ

12.00 Забавна музика:
1. Рапсодия (Уудъ), днр. 
тора. 2. Градътъ на пес 
(Хофманъ). 3. Чардашъ 
сцени, оп. 32, № 4 (Хубай). 4. I 
Стефани гавотъ (Цнбулка). 5. ! 
Любовенъ парадъ (Шерцин- 
геръ). 6. Шлагерно ревю, изп. 
оркестъръ съ певчески квар
тетъ.

12.30 Инструментални и вокални 
сола:
I. Соната № 6 въ ла мажоръ 
оп. 30, № 1 за пиано и цигул
ка (Бетовенъ), изп. Лили Кра- 
усъ и Симонъ Голдбергъ. 2. 
Той, най-прекрасниятъ отъ 
всички (Шуманъ), изп. Еми Бс- 
тендорфъ сопрано съ съпро
водъ на пиано.

13.00 Обеденъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта 
„Раймондъ“ (Тома). 2. Потпу- 
ри изъ операта „Мадамъ Бъ- 
терфлай (Пучини), днр. Ройсъ. 
3. „Защо ни оставяшъ о' ца
рю“, I картина изъ операта 
„Борисъ Годуновъ“ (Мусорг- 
скн), изп. хоръ. 4. Ария на Ви
олета изъ I д. на операта 
„Трайната“ (Верди), „Какъ 
странно“ и „Вечно свободна“, 
изп. Мария 11вогюнъ сопрано 
съ съпроводъ на оркестър!,. 5. 
Ария на Войтек!» изъ операта 
„Въ кладенеца“ (Блодекъ), 
изп. Йснчекъ теноръ съ орке
стър!».

13.28 Радио-постъ.
13.30 Точно време;

гледн за времето; борси.
13.50 Концерт!» на Салоненъ
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ПРИЕМНИКЪ

>вена, 
Домъ

семъ близко до I 
тената 'и „земята1

‘ на 
земната

почти не 
15.000 —

ГТТ ----------------—■

че 
-остави въ малка кутия, 
да бжде въ „хармония“

480
единъ истински НАРОДЕНЪ приемникъ

УНИВЕРСАЛЕНЪ КОНВЕТРОРЪ ЗА КЖСИ ВЪЛНИ 
съ „Филипсъ" лампи

брата воля 
по-силна отъ 
то. И тъй. 
астрологически. . .

1Це продължимъ 
тия брой.

сокото напрежение се взима на
прано отъ приемника.

Входящиятъ кржгь е апсрио- 
дичелъ, т. е. не се настройва съ 
конденсаторъ.

СЖ 6.3 волтог.. 
октодъть Е1С

■

СЕВЕРНОТО СИЯНИЕ
Севернотосияние, наблюдавано 

у насъ, внесе неочаквани сму
щения въ радиопредаването. На- 
шиять технически ржководитель 
нея вечерь настройваше супера 
си (съ 5 обхвата кжси вълни и 
11 копчета за въртене!). Апара- 
тътъ, който отлично работЯше 
презъ деня, съ голЯма мжка 
„хвана“ Лондонъ въ обхвата 31 
м. Г-нъ Владнмнровъ помисли, 
че имало нЯкакъвъ дефекта» въ 
приемника и започна да го тър
си .. . Слсдъ нЯколко часа без
предметни проучвания, поправ
ката 6Я отложена за другия 
день... А сутриньта апаратът!, 
заработи нормално. И само следъ 
прочитането на утринпитЯ ве
стници, стана ясна причината па 
„дефекта*,

----------да бжд« 
не особено дълга, но добре изо
лирана н протегната високо надъ 
земята. Само отъ себе си се раз. 

ра, че конверторътъ ще се 
която 

съ ку-

- - - - земния проводннкъ,
— филтъръ ' на конвертора ще бжде съ три ; 

контакта: едшгъ за високото на- I 
прежекне, единъ за отоплението, редъ, приемнането на

СЖ - . .
подбрани | емника.

„а подхождатъ за трита 
смЯсителни лампи „Фи- 
Мшшватъ".

 .. „„ из- I анода на триода
конвертора. | 0-000 ома. Ако се 
— - -- сукания, намаляваме решетъчна-

> утечка на 30.000 ома.>ви,' дроселъ: „вюрфелкернъ“
. 21(2 навивки жица 0.2 коприие
ЕС113 ' лация, по 35 въ всЯка преград-

' Блокче 1.000 см. (слюдено) , 570 
уни-!прехвърля колебанията въ при- или 

1. ТрЯбва да отС 
че единъ книженъ блокъ 1 ми- 
крофарадъ съедштява плюса съ 
минуса.

ПОЩА
Поради дефектъ въ клишето 

въ брои 127, заслонитЯ на КФ4 
и КЛ4 на ..АРС ПОРТАТИВЪ' 
не сж свързани съ нищо. Отъ 
текста личи, обаче, че тЯ трЯбва 
да се дадатъ на „+“ напреже
ние. Супресорната решетка 
КФ4 да се даде на общия ми- 
нусъ или на „земята“.

Тъй като иЯма готови шасита 
за „Р. Ф. Ж.“, който е 5+2. ще 
се вземе едно шаси за 4+2, ка- 
■■о изправителната лапма АЗ1 се 
монтира надъ трансформатора, 
върху едно тенекиено мостче.

крьстю Гешевъ, гара Гурко- 
/»-•. — Пълненето на акумулатора 
съ правъ токъ отъ динамото 110 
волта става по следния начинъ 

... (4 волта съ 4 ампера — акумула- 
конвертора съ торъ 40 амперъ-часа): Плюсовата 

букса на фаза на динамото се дава напра- 
|во на плюса на акумулатора: 

отрицателната фаза и ми
да

■ монастнря и следъ това го е ви- 
'дЯлъ въ дворцовата срЯда. Ид
ва и фаворитката и той запо
вядва бракосъчетанието между 
чея и Фернандо да се извърши 

|не по-късно 01 ъ единъ часъ. 
Леонора е обзета сега отъ 
страшна вжтрешна борба. Тя 
чувствува, че престъпление ще 
извърши, ако не открие на Фер- 
напдо, каква е въ сжщпость тя 

• какво я свързва съ краля. За- 
-ова тя изпраща своята при
служница Инецъ при Фернандо, 

на ба- ‘Но по заповЯдь на краля послед- ,
, Балта-,----- — -------------- "
любимата , 

двор
че

Но да сравнимъ миналогодиш
ната карта съ тази отъ 20 мартъ 
1940 година.

Слава Богу, аспектитЯ съ ус
покоителни.

Мирътъ е вписанъ въ небето!
Юпитеръ е въ Овена, па 120° 

оп луната и въ Домъ VII (уп- 
равпицитЯ); Луната въ знака на 
Лъва и въ Домъ XI ( тълпата, 
народътъ). Такава хармония се 
срЯща рЯдко. СъщитЯ аспекти 
сж и въ небето на Парижъ. Бср- 
линъ и Римъ. Но мирътъ не ще 
дойде така лесно. Има указан 
за тежки борби и жертви. 1 
мирътъ ще дойде също така 
внезапно, както войната. НЯкои 
небесни аспекти сочатъ, че този 
мирт, щЯлъ ла предизвика недо
волство въ известни срЯди. . 
Но все таки разумътъ ще над- 
дЯлее...

Войната, която личеше на 21 
мартъ 1939 година избухна въ 
края па августъ. Възможно е, че 
влиянието иа новата карта ще се 
прояви не по-рано отъ вЯколко 
месеца. Въ всЯки случай небе
то обещава миръ. Но това зави
си не само отъ него, а отъ ло

на хората, която е 
предопредЯление- 

мирътъ е възможеиъ

- .тоиа търсенето става на стан- „„ „дв|Н|Ш
[отенциометрътъ I циитЯ много по-леко — тъй на- ’ гнята на приемника.

речниятъ „бакдъ-спридъ въ МФ“. 
Следъ нЯколко часа упражне- 

За да се избЯгне постоянното 1 ние, радио-слушательтъ ще по- 
режение чрезъ намотката „сд“ , превключвай» на антенния и 'не всички тънкости на кон- 

>трЯбяванъ въ най-. < съ съпротивлението 30.000 ома земния проводннкъ, шалтерътъ Е1ертора. 
приемници за къси | (1 ватъ). Блокътъ - у

10.1 е книженъ. Въ заслона има-' 
ме 50.000 ома на минуса и 30.000 

плюса, съ б.токъ-фил- ' единъ за 
. _г..  ...., -  ’ . ' - общъ. По
ма слюденъ, може и книженъ). ' 

ВисокофреквентнитЯ колеба
ния въ анода на пентодната 
часть се задържатъ отъ единъ 

-----------“ съ 240 
копринена изо-

Конверторътъ е едноламповъ. ома на 1>.>>ик.и,
Изборътъ на лампата зависи отъ I търъ 5.000 см., слюденъ (ако нЯ- 
типа на лампитЯ въ приемника. | 

Ако лампитЯ съ 4 волтови ще 
се употрЯби октодътъ АК2 „Фи
липсъ“.

Ако лампитЯ с?я 6.3 волтови.'
ще се употрЯби
или триодъ - хексодътъ 
„Филипсъ".

ДаннитЯ въ схемата 
версални, т. е. така 
ЩОТО да 
вида 
липсъ ........

ЗагрЯваието на жичката и ви-
СПКПТЛ лгппп,аи.*л1111а л.» П-111МП 11П-

ВЪ РОЛЯТА НА ФЕРНАНДО, ТЕНОРЪТЪ

Действието става въ Кастилия 
презъ 1340 год. Операта за пър
ви пъть е представена въ Па
рижъ 1840 год.

/ действие. Фернандо е послуш- 
никъ въ монастнря и е опредЯ- 
ленъ да наследи нЯкога игумена. 
Той е съгледали случайно при I 
една литургия непознатата Лео
нора. къмъ която още отъ пър
вия мнгъ чувствува силна лю- 
бовь. И Леонора му отвръща съ 
любовь. Това го кара да напус
не на всЯкл цена мопастира, въ- 
прЯки предупрежденията 
щииия си приятель 
заръ. Той среща 1 
си всрЯдъ блЯскзва 
цов.1 срЯда, безъ да знае, 
тя е. фаворитка на самия краль 
Алфонсъ XI. Благодарение на 
нея той бива произведеш, офн- 
церь и изпратени като пълково-. 
децъ да се бие срещу маврнтЯ.

П действие: Кралскнятъ дво- 
рецъ. Кральтъ очаква Фернандо, 
който е нанесълъ страшно пора
жение на маврнтЯ. Въ това вре
ме той получава писмо отъ па
пата, че ако не се откаже отъ 
незаконнитЯ си връзки съ Лео
нора, ще бжде отлъченъ отъ 
църквата. Затова той е пргагу- 
денъ да предложи Леонора за 
съпруга на влюбения въ нея по- 
бедитель Фернандо.

III действие: Зала въ царския 
дворецъ. Фернандо се явява при 
краля, който заповЯдва на офи
цера Гаспаро да доведе фаво
ритката. Между това кральтъ 
запитва Фернандо, какъвъ даръ 
би желалъ заради голЯмото до
бро, което е той сторилъ на Испа
ния. Последниятъ му открива, че 
е лудо влюбенъ въ едно моми- 
•“ заради което е напусналъ

Излишно е въ отдЯла „Радио
техника за напреднали“ да опис
ваме предимствата на кжситЯ 
вълни: тЯ с,т, познати на всички 
читатели. Но не всички отъ 
тЯхъ, обаче, притежаватъ при- 
емникъ за жгяси вълни. У насъ 
има много радио-апарати, които 
работятъ отлично на срЯдки и 

вълн».. но нъматъ об- 
)мг-ра.НЯщо повече: 
приемници и за „три 

“, но които 
зеквенци

Скачване на конвертора съ приемника.
■а бобина за клей вълни (има 

такива у Джебаровъ). Ще се на- 
зиятъ 50 навивки жица 0.2 ко- 
|ринена изолация, по 5 навивки 
въ всЯка преградка.

Осцилаторната намотка се на
стройва съ единъ въздушенъ 
конденсаторъ съ капацитетъ 500 
см. Този кондесаторъ трЯбва да 
бжде съ първокачествена изола
ция. напр. керамична. Абсолют- 

> е необходима ефикасна ска- 
ла за финна настройка.

Бобината е тоже керамична: 
„ав“ има 8 навивки жица 0.6 ема- . 
йлъ, по една въ всЯка резка. На- ' 
мотката „сд“ се навива начиная 
отъ срЯдата на решетъчната, 
между навивкитЯ, и се довърш- 

подъ „ав“: 8 навивки жица , 
0.2 копринена 'изолация. Тази на. ! 
мотка се навива въ обратна по- | 
сока отъ първата, ако смЯтаме, 
че краищата се следватъ въ 

;следния редъ — а в с д. Блок
чето 200 см. е слюдено или ке
рамично. Решетъчната утечка 
50.000 ома може да се даде на 
катода — ще се провЯри опит
но. Въ катода >на смЯсителната 
лампа имаме единъ потенциоме- 
търъ отъ 2.000 до 5.000 ома: той 
ще служи за регулиране чувст- 
вптелностьта на конвертора. Бло
кътъ 0.1 е книженъ.

На анода на триодната частьI 
(а лампата се дава високото на-

Ако конверторътъ е правилно 
монтиранъ и ст единенията с.т, въ 

клей въл- 
1 антената; мннусътъ е | ш ще блде напълно задоволи- 

—,!о този начинъ, съ едно ■ телно. Ние можемъ да го уси- 
завъртване на шалтера ще мо- ! ь^мъ, като вмЯсто 30.000 ома въ 
жемъ да включваме и да из- I анода на триода поставнмъ 
ключваме напълно конвертора. | °-000 ома. Ако се явяватъ пи- 

И тъй, ла предположнмъ, че ’ 
конверторътъ е монтпранъ пра
вилно. Настройваме приемника' 
на една вълна отъ обхвата 200- I 

м., на която иЯма мощна1 
близка станция. Въртимъ'

нота бива арестувана, а Фер- 
I нандо 61ГВЯ провъзгласенъ за 
графъ на Бадахосъ. ИспанскитЯ 
грандове, които зпаятъ на как- 

се дължи издигането на 
Фернандо. се млчатъ да му поп- 
"”птъ. На помощь на послел- 

'•«ч се явява Балтазаръ, който 
му разкрива за отношенията на 
Леонора съ краля. Извънъ себе 
си отъ гнЯвъ. Фернандо незабав
но отива при краля, хвърля ме
ча си предъ краката му и се от
казва гордо отъ всички почести 

I ч отново се връща въ мона- 
стиря.

IV действие: Въ монастнря 
*■>. Яковъ. Отчаяниятъ Фернан- 
тл отново е поелъ кръста на 
'-амоотричането и бягството отъ 
живота. Въ това време идва въ 
монастнря Леонора преоблечена 
•ято монахиня. Тя все така сил- 

•’о обича Фернандо и иска да «*о 
помоли да й прости. Чува се пЯ- 
сеньта на калугеритЯ. Леонора 
намина Фернандо предъ разпя
тието и му казва че нейната лю
бовь къмъ него чЯма никога да 
”мпе. Сега тя е щастлива да бж- 
- близо до него, умира въ рж- 

цетЯ му, а той остава за винаги 
чЯренъ на обетнтЯ, който е далъ 
предъ църквата.

ФАВОРИТКАТА елщето лляЕ и сшшето м овена
е въ зодията на РибитЯ, на 180° 
отъ Нептунъ и въ Домъ IX — 
астрологнческо указание за мор
ска война. Сатурнъ и Меркурий 
сж съединени въ войнственото 
съзвездие на Овена. ОгнснитЯ 
знаци на войната сж на лице... 
Само, че астролззитЯ не сж мог
ли или не сж искали да ги раз- 
гадаятъ... Най-вндЕштЯ френски 
астролози, обаче, сж предсказа
ли кървави стълкновения, (<<« 
вжтрешнн такива.

Тази година бЯха открити тъй 
наречепитЯ „индуски указания’, 
които даватъ повъ тласъкъ па 
астрологията. ТЯ даватъ точната 
дата на конфликта: началото на 
ссптсмврнй, и то на единъ не- 
очакванъ копфликтъ (Урановияп- 
„показалСцъ" на 25° отъ Кози
рога и на 180° отъ самата плане
та}.

напреже-|се включи съответното съпроти- 
осукани проявление, което да намали 110 вол- 

!тя ил Я пол та, т. е. съ цЯли 105 
волта. Законътъ на Омъ ни да
ва: 105/4=26. 1/4 ома. Може да 
се употрЯби съответно ферро- 
никелово съпротивление, за пред 
почитане, е обаче, да се вклю- 
чатъ три паралелно свързани ос- 
вЬтлителни крушки съ вжглено- 
ва жичка по 50 св-Ьщн вс^ка, чи- 
ето съпротивление е достатъчно. 
’)бщата консумация е 440 вата.

Проданъ Николовъ, Варна. — 
За да се изчисли колко вата кон
сумира единъ приемникъ за мре
жата, трЯбва да се знаятъ какви 
му сж лампитЯ и даннитЯ н^_ 
трансформатора. МодернитЯ при
емници 4+2 консумиратъ межд> 
55 и 70 вата на часъ. Ако при- 
емннкътъ Вц консумира 55 вата, 
то за да консумира единъ кило
вата», той трЯбва да работи 1.000/ 
55 = 18 часа и 10 минути. Кон
сумацията на 2+1 и 3-}-1 е меж- 

> ду 40 и 50 вата.
Д. Колевъ, Варна. — Писука- 

нията въ супера се дължатъ на 
редица причини, които разгледах 
ме въ рубриката „Изъ практика
та на радио-строителя“.

дълги
хватъ 19—50 м? 
срещатъ се г*п 
вида вълни“, I 
приематъ фр< 
5.000 килоцикла. . .

ВсЯки апарата,, линеенъ или 
суперъ, може да приема кжситЯ 
вълни, ако се намЯри начина кж- 
снтЯ вълни да се превърнатъ въ 
дълги 'или срЯдни. . . А това е 
възможно, и то съ съвсемъ про
ста схема: съ единъ конверторъ, 
т. е. специалепъ приемникъ. кой- 
го превръща кжситЯ вълни въ 
срЯдни. Конверторътъ се мон
тира предъ приемника; усиленн- 
тЯ и сжщевремепно превърнати 
въ срЯдни вълни колебания 
отъ обхвата 19—50 метра се 
усклватъ нормално отъ прием
ника. Съ други думи конверто
рът!, е супсрхетеродкнеъ смЯ- 
ситель, а настройващитЯ се 
кржгове на приемника играятъ 
роль на трансформаторитЯ за 
междинна фреквенция. Ако при- 
емникътъ е суперъ, имаме двой
но смЯняване на честотата — 
монтажъ употрЯбяванъ въ най- 
луксознитЯ г.^.._  — ------
вълни.

ТЕОРИТИЧНАТА СХЕМА
Конверторътъ е

Опепа въ 4 действия отъ Доницети. Тексть отъ 
Евгений Скрибъ.

Ще я чуете въ вторникъ 2 априлъ на 22 часа 
по радио Флоренция — предаване отъ неаполския 
„Театро Санъ Карло“.

ЛИЦН: Нлфонсъ XI. краль на Кастилия — бьритонътъ 
Карло Талнябу, Леонора де Гусманъ — мецо сопраното Ебе 
Стилияни Донъ Каспаръ, офицерь на краля — теноръть Фе- 
рвкути. Балтазаръ, игуменъ на монастнря Св. Якобъ — ба- 
съть Монджели.

и, евнтуално, ключътъ за пуща
не високото напрежение и „6.3“ 
волта се монтира отпредъ, въ 
лЯво и дЯсно отъ копчето на 
скалата.

Отзадъ ще има 4 изолирани 
букси: „антена" и „земя“ на кон
вертора, „антена“ и „земя“, за 
приемника. Всички проводници 
при монтирането да се правятъ 
колкото е възможно по-кжеи.

ПУСКАНЕ ВЪ ДЕЙСТВИЕ
Конверторътъ се поставя съв- 

приемника. Ан- 
е" се откачватъ 

отъ приемника и се включватъ 
въ съответнитЯ букси на кон
вертора. Съ кжеи проводници 
съединяваме дветЯ последни бук
си „А“ И „3“ «я кпнярптппл с 
антенната и 
приемника. |во на

Съ добре изолиранъ провод-; между 
никъ взимаме високото напре-' нуса на акумулатора трЪбва 
жение; отоплителното е 
ние съ два осукани про
водника. ТрЯбва да отбележимъ, ’та на 5 волта, 
че въ по-старитЯ приемници 
отоплителната намотка се зазе
мява въ срЯдата, докато въ по- 
модеркитЯ апарати единиятъ 
край на намотката е заземенъ. 
Ето защо въ последния случай 
ще бжде достатъченъ само 
единъ проводннкъ.

‘ • утечка на 30.000 ома. Ако 
‘ конверторътъ не работи въ пЯ- 
I >я часть на обхвата, сжщата 
утечка трЯбва да се увеличи на 

.. ..г.. ч/.хшпи ).000 ома. Ако антената е мно-
гбележнмъ, бавно копчето на скалата, дока- 120 дълга, да се включи поел ?• 

■ то хванемъ една с т а н ц и я: дователно блокче 50 см. I I ким- 
I Лондонъ, Берлинъ, Парижъ или сетне, за да имаме добри резул- 
I Римъ. Съ потенцкометра регу- ] тати, антената трЪбва да б.мд. 

МОНТАЖЪ лираме чувствнтелностьта. Следъ ”■» —— -- -
Конверторътъ ще се монтира това бавно въртимъ копчето на

I зьрху едно малко тенекиено ша- | халата на приемника: възмож
ен съ размЯрк 14X12.5X5 см. ; но е да намЯримъ най-подходя- 
ПзмЯияемнятт» конденсаторъ, ска . щата „междшша вълна". Освенъ 

Кржгътъ се -иа- лата, лампата и бобината се мои- 
нива върху специална керамнч- ‘тирагъ отгоре. Потенциометрътъ I

На първата страница на в. „Зо- домътъ на смъртьта, 
ра“ отъ 24 т. м. е помЯстена ед
на карикатура на талантливия 
Александъръ Божнновъ: очуде- 
ното слънце огрЯва фигурата на 
сгушенъ войннкъ съ каска и 
пушка. Подписътъгласи: „Астро- 
помитЯ казватъ, че завчера слън
цето влЯзло въ зодията иа Ове
на и настжпила била пролЯть- 
та. Ние мнелимъ, че слънцето е 
влЯзло въ зодията на Марса и 
че не се знае каква пролЯть ще 
нн огрЯе тая година*...

Официалната астрономия само 
констатира влизането иа слън
цето въ „зодията“ па Овена. Да 
вндимъ какво казва астрология- 

' ТрЯбва да предупредимъ на- 
шнтЯ читатели, че нито редак
цията. ннто дори пишещиятъ тия 
редове има намЯрсние да заши-; 
щава каузата на астрологията. 
Нашата цель е да поднсссмъ ин
тересно четиво на нашитЯ чита
тели. СмЯтаме за иапгь дългъ 
да ги умЯримъ, обаче, какво 
официалната наука не отрича 
влиянието на лжчитЯ на небес- 
нитЯ тЯла, но не може ла уста
нови последствията. Въ 1927 го
лина амернканскиять професоръ 
Робергь Андрюсъ Миликзнъ от
кри радиапиптЯ. наречени кос- 
мнчни лхчп, които обгръщат!, 
пашата часть отъ вселената, ид
вайки отъ небулознитЯ спирали 
«та МлЯчния пжть. Като звукътъ, 
като радио-вълнитЯ, като топли
ната. свЯтлината и „X“ лжчитЯ, 
тип косми«ни лжчи сж трепте
ния съ грамаденъ фреквенцъ — 
значи съ крайно малка дължи
на на вълната (2000 пжти по-кж- 
са отъ тая на лжчитЯ „у“). За 
изучаване на тия мистериозни 
лжчи. именно, проф. Пикаръ 6Я- 
ше поелпоиелъ издигалгия въ 
стратосферата. За пълното по
глъщане на космичнитЯ лжчи е 
необходима 5 метра дебела ма
са олово или 50 метрови полени 
слой... Всички познаватъ въз
действието на ултра-виолзтовшЯ 
лжчи върху човЯпгкия органи- 
зъмъ. Нима и космичнитЯ лжчи. 
както и лжчитЯ на далечнитЯ 
свЯтила не оказватъ влияние 
върху биологическитЯ прояви? 
ТайнитЯ на астрологията сж се 
изгубили въ тъмата на вЯковетЯ 
и сегашнитЯ астролози — лове
нето отъ които сж астрономи- 
любители — се стараятъ да въз- 
становятъ по експериментална 
метода основнитЯ й правила. Та
зи задача е крайно трудна, за- 
щото методитЯ сж многобройни 
и противоречиви. Но да се вър- 
немъ на въпроса.

Ако разгледаме внимателно 
Слънчевата карта отъ 21 мартъ 
1939 година, т. е. влизането па 
слънцето въ „зодията“ на Ове
на миналата година, ще конста
тираме редица интересни уката- 
иия. Планетата Марсъ. олицетво
рение на воинстпенитЯ инстинк
ти, е въ квадратура (жглопо раз 
сгояиис 90°) съ слънцето и лу- 
нгтя. която се смЯта за вредна, 
и въ Домъ XII (прЯчки, смуто
ве) Планетата Упанъ (катастро- . 
<| и и революции) е тоже въ ква
дратура ст, Венера—значи лошо I 
влияние, и то въ Дома VII —
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бутончето на

Любепъ Ивановъ

изгледаха и

ако

отъ

ума напрезъ отъ

ме 
ми

въ 
бЪше

пак- 
вс!»

:ть на съби- 
свътъ-

— Удобно 
коенъ. . .

Брикетовъ

сжщо 
човЬш 
щомъ 
р-Ьла“ все има надежда да се 
спре по-скоро тоя страхотенъ 
вихъръ на войната, силещъ се 
всФкакъ да тласне великитЬ по
стижения на културата по пана- 
долнището на отрицание и раз
рушение.

ВНЕСЕТЕ СИ АБОНАМЕНТА ПО 
ПОЩ, ЧЕК. СМВ1НА2382

гарде- 
по 

че бю- 
н+>- 

и, 
да 

чет- 
>ваше

Вестникъ ,Радио-свЪть" е издание и собственост! 
рателното д-во КНИГОИЗДАТЕЛСТВО РЯДИО

попита, ще кажа, 
е дала паригЬ“.

Ново мълчание.
„Бюстчето ли? . . . Тоескжпъ 

споменъ отт. сноишия юбилей 
на изобретателя Брикетовъ“.

ИнженеритЬ се усмихнаха.
Апарата пакъ млъкна и не се 

обади вече. Образътъ на Влеч- 
кова сжщо изчезна отъ екран
ното.

Сигурно е съб.тЬкла вече блу
зата си съ „раднотелевизийка- 
га“ — мина 
двамата инженери.

— Е, драги Ямбовъ, какво 
ще кажешъ? — пошепна Бри
кетовъ на помощника си.

— Казахъ ти го снощи — че 
апарата още не е усъвършен- 
ствуванъ, за да произведе необ
ходимата сензация. ТрЪбва да 
:е направятъ още две дупки на 
бюста: една на главата — за 
лицето, което говори и друга 
на устата — за този, който е 
на среща. Нали виждлшъ, че 
гласътъ на околинтЬ не се чу
ва!? 11 образът, имъ не личи 
добре.

Старнятъ ннженеръ обори гла- 
Съпругата му, която слуша

ше въ гардероба, оп> нЬколко 
доловени думи остана съ впе
чатление, че при тЬхъ има пЪ- 
киква съмнителна жена. Два 
пжтн мина презъ ума й да из-

И ВСЕ ПАКЪ ПИПА ТАНЦУВА..
Откакто голЬмиятъ нЬмскн пи-. доха, изпълниха и представиха; 

сатель Герхардъ Хауптманъ е въ- 
плотнлъ идеята за истинската, 
неумираща красота въ чудния 
реалнстично-приказенъ образъ на 
„танцуващата Пипа“, тъй есте
ствено е подъ думнтЪ „И все- 

ткъ Пипа танцува“ да разбираме 
:Ька красота, изразена въ живо- 

там изкуството, която разгръща 
въ дивни мигове своя чаръ. въп- 
р-Ьки човЪшкитЬ неволи, паде
ния и гр-Ьшки. И днесъ, когато 
вс-Ькн день пресата и радиото 
ни носятъ настойчиво страхотни 
новини отъ една ужасна война, 
по-ужасна поради това, че е вой
на между едни отъ най-култур- 
нитЬ народи, като чудно облек
чение дойде вср-Ьдъ насъ госту
ването на франкфуртци: защото, 
въ продължение на нЬколко дни 
можахме да бждемъ свидетели 
и слушатели на едно необикно- 
венно удоволствие, наедно бла
городно изкуство, това па Ваг- 
нера и на тия, които го преда-

ЯПОНСКА КОЛОНИЗАЦИЯ
Чуждестраненъ кореспондентъ 

разговаря съ японски гвнералъ 
и между другото го запитва: 
„Изглежда, г-мъ генералъ, че 
сте решили да колонизирате Ки
тай почвайки отъ долу на го
ре?“. — Какъ така?“ пита гене- 
ралътъ. — „До сега сте прати
ли подъ земята 700.000 японци“ 
— отговаря кореспондентътъ, 
намеквайки за дадешггЬ отъ 
японцитЬ жертви. „О, не, отго
варя генералътъ, усмихвайки се 
приятелски, ние ги пратихме да 
търсят, подземни богатства...“.
СЪВРЕМЕННА ТЕОРИЯ ЗА НА- 

СЛЕДСТВЕНОСТЬТА
— Азъ не вЪрвамъ, че придо- 

битигЬ качества се предаватъ 
по наследство.

— Защо мислишъ така?
— Ето на — имамъ приятель 

авпаторъ, баща му бЪше водо- 
лазъ и има ошгь, който се учи 
да ходи. . . по земята.

Раз- 
тукъ 

ще по- 
(Следва)

ли се съгласилъ да ми 
__ нужнитЬ суми за 
дамски необходимо-

вия влакъ 
брахъ, че ако 
още два дни и 
лудЬя.

изви съответния 
Зутонъ за да намали силата на 

1со- приемането; това „удобно ми е, 
тЬ 5ждн спокоенъ“ б-Ьше предаде

но твърде громко — чуха го и 
братовчеда въ кухнята и жена 
му въ гардероба.

„Извинявамъ се — продължи 
съвсемъ тихо отъ апарата гла
са на Влечкова — ТрЪбвзше 
да се справя съ мжжа си н то
гава да дойда. Какъвъ човЬкъ 
е, не мога да разбера. . . не ми 
дава пари нито за тоалети, ни- 
то за кино. . . Той мисли, че 
азъ нЬма да намфря. . .“

Апаратътъ млъкна за нЬкол- 
ко секунди.

„Ти би 
услужишъ съ 
тия дребни 
сти?“

Апаратътъ пакъ млъкна.
ИнженеритЪ се 

прехапаха устни.
„Бждн спокоенъ!. . .

че майка

Въ това се увЪри и самиптъ 
изобретатели — при натискане
то на съответнитЬ бутончета 
тази зарань чу два пжти, кога
то Влечковъ си правЪше рекла
ма, че снощи билъ на банкета 
у Брикетовъ и че иа него се 
паднала честита да държи 
тостъ на юбиляра; чу и жет му. 
когато се караше на слугинята.

— Сега вече по-тихичко — 
каза старнятъ инженеръ и нати
сна бутончето на Влечковъ. 
Апарата не се обади.

Почакаха малко, — пакъ сж- 
щото.

После натисна 
Влечкова.

Следъ секунда се показа об
раза и се чу гласа и.

" ' ми е, бждн спо-

Годишснъ або
наменти 120 лв. 
за 52 броя. За 
'/, год. — 70 лв. 
Пощенска чеко
ва смЬткя 2382.

и съ това, още едшгъ пжть се 
изтъкна въ всичкото си величие 
образътъ на' безмъртната кра
сота, която въпреки ужаснгЬ на 
войната не пресЪкна да жнвЪе 
и съ своето благородство да 
подсЬща, че още има надежда 
за опомняме — за връщане 
къмъ човЬщината и благородно
то отношение между народитЬ!

Сега пъкъ гостува елитътъ на 
френските артисти. И тЬ сж до
шли да ни разгърнатъ еле
ментите на неумиращата кра< 
сота — танцуващата Пипа. И

о ще «н подсЬтятъ, че съ 
ицината не е свършено и 

„Пипа танцува и не е ун
есе има

по-скоро 
на войг

МАЛКО ХУМОРЪ 
РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДИПЛО

МАТА И ЕДНА ДАМА
Ако дипломатътъ каже „да“, 

това значи „може би“; ако каже 
„може би" — значи „не“; каже 
ли, обаче, „не“ — въ такъвъ слу
чай не е никакъвъ дипломати.

Ако една дама каже „не" — 
това значи „може би"; ако ка
же „може би“ — значи „да“; 
ако пъкъ каже „да“, то въ 
такъвъ случай тя не е дама. . . 
СВ. ПЕТЪРЪ РАЗБИРА ОТЪ

ЛОГИКАТА
Двадесети души или по-точно 

казано двадесети души на убити 
зойници на фронта тропатъ на 
вратитЬ на рая. Св. Петъри гле
да презъ шпионката и пита сър
дито:

— Какво търсите тука?
— Ние сме паднали на бойно

то поле за идеалитЬ на мира. . . 
Пустни ни въ рая, св. Петре!

Райскияги вратари отваря ед- 
з т-Ьсна вратичка и войницатЪ 

влизатъ едкнъ по единъ. Следъ 
като минали пети души, св. Пе- 
търъ бърже заключва вратичка
та. ОстаналнтЬ петнадесети буй
но протестиратъ и искатъ обяс
нение.

Св. Петъръ имъ обяснява при
чината: комюникето на Главната 
Квартира гласи, че него деиь 
имало само 5 убити. . .

- На ежедневното си бл1к- .тЬзе и да свари мжжа си 
ло сложиха „радиотелевизийки-’ мЪстопрестжплението, но 
тЬ“ само г-жа и г-нъ Влечкови.1 въздържа по 4 причини: 
п, Ц са?>иятъ1 първо — ?ге бЪше въ

показа 
си комбияизонъ.

вид-Ь, гостенина чито 
нито се уплаши. Не 
лоши мисли презъ 

1ащото презъ тия 7 
д-Ь много по-стра- 
каза си само „ами 

мжчейки 
госпожата 
Останало

то тон си обясни — съ „поряд- 
китЬ“ на го.тЬмия градъ.

— Коя бЬше тука? — раз
вика се Брикетова, обличайки 
блузата си. — Всичко предпола- 
гахъ, но че ателието на брато
вчеда ти е станало вертепъ,ле 
южеше да мине презъ ума ми.

— Какво вдигашъ рамене? 
Чухъ женски гласъ.

Провичциалистътъ онФмЬ.
— Сводници такива. . . Зна- 

ехъ, че посещаватъ съмнител
ни жени братовчеда ти, но и че 
мжжътъ ми «идва тукъ да тър
си скрита лгобовь — не пред- 
полагахъ. . И Ямбовъ съ не
го ... Скандалъ!..

Тя извади пудриета 
чг.нлага он.

Когато възтановяваше грима 
си, въ стаята в.тЬзе Бадемовъ. 
Щомъ го вид-Ь, изписка и при
падна. Братовчедътъ се разтича 
за вода. Бадемовъ, въ ателието 
на когото и другъ пжть бЬха 
припадали, извади спокойно 
отъ шкафчето шишенце съ амо- 
някъ и го поднесе къмъ нозд- 
ритЬ на госпожата. Когагоппи- 
падналата дойде въ полусъзна- 
ние, братовчедътъ отъ провин
цията замахва съ ржка и рече 
на скулптора:

— БТ>ХЛ1 чувалъ, че София пи
ла лудница. . . Не вЬрвахъ, но 
се увЬрпхъ. . . Слушай, драги 
братовчеде: тази вечери съ пър- 

замипавамъ.
остана 
азъ

„Предаваме ви новинитЬ 
фронта"...

Д. Шампионь П)

БРИКЕТОВИЯТЪ ПРЕДАВАТЕЛЬ 
.л б,тЬк- лЬзе и да свари мжжа си на 

„радиотелевизийки-' мЬстопрестжплението, но се
■>» ■* г.111 Я гтпиуппи 1 пчлтктия пп 4 ППИЧИНИ!

първо — че бЬше 
роба., второ — че 
комбшшзонъ, трето — 
стътъ, като недовършенъ, 
маше още прилика съ нея 
следователно, не можеше 
служи за оправдание и 
върто — този бюстъ тр-Ьб! 
да бжде изненада за семейство
то й и за гостигЬ на рожде
ния й день.

— Правъ си — каза стария 
нженеръ на помощника си. — 

Необходими сж и други дупки. 
После откачи щепсела, прибра 
внимателно апарата въ куфар
чето и продължи:

— Ти ще почакашъ ли Баде
мовъ? Азъ отивамъ да порабо
тя върху новитЬ дупки.

— Ще дойда и азъ съ тебе 
— каза Ямбовъ, извади листъ 
хартия, драсна на нея нЬколко 
реда, въ които съобщаваше и 
за идването иа Брикетовъ, ос
тави я на масата и затвори вра
тата следъ себе си.

Братовчеда влЬзе въ стаята. 
Брикетовъ се услуша и, разби
райки, че опасностьта е мина
ла, натисна кашацитЬ на гарде
роба и се показа въ коприне
ния ■

Като я 
се смути, 
минаха и 
главата му, за 
дни той вид-! 
шии сцени; каза си 
това пъкъ какво е“, 
■е да разбере защо 
е била въ гардероба.


