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РАДИО-РЕПОРТАЖЪ ОТЪ ДЖУНГЛИТЕ

мира българскиятъ народъ.
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7 мартоь 1944 г» ■ ______
СЪДЪРЖАНИЕ:

— По технически причини . . . пре ... прекъсваме 
предаването си отъ Афри . . . ка . . .

романи 
дори
Топа

следъ

откритие, 
гигантски

жени, които искатъ съ 
замахъ да постигната»

II поне* 
и да били 

така лесно, 
тн[)ъ жени

го превърне въ медиумъ за раз
пространение на своите идеи,— 
идеи, които сж диаметрално 
противоположни на интересите 
на тоя народъ.

Подробната програма на всички наши и 
чужди станции.

Отъ 9 до 15 мартъ

Седмиченъ вестникъ за радио-култура
Редактор-ь: Д-РЪИНЖ. П. ИВАНОВЪ

Редакция и администрация: Бул, Дондуковъ 23. София.

Само отъ критичното отнася
на радио-слушателя зависи той 
да не стане жертва на тия лъжи.

Слава Богу, че — ако гово- 
римъ за българския народъ — 
той е напълно узрЪлъ полити
чески, та да не може никой да

Р адиопропагаидгта.
Нашиятъ 2+1 суперъ. ИзмЪрване 

на честотнитЬ характеристики. Поща.
Волфангь Амадеусъ Моцартъ. Заве

щанието на Распутинъ. Радио-ве
сти и пр.

„Скиорката Фифи" — подлистникъ (5).

РАДИО-ПРОПАГАНДАТА
Войната превърна нЪкога му

зикалното радио въ инстру- 
ментъ на пропаганда. Все пове
че секва музиката, за да бжде 
замествана отъ говоръ на всич
ки езици. Речете ли да еждите 
по говора, по езика, на коя 
станция сте попаднали, можете 
да се излъжете. Защото разни
те национални станции презъ 
петь и десеть минути се обаж- 
датъ на неколко различни ези
ци. И се стига до комизма, да 
на неговия собственъ езикъ. . .

н-Ькой народъ
Комизма на 

Трагичното доминира, 
радиостанции

плътно една въ друга, отъ кори, 
дора долет-Ьха звуци отъ куче и 
котка. Кучето отъ насрещната 
стая на портиера подгони котка
та отъ съседния обущарски ма. 
газинъ . . . Каква проза за меч
тателната кинематографична ду
ша на Фифи! . . .

Фифи и Шарлъ се срещаха 
почти вефки день следъ тази „ро 
зова“, нощь. Обикновено отиваха 
въ Борисовата градина, а следъ 
това — въ жилището му, за да й 
чете новите си творения.

Понеже Фифи не бЪше създа
дена само за любовь, следъ два 
месеца лЪкарьтъ констатира при 
единъ прегледъ 100 процентовата 
й бременности.

Да се отадешъ на мжжа, кой
то е твоя постигната вече мечта
— е непростимъ грЬхъ! Да не 
забремен-Ьешъ обаче отъ него,
— това е пече тежко престъп
ление, което трЪбва да бъде на- 
казуемо съгласно . . . едно ре
лигиозно учение. Фифи забре-

... ____ на нЬкак-
на си нравственорелигиозна дог- 

защото искаше да роди

бжде укоряванъ
Но, да оставнмъ 

страна.
Некои радиостанции твърде 
дръзко занимаватъ своите слу
шатели отъ нЪкоя държава, на 
техния собственъ езикъ, съ лъ
жи и съ провокации. “

Само отъ критичното

Годишенъ абонамонгь 100 лв. за 52 броя независимо отъ 
кой брой ставате абонатъ, за 1/3 година 60 лв. Провеж

дайте суми по пощ. чек. с/ка 2382

ново 
какви

>рви напредъ чов-Ьчест.
ий! — очуди се Фифи,

остана безъ блуза.

Ще остане радиото да влияе 
на назаднали народи, каквито 
Госпрдь е наспорилъ, но между

РАДИО-ВЕСТИ
Норвежката радио-служба раз 

праща гратисъ на всички радио- 
1 абонати програмите на норвеж

кото радио.

същество, което да бжде въпло- 
щение (образъ и подобие) на 
любимия й киноартистъ отъ ек
рана — Шарлъ Боайе.

— Каква тежка отговорность 
пада върху тебе! — каза тя на 
Шарлъ вечерьта, когато изля
зоха отъ кабинета на гинеколо
га. — Требва да се вЪнчаемъ, 
милий!

— Напълно съмъ съгласенъ 
съ предложението ти, Фифи!

— Ще бждемъ щастливи, 
Шарлъ!

— Още утре ще пренеса ба
гажа си у васъ, за да се затвър- 
ди незиблемото ни щастие, ми
линка! . . .

Има 
единъ замахъ да 
онова, което мечтаять. 
же мечтитЬ, каквито 1 
те, не се постпгатъ 
младостьта на този 
минава само въ разочарования.

— Млъкни! — развика се ма
дами Брнкетова вечерьта, кога
то Фифи й откри, че е станала 
вече бъдеща майка. Нашата 

(Следва на стр. 12)

нътъ билъ 
Шарлъ. Съ 
крачки вър 
вото, милий! 
когато < .. __

Коприненъ виолетовъ комби, 
незонъ примрежи въ дрезгави
ната мечтателните очи на кино- 
артиста. Четири сочни устни се 
впиха една въ друга надъ въз
главницата.

Не беше месецъ май, та за
това луна, славейчета, разцъф
нали рози и прочие сантиментал. 
ности, които допълватъ понеко- 
га дори и презъ зимата карти
ната на любовьта въ психоло
гичните романи — липсваха. 
Липсваше дори и неизбежния 
парфюмъ. Това не попрЬчи, 
обаче, следъ неколко минути 
Фифи и Шарлъ да слЪятъ „ду
шите" си въ едно. И все пакт» ______  „____
картината на това любовно опи- менЬ не за „хатъраС 
яиение не мина безъ музика: ко. 
гато душите нмъ се впиваха1 ма, а

Д. Шампионъ
СКИОРКАТА ФИФИ

Фифи седна на леглото и за
пали цигара. После вдигна оде
алото и хвърли погледъ къмъ 
възглавницата. И възглавницата 
не'й хареса, но това не попречи 
следъ неколко минути да сложи 
главата си на нея. Фризурата й 
ала Вивианъ Романсъ постра
да .. .

— Загаси лампичката, Шарлъ!.. 
Добре е да се знае дали е за
ключена вратата . . . — напом
ни тя, когато той разкопчаваше 
петото копче на блузата й.-

— Благословена да бжде рж. 
ката, която е изобретила копче
то, Фифи. До дванадесетия 
вЪкъ хората не сж познавали 
това средство за затваряне на 
дрехите и при всФко събличане 
и обличане е требвало да ги

ж разшиватъ и зашивате. Предста. 
ви си само, колко е загубвала 
жената отъ времето си, при раз. 
събличането . . .

— Четохъ некжде, че сутие-

Въ Комо (Италия) е открита 
нова фабрика за радио-апарати 
„Унда-радио“, която ще про
извежда серийно „народни“ при
емници.

Италианското правителство е 
наредило да се демонтиратъ 
всички автомобилни радиопри
емници.

Въ свЬта има 2.509 станции, съ 
обща мощности 19.622.820 кило
вата. Но първо мЬсто е Америка 
(1058), следъ това Европа (463), 
после Южна Америка (369), Сре
дна Америка (195), Азия (170), 
Австралия (169), Африка (63).

Въ Букурещъ е открита спе
циално училище за радиотехни
ци, въ което ще предаватъ най- 
добрите специалисти отъ буку
рещката Политехника. Курсове
те сж безплатни. Теоритически- 
те лекции ще траятъ петь месе- 

които • за щастие не се на- I ца> а практическите занимания 
I—- два месеца.
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мартъ

I

17.05

Фиг. 4

8.05

ел.

БЪРНО 352 м. 30 ка. 877 кц, 
18.25—18.55 Мандолини.

антена 
тати, но не

17.00 Часъ за 
танци, изп.

М1
I 9

и™

Джазъ-оркестъръ.
“ музика.

.. . и
Препредаване

21.50

ПОЩА
не дава особени резул- 

се отразява абсо
лютно никакъ върху лампигЬ и 
пр. За отдЪляне станции въ ли- 
неенъ приемникъ ще се употрЪ. 
би „пресейватель“.

ВЕЧЕРЬ
1 солото: Народни 

Софийската коро-

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 ка. 323 кц. 
БРАШОВЪ 1075 м. 100 кв. 160 КЦ. 

9.00 Бож. служба. 12.30 Плочи. 
13.30; 14.00: 14.30 Оркестрътъ 
Динику. 18.15 Дойна Сухичи, 
акордеонъ. 19.15 Концертъ на 
Две. пиана. 20.20 „Маскираната

Д. Ивановъ, Нова-Загора. 
Подновяването на изтощенигЬ 
батерии е възможно теоретичес
ки — на практича, обаче, резул. 
татитЪ не ся?» задоволителни.

Теоретични или 
монтажни схеми из
работваме срещу 
10 лева на лампа 
въ пощенски марки.

ЛЮБЛЯНА 569 м. 120 кв. 785 кц.
21.30 Оперетна вечерь — ор- 
кестъръ и солисти. 23.15 Пло
чи.

любовь“, оперета отъ Дагркле.
22.30 Танци. 23.00 Лека музика.
24.60—24.30 Плочи..

ИЗМЪРВАНЕ НА ЧЕСТОТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА
Снемането на електрич. чеспот 

на характеристика на единъ ра- 
диоприемникъ става по следаия 
начинъ.

Къмъ входа на приемника се 
довежда модулирана висока че
стота на измерителния генера- 
торъ съ 400 херца при модула
ция 0.3, чието напрежение да 
има такава величина, която да 
осигури на изхода на приемни
ка нормалната му мощность. 
Следъ това косящата честота на 
генратора бива модулирана по
следователно съ цЪлъ редъ дру
ги честоти, като се поддържа 
все сгкщата дълбочина на моду. 
лацията на входа на приемника. 
Отъ измерените данни се по
строява честотната! характери
стика, като на абцисната ось се 
нанасятъ честотите, а ло орди- 
натната ось — отношението на 
напрежението на изхода на при
емника при разните честоти 
къмъ напрежението при често
тата 400 херца, изразено въ де
цибели.

Честотната крива (бр. 175) при 
низка честота се снема по ана- 
логнченъ начинъ, съ тази разли- 
ка, че се довеждатъ измервани- 
те низки честоти направо къмъ 
низко често тиня усилватели Сне
мането на звуковата честотна 
характеристика става при двете 
крайни положения на тонрегу- 
латора.

Снемането на акустическата 
честотна характеристика става 
съ цель да бждатъ установени 
величините на изкривяванията 
на отделните честоти въ при
емника, заедно съ високогово
рителя. Измерването на акусти
ческата честотна характеристи
ка става по схемата на фиг. 3. 
Тукъ требва да се обърне вни
мание особено много на външ
ните условия на измерването. 
Требва да се отбележи, че аку
стическата характеристика зави- 
си отъ свойствата на помеще
нието, въ което се прави измер
ването. Така, въ незаглушените 
помещения могатъ да възник- 
натъ стоящи вълни, които нару- 
шаватъ правилностьта на аку
стическата характеристика. Ос- 
венъ това размера и формата 
на помещението и разположе
ните въ него предмети сжщо 
играятъ голЪма'роля.

4. Измерване на нелинейннте 
изкривявания и изходящата мощ 
ность. — Схемата за тези из
мервания е аналогична както 
при снемане на честотната ха
рактеристика, съ тая разлика, 
че вместо волтметъръ на изхо
да на приемника се включва из- 
меритель на клирфактора, или 
какъвто и да е другъ измЪри- 
телеъ инструмеитъ, съ който би 
могло да се измерятъ нелиней- 
ните изкривявания. Въ тези слу 
чай, когато се желае да се опре
дели не общото изкривяване, но 
и величината на отделните хар
монични, се използува така на
речения хармонически анализа- 
торъ. За измерването е необхо
димо и много важно звуковия 
генераторъ и измерителния ге-

ПРАГА 1 470 м. 120 кп. 538 ии.
7.05 Лека музика. 16.35 ..Хен- 
зелъ и Гретслъ“. опера отъ 
Хумпердннкъ. 18.25 Концертни 
валсове: Виенчаните (Циреръ); 
Кайзеръ валсъ (Иох. Шраусъ): 
Валсъ (Недбалъ). 19.15 Духот, 
оркестъпъ — мпзурки. полки, 
маршове. 21.10 Популяренъ 
концертъ: Серенада за струни 
(Чайковскн): Испански ка
приза, (Римски-Корсаковъ). 
22.30 Танци. 23.30 Радио-каба
ре. 24.45 Лека музика.

Желязко Даракчиевъ, с. ВЪ- 
нецъ, Ст.-Загорско. Монтажна 
схема на трнламповъ батериенъ 
апаратъ за три вида вълни (ото
пление съ 4 волтовъ акумула- 
торъ и теглене само 50 милиам- 
пера, анодно напрежение 90 вол
та) можемъ да изработимъ с'щу 
30 лева въ марки.

Хр. Г., Карлово. Лампата А21 
може да изправя до 2X500 вол
ята при 60 мА и 2X300 до 100 мА.

В. Хаджийски, Ломъ. Щрака
нията, пуканията и пр. може да 
се дължатъ на най-различни при. 
чини — външни или вжтрешни.

Ой Дунаве; Що ми е мило. 
14.30 Инф. 14.40 ГварДейски- 
ятъ оркестъръ: Маршъ (Вас- 
ковичъ); Пързалящите се, 
валсъ (Валдтойфелъ); Мари- 
нарела, ув. (Фучикъ); Да не се 
забрави, потпури (Петровичъ); 
Песеньта на славея, соло пи
коло (Филиповски); За братя
та, потпури (Путичъ); Сканди
навска сюита (Фредериксенъ); 
Маршъ (Обруча). 15.40 Инф. 
16.15 НароДно преДавне.

18.00—20.00 За войската.
20.10 Инф. 20.25 „Нашата зе
мя — „Ой Мораво“. 21.40 Ра- 
Дио-оркестрътъ: Ундина, ув. 
(Лорцингъ); Елегия за стру- 
ненъ оркестъръ (Чайковскн); 
Въ долината, фант. (Д'Ал- 
бертъ); Сюита (Мутонъ); Еги
петски балетъ (Луилжини). 
22.40 Инф. 23.00 Отъ еДна ка- 
фана. 23.40 Инф. 23.50—1.00 
Танци.

„Бипнна“, Самоковъ, Приема
нето съ кристаленъ детекторъ на 
радио-Лондонъ — средновъл- 
вълновъ обхватъ .— се дължи 
на необикновено благоприятни 
атмосферни условия.

Марко Марковъ, Варна. Ето 
сравнителната таблица на лам
пите Телефункенъ — Филипсъ.

КЕИ8 1204 = Е 442 8
ЯЕ№ 1374 б = Е 453
КЕМ8 1254 = Е 444
КЕ8 964 = Е 443 N
НЕИ 914 = Е 449 
КС8 1064 = 1805.

Гошо Петровъ, с. Бойница, 
Кулско. За да узнаете колко 
време работи единъ сухъ еле- 
ментъ, разделете капацитета му 
въ амперчасове на консумация
та на приемника за единъ часъ. 
Издаването на особенъ звукъ па 
апарата се дължи на редица ре. 
зонанси (кутията, електродите 
на лампите и пр.). Относно под. 
повиването старите анодни ба
терии идеята Ви е отлична; взи
ма се една дебела дъска, въ 
която се пробиватъ дупки; п<7. 
следните се парафиниратъ и 
после въ те.хъ се слагатъ необ
ходимите материали.

Л. Папо, тукъ. За да съвпа- 
датъ станциите на кжси вълни 
на скалата, регулирайте внима
телно осцилаторния тримеръ. 
Американските станции се по- 
знаватъ по бързия „хълцащъ“ 
фадингъ и по акцента на гово
рителя.

Ж. Папо, Бургасъ. Радиолю
бителите требва да се откажатъ 
отъ идеята да приематъ на ви- 
сокоговоритель съ лампата 
А441. Лампата КЛ5 е двуволтова. 
Тя може да се стоплява съ 4 
волтовъ акумулаторъ, като се 
включи последователно едно съ
противление отъ (4—2): 0.1 = 
20 ома. Данните за бобината въ 
брой 164 сгп дадени въ схемата.

Дончо Минчевъ, Пловдивъ. 
Съ лампите ЕЛ5—ЕФ° и ЕСН4 
можете да направите отличенъ 
суперъ, отъ типа „реакционенъ“.

Л1арко Николовъ, Силистра. 
Лампата 71А „КСА“ е триодъ за 
мощно усилване — отопление 5 
волта 250 милиампера, анодно 
напрежение 180 волта 20 мА, от. 
рицателно преднапрежение — 20 
волта, изх. мощь 0.79 вата.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 КЦ.
7.15 Концертъ. 7.45 Инф. 
Конц.

8.30 Народни песни
пее Вонслапъ Матпевичъ: На 
рог.алъ момче: Ала волнмъ; Не 
лудуй лело; Играли си делии. 
10.30 Бож. служба. 13.60 Ор- 
кестровъ концертъ: Еврианта, 
ув. (Веберъ); Финалъ — ирес- 
т оизъ симф. 6 35 „Хафнеръ“ 
(Моцартъ); Ромео и Жулиета, 
ув. (Чайковскн), Русия, симф. 
поема (Балакнревъ); Трнстапъ 
и Изолда — прелюдия и смър- 
тьта на Изолда (Вагперъ); Лю. 
оовьта къмъ три портокала 
(Прокофиевъ).

14.00 Народни песни
пЬе Богданъ Бутани»: Кръстъ 
отъ злато; Подъ Скочпчемъ; 
Ай горо чарна; Да зна зора;

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
8.18 Военни маршове. 11.33 и 
12.05 Турска музика. 12.25 Пло 
чи. 17.05 Д.т.ллт. с-’—'”-”'-’

'17.50 и 18.45 Турска
19.15 Сонати отъ Хендслъ
Дебюси. 20.45 .
отъ Консерваторията.

. Джазъ.

Пловдивско. Има 
ключа за вълните, 
тътъ започва , 
мално г; 1 
вания. Пратете 
главното представителство.

Иванъ славчевъ, Карлово. 
Когато земното съединение трЪб 
ва да служи като антена, то се 
поставя въ буксата „антена“. 
Използуването на „земята“ като

нераторъ сами да не притежа- 
ватъ големи нелинейни изкри
вявания.

Самото измерване се прави, 
като се довежда до входа на 
приемника модулирано напре
жение отъ генератора висока 
честота и се установява величи
ната му по начинъ да се полу
чи на изхода на приемника нор
малната мощность. Установява
не на величината на изходното 
напрежение при използуване на 
клирфактора-измеритель, се 
осъществява по общата сума на 
напреженията на всички хармо
нични, а при хармоническия ана- 
лизаторъ по първата хармонич
на. По-нататъкъ опредЪля се на
прежението на геометрическата 
сума на хармоничните (клнр- 

I факторизм-Ьритель), или напре
жението на отдЪлнитЪ хармо
нични (хармонически апализа- 
торъ). Получения резултатъ се 
представя въ проценти относно 
първата хармонична. Дълбочи
ната на модулацията се избира 
върховата. Понеже величината 
на нелинейнитЪ изкривявания 
зависи много отъ честотата, из
мерванията трЪбва да бъдатъ 
направени при неколко честоти, 
напримеръ: 120, 400, 1000, 3000, 
5000 херца. Клирфактора бива 
обикновено 1, 2 —18% за низка- 
та честота.

При акустическото измерване 
се използува градуиранъ микро- 
фонъ при същата измерителна 
схема като на фиг. 4.

няшка група.
Участвуватъ: П. Храновъ, Камбу 
ровъ и Петко Никовъ.

18.00 Чась за детето:
Участвуватъ: Н. Балабановъ, гру 
пата „Детска радость’ и др.

19.00 Забавна и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на събити
ята, новини, съобщения.

21.00 Руски романси и хорови пЬ 
сни.

21.30 Инструментални сола:
1. Алегрето (Бокерини), изп. Ге 
оргъ), изп. Георгъ Куленкамфъ, 
цигулка съ съпроводъ на пиа
но. 2. Африка, серенада (Бу- 
ланже), изп. авторътъ на цигул
ка съ съпроводъ на пиано. 3. 
На любимата (Шютъ), изп. Го- 
довски на пиано. 4. Полонеза 
въ ла мажоръ, оп. 21 (Виеняв- 
ски), изп. Анри Темианка цигул- 

- ка съ съпроводъ на пиано. 5.
Размишление (Глазуновъ), изп. 
Яша Хайфецъ, цигулка съ съ
проводъ на пиано. 6. Хуморе
ска (Дворжакъ), оп. 101, № 7, 
изп. Фрицъ Крайслеръ цигулка 
съ съпроводъ на пиано. 7. Кита
ра (Московски), изп. Грегоръ 
Пятигорски, чело съ съпроводъ 
на пиано. 8. Менуетъ (Падарев- 
ски), изп. Гаспаръ Касадо, чело 
съ съпроводъ на пиано.

22.00. Забавна и танцова музика.
(Около 22.20 търг, съобщения). 

22.45 Новини.
22.55 Танцова музика.
23.30 Край.

По главната улица на Шьснбахъ 
се разхождатъ елегантни дами съ 
тоалети, отъ мода, която не съ
ществува вече, 
слънце огрева шарени, 
ни поли съ голКми 
и фестони, каквито се носеха 
презъ 1907 година. Господата, ко 
ито принадлежатъ на Този дами, 
или биха искали да имъ принад
лежатъ, носятъ т^сни панталони 
и светло сиви жакети. Отъ вре- 
л<е на време тЬ саалятъ сизитЬ 
си цилиндри или твърди бомбе
та. Шьонбахъ е единъ маг.ъкъ 
градъ. Той не е означенъ въ ат
лаза. Защото е псстроенъ само 
временно въ ателиетата на Уфа, 
както много такива градове, ули
ци и сгради см били построявани 
и см прекарвали кмеото си съще
ствувание подъ лмчитК на слънце
то или подъ допълнителните лъ
чи на юпитеровитЬ слънца. Предъ 
една витрина, въ която е изло- 
женъ местниятъ вестникъ се тъл- 
пятъ хора и четатъ едно хумори
стично стихотворение, писано отъ 
градския поетъ — фризьора 
Курцъ. Въ смщность, обаче, не 
Курцъ е автора на това стихотво 
рение, а държавния * чинозникъ 
Шлемюлеръ, който по никакъвъ 
начинъ не иска да признае, че се 
занимава съ поезия иззънъ рабо
тата си и чо съ поезия осмица 
съгражданите си.

Капризната емдба, обаче, опре 
дЬля едно отъ неговите прочзое-

ЕДИНЪ Н0В1 ФИМ № ПЙУЯЬ ИВШЬ
дения да получи награда и тога
ва фризьора Курцъ требза да 

, признае, че е далъ само името 
Горещото юлско, си за стихотворението, до като 

коприне- I Шлемюлеръ е истинския герой, 
волани, къдри ; Всичко за щастие на края взи/ла 

добъръ край и държавния чино
зникъ Шлемюлеръ, представомъ 
отъ Паулъ Кемпъ, става въпреки 
желанието си героя на Шьон
бахъ. Тази сцена видехме въ Ба- 
белебергъ. Тя даза едно добро 
настроение и се забелязва една 
усмивка по лицата на гласните 
участвуващи: Паулъ Ке.мпъ, Вил- 
фридъ Зайфердъ, Хилдо Шнай- 
деръ и Едитъ Осъ.

По-късно говорихме съ Паулъ 
Кемпъ за този филмъ. Той ни ка
за, че зъ тази воина тей чувстзу 
ва, че има да изпълнява една за
дача. Като воиникъ огъ Соетоана 
та война, който и въ тази война 
е участвувалъ неколко месеца, 
той каза че знае, какво другари
те на фронта, както и работни
ците въ родината нматъ нужда 
отъ развлечение презъ свободни 
те си часово. Не см необходими 
шумни смЬшки, а одинъ мълча
ливи, човеченъ хуморъ, който из 
лиза отъ сърдцето и който с 
най-доброто нещо за развлече
ние. За тази публика играе Паулъ 
Кемпъ съ артистичната си способ- 

ность, която и въ днешно време 
му е запазила старите приятели.

Изходната мощность, обикно
вено се определя по кривината 
на амплитудната характеристи
ка, снета при 400 .херца. По-точ
но, тази мощность- може да се 
определи като се разполага съ 
енЪколко клирфакторни криви, 
снети въ зависимость отъ че
стотата. (За изходната мощ
ность вж. нашата книга „Радио
техника“ — стр. 83).

5. Измерване на основния 
шумъ (фонъ). — Величината на 
фона на радиоприемниците се 
изразява въ проценти, като подъ 
процентъ на фона се разбира 
отношението на напрежението 
на фона къмъ напрежението не 
срЪдната сила на приемането. 
Измерването се прави като на 
входа на приемника се довеж
да косящата честота. Напреже
нието на изхода на приемника 

есгящото, получено при измер
ване на чувствителностьта. Като 
се определи тази величина, мо
дулацията се премахва отъ из
мерителния генераторъ и изхо
да на приемника се измерва 
напрежението на шума. Допу
стимия фонъ въ приемниците 
бива отъ 1,6% до 10%.

инж. Вл. Хариз^новъ

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
6.00 Пристанищепъ концертъ. 
7.00 Инф. 8.00 Концертъ на ор. 
ганъ: 1) Интермецо и анданте 
изъ сюитата за органъ отъ 
Йозефъ Симонъ, 2) Сонатина 
за алтъ-обой и органъ отъ Йо
зефъ Мария Ербъ, 3) Адажио 
и фуга изъ сюитата за. органъ 
отъ Йозефъ Симонъ. 8.30 Ве
сели звуци — Ппе Рулолфъ 
Гонсцаръ (баритонъ) и свири 
орк. полъ лир. на Густавъ 
Гьорлихъ. 9.00 Големъ кон
цертъ: 1) пиеса за кларинеть. '

Ангелъ Ангеловъ, тукъ. МФ 
трансформаторъ „Желозо 703“ е 
за променлива селективность; 
„704“ е то^же съ три настройва
щи се крглга, но съ постоянна 
стандартна (9 кц.) селектив
ность. Въ МФТ1 703 отводътъ 
„8“ е за анода на смесителката, 
„2“ за високото напрежение, „6“ 
за „антифадннга“, горниятъкрай
— за решетката на следващата 
лампа.

При висока селективность „6“
— отъ своя страна — се свърз
ва съ „5“ и „2“, при нормална — 
съ „4“ и „2“, при слаба селек
тивность — съ „3“ и „7“. Прев
ключването става съ ключъ 3 
плъзгача — 3 положения’ като 
третиятъ плъзгачъ е предви- 
денъ за вторйя МФТ трансфор
маторъ съ променлива селек
тивность „705“. Като вторъ МФТ 
можеше да употребите 693, ка- 
то „антифадннга“ вземете отъ 
анода на МФ лампа, чрезъ 50 см. 
коиденсаторъ. При променлива 
селективность може да се по.' 
стигне най-добъръ компромисъ 
между селективность и тоновъз- 
произвеждане.

В. Кръстевъ, с. Бовъ, Софий
ско. „АРС Негадинъ“ работи 
на слушалки; той приема и де
сетина чужди станции.

ОБЬДЪ ч»
11.30 Праздниченъ концертъ:

1. Симфония въ до мажоръ 
„Юпитеръ" (Моцартъ), дир. Гот- 
фри. 2. Двоенъ концертъ въ ре 
миньоръ за две цигулки (Бахъ), 
солисти Менухинъ и Енес ку.

12.15 Концертъ на хора при хра- 
ма-памстнккъ сп. Апексаядъръ 
Невски, по случай 40 дни отъ 
смъртьта на Добри Христовъ, 
дир. Ангелъ п. Константнновъ. 
Духовни композиции отъ проф. 
Добри Христовъ:
1. Свете тихий. 2. Нине отпу- 
щаеши, 3. Хвалите имя Господ
на. 4. Херувимска пЬсень № 2. 
5. Велико славословие.

12.45 Слово отъ Епископи Нмко- 
димъ, секретари на Св. Синоди.

13.00 Народни пЬсни, изп. Христи
на х. Колева си народната сед- 
морка:
1. Заправили Стуянъ заправилъ.
2. Мари момиченце русокосо.
3. Тебе ли прилича Мико. 4. 
СлЬзло ми момче горнонче, 5. 
Години, години.

13.30 Точно време, коментари, 
новини, съобщения.

13.50 Забавени концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Васили Стефа
нови:
1. „Берлински въздухи", увер- 
тюра (Линке), 2. Романси (соло 
чело) (Леополдн). 3. Испанска 
серенада, соло чело (Глазу- 
новн). 4. Спомени за Монна Ли
за (Шебекъ). 5. Сватбата на ли- 
липутитЬ (Мишоу).

14.20 Тирговски съобщения.
14.25 Лека и танцова музика.
15.00 Край.

Последната лампа е почти 
идентична — по характеристи
ките си — съ А21. Колкото за 
АСН1 „Телефункенъ“, тя‘ отгова
ря на АСН1 „Филипсъ$“.

Деко Митевъ, с. Б-Ьлоземъ, 
” " " повреда въ

, щомъ апара. 
да работи нор- 

при нЪколко презавърт- 
приемника въ

СОФИЯ
варвга, Старавагора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршове, 7.10 Лека музика. 
7.30 Народна музика. 8.00 Обо
дрителни думи, точно време, но
вини, цирковени календаръ. 8.15 
Забавени концертъ: 1. Бърза по
ща (Клетшъ). 2. Възпоменание 
(Клетшъ). 3. Бравурна полка (Ли
бе Вили). 4. Любимка на студен
тите (Белщедтъ). 5. Графи Цепе
лини, маршн (Тайке-Карлъ). 6. 
Баратария, маршн (Комзакъ). 7. 
Мексико (Емилн Вахерн). 8. Из
кушението (Емилн Вахерн). 9. Ма 
лнкн танци (Бьоршелъ). 10 Ара- 
беска (Рихарди Шьонианъ). 8.45 
Религиозна музика: 1. Ларго, 
(Хонделъ), изп. Францъ Доли на 
органъ. 2. Сами Господь и него
вата слава въ висините (Шрьо- 
теръ), изп. Мадригаленъ хоръ на 
Имлеръ. 3, Романси въ ла ми
ньоръ (Регеръ), изп. Паулъ Маня 
на хармониуми. 4. Прелюдия въ 
ре мажоръ (Шпрингеръ), изп. Па
улъ Херберщайнъ на органъ. 9.00 
Божествена служба.

А. Андреевъ, с. РЪховцитЪ, 
Севлиевско. Монтирайте КЛ5 
(детекторенъ. монтажъ). като 
триодъ — като свържете заело-, 
на съ анода. Въ „Мажино“ лам
пата КФ3 може да се замЪни съ 
КФ*. С/у 20 лева ще Ви израбо
тимъ схема за. лампи КФч—КЛ5-

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
20.50 Оркестръръ. 21.45 Тан- 
иовъ част».

цигулка и пиано, оп. 83 отъ 
Максъ Брухъ — 2) Втора часть 
изъ клавирното трио оп. 63 
на Шуманъ. 3) Импровизация 
изъ цигулковата соната оп. 18 
отъ Рих. Шраусъ. 4) Втора 
часть изъ серенадата за флей
та, цигулка и виола, оп. 23, 5) • 
Анданте изъ клавирния квар- 
тетъ оп. 13. 6) Анданте изъ 
струнния квартетъ, а-молъ отъ 
Рих. Шраусъ, 7) Първа часть 
изъ клавирния квинтетъ А- 
дуръ отъ Шубертъ. 10.00 Пъ
стра музика. 11.00 Новини отъ 
фронта. 11.30 Весели мелодии. 
12.30 Популяренъ копиертъ. 
14.00 Свирятъ капелата Вили 
Щайнеръ и елит, клавиренъ 
квинтетъ. 15.30 Копиертъ по 
желание за армията — на ми
крофона Хайнцъ Подеке. 18 00 
Гласъ отъ фронта. 18.10 Кон
цертъ на берлинскитФ филхар- 
моиици, полъ дир. на Вилх. 
Менгелбергъ: 1) Симфония Б- 
дуръ отъ Йох. К.ристиянт, 
Бахъ. 2) „Донъ Жуанъ“ отъ 
Рих. Шраусъ. 19.20 Зяб,-музи
ка. 20.00 Танцопа музика. 22.00 
Инф. и заб. музика.
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мартъ

г

божуръ. 9. Два

бйхъ царь'

см дъл-

година

Ив. х. ГеноаъАл Николови

ИЗЪ . ОП( 
чардаша"

см 
чо-

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
17.10 до 18.00 Свири Ото До- 
бриндть. 18.10 до 19.00 Вечер
на музика.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
17.10 до 18.00 Оркестровъ кон. 
цертъ. 18.10 до 19.00 Вечеренъ 
концертъ.

кипи
9.

в»
11“ мартъ I| 1О мартъ !

ВЕЧЕРЬ
18.30 Часъ за семейството:

Камерна музика:

години 
но той

БЪРНО 342 м. 30 кв. 877 кц.
19.20 Пражко-бърнско кабаре 
— салоненъ оркестъръ и соли, 
сти. 21.15 Концертъ за цигулка 
Де-дуръ (Бетовенъ). 22.15 Пло
чи. 23.15 Плочи.

>); , Хубавата пролФть 
(Щраусъ); Романсъ (Хо 
....................... (Го-

Глахе). 7.
„Серзусъ" 

На Дунава, 
(Мелихаръ- 

Внимапай 
Хоки-пока, изп.

Италианската програма за та
зи седмица не е пристигнала. 
На 10. II!., въ 20.30, Италия I ще 
пропана концертъ съ уч. на 
Джили.

СОфИИ 
Стара»3агора
СУТРИНЬ

7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвърти часъ радиогимна- 
стйка. 7.20 Точно - време, новини. 
7.30 Народна музика: 1. На тра
пеза, изп. на гайда Илия Атана- 
совъ, 2. Кой день ще ни е сват
бата, изп. Гуди Гудевъ съ орке
стъръ на Кавалджиевъ. 3. Хайде 
Тудоро (Г. Спасовъ), изп. хоръ. 
7.40 Лека музика. 7.55 Църковенъ 
календаръ, домакински съвети. 
8.00 Забавенъ концертъ: 1. Птиче 
цвърчене (Щоерсъ). 2. Моряшка 
любовь, полка-интермецо (Жое 
Алексъ). 3. Планински валсъ (Фр. 
Грацеръ). 4. Въ антикварския ма- 
газинъ (Цамекникъ). 5. Холадрио, 
фокстротъ-интермецо изъ опере
тата „Вила" (Вайеръ-Швенъ). 6. 
Живакъ, полка (Вили 
Кажи при прощаване 
(Крейдеръ-Хилмъ). 8.
кргато виното 
Гроте-Декнеръ). 
(Бохманъ). 10. 
танцъ оркестъръ. 
..30 Край.

БЪПГРАДЪ 437 М- 20 кв. 686 кц.
7.00 Воененъ орк./7.45 Инф. 
7.55 Воененъ орк. 8.45 Инф. 
12.30 Забавенъ концертъ. 13.00 
Славянска орк^строва музика: 
Продадената невФста, ув. (Сме
тана); Маршъ и лезгинка изъ 
„Руслаиъ и Людмила“ (Глии. 
ка); Полонезъ изъ „Борисъ 
Годуновъ“ (Мусоргски); Ома
гьосаното езеро (Ледовъ); 
Осемь руски приказки /Ле
довъ); Франческа да Римини,

симф. поема (Чайковски). 14.00 
„Соната оп. 38“ (Брамсъ). 14.30 
Инф.

14.50 НароЛни пФснн
пФе Емилия Путникъ: Колика 
е дълга зима била; Ко се оно 
брЪгомъ; Пита пана; Ой яво- 
рс; Медна росо; Сънь заспала 
лека Катя. 15.20 I и Ш часть 
изъ концерта Бе-молъ за чело 
и орк. (Дворжакъ), солистъ 
Пабло Казалсъ. 15.40 Инф. 
18.05 „Триумфътъ на църквата 
Христова" — препредаване отъ 
Осиекъ.

19.35 НароДни пЪснн

пФе Миле Палнлуецъ: Гледай 
ме драга; Мой зюмбюле; Сва
лили се орли и соколи; Волео 
самъ; Чай горо чарна; Ой Не- 
вене. 20.10 Инф. 20.40 Радио- 
хоръ. 21.00 Пиеса. 22.10 Сим- 
фонпченъ концертъ. 23.00 Ун
гарски песни, изп. Хилда 
Шашъ. 23.50 Изъ „Виктория и 
пейниятъ хусаръ“ (Жанетъ 
Макдоналдъ); „Днсвникътъ на 
една звезда“ (Мирнамъ Дере- 
ти). 23.40 Инф. 23.50 — 24.15 
Танци.

БЪРНО 259 м. 25 кв. 1158 кц.
18.10 Духовъ оркестъръ. 21.25 
Отъ Градския Театъръ

ИДомеиео
опера отъ Моцартъ. 21.30 Пар
чета за пиано отъ Листъ.

БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.00 Конц. 7.45 Инф. 7.55 Конц. 
8.45 Инф. 12.30 Забавенъ кон
цертъ.

13.00 НароДни пФсни

пФе Теодора Арсеновичъ: Ио- 
ване сине; Заплакала стара 
майка; Иоване; Зоруле; Сви 
дилбери; Керемейле. 13.30 
Творби на Дворжакъ; Славян
ски танци 1, 2, 3 и 4; славян
ски танци 6, 8, 9 и 10. 14 00 
Елена Герхардъ изп. шуберто. 
ви романси (плочи). 14.30 Инф. 
14.50 Воененъ орк. 18.25 Опер
ни арии, пФе София Драусалъ: 
Лучия де Ламермуръ, Хугено- 
ти, Жосленъ, Фаустъ, Бохеми, 
Карменъ. 18.55 Осемнадассть 
прелюда (Шопенъ). 18.30 Квар- 
тетътъ Хаузеръ — Хорватъ. 
20.10 Инф. 20.40 Препредаване 
концертъ.

22.00 НароДни пФсни

пФе Братиславъ Пивнички: Све 
се кунемъ; Гергьовденска ки- 
шица; ЦвФтали ми ружи; Ма
ли дяволе; Ой Дунаве; Чуешъ 
секо. 22.20 Инф. 23.00 Симфо
нична музика: Балетна музика 
(Прокофиевъ); Псалми (Стра- 
вииски). 23.40 Инф. 23.50—23.15 
Танци.

— пФе-Мария Фереро. 23.00 и ЛЮБЛЯНА 569/61517 
24.00 Плочи. 21.00 21.00

ВЕЧЕРЬ
18.30 Забавна и танцова музика.
19.00 Народни пйсии, изп. Руска 

Крънчева съ народната петорка: 
1. Янтата хаборъ проводи. 2. 
Янка Николчу думаше. 3. Де 
се чуло видЬло. 4. Царь Сте- 
фанъ Янки думаше. 5. СнЬгъ 
удари деветь педи.

АДОЛФЪ АДАМЪ 
е^сноактната „Швейцарска! коли
ба“, представена на 25. IX. 1834’ 
год., той спечелва единъ по-го- 
лФмъ успФхъ. Тази . опера има 
голФмо значение за Адамъ, за- 
щото отъ сега натапъкъ той си 
поставя по-сериозни задачи и се 
освобождава отъ робското по
дражание къмъ нФкои други 
композитори, особено Оберъ. 
Плодъ на' тази промФна у Ада- 
ма е триактна комична опера 
„Пощальонътъ отъ Лонжюмо“, 
представена на З.Х. 1836 год. съ 
огроменъ успФхъ. Тази опера 
благодарение на своето хубаво 
съдържание, богатата, мелодич
на и духовита музика се е запа
зила и до день днешенъ върху 
сценитФ.

Въ 1839 год. Адамъ с въ Пе- 
теребургъ, 1840 цод. въ Берлинъ, 
— навсЪкжде посрещанъ съ по
чести, които обаче не му прЬ- 
чатъ на неговата неумора твор
ческа дейность, която само отъ 
1846 до 1849 год. е напълно пре
късната. Адамъ самъ основава 
единъ „Театръ Насионалъ“, по 
трФбва да разбере, че и най-до- 
бритФ намерения не се сб<т>д- 
ватъ, ако тЬ не с?п подкрепени 
отъ достатъчно капиталъ. Фи
нансовото му разорение го за
ставя къмъ удвоена работа, коя
то обаче па всФкога постига же. 
лания успФхъ. Въ 1848 год. той 
бива иазначенъ за професоръ 
въ консерваторията. Отъ него- 
витф 53 сценични произведения 
въ репертоарите на европейски
те театри личатъ още: „Кра- 
льтъ на Ивето“ (1843 г.), „Ако 
бФхъ царь“ (1852 г.) и особено 
„Нюрнбергската кукла!“ (1852 г.). 
Адолфъ Адамъ умира на З.У. 
1856 г.

Адолфъ Карлъ Адамъ е ро- 
денъ на 24. VII. 1803 год. въ Па- 
рижъ. Баща му, Лудвигъ Адамъ, 
е билъ на времето професоръ въ 
Парижката консерватория. Ро- 
денъ на 3. XII. 1758 год. въ Мю. 
терхолцъ въ Елзасъ, той е 
ученйкъ на прочути стари нем
ски и италиански композитори, 
при които добива солидно музи, 
йално образование. Като учитель 
по музика той спечелва завидна 
слава (Херолдъ е билъ меговъ 
ученйкъ), която остава до края 
на живота му. — 8. IV. 1848 
год. Първоначално млтпйятъ 
Адолфъ не показва нищо отъ 
сериозностьта и усърдието на 
своя баща. Следъ като получа
ва основно музикално образова, 
ние и постжпва въ консервато
рията, той използува своята го- 
лема музикална дарба въ леки 
и повръхностни композиции, до. 
като най-сетне Боалдйо го взи. 
ма при себе си и го въвежда съ 
сериозность въ музиката. Музи
ката, която той композира за 
много „водевили“ и богатата му 
фантазия, сочатъ неговата дар
ба къмъ мелодията ц. голФмия 
талемть къмъ импровизация. 
Разработката, обаче, на тФ- 
зи Адамови произпйдзния е 
ловръхностна и лека. За съжа
ление това важи и за неговата 
първа по-голФма опера „Пиеръ 
и Катерина"', представена на 9.П. 
1829 год. въ Опера Комикъ. Бра. 
кътъ му съ една хористка го 
скарва съ родителите му и едва 
въ 1833 год. Херолдъ успФва да 
ги помири. Редицата сценични 
.произведения, които Адамъ съ
творява сега съ голФма лекота и 
биватъ представени една следт, 
друга на публиката, нФматъ ни
какво трайно значение. Едва съ

отъ Бето-
отъ Хуго

5) Скерцо отъ Дани-
Гожъ. 16.00 ~

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
7.18 Лека музика. 11.33 и 12.05 
Турска музика. 12.20 Плочи. 
17.03 Джазъ. 17.45 Турска на
родна музика. 18.00 Валтеръ 
Герхартъ, цигулка, на пианото 
Улвн Еркннъ. 18.45 Турска му. 
зика. 20.45 Концертъ на мал
кия радио-оркестъръ: Индуска 
берсьозъ (Кьостеръ); Венеция 

при лунна светлина (Ар.мандо- 
ла); Лакме — арията на звън
четата — изп. г-ца Бедрие 
Тюзюнъ, сопрано; Маршъ (Ру. 
прехтъ); 'г ' 
валсъ ____
манъ-Бебау); Мазурка 
даръ); Циганска любовь (Ле- 
харъ). 22.00 Джазъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
19.20 Популярна швейцарска 
музика. 20.35 Препредаване 
симфониченъ концертъ.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 100 кв. 160 кц.

6.45—2.45 Утр. програма. 12.30 
Симф. музика. 13.30 ОбФденъ 
концертъ. 14.00 Мандолини и 
китари. 14.30 Трансилвански 
иЬсни. 15.15 Лека музика. 19.20 
Ния Бждеску, пЬнне, 20.20 и 
21.40 Симф. музика. 22.20 Ро
манси отъ Тирнпдели п Тостн

I I. Дивертименто № 4 за флей
та, кларинетъ и фаготь (Мо
цартъ), изп. духовия квинтетъ 
на Гевандхауза — Лайпцигъ. 
2. ПредачигЬ (Лайнеръ), изп. 
квартета на Шубертовия съюзъ.

| 18.45 Най-върлиятъ врагъ на сърд 
цето, говори д-ръ Василъ Ив.

I Неновъ.
19.00 Забавна и танцова музика.
19.45 Часъ за Банатъ и банатски- 

тЬ българи, съ участието на 
хоръ „Гусла", дир. Ангелъ п. 
Константиновъ.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения.

21.00 Картини отъ една изложба 
(Мусоргски-Равслъ), дир. Мели 
харъ:
1. Разходка, гномъ, разходка.
2. Стариятъ замъкъ. 3. Разход
ка, тюйлери, споръ на децата. 
4. Видло, карионъ, полонеза, 
разходка. 5, Балетъ. 6. ‘Самуилъ 
Голденбергъ. 7. Лиможъ, паза- 
рътъ. 8. КатакомбитЬ. 9. Кжщич 
ката, 10. ГолЬмитЬ врати на 
Киевъ.

21.30 Концертъ на Илка Попова 
Мавродиева, мецо-сопрано:
1. Скръбьта на Ариана (Клау- 
дио Монтеверди). 2. Престане
те да ми плачете (Скарлати).
3. Кого обича циганката (Пае- 
зиело). 4. ЛюлкитЬ (Форе). 5. 
Небли (Респиги). 6. „Нана" (Фо- 
ла). 7. Поло (Фолла). 8. Етюдъ 
(Шопенъ).

22.00 Концертъ на -^Българския 
струненъ квартетъ": Владимиръ 
Аврамовъ, Ст. Сертевъ, Ст. 
Магневъ и К. Кугийски: 
Квартетъ въ ре миньоръ (Фр. 
Шубертъ): але^о, анданте конъ 
мото, скерцо, престо.

22.35 Забавна музика, търговски 
съобщения.

22.45 Новини.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 

на нЬмски езикъ.
23.00 Танцова музика.
.2.30 Край»

С ОФИЯ
Етрна, Стара^Загора 

СУТРИНЬ
• 00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Чвтвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Точно време, новини.
7.30 Народна музика: 1. Ръчени
ца, изп. Парушевъ на физармони- 
ка. 2. Събрала Ненка седФнка, 
изп. Хумарска съ оркестъра на 
Кавалджиезъ. 3. Игривата вдови
ца, хоро, изп. духовъ оркестъръ. 
7.40 Лека музика. 7.55 Църковенъ 
•-.алендаръ*, домакински съвети 
0.00 Забавенъ концертъ: 1. Сел- 
олу музика (’•*). 2. Желание, 
валсъ (Наундорфъ). 3. Когато гра 
дътъ сеЬтне (Раймондъ). 4. Кога
то се женимъ (Раймондъ). 5. Ба
летна сюита (Попи Франсизъ): 
а) възедение-мазурка; б) пицина- 
ти финалъ галопъ; в) бавенъ валсъ 
г) ларго. 6. Пепито (Щоеръ). 7. 
Корндась (Щоеръ).
3.30 Край.

21.00 Плочи. 21.15 Пиеса. 21.30 
Плочи.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
6.20 Утриненъ концертъ. 8.20 
Заб. музика. 10.00 Заб. кон
цертъ. 11.00 Камерна музика: 
1) Менуетъ и Виваче изъ стру
ненъ квартетъ оп. 50 отъ Йоз. 
Хайденъ; 2) „Алегро Конъ 
Варяциони“ изъ Кларинетния 
квинтетъ А-дуръ отъ Моцартъ 
3) Вивиче изъ кларинетния 
квинтетъ А-дуръ, оп. 146 отъ 
Максъ Регеръ. 12.30 ОбФденъ 
концертъ. 15.30 Соловъ кон
цертъ — пиано чело и алтъ: 1) 
„Ариозо“ отъ Хенделъ; 2) Мо
минска пФсень отъ Брамсъ; 3) 
Шесть вариации върху ориги
нална тема, оп. 34 
венъ; 4) ПФсень 
Волфъ; 5} .
елъ Ванъ Гожъ. 16.00 Орк. 
концертъ: 1) „Леонора“ — ув. 
№ I отъ Бетовенъ; 2) Кон- *■ 
цертъ за цигулка и оркестъръ 
отъ Бетовенъ. 17.20 Пъстра му 
зика. 19.20 Хитлеровата мла- 
дежь пЬе и свири. 20.00 „Съ 
цигулки и тромпети'“. 21.00 
Оперенъ концертъ. 22.00 Заб. 
музика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
16.45 Забавна програма. 17.30 
Струненъ квартетъ Ес-дуръ 
(Дворжакъ). 18.00 Бърно. 19.20 
„ПролФтно настроение" — дет
ски хоръ. 20.20 Популяренъ 
концертъ, орк. ФОК и соло ци
гулка; Полка (Сметана); Ро
мансъ за циг. и орк. (Двор
жакъ); Селски праздннкъ (Ос- 
тръчилъ). 21.05 „Фарътъ“ — 
драматична кантата отъ Во- 
мачка. 22.30 Весели плочи. 23.30 
Нощенъ концертъ чехека му
зика; песни (Жиракъ); Де- 
дуръ симфония (Дворжакъ). 
2-1.30 Духовъ оркестъръ.

Когато се изправимъ предъ ис- 
полинското дКло на единъ гений, 
ние се чувствуваме дребни, ни
щожни предъ него. Ние не мо- . 
жемъ да си предстазимъ гения, 
като обн.чновенъ човЪкъ, чийто 
животъ е изпъстренъ съ ония 
дребнавости, които изпълватъ жи
вота на простосмъртните. Затова 
жизнениятъ пжть на гения намъ 
се представя като повече или по- 
малко вълнуваща приказка.

Животътъ на Людвигъ-Мария 
ванъ Бетовенъ, обаче, е изпъл- 
ненъ наистина съ бурни и покър
тителни моменти. Великиятъ ком- 
позиторъ требва да преживее 
почти всички злини, които тро- 
вятъ човешкия животъ. Но той е 
борческа личность и преживева 
съ истински стоизъмъ всички бе
ди и затова неговиятъ животъ е 
добъръ примеръ за подражания, 
особено за ония, които см от
чаяни въ живота.

Бетовенъ е хармонично развита 
личность. Извънъ музиката, той 
живо се интересува отъ литерату
ра и философия.

Въ музикалното изкуство Бето- 
венъ о истински гигантъ. Той е 
написалъ 5 концерта, 9 симфонии, 
само 1 опера —• „Фиделио", 16

19.30 Предаване за Добруджа.
19.45 По беломорския брЪгъ, го

вори Любенъ Мелнишки.
20.00 Забавенъ концертъ на Са

лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа- 
новъ:
1. Края на века, валсъ (Валд- 
тойфелъ), 2. Идилия (Кюлота).
3. Интермецо (Галиано). 4. 
Есенни мечти (Бече). 5. Лео- 
полдъ, валсъ (Бетовенъ).

20.30 Точно време, историче ски 
календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения.

21.00 Симфониченъ концертъ:
1. Увертюра „Фаустъ" (Р. Ваг- 
неръ), дир. Кооцъ. 2. Симфо
ния № 1 въ до миньоръ, оп. 68 
(Брамсъ), дир. Клемпереръ.

22.00 Концертъ на проф. Впади- 
геровъ, пиано:
1. Хроматична фантазия (Слав
ко Остерцъ). 2. Малка сюита 
за пиано (Предрагъ Милоше- 
вичъ). 3. „Село" (Борисъ Папан- 
допуло): а) вечерь; б) водени
ца. 4. Изъ сюитата за пиано 
„Ленто епико" (Миленко Жив- 
ковичъ). 5. Четири пиеси за пи
ано (Луцианъ Мария Шкерянцъ) 
6. Балкански танцъ (Марко Тай. 
чевичъ).

22.35 Забавна музика, търговски 
съобщения.

22.45 Новини.
22.55 Рспортажъ и съобщения на 

италиански езикъ.
23.00 Танцова музика.
3.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
7.18 Лека музика. 11.33 и 12.05 
Турска музика. 12.20 Лека му
зика. 17.03 Джазъ. 17.40 Тур
ска музика. 18.15 Кубански ме
лодии. 18.45 Турска музика. 
20.45 Оркестъръ:. Рюи . Бласъ,- 
ув. (Менделсонъ); Ш-а симфо
ния (Бородипъ): Италиански 
капризъ (Чайковски). 21.45 
Джазъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
19.30 „Хотъ“ и „Свингъ“ джазъ. 
21.00 Песни отъ Менделсонъ. 
22.00 Народна музика.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 100 кв. 160 кц. 

6.45—8.45 Утр. програма 13.30; 
14.00; 14.30 ОбФденъ концертъ. 
15.15 Вокална музика. 18.00 
Изъ италианските опери. 19.15 
Ал. Теодореску, цигулка. 20.20 
„Венеция и Неаполъ“ (Листъ). 
21.00 Италиански часъ. 22.20 
Пиано. 23.00 Плочи. 14.00 Пло
чи.

декември й 1940 
170 години отъ рожде- 
Бетопсна. 170 

оттогава,
днесъ въ душитФ ни и ще 

сжществува кул-

ОБЪДЪ
12.С0 Забавна музика:

1. Анчето танцува, интермецо 
(Щайнике). 2.. Сребърна мирта 
(Шулмюлеръ), изп. оркестъръ 
съ цигулка и арфа. 3. Хазайче- 
то ми ("’*), изп. селска музика.
4. Една каменна ржка (”*), изп. 
дуетъ отъ корни съ оркестъръ.
5. Селската музика (***), изп. 
селската музика отъ Тегернзее.
6. ‘ Сарваторъ, полка (”*), изп. 
селска музика. 7. Весела раз
ходка сь шейни (Йеселъ), изп. 
духовъ оркестъръ. 8. Негърьтъ 
отъ пристанището (Конделъ).

12.30 СинуритФ на нашата земя, 
говори Ив. х. Геновъ.

12.45 Изъ познати впери:
1, Увертюра къмъ операта „Ако 
бЬхъ царь" (Адамъ). 2. Ария 
на Лепорело изъ I д. на опера
та „Донъ Жуанъ" (Моцартъ), 
изп. Шаллпинъ, басъ съ орке
стъръ. 3. Речитативъ и ария на 
Леонора изъ I д. на операта 
„Фиделио" (Бетовенъ), изп. Ро
за Паули Дризенъ, сопрано съ 
орк. 4. Ария на Дездемона изъ 
IV д. на операта „Отело". 5. 
Тачцъ на дървените обувки изъ 
опзрата „Царь и дърводКлецъ’ 
(Лорцингъ).

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.35 Популяренъ концертъ:
Сюита I изъ „Перъ Гинть" 
(Григь), дир. Вайсманъ.

13.50 Забавна и танцова музика.
(Около 14.15 търг, съобщения)

14.30 Край.

ОБЬДЪ
12.00 Народни п&сниг изп. група

та „Българска пЬсень":
1. Язъ б^хъ ошелъ. 2. Стоянъ 
шета по градини. 3, Жаби ска- 
чатъ. 4. Пиленце пЬе. 5. Засви
ри Димо кавала. 6. Пошло лу
до. 7. Горо ле, горо зелена. 8. 
Не ми сегай божуръ. 9. Два 
се яловаре.

12.30 Маршьть на българскиятъ 
войникъ, съ примЪри, говори 
д-ръ В. Спасовъ.

12.45 Изъ оперети:
1. Откъслеци изъ . оперетата 
„Царицата на чардаша" (Кал- 
манъ), изп. Раута Ваара, сопра
но и Петеръ Андерсъ, теноръ 
съ хоръ и оркестъръ. 2. Потпу- 
ри изъ оперетата „Фридерика" 
(Лехаръ), дир. Снага. 3. Потпу- 
ри изъ оперетата „Разведената 
жена" (Фалъ). 4. Потпури изъ 
оперетата „ПрилЬпътъ" ' (Иох. 
Щраусъ), дир. Бруно Зайнд- 
леръ.

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.35 Инструментални сола:
1. Гавотъ въ ми мажоръ (И. С. 
Бахъ), изп. Фрицъ Крайслеръ, 
цигулка съ съпроводъ на пиа
но. 2. Валсъ въ ла мажоръ 
(Брамсъ), изп. Хуберманъ, ци
гулка съ съпроводъ на пиано. 
4. Гавотъ (Госокъ), изп. Лайошъ 
Сикра на цигулка съ съпро
водъ на пиано.

13.50 Забавна и танцова музика. 
(Около 14.15 ч. търговски съоб
щения).

14.30 Край.

товена см 
които см 
новото изкуство.

Въ творчеството на Бетонена 
могатъ да се набележатъ 3 перио
да. Най-напредъ той върви по 
пмтя очертанъ отъ класицитК 
Хайднъ и Моцартъ. Такъвъ е той 
въ първитЬ си две симфонии. Въ 
третата си симфония, — нарече
на „Бройка", Бетовенъ внася идеи 
ность въ своето творчество. Въ 
третия периодъ той е напълно 
ролхантикъ.

Творбитк на Бетонена 
боко чопЬчни; т4> см близки на 
всЬко човешко сърдце, затова см 
и по-лесно разбираеми.

БетовеновитК композиции 
познати на вейки културенъ 
вйкъ.

На 16 
изтекоха 
нието на 
см изминали 
жиойе 
живйе, докато 
тура и изкуство.

©ЩЕ ЗА БЕТОВЕНЪ
! струнни квартета, 2 меси, 32 со

нати идр.
Най-знаменититФ творби на Бе- 

неговитй, 9 симфонии, 
истински цзйтя на то-

ЛЮБЛЯНА 569 м. 6 кв. 527 кц.
21.00 Сопраното Фея Лабошъ 
— съ оркестъръ. 22.30 Плочи.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
8.20 Свири Лео Ейзолдъ. 9.00 
Инф. и заб. музика. 10.00 Заб. 
концертъ. 11.00 Соловъ кон
цертъ. 11.30 „Бодро презъ жи
вота. 12,30 ОбФденъ концертъ. 
14.00 Свири капелата Ото Фрн 
кс. 15.00 Новини отъ фронта 
и заб. музика. 15.30 Камерна 
музика. 16.00 Оперенъ кон
цертъ. 17.20 Пъстра музика.
19.20 Заб. музика. 20.00 „За 
всеки по нФщо/'. 22.00 Заб. му
зика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 633 кц.
16.00 Забавна програма. 15.55 
Библейски пФсни (Дворжакъ). 
17.25 Млади компоиисти. 18.10 
Изъ „Полска кръвь“ (Нед- 
балъ). 19.20 Бърно. 20.30 По
пуляренъ концертъ — орк. 
ФОК и солисти: Народно пот- 
пури (Щедронъ); Чехски тан
ци (Вайсъ). 21.15 Концертъ де- 
дуръ за цигулка и оркестъръ 
(Бетовенъ). 20.30 Творби на 
Сметана. 24.30 Забавна музика.
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’ 14.30 Край.

I 12 мартъмартъ

за

• I

Доставя се отъ следния адресъ: Бачо Киро 64.

Внесете си абонамента по 
пощенска чек. с-ка 2382

(Хайднъ);
(Бетовенъ).

НИЯТТч 
нилъ

21.Ю ,................
Любовь,“ (Двор-

Адресъ: 
„АКОРД' 
София V 
5770.

минава. 5. Триста сж пушки пу
кнали. 6. Отишла Янка у лели
ни си.

23.30 Край.

Цигулка съ арфа. 20.00 Итали
ански и испански канцонети. 

концертъ.

АНКАРА 1648 м. 120 кп. 182 кц.
7.18 Лека музика. 11.33 и 12.05 
Турска музика. 12.20 Плочи. 
17.03 Джазъ. 17.40 Турска му
зика. 18.45 „Индже-сазъ“. 20.45 
Концертъ на раДио-оркестра: 
III конц. (Бахъ); Симфония въ 
ре-мажоръ (Хайднъ); Ег-

- монтъ, ув. (Бетовенъ). 21.25 
Джазъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556
20.10 Популярна веч 
Цитри. 21.15 Пиеса, 
ховъ оркестъръ.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кп. 823 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 100 ка. 160 кц.

6.45—8.45 Утр. програма. 12.10 
Конц. за пиано № 5 (Бето
венъ). 13.30; 14.00; 14.30 Кон
цертъ. 15.15 Лека музика. 19.15

Радио-материали „ЖЕА.ОЗО“
Бобини за супери, скали, високоговорители, трансфор- 
таторн, американски конденсаторн 3 X 365 см. и всички 
други части за монтирана радиоприемници и усилва
тели. ГЛНВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

Инж. д-ръ» П. Ивановъ 
буя. Дондуковъ 23, София. Толафонъ 2-0Б-17

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
19.20 Забавна музика и танци. 
20.45 Весела музикална приказ
ка. 22.30 Забавна музика. 23.30 
Концертъ нЪмска музика: Ко- 
риоланъ, ув. (Бетовенъ); Рап- 
содия (Брамсъ); Романца за 
цигулка и оркестъръ (Регеръ); 
Ес-дуръ симфония (Хайднъ). 
24.30 Танци.

НЕТВЬРТЬК]
I 13

на войника. 2. Ци- 
войника. 3. Царския 

маршъ. 4. Танцътъ на дявола.
5. Полска музика. 6. Танго 
валсъ. 7. Малъкъ концертъ. 8. 
ГолЪмъ хоралъ и триумфаленъ 
маршъ на дявола.

22.45 Новини.
22.55 Релортажъ и съобщения на 

немски езикъ.
23.00 Часъ за чужбина:

Народни песни, изп. Виктория 
Крайсерска и Никола Рибаровъ 
съ съпроводъ на народната ле- 
торка:
1, Янина планина. 2. Играли ба
би по месечина. 3. Сине ле, си
не Стояне. 4. Ти недей либе

Славянска .
14.30 Т°нцъ оркестъръ. 15.15 
Вокална музика. 18.00 Старин
на музика. 19.15 Камерна му
зика. 20.20 Плочи. 21.00 НЬм- 
ски часъ. 22.20 Балетна музи
ка. 23.00 и 24.00 Плочи.

(Около 14.15 ч. търг, съобще
ния).

14.30 Народни I 
Наета Павлова

седморка:
! 1. Фросина седитъ на диванъ.

2. Легнафъ да си полегна. 3. 
Легналай Гюргя. 4. Море доста 
оди ергенъ мома.

15.00 Край.

Абонирайте се за първата по 
рода си у насъ музикална би
блиотека „АКОРДЪ". Го
дишно 5 нумера — на-новитЬ 
шлагери, тонфилми, оперетни 
откж елеци и др. пригодени за: 
пиано, цигулка, акордеонъ, пЪе- 
не и др.

Първнятъ, вториятъ, третиятъ 
н четвъртиятъ нумера излязоха. 
Абонаменть 50 лв. предплатени.

музикална библиотека 
.АКОРДЪ* ул. .Оборище“ 40 

или по пот. чек. с/ка

стъръ. 
стъръ.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 кц.
БРАШОВЪ 1875 м. 100 кв. 160 кц.

6.45—8.45 Утр. програма. 12.30 
музика. 13.30; 14.00;

испански
21.00 Симфониченъ . .
22.20 Прочути пЪвци. 23.00 и 
24.00 Плочи.

СОФИЯ
Варна, Стара^Загора

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика, 7.20 Гочно време, новини. 
7.30 Народна музика: 1. Ситно хо 
ро, изп. оперния оркестъръ, дир. 
Т. Хаджиевъ. 2. Мама Рада ситно 
плете, изп. Атанаска Тодорова съ 
народенъ орк. 3. Ржченица, изп. 
духовъ оркестъръ. 7.40 Лека му
зика. 7.55 Църковенъ календаръ, 
домакински съвети. 8.00 Забавенъ 
концертъ: 1. Стари танци (’’*).
2. Аноли, валсъ (Хансъ Юнгерсъ).
3. Валсъ мюзетъ (Албертъ Бо- 
сенъ). 4. Това го направи Беби 
(Жилбертъ). 5. Ти беше нещичко 
за мене (Жилбертъ). 6. Астра, ре- 
йнски лендлеръ (Шмитъ Хагенъ). 
7. Канцонета (Мильокъръ). 8. Лу
детината (Салваторъ). 9. Призра-

о кътъ идва (Пьоршманъ). 10. Гла
диола, фокстротъ интермецо 
(Алехъ).
-.30 КрвЙ<

черь. 20.25
22.05 Ду-

е установено, че американците 
желаятъ, щото опи телевизион
ните предавания 81% да бж- 
датъ посветени на спортните и 
политическите събития. 12% 
на вариететните предавания, а 
останалите на филма.

Въ Мюнхенските трамваи 
инсталирани усилватели 
чрезъ техъ кондукторитЬ съоб. 
щаватъ на пжтннцптЬ имената 
на спирките.

Правителството
е взело решение да 
специална 
нуждите на войската.

па С. щати 
се създаде 

градио-верига“

БЪРНО 259 м. 25 кв. 1158 кц.
18.10 Пъстри мелодии — пес
ни и танци. 19.40 М. Острава. 
22.15 И'23.15 Плочи.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.00 Воененъ орк. 7.45 Инф. 
7.55 Воененъ орк. 13.00 Руска 
оперна музика: Князъ Игоръ, 
ув. (Бородинъ); изъ „Евгени 
Онегинъ“ (Чайковски); Два 
монолога изъ „Борисъ Году- 
новъ“, изп. Шаляпинъ; Две 
арии изъ „Демонъ“ (Рубин- 
щаинъ), изп. Шаляпинъ; Пе- 
сеньта на Банка и арията на 
Ратимира изъ „Русланъ и Люд 
мила“. 14.00 „Серенада оп. 141 
за флейта, цигулка и виола:“ 
(Регеръ). 14.30 Инф.

14.50 НароДни песни
пЬе Павле Паневичъ: Цвето 
мори; Ленче попово; Дафинка 
болна; Изъ баня иде; Излегофъ 
малко; Даскалице. 15.20 Изъ 
симфонията „Новиятъ свЬтъ“ 
(Дворжакъ). 15.40 Инф. 18.25 
БелграДскиятъ забавенъ квар-

БЪРНО 259 м. 25 кв. 1158 кц.
20.45 Хоръ. 21.10 „Природа, 
Животъ и Любовь,“ (Двор
жакъ). 22.15 и 23.15 Плочи.

БЪЛ1РАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.
7.00 Конц. 7.45 Инф. 7.55 Конц.
8.45 Инф. 12.30 Забавенъ конц. 
13.00 Изъ италианските опе
ри: Фалстафъ (Верди), I д.;
14.00 ЮгослДвянскн песни, пее 
Анита Мезе, отъ Операта: Те
сни ми ги скрои; Приспивна 
пЪсень (Вукдраговичъ); Мело
дия (Христичъ); Моя драга 
(Манойловичъ); Балада и Ве
черна песень (Коньовичъ).
14.50 Воененъ орк. 15.40 Инф.
18.50 РаДио-оркестрътъ: Гра
ничари, ув. (Зайцъ); Примор
ски напеви (Мокраняцъ); Юго- 
славянски песни (Чижекъ); 
Станко, маршъ (Йоксимовичъ).

19.35 Танцъ-орксстъръ
20.10 Инф.

20.40 НароДни песни
пее Бориславъ Демермичъ; 
Кадъ се сЬтнмъ мила моя; Цу. 
ро погледай ме; Духни ветре; 
Грана отъ бара. 21.00 Хуморъ.
22.10 НароДни лесни — пре
предаване отъ Скопие. 22 40 
Инф. 23.00 Концертъ: Регата 
на Алстеръ, ув. (Фетрашъ); Се
ренада (Дриго); Силва, потпу- 
ри (Калманъ); Злато и сребро, 
валсъ (Лехаръ). 23.40 Инф.
23.50 — 24.15 Танци.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
17.10 до 18.00 Орк. концертъ.
18.10 до 19.00 Вечерна музика.

ЛЮБЛЯНА 569/6/527
21.00 Вокална шесторка изп. 
руски народни песни. 21.45 Ор 
кестъръ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
8.20 Свири капелата Хансъ 
Бушъ. 9.00 Пъстри звуци. 10 00 
Забавни мелодии. 11.00 Итали
анска камерна музика: 1) Ве- I

черенъ часъ (Енцо Мазети), 2) 
Легенда отъ Гуерини, 3) Лар- 
го отъ франческо Верачини, 
4) Ария на Молиса изъ „Ама- 
диджи“ отъ Хенделъ. 5) Рон- 
д оотъ Луиджи Бокеринн. 6) 
Румънски танцъ отъ Франко 
Алфано. 11.30 Крилати мело
дии. 12.30 Обеденъ концертъ. 
14.15 Немско-италиански раз- 
мененъ концертъ: 1) Увертюра 
къмъ музикалната комедия 
„Малкиятъ дворцовъ кон
цертъ* отъ Едмундъ Айкъ, 2) 
„Интермецо“ изъ балета „Пер. 
лата на Иберия“ — Хелмесбер- 
геръ, 3) „Една малка серенада“ 
(Рих. Трункъ), 4) „Въ моята 
родина“ -т- Рих. Трупкъ, 5) 
Рапсодия отъ Ервинъ Дреселъ 
14.15 Заб. музика. 15.30 Камер
на музика — свири Далке 
трио: 1) Четири малки трия 
отъ Бахъ, 2) Трио оп. 11 отъ 
Бетовенъ. 16.00 Оркестровъ 
концертъ. 17.20 „Франкфуртъ 
Ви забавлява“. 19.20 Заб. му
зика. 20.00 „Виена пее и сви- 
риГ. 22.00 Инф. и заб. музика.

пЪсни, изп. баба 
) съ народната

оарца, Стара<3агора
СУТРИНЬ

7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Точно време, новини.
7.30 Народна музика: 1. Ловчан- 
ска ржченица, изп. на кавалъ 
Цбьтко Ьлагоевъ. 2, Тръгнале тЪ 
на тлъка (П. Стефановъ), изп. 
хоръ. 3. Чорбаджийска сватба, 
извеждане на булката (Ив. Хри- 
стовь), изп. оркестъръ. 7.40 Лека 
музика. 7.55 Църковенъ кален
даръ, домакински съвети. 8.00 
забавенъ концертъ: 1. Парадътъ 
на марионетките (Ратке). 2. Пара
дътъ на куклите отъ Нигеръ (Но
зе). 3. Пролетна серенада (Паулъ 
Лакомбе). 4. Писмото на Манонъ 
(Жиле). 5. „Вариете" (Кюстеръ).
6. „Мики-Маусъ", фокстротъ за 
две пиана (Кюстеръ). 7. Игра на 
поло (Фетрасъ). 8. Трептящи звез 
ди (Роде). 9. песеньта на синче
ца (Крюгеръ). 10 Кордова (Албе- 
ницъ).
8.30 Край.

тетъ: Верность, маршъ; Пока
на за танцъ (Шоула); Весели, 
ятъ Сплипъ; Моята кралица, 
ув. (Щолцъ); Ориенталски 
танцъ (Тодоровичъ); Славян
ски маршъ (Обруча). 18.50 
Хоръ: Нашиятъ домъ (Енко); 
Море дълбоко (Йоксимовичъ); 
Финалъ на единъ квартетъ 
(Дайднъ); Малка нощна музика 
(Моцартъ); Конц. Хз 3 (Сайцъ); 
Лупа сияе (Хайднъ); Ой Сър. 
био (Петровичъ).

19.35 НароДни пЬсни
пЪе Елена Вуяновнчъ: Што но 
ми се Травничъ замъглилъ; 
Ахъ мой Альо; ВЬтъръ духа; 
Гръдна яда отъ Мостара гра
да; Алия делия; Девойка пита 
славея. 20.10 Инф. 21.00 Отъ 
Операта.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
17.10 до 18.00 Оркестровъ кон
цертъ. 18.10 до 19.00 Вечерна 
музика. 19.20 до 19.45 Заб. му
зика.

ЛЮБЛЯНА 569/6/527
20.40 Плочи. 20.50 Отъ Люблян. 
ската Опера.

М. ОСТРАВА 223/12/1348
19.25—20.30 Леки мелодии — 
изп. салоненъ оркестъръ. 21.30 
Трио це-молъ за цигулки, че
ло и пиано (Брамсъ).

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
8.20 „Весели звуци“. 9.00 Заб. 
музика. 10.00 Заб. концертъ. 
11.00 Соловъ концертъ: 1) Со
ната А-дуръ за цигулка и пи
ано отъ Брамсъ; 2) Сонатина 
въ Г-молъ отъ Шуб.ертъ. 11.30 
Весела музика. 12.30 ОбЪденъ 
Концертъ. 14.00 Пъстри звуци. 
15.00 Заб. музика. 15.30 Камер
на музика. 16.00 Оперенъ кон
цертъ. 17.20 Пъстра музика.
19.20 Заб. музика. 22.00 Мело
дия и ритъмъ.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
17.30 Валсове, полки, мазурки.
18.10 Бърио. 20.05 Хорътъ 
„Сметана“. 22.30 Оперетна му
зика. 23.30 Нощенъ концертъ: 
п-Ьсень (Яначекъ); Фантастич
но скерцо (Сукъ); Три танца 
(Капръ). 24.30 Забавна музика.

ОБЪДЪ

12.00 Забавна музика:
1. Отъ Рейнъ до Дунавъ, потпу- 
ри отъ пЬсни (Рода). 2. Болеро 
— испанска фантазия (Ритеръ), 
изп. мандолиненъ орк. 3. Въз
поменание отъ бала (Робрехтъ).
4. Музика на летцитЪ (Хьоферъ), 
изп. духова музика. 5. Стефани 
гавотъ (Цибулка). 6. Поздравъ 
на Мона Лиза, оп. 25 (Шебекъ), 
изп. банджо оркестъръ.

12.20 71 години отъ учредяване
то на Българската екзархия, го
вори Ив. Орманджиевъ.

12.45 Изъ тонфилми:
I. 15 минути „Тобисъ музика”, 
изп. Валдмюлеръ, сопрано, Ха- 
ренъ, сопрано съ оркестъръ.
II. Само, който познава копне
жа, пЬсень изъ филма „Ако си 
младъ ще те слуша свЪтътъ" 
(Май), изп. Йозефъ Шмитъ съ 
орк. 2. Като чудо дойде любо- 
вьта, валсъ изъ филма „Царски 
валсъ” (Дьоле). 3. Въ Обермер- 
гау цъвти люлякътъ, пЬсень изъ 
филма „Дъщерята на Колхи- 
зелъ" (Жилбертъ), изп. Хени 
Портенъ съ орк. 4. Не питай 
какъ и кжде— валсъ изъ филма 
„Нейно Височество заповядва' 
(Хайманъ), изп. Лилианъ Хар- 
вей и Вили Фричъ съ оркестъръ.
5. АкробатитЬ, изъ филма „Вари 
ете” (Карсте), изп. Роберъ Ре- 
наръ съ оркестъра си.

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.35 Популяренъ концертъ:
1. Алегро, алегро модерато изъ 
кончерто гросо въ ре мииьоръ 
(Хенделъ), дир. Абендротъ. 2. 
Тарантела изъ „Венеция и Не- 
полъ" (Листъ), дир. Клайберъ.

13.50 Забавна и танцова музика.

I (Около 14.15 ч. търговски
I общения).
1 ‘ Л ЧП

ВЕЧЕРЬ
18.30 Часъ за детето:

Участвуватъ: Н. Балабанопъ, 
детския хоръ на Б. Бочевъ и 
групата на И. Цанковъ, 1. Вар- 
даръ, П. П. Славейковъ (В. Боб 
чевски). 2. Малъкъ Пенчо (Бор. 
Ибришимовъ). 3. Приспивна пЬ- 
сень (Врама). 4. Закукулай ку
кувица (Ф. Кутевъ). 5. Горо ле 
зелена, народна пЬсень (Д. Хри 
стовъ). 6. Татковино здравей (Б. 
Тричковъ).

19.30 Предаване за Добруджа. 
19.45 Испански пЪсни.
20.00 Забавенъ концертъ на Са

лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа
новъ:
1. Детски сцени (Бизе). 2. „Ко- 
кокама етапо" (Линке). 3. Сере
нада, испански валсъ (Метра).
4. Италианска серенада (Ше
бекъ). 5. Воеводенъ чардашъ 
(Гросманъ).

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения,

21.00 Цикълъ Велики композито
ри:
Веберъ — обяснителни бележ
ки отъ Иванъ Камбуровъ:
1. Съкратена опера „Вълшеб
ния стрелецъ", изп. солисти, 
хоръ и оркестъръ на Берлин
ската опера, дир. Херманъ Вай 
герндъ. 2. Покана за валсъ, дир. 
Стоковски.

21.50 Концертъп» на Ипонъ Прево 
Янкова, сопрано:
1. Добрата селска майка, френ
ска народна пЪсень. 2. Моята 
овчарка (Перголези). 3. Изгоро, 
любима! стара френска пЪсень. 
4. Свири, сладка свирчице (Мон 
сини). 5. Олб, мамо той ще ме 
убие (Де Севракъ), 6. Седми
цата на младоженката, народна 
френска □'Ьсень. 7. Ку-ку, дет
ска народна френска песень.

22.15 Търговии съобщения.
22.20 Съвременна музика:

„История на войника' (Игоръ 
Стравински), солисти: Дарио, 
цигулка, Бусаголъ — контра- 
басъ, Годо — кларинетъ, Де- 
ренъ — фаготъ, Фове —■ тром- 
пеп», Делбосъ — тромбонъ, ди- 
риж. автора: 
1. Маршъ на 
гулката на е

Продава се и по всички будки въ царството 

РАДИО УКАЗАТЕЛЬ
цена Ю лв.

1. Пъленъ точенъ списък-ь на станциитЬ на СРЪДНИ и ДЪЛГИ
вълни на брой надъ 250, съ обозначение на дължината въ 
метри и килоцикли.

2. Списъкъ на европейските и задокеанските предаватели на КЖСИ
вълни съ обозначение на дължината на вълната.

3. Кога предавать американските етанции на КЖСИ ВЪЛНИ.
4. Кога и кои станции предавать на български езикъ. 
к тг^ГП1/Пглеса^А1^'?^?Г?аДИЙСКИТ’Ь стап1*ии на кжеи вълни.
о. КОЛКО Ь ЧАСЪТЪ ? Таблица за автоматично превръщане на 
т о лвРемето въ странина ц±лия св-Ьтъ ВЪ НАШЕ ВРЕМЕ, 
/. пай-необходимитЬ извадки отъ закона-наредба за РАДИОТО 

изъ Държ. вестникъ брой 22 отъ 31. януарий 1935 год.
о. Добра антена — добро приемане. Какъ да си устроимъ добра 

антена ? 1

ВЕЧЕРЬ
18.30 Забавна и танцова музика. 
19.05 Концертъ на Хермина Аса-

дуръ, пиано:
Скарлати: Сонати въ: ре ми- 
ньоръ, до мажоръ, солъ ми- 
ньоръ, ре миньоръ, ми мажоръ.
2. Шопенъ: а) прелюдия въ до 
миньоръ, си миньоръ, си бе- 
молъ миньоръ; б) Тарантела, 
оп. 43.
3. Дебюси: а) Арабеска; б) Ме 
нуетъ; в) Градини подъ дъжда.

19.35 Калоянь и Балдуинъ, говори 
проф. Любомиръ Владикинъ.

19.50 Концертъ на Камерния ра- 
дио-орксстъръ:
1. „ПролЬть надъ Тракия" (Л. 
Пипковъ). 2. Тракийски песни 
(Ф. Кутевъ), солистка Людмила 
Максимова: а) градушка; б) май 
чинско мила; в) Дели Марко 
освобождава три синджира ро
би, д) стрелецъ бЪ юнакъ; д) 
Садилъ е Стойко босилекъ.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения.

21.00 Симфониченъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта „Си 
гюръ" (Рейеръ), дир. Пиере Ко 
пола; 2. Симфония № 3 съ ор- 
ганъ (Сенъ-Сансъ), на органа 
Александъръ Селие, дир. Пие- 
ро Копола: а) адажио, алегро 
модерато, б) поко адажио, в) 
скерцо-алегро модерато. г) фи 
налъ-маестосо. 3. Поема за ци
гулка, оп. 25 (Ернесть Шосонъ), 
солистъ Иохуди Менухинъ, дир. 
Енеску: а) бавно и мистично, 
б) оживено, в) бавно, алегро.

4. Скерцо и маршъ изъ балета 
„Любовьта на трите портокала" 
(Прокофиевъ), дир. Кусовицки.

22.00 Концертъ на Иванъ Масла- 
ровъ, басъ:
1. Варяжки гостъ (Римски Кор- 
саковъ). 2. Смърть (Гречани- 
новъ). 3. Салваторъ роза (Го- 
мецъ). 4. Серенада „Донъ Жу- 
анъ' (Чайковски). 5. Съмнение 
(Глинка). 6. Ти си покой (Фр. 
Шубертъ). 7. Индийска песень 
(Бембергъ).

22.30 Забавна музика, търговски 
съобщения.

22.45 Новини.
22.55 Новини отъ България на 

италиански и английски езици.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
7.18 Лека музика. 11.33 и 12.05 
Турска музика. 12.20 Плочи. 
17.03 Камерна музика. 18.15 Му 
зика за малкитЬ. 18.45 Турска 
музика. 20.45 Духовъ орке
стъръ: Маршъ (Блонъ); Роман
тична серенада (Маянъ); Пър. 
ва оркестрова сюита (Масне); 
Испански ритми (Раулъ Лапа- 
ра). 21.45 Джазъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
18.00 Лека музика. 19.30 Кон
цертъ иа цигулка. 20.30 Орке- 

21.30 ПЪсни и орке-

ОБЪДЪ
12.00 Изъ опери: •

1. Увертюра къмъ операта „Ню 
ренберската кукла" (Адамъ). 2. 
Ария „Констанца тебъ пакъ да 
видя", изъ операта „Отвлича, 
нето отъ Сарая" (Моцартъ), 
изп. Петъръ Андерсъ теноръ съ 
оркестъръ. 3. „Въ пълните съ 
животъ дни', ария на Флоре- 
станъ изъ операта „Фиделио" 
(Бетовенъ), изп. Айвиндъ Ла- 
хомъ, теноръ съ орк. 4. Антрак- 
тна музика № 2 изъ операта 
„Розамунда' (Шубертъ), дир. 
Сцелъ. 5. ПЬсеньта на Психея 
изъ операта „Мъртвите очи" 
(Д.Албертъ), изп. Лоте Леманъ, 
сопрано съ оркестъръ. 6, Тан
ците на Саломе, изъ операта 
„Саломе" (Р. Щраусъ), дир. ав
тора.

12.30 Хуморъ отъ Асснъ Камбу
ровъ.

12.45 Забавенъ концертъ:
1. Противъ мжка и грижи (’**), 
изп. Хартунгъ Симлингеръ и 
Вайсъ, вокаленъ квартетъ и ор
кестъръ. 2. Въ бирарията е весе 
ло (•*•), Шотишъ съ селски ор
кестъръ. 3. Фантазия върху пе
сеньта „Розовия венецъ" (***). 
4. Всичко ни слуша (Борхертъ), 
изп. Ернстъ Фишеръ на Вур- 
лицки органъ съ съпроводъ на 
две пиана. 5. Вълшебството на 
мелодията, потпури (Марша- 
лекъ). 6. Хопла! хопла, маршъ 
(Фройндорферъ), изп. автора 
на цитра съ своя оркестъръ.

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.35 Вагнерови песни, изпълнява 
Тина Лемншъ, сопрано:
1. Анголътъ. 2. Престани коле
ло на времото. 3. Бленово. 4. 
Болка.

13.50 Забавна и танцова музика.

РАДИО-ВЕСТИ
Слушайки радио, главниятъ 

днректоръ на американската 
Нейшъналъ Бродкястингъ Си- 
стемъ случайно попадналъ на 
една малка станция отъ радио- 
веригата. Гласътъ на говорител, 
ката, съ своя свежесть и прия- 
тенъ тембъръ, така харесалъ на 
главния днректоръ, че послед- 

телеграфнчески пока- 
въ дирекцията сладко

гласната говорителка. Сега де. 
ветнадесеть годишната Виражи, 
пия Виксъ е най-известната го
ворителка въ С. Щати.

Отъ една анкета въ С. Щати
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СУТГИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
с.-ика. 7.20 Точно врвмо, новини.
7.30 Народна музика: 1. Север- 
няшка ржченица, изп. на флигор- 
на Гаврилъ Александровъ. 2. Мо
ма бйга презъ ливади (Ас. Кара- 
стояновъ), изп. Г. П. Тричкова съ 
оркестъръ. 3. Майски дни, хора 
(Ал. Георгиеви), изп. духовъ ор
кестъръ. 7.40 Лека музика. 7.55 
Църкоденъ календаръ, домакин
ски съвети. 8.00 Забавенъ кон
цертъ: 1. Пързалката (Циреръ). 2. 
Потпури изъ оперетата «Смйеща- 
та се Флоренция" (Рафаелъ). 3. 
Момичето отъ предградията 
(Прохъ). 4. Салтарела (Сигь). 5. 
Момичето на казала (*”). 6. Въз
поменания отъ бала (Робрехтъ).
7. Малка женичка (*”). 8. Швед
ски танцъ (Жуонъ)
8.30 Край.

___

За .та звъни еаниъ будил- 
иикъ ще трЬбва да б.ъде навита 
пружината, която раздвижва ма. 
х.члото па звънеца. При звънове 
пружината се развива, като при 
това върти п ключа вт. обрат
ната посока на която сме нави
ли пружината. Изваждаме клю
ча съ който навиваме пружина
та, която предизвиква звънене- 
то и на нейно мйсто поставяме 
металната (месингова) тръбич
ка „с“ като съ затягането на 
винтчето „Ъ„ и отнемаме вейка 
възможность за въртене около 
осьта на пружината „а“ (осьта 
н«1 ключа). Кнмъ тръбичката „с“ 
закрепяваме болтчето като 
за цельта сме я пробили предва
рително. Да се монтира точно по 
дадения редъ, защото ако по-

ВЕЧЕРЬ
18.00 Забавна и танцова музика.
19.00 Народни танци и хора, изп. 

групата на ЦвЬтко Благоевъ.
19.30 Концертъ на Софийския 

Мандолинснъ квартетъ:

ната петорна:
1. Момитй старци да либятъ. 2. 
Поле Добруджанско. 3. Зла зи
ма и зла година. 4. Бре овча- 
рьо шилигарь, 5. ПуститК аба- 
джийчета.

15.00 Край.
ПЕТЪК

19.00 Народни пксии, изп. Жечо 
Долчинковъ съ народната сед- 
морка:
1. Алтъни Стуянъ вуйвода. 2. 
Снощи минъхъ презъ гуря зи- 
лена. 3. Фретъ ходихъ, Енке, 
фретъ търсихъ. 4. Ут«> Ьогтл ли 
си хуоава. 5. Чи сж са сОрали, 
сбрали прибрали.

19.36 Предаване за Добруджа,
19.45 Ьдинъ великъ оилгарски 

владетели — Иванъ Асенъ II — 
говори проф. д-рь Иванъ Дуи- 
чевъ.

20.00 Забавенъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа
но въ:
1. 1анцъ на баядеркитъ (Рубин- 
щайнъ). 2. Две пЬсни (Лехаръ). 
3. Капричио (Амадей). 4. „Све- 
тящи ракети”, бравуренъ фок- 
стротъ за соло пиано и орке
стъръ (Бетцелъ). 5. Испански 
танцъ № 8 (Ссразате).

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на събити
ята, новини, съобщения.

21.00 Опера
БОХЕМИ

(Пучини), дир. Карло Сабайно.
22.45 Новини.

Следва танцова музика,
23.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
7.18 Лека музика. 11.33 и 12.05 
Турска музика. 12.20 Плочи. 
17.03 Суингь-Джазъ — Ибра- 
хцмъ Озгюръ съ своитй „СВ'Ь- 
тулки“. 17.30 и 18.45 Турска 
музика. 20.25 Малъкъ орке- 
сгъръ: Селскитй ластовички 
(Щраусъ); Серенада (Микели); 
Дивата розичка (Ганглбер- 
гергъ); Маршъ (Гритъ); Мала- 
гена (Албеницъ); Меланхоленъ 
валсъ (Кюнеке); Капризъ (Ал- 
беницъ); Сърдцето ми е пълно 
съ любовь (Волррафъ); Прилй. 
пътъ (Щраусъ). 21.45 Продъл
жение. 22.00 Джазъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
19.20 Плочи. 20.10 Весела му
зика. 20.25 „Тартюфъ*“, пиеса

^отъ Молиеръ.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 нц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 100 кв. 160 кц.

6.45—8.45 Утр. програма. 12.30 
Джазъ. 13.30; 14.00; 14.30 Кон
цертъ на радио-оркестра. 15.15 
Плочи. 18.00 Румънско-нймски 
часъ. 19.05 Вокаленъ концертъ.
20.20 Плочи. 22.20 Лека музи
ка. 23.00 Плочи. 24.00 Плочи.

фара. 23.40 
Танци.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
15.45 до 16.00 Заб. музика.
17.10 до 18.00 Оркестровъ кон. 
цертъ.

ЛЮБЛЯНА 569 М. 6 кв. 527 кц.
20.40 Плочи. 21.20 Весела ве- 
черь. 23.15 Оркестъръ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
6.20 Утриненъ концертъ. 8.20 
Весели звуци. 9.00 Заб. музи
ка. 10.00 Заб. музика. 11.00 Ка
мерна музика. 12.30 Обйдекъ 
концертъ. 14.00 „Весело и при
ятно“. 15.00 Заб. музика. 16.00 
Заб. концертъ. 17.20 „Утре и 
иедйля5“ — заб. музика. 19.20 
Заб. музика. 20.00 Танцова му
зика. 22.00 Заб. музика.

ПРАГА / 470 М. 120 кв. 638 кц.
17.30 Танци. 18.20 Духовъ ор
кестъръ и хоръ. 19.15 М. Ос- 
трава. 19.30 Популяренъ кон- 
нертъ чехека музика: Моето 
Отечество (Дворжакъ); дуетъ 
изъ „Далиборъ“ (Сметана): Въ 
Бохемия (Сметана); дуетъиаъ'- 
„Шарка“ (Фибихъ); Мелодия 
(Новакъ); Терпетъ (Коварджо. 
вичъ); „Родното“ (Сметана); 
Селски праздникъ (Сметана) и 
сцени, изгъ III д. нл „Либуша“ 
(Сметана); Драматична увер- 
тюра (Дворжакъ). 21.00 Нйм- 
ска музика. 22.30 Лека музика 
(плочи). 23.30 „1001 нощь!“ — 
оперета отъ Иох. Щраусъ.

Вълни 31.15 и 19.61: 8.15 Инф. 
на италиански; 8.30 Инф. на ан
глийски. Вълна 31.15: 9.35 Инф. 
на френски. Вълни 19.61 и 16.84: 
12.00 Инф. на холандски. 12.45 
Инф. на английски. 13.00 Бюле- 
тицътъ на Главната квартира на 
итал., нЪмски,. английски, френ
ски, испански и португалски. 
13.00 Бюлетинъ на англ. и френ
ски. 14.00 Инф. на итал. Вълни 
21.51—25.40—19.70: Бюлетинътъ 
на итал., гръцки, български, 
сръбски, румънски, турски, унг., 
англ. и френски. Вълни 25.51 и 
19.70: 13.00, 14.00 и 14.45 Инф. 
на италиански. Вълни 19.61 н 
16.84: 14.30 Инф. на турски. 15.35 
Инф. на англ. 15.55 Инф. на ис
пански. 16.05 Инф. на португал
ски. Вълни 25.40 и 31.15: 16.50 
Инф. на френски. 17.00 Инф. на 
итал. 17.40 Инф. на английски и 
индуски. Вълни 19.70 и 25.51: 
18.10 Инф. на български. 18.15 
Инф. на унг. 18.20 Инф. на ру
мънски. Вълни 25.40 и 19.61: 
18.30 Инф. на итал. 19.00 За вой.

Уроци по итал. езикъ за бъл- 
гЯрскитй слушатели: поиедЬл- 
иикъ, срйда, петъкъ, въ 16.40, 
иа вълни 19.70 и 25.51. Туристи
ческа хроника на български; 
вейки петъкъ вт. 15.05, на въл
ни 19.70 и 25.51.

Двтоматъ за включване или изключване приемника отъ мрежата 
ставимъ първо „б“, то при зави, 
ването на „Ь“ не ще имаме въз- 
можностьта да предотвратимъ 
въртението на чашката „8** отъ 
което следва недоброто затя
гане на „Ь“. При звънене на ось
та „а“ (осьта на пружината) ще 
се върти, тъй като пружината 
се развива, а заедно съ „а“ и 
тръбичката „с“. При това болт
чето „б“ при своето въртене ще 
отвори; респективно затвори 
кипшалтера „е“, което е и наша
та цель.

При това отбелязвамъ, че 
дължината на болтчето „б“ е въ 
зависимости отъ силата на пру
жината, която предизвиква звъ- 
нението. следователно за вейки 
будилннкъ ще бъде различна, 
но тъй като съ помощьта на 
гапкитй „I“ можемъ лесно да 
издължаваме, респективно окъ
сяваме пължнната на „б“, то и 
следователно не ще представля
ва трудности да намйримъ опит
но изгодната дължина. Метал
ната плоча „й*“ служи за прнкре- 
пявелето на кипшалтера „е“ 
къмъ будилника (съ помощьта 
на болтчетата „Г“). Разбира се, 
че за да не звъни будилника ще 
трйбва да нззадимъ : камбанка
та му.

Удобствата, които ни пред
лага този тъй простъ по устрой, 
егво автоматъ, съ 
за обикновения 

респективно 
приемника

(Ланеръ-Валтеръ); Свренаиа 
(Хаикенсъ); Тосканска серена
да (Мурцили^ Смйещиять се 
саксофонъ (Клечъ); Маргитъ 
(Клечъ). 14.00 Югославянски 
романси, ийе Илия Жижакъ: 
Майка (Хаце); Милово съмъ 
(Тиярдовичъ); Тъжна пйсень 
(Манойловичъ); Никъде (Мн- 
лоевичъ); Пйсень (Хаце); Пре- 
нощуване (Готовацъ); Сйщашъ 
се (Тиардовичъ); Елегия (Хри
стини). 14.30 Ииф.

14.50 НароДни пйенн 
ийе Ружа Протичъ: Съ опе 
страие воде Сане; Дошла Дри. 
на; Мой се драги; Булбулъ ми 
пйе; Где си душо; Хан седемъ 
дена. 15.20 „Серенада“ (Двор
жакъ). 15.40 Инф. 18.25 Опере- 
тенъ ч^съ — Татяна Хитрина, 
Дино Любишичъ и голймъ ор
кестъръ: Орфей въ ада, ув. 
(Офенбахъ); Бароиъ Тренкь 
(Албшш); Силва (Калманъ); 
Терезина (О. Щраусъ); Бая- 
•дерка (Калманъ); Орловъ (Гра- 
нихштетенъ): Птицепродаве- 
цътъ (Целеръ); Три девойки 
(Шубертъ-Берте); Графиня Ма 
рнца (Калманъ)?-

19.35 Народни пйсни
пйе Беба Капамаджия: Кодъ 
овакве дивне нощи; Зарачакъ 
вири; Кадъ се шетамъ; Бацала 
се лепа Цвйта ябукомъ, Све 
докъ е твогъ благогъ ока; 
Тарабице. 20.10 Инф. 20.40- Мю 
сюлмански часъ. 21.30 Снмфо- 
ничвнъ концертъ: Конц. за 
циг. и орк. (Моцартъ); УП-а 
симфония (Бетовенъ). 22.40 
Инф. 23.00 Прочути пйвцн: 
Джили (Парисъ и Елена, Кар. 
менъ): Енда Норена (Риголето, 
Палячи); Джнно Ванели (Ан
дре Шение); Джовани Марти- 
иели (Вилхелмъ Телъ, Тра-* 
виата); Шаляпинъ (Персийска 
любовна пйсень отъ Рубин- 
щайнъ; Елегия отъ Масне). 
23.40 Инф. 23.50—24.15 Танци.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191 
18.00 до 19.00 Вечерна- музика. 
19.20 до 19.45 Заб. музика.

ската. Вълни 31.15 п 25.40: 20.00 
Инф. на италиански.’ Вълни 31.15 
—25.51—19.70:18.25Инф. на тур
ски. 18.35 Инф. на френски. 18.45 
Инф. на английски. Вълни 31.15, 
25.51, 25.40 и 19.61: 20.30 Инф. 
на испански. 20.35 Инф. на гръц- 
ки. 20.50 Инф. на англ. 21.00 
Ииф. на румънски. 21.10 Ииф. на 
турски. 21.20 Инф. на български. 
21.30 Инф. на сръбски. 21.40 
Инф. на унгарски. 22.15 Инф. на 
корсикански. 22.25 Инф. на нйм- 
ски. 22.35 Инф. на английски. 
22.45 Инф. на итал. 23.00 Инф. 
на френски. 23.30 Инф. на сръб
ски. 23.40 Инф. на гръцки. 23.50 
Инф. на порт. 24.00 и 24.30 Инф. 
на испански. 24.30 Инф. на англ.

ЛЮБЛЯНА 569/6/527
20.40 Плочи. 21.00 Препредава
не концертъ.

М. ОСТРАВА 223/12/1348
17.30 и 18.10 Голйма популяр
на програма — мелодии и тан
ци.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
6.20 Утриненъ концертъ. 8.20 
Свири капелата Ото Фрике. 
9.00 Залб. музика. 10.00 Заб. 
концертъ. 11.00 Соловъ кон
цертъ: 1) Адажио и алегро 
апасионато изъ сонатата № 7 
а-молъ, за флейта и чембало 
отъ Ханделъ, 2) Ларго за ви
ола да гамба и чембало отъ 
Джузепе Тартини, 3) Две але
гро-части изъ сонатата Ц-ДУРъ 
отъ Ф. Е. Бахъ, 4) Алегро изъ 
сонатата за виола да гамба и 
чембало отъ Карлъ Фр. Абелъ 
5) Арнозо и Престо за флей
та и чембало отъ Йох. Йоа- 
кимъ Кванцъ, 11.30 „Бодро 
напредъ“ — весела музика.
12.30 Обйденъ концертъ. 14.00 
„Пъстри звуци“. 15.00 Заб. му
зика. 15.30 Камерна музика: 
Моцартовиятъ квартетъ свири 
струненъ квартетъ д-молъ отъ 
В. А. Моцартъ. 16.00 Орке
стровъ концертъ. 18.00 Свири 
капелата Хансъ Бушъ. 19.20 
Заб. музика. 20.00 Популярни 
звуци. 21.00 Хубави мелодии. 
22.00 Заб. музика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 630 КЦ.
17.30» и 18.10 М. Острова. 19.30 
Весела популярна "‘Програма. 
21.10 Бърно, 22.30 Танци. 23.30 
Нощеиъ кощертъ чехека му
зика: струненъ квартетъ (Ша
тра); Думки (Дворжакъ). 24.25 
Лека музика.

цепни както 
. радиослушатель 

(включване, респективно из
ключване на приемника отъ 
мрежата въ дадеиъ часъ), тъй 
и за радиолюбителя (прекъсва
но пълненето на акумулато
ра и др.).

СОФИЯ
Варна, Стара:3агора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стико. 7.20 Точно време, новини.
7.30 Народна музика: 1. Овчар- 
чарска идилия, изп. на кавалъ 
ЦвЬтко Благоевъ. 2. Момина пЬ- 
сень, изп. Митовичъ Дюкмеджи- 
ева съ съпроводъ на пиано. 3. 
Самоковското хоро (Ас. Карасто-

’ яновъ), изп. духовъ оркестъръ.
7.40 Лека музика. 7.55 Църковенъ 
календаръ, домакински съвети. 
8.00 Забавенъ концертъ: 1. Ци
гански напЬви (Лучиано). 2. Надъ 
вълнитЬ (Росасъ): 3. Есмералдъ 
(Лучиано). 4. Танцъ на амурчета- 
та (Гунгълъ). 5, Дочиа (Капитани).
6. Балата врана (Дамари). 7. При- 
ятельтъ на птицитп (Баронберкъ).
8, При Радецки (Йегеръ). 9. Чер- 
вениятъ сарафанъ (**’). 10. Лю- 
бовенъ копнежъ (*’•).
8.30 Край.

БЪРНО 259 м. 25 кв. 1158 кц.
21.00 Женски хоръ. 21.20 Ста
ринна музика. 22.15 и 23.15 
Плочи.

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 666 кц. 
7.00 Воененъ орк. 7.45 Инф. 
7.55 Воененъ орк. 8.45 Инф. 
12.30 Забавенъ концертъ. 13.00 
Салонна музика: Въ чаровна
та египетска земя (Кетелда); 
Цигански мелодии (Коломбо); 
Сбогомъ Виена (Посфордъ); 
Пйсни отъ островитй (Кингъ); 
Алома (Бацерсъ); Дунавски 
приказки (Морена); Нощь надъ 
вълнйтй (Коскима); Електриче
ско девойче (Холмсъ); Танцу
ващата кукла (Полдиии); Таи- 
цътъ на камбанитй (Евингъ); 
Любовьта е моятъ животъ 
(Щраусъ); Романтиченъ валсъ

ОБЪДЪ
12.00 Лека и таицоза музика.
12.33 Именити пйвцм:

1. Ахъ, кой прочее знае това, 
(Бергеръ), изп. Лоте Леманъ, 
сопрано съ оркестър^. 2. О, 
мой сладостенъ копнежъ 
(Глукъ), изп. Лудвигъ Гравьоръ, 
теноръ, съ оркестъръ. 3. Люл- 
чена пЬсень (Веберъ), изп. Ло
те Леманъ, сопрано съ инстру
ментално трио. 4. Пьсъчко 

.(Брамсъ), изп. Лоте Леманъ, 
сопрано съ оркестъръ. 5. Да 
стане чудо . (Листъ), изп. Ри- 
хардъ Тауберъ, теноръ съ орк.
6. На пролЬтьта, оп; 43 (Григъ), 
изп. Ел\и Бетендорфъ, сопрано 
съ хоръ и оркестъръ. 7. Часо- 
вникътъ, балада (Льове), изп. 
Герхардъ Хюшъ, басъ съ орке
стъръ.

12.55 Междуиароденъ 
прегледъ, говори 
Степчичъ.

13.00 Забавенъ концертъ:
1, Въ ориента, характерна пие
са (Войчахъ). 2. Африка (Булан- 
зке), дир. автора. 3. О! ху_баво 
време, о, блажено време 
(Гвоцъ), оркестъръ съ соло пи- 
стоннъ. 4. Ако го разбрахте 
(Денца), изп. Крюгеръ съ свои- 
тЬ солисти. 5. Въ аула (Иполи- 
товъ-Ивановъ), изп, балалай- 
ченъ оркестъръ. 6. Весели мар
шове, потпури (Комзакъ), дир. 
Гангълбергъ. 7. Танцуваме съ 
Паулъ Линке, потпури (Линке).

13.30 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.50 Лека музика.
14.00 Държавни и обществени ме

роприятия.
14.10 Забавна музика.

(Въ паузата търговски съобще
ния).

14.30 Народни добруджански пЬ-; ЪЬЛ1 НАДИ чи м. хи ки. ооа кц. 
спи, изп. Гуди Гудовъ съ народ-! 7.04 Конц. 7.45 Инф. 7.55 Конц.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
. 7.18 Лека музика. 12.33 Турска 

музика. 13.45 Духевъ орк. 14.00 
Оперетни отк«т>с.;с»ш. 17.03 
Джазъ. 17.40 и 18.45 Турска му 
зика. 20.45 Концертъ на раДио- 
оркестр?-: Рямансъ и руски 
танцъ (Чапковски); Унгарски 
тснщ. № 17 (Брамсъ); Т.т.женъ 
валсъ (Патернесъ); Цвйтята 
(Гритъ); Ледп Хнмилтонъ (Кю. 
иеке); Мелодия (Шьонхеръ).
22.10 Джазъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
19.10 Псалми (Шуманъ, Мсн- 
делсонъ и Дитрихъ). 20.15 На
родна програма.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 623 кц. 
БРАШОВЪ 1875 м. 100 кв. 160 кц.

6.45—8.45 Утр. програма 13.15 
Концертъ. 14.00 Джазъ» 14.30 
Концертъ. 19.15 Румънска на
родна музика. 21.00 ЕЛинъ 
часъ танци. 22.20 Лека музика. 
23.00 Румънски танци. 24.00 
Музика.

БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц.

8.45 Инф. 12.30 Забавенъ кон
цертъ. 13.00 Танци отъ разни 
страни: Казашки танцъ изъ 
„ААазепа“ (Чацковски); Болеро 
(Равелъ); Австрийски селски 
танци (Шьонхеръ); Половецки 
танци изъ „Князъ Игоръ“; 
(Бородинъ); „Сестрино коло“; 
Танцъ отъ Хайфа и танцъ отъ 
Босфора (Замуленко); Три тан
ца изъ „Хенрихъ VIII“ (Гер- 
мапъ); Руски танцъ (Шарнъ); 
Две полки (Колета, Милинов- 
ски).

14.00 НароДни пйсни
пйе Любица Миливоев.ччъ: 
Хвалила се жълта дюля; На 
Великдень съмъ се родила; 
Мой днлбере; Промиче момче; 
Нскадъ цвале бйли руже; Джу 
веги где сте. 4.30 Инф. 14.50 
Духовни и свйтски пйсни отъ 
Бетов.енъ, пйе Жарко Цвеичъ, 
отъ Операта; Молитва; За 
смърта; Божията милость; Бо
жия сила; Въ тоя мраченъ 
градъ; Цйлувка. 15.20 Творби 
на Дворжакъ: Карнавалъ, ув., 
1-а часть на квартета еф-дуръ; 
Валсъ дс-дуръ. 15.00 Инф. 
18.35 Воененъ орк. 19.30 Пло
чи но желание. 20.10 Инф. 20.40 
НароДна вечерь. 22.00 РаДио- 
опкестрътъ: Орфей въ ада, ув. 
(Офенбахъ); Селски сцени 
(Милковичъ); Прилйпътъ, 
фант. (Щраусъ); Южно отъ 
Алпитй, сюита (Фишеръ). 
22.40 Ивф. 23.00 Отъ една ка-

ВЕЧЕРЬ

18.30 Часъ за семейството:
Камерна музика: 1. Рондо ала 
унгарезе изъ струнния квар
тетъ въ солъ миньоръ (Брамсъ), 
изп. Гуарниери квартетъ. 2. Ро
манси изъ квартета ‘въ солъ ми. 
ниоръ (Гриргъ), изп. Глозуиовъ 
квартетъ.

18.45 Пролйть и здраве, говори 
Михаилъ Миховъ, асистенти при 
Университета.

19.50 Часъ за работника:
Участвуватъ Никола Балабановъ, 

. д-ръ Хр. Анастасови, д-ръ Ва- 
сИлъ Ненови: Забавна и билгар 
ска музика.

20.30 Точно време, исторически 
календари, прегледъ на съби
тията, посини, съобщения.

21.00 Концертъ на Камерния ра~ 
дио-оркестъръ, солистка Таня 
Начева: Симфонично -диверти- 
менто (Асенъ Карастояновъ).

21.30 Изъ оперети:
1. Потпури изъ оперетата „Бед 
ниятъ Ионатанъ" (Мильокеръ), 
дир. Вайсманъ. 2. Потпури изъ 
оперетата „Лизелотъ" (Кюне
ке), дир. автора. 3. Потпури 
изъ оперетата „Госпожа Луна" 
(Линке), изп. солисти съ орке
стъръ. 4. Най-хубаво изъ опе
ретата „Гейша" (Джонсъ), изп. 
солисти, хоръ и оркестъръ. 5. 
Фортисимо, потпури изъ Кал- 
мановитЬ оперети (Калманъ), 
изп. ансамбълъ.

22.00 Забавна и танцова музика. 
(Около 22.15 ч. търговски съ
общения). 1

22.45 Нозини.
22.55 Общъ седмиченъ 

на френски езикъ.
23.00 Часъ зз чужбина: Народни 

пЬсни, изп. Стаматка Калудова 
съ народната седморка;
1. Провикна се Радка. 2. Отиш
ла Янка у лелини си. 3. Рано 
ранила мома Румяна. 4. Дими- 
търъ рано подрани. 5. Ой не- 
В1.СТО Христовице. 6. Вуйчо ле/ 
хаджи Димитре,

23 30 Край.

ОБЪДЪ

12.00 Забавна музика:
1. Танцова сюита, интермецо 
(Кюнеке), дир Добринтъ, 2. 
Изъ всички страни — Испания 
и' Унгария (Московски), дир. 
Йеранфелдъ. 3. Приятелство, 
маршъ (Алтховъ), изп. мандо- 
линенъ оркестъръ. 4. Менуеть 
(Болцони). 5. Малкиятъ танцъ 
(Бьоршелтъ). 6. Весело тЬлесно 

■ училище (Вайцеръ), изп. ду
ховъ оркестъръ.

12.30 Ботевградската
въ стопанско отношение, гово
ри Игнатъ Пенковъ.

12.45 Народни пйсни, изп. група
та „Българска пйсенъ":

-1. Я сношкя легнахъ. 2. Георги 
дава. 3. Азъ ти постиламъ. 4. 
Либе ле голъ фудулино. 5. Из- 
расълъ е зеленъ яворъ. 6. Пок
рай Дунавъ, 7. Присегна се бо- 
журъ, 8. Деяне младо аргатче.

13.15 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.35 Популяренъ концертъ:
1. Сюита отъ серенади: испан- 
ска, китайска, кубанска и ори
енталска (Хербертъ). 2. При из- 
вора на балета (Винтерборгь), 
дир. Евансъ.

13.50 Забавна и танцова музика. 
(Около 14.15 ч. търговски съ
общения).'

1430 Край.
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НЕОБХОДИМО БЕ ЕДНО СВЕТОВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КАТО фИЛИПСЪ 30 ДА СЕ 
СЪЗДАДЕ РЯДИОЛЙМПЯТО..МИНИВЙТЬ",ЕДНО ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВЕНО 
произведение.
ЛЯМПАТД,КОЯТО ГДРДНТИРЯ БЕЗУПРЕЧНО възпроизвеждане.

Една лампа,.минивптъ" замества всека друга лампа, тя самата, 
ОБАЧЕ,НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ЗАМЕСТЕНД.ИЗКЛЮЧЛЯ СЕ НБКОЯ ДРУГА.МИНИВЙТЬ'. дадемъ

на на-

нея 
желязото на

се

лигентни—напустнали Русия, за да 
влачатъ тежко и унизително съ
ществувание като емигранти...

Царицата, коит-~ оби- 
всичкс .. Ра- 

и уволня- 
висши сановни- 

рушвети 
прекар.

на града предавайки на 
тйгълъ съответни преду-

магнитно
играе роль
бобина на

на филтри-
излизането

Печ- „Стопанско развитие“
ул. Веслецъ, 5 — 1941 —298

Американските власти сж на
редили щото всички параходи да 
бждатъ снабдени съ уреди, които 
да давать автоматически сигнала 
за помощь 8. О. 8.

цигЬ 
всФки 
преждения.

Тази мЪрка се оказала ефи
касна. Излишно е да описваме 
ужаса и, същевременно радость. 
та, която обхванала майката, 
когато чула предупреждението 
на радио-службата . . .

Ето какъ още единъ пжть 
радиото е спасило единъ човЪш. 
ки животъ.

Такъвъ е 
предава- 

въ смЬсителното стъпало 
всеки суперъ (вж. брой 174).

«I

ЗАВЕЩАНИЕТО НА РАСПУТИНЪ РАДИОТО-СПАСИТЕЛЬ
Преди известно време въ Бо- 

лоня (Италия) разиграла се ин
тересна случка, която би могла 
да има трагични последствия.

Една елегантна дама влязла 
въ една аптека въ периферията 
на града и помолила помощникъ 
аптекаря да й даде нЪкакво ле
карство противъ глисти за ней
ния седемгодишенъ синъ.

По една трагична случайности, 
вместо да даде исканите табле
тки, помощникъ-аптекарьтъ врж 
чилъ на дамата нЪкакво си пла
ново съединение.

Когато аптекарьтъ разбралъ 
грешката си, било късно — да
мата не била оставила адреса си.

За да спаси жив, та на дете
то — и да не бъде съден ь — 
помощникъ-аптекарьтъ се обър. 
налъ къмъ управата на итали
анското радио. На нЪколко пъ
ти радио-Болоня предало преду. 
преждения къмъ майката на де
тето. Отъ друга страна, единъ 
полицейски автомобилъ, снаб- 
денъ съ мощенъ високоговори
тели, пети часа обикалялъ улн-

На всички наши читатели е из
вестна трагичната обстановка, при 
която билъ убитъ Распутинъ (от
части отъ различни филми...) 
Физическите убийци били князъ 
Юсуповъ и великиятъ князъ Кон- 
стантинъ, а моралните — редица 
високопоставени лица и депутати 
отъ крайната десница, като Пу- 
ришкеоичъ и др.

Предсказанията на Распутинъ 
се сбъднали — презъ лЬтото 
1918 г. царското семейство било 
разстреляно въ Екатеринбургъ. 
Следъ две години безжалостна 
гражданска война, надъ единъ 
милионъ руси — военни и инте-

излъчва радио-вълни, 
случаятъ съ „местния" 
тель въ смЬсителното 
на

ИзмЬняемиятъ конденсаторъ 
„КР" служи за регулиране реак
цията: за да бъде суперътъ мак
симално чувствителенъ, реакцията 
требва да бъде до критическата 
си точка — т. е. преди да се да
де неприятно пищение.

Въ линейните приемници, реак- 
цията требва да се регулира при 
всека станция. Въ нашия суперъ, 
тъй като вълната о постоянна 
(467 кц.), реакцията може да се 
регулира единъ пъть за винаги.

Анодътъ на триода получава ви 
соко напрежение чрезъ съпроти
вленията РЗ и Р2. Съпротивление, 
то Р2 — низкоомно — служи за 
филтъръ, като не пропуща въ 
низкочестотната часть високоче
стотните колебания. Освенъ това, 
конденсаторътъ К5 отвежда въ 
общия минусъ промъкналите се 
презъ Р2 колебания. Колкото за 
РЗ — високоомно съпротивление 
— то „задържа’ единъ видъ НЧ 
колебания.

Тия колебания се прехвърлятъ 
презъ конденсатора К6 въ реше
тъчния кръгъ на крайната лампа 
(НЧ колебания минаватъ безпре
пятствено презъ К6, но високото 
напрежение не може да мине). 
Решетката е дадена на минуса 
чрезъ едно високоомно съпроти
вление (Р4).

Крайната лампа е мощенъ пен- 
тодъ (има петь електрода). За- 
слонътъ (вж. брой 174) получава 
пълно високо напрежение, като 
ускорява движението на електро
ните къмъ анода. Но тъй като 
при електронните удари отъ мета 
ла на анода изкачатъ тъй наре- 

„вторични" електрони, 
които се устремяватъ обратно 
къмъ заслона, между заслона и 
анода е поставена една друга 
решетка, наречена „супресорна", 
свързана съ катода. Идещите отъ 
катода електрони минаватъ „тран- 
зитъ' презъ супресора, благода
рение на скоростьта си. За «вто
ричните" електрони отъ анода, 
супресорътъ е истинска «линия 
антиелектронъ".

За да работи крайниятъ пен- 
тодъ нормално, неговата решет
ка требва да бжде отрицателна, 
напр. съ 6 волта. За тая цель, ка- 
тодътъ на крайния понтодъ е да- 
денъ на общия минусъ чрезъ съ
противлението Р5. Презъ това съ
противление минава целия токъ

Усилватели за внеокоговорители
Въ много случаи, когато една 

високоговорителна инсталация 
има прикачени къмъ себе си мно
жество отделни високоговорито- ' 
ли, то силата на звука при отдел
ните апарати не е толкова задо
волителна. За цельта напостле- 
дъкъ въ германските технически 
научни лаборатории е развитъ 
единъ новъ 4-ватовъ усилватель. 
Този усилватель се вече прилага 
въ случай на големи политически, 
спортни и др. предавания. Чрезъ 
специални подцентр&ти се регу- 
лирва силата на всеки високого- 
воритель по отделно. За нужди
те на днешното време, когато 
микрофонътъ е станалъ единъ 
неразделенъ съпжтникь на чове
ка, новия усилватель идва много 
на време.

Въ брой 174 ние обяснихме 
какъ работи смесителното сте

пало на единъ суперъ — ще раз- 
гледаме останалите стжпала на 
нашия 2 + 1 суперъ.

Намотката Т1 е бобината въ 
анода на смесителната лампа, 
настроена на 467 килоцикла (К2 
Ла въ схемата въ брой 174). На 
известно разстояние отъ нея се 
намира втората намотка Т2, тоже 
настроена на сжщата честота: 
усилените високофреквентни ко
лебания — честота 467 кц. — се 
прехвърлятъ по индукция въ на
мотката Т-. Тия две намотки Тх 
Та образуватъ тъй наречения 
„междиночестотенъ трансформа
тори", съкратено МЧТ.

Чрезъ „гридлика" — конденса
тора К4 и съпротивлението Р1 — 
вторичната Та е свързана съ ре
шетката на една триодна лампа, 
чийто катодъ е даденъ на общия 
минусъ. Благодарение на грид
лика, високочестотните колеба
ния се демодулиратъ, т. е. се 
превръщатъ въ звукови колеба, 
ния още въ самата решетка, а 
•следъ това се усилватъ по нор- 
.маленъ начинъ отъ лампата. Зна. 
•чи въ анода ще имаме усилени 
звукови колебания.

Триодното усилване, обаче, не 
•е .достатъчно. Ето защо требва 
да прибегнемъ къмъ обратната 
свръзка. Отъ анода къмъ общия 
минусъ имаме една намотка Тз, 
последователно съ единъ изменя- 
•емъ конденсаторъ. Въ анода, ос
венъ звуковите колебания, сж се 
промъкнали и високочестотни та
кива. Бобината и конденсаторътъ 
представляватъ за техъ „канали" 
за общия минусъ. Колкото пове
че увеличаваме капацитета на из- 
.меняемия конденсаторъ, толкова 
по-лесно тия високи честоти ще чените 
отиватъ въ общия минусъ.

При минаването си предъ на- 
•мотката Тз — наречена „реакци
онна’, тия честоти се прехвър
лятъ индуктивно въ Т1, а отъ тамъ 
•въ решетката; следъ като се уси- 
лятъ отъ лампата, сжщите пакъ 
.минаватъ презъ Тз, пакъ се пре
хвърлятъ въ Т2, пакъ се усилватъ 
•и т. н. Благодарение на този „за- 
творенъ кржгъ на усилването", по 
•стигаме максимална чувствител- 
ность: обратната свръзка или ре
акция прави приемника — тео
ретически — безкрайно чувстви
теленъ. Но за всичко има трапи
ща: настжпва моментътъ, когато 
лампата се възбужда и со пре
връща въ продаватоль, като сама

на лампата — на анода и засло
на — около 40 милиампера напр/ 
Въ тоя случай, съпротивлението 
Р4 требва да има 150 ома, защо- 
то при минаването 40 мА тока 
презъ едно съпротивление отъ 
150 ома, образува се едно на
прежение отъ

150 X 0.040 = 6 волта.
Значи катодътъ ще бжде по- 

ложителенъ спрямо общия ми
нусъ съ + 6 волта. Ще бждатъ 
положителни съ толкова волта и 
излизащите отъ катода електро
ни. А тъй като решетката, чрезъ 
Р4, има потенциала на шасито, 
то ето по какъвъ начинъ тя ста
ва отрицателна съ 6 волта спрямо 
катодните електрони.

Конденсаторътъ ЕКС (25 мФ) е 
необходимъ за правилното дей
ствие на лампата.

Високоговорительтъ на радио
приемника е електродинамиченъ. 
Той се състои отъ четири намот
ки.

1. Възбудителна бобина (А): 
когато презъ нея минава право 
напрежение, желязото на висо
коговорителя се превръща въ 
магнитъ,

2. Първична (Б); презъ нея ми- 
(въ плюса) мощните зву

кови колебания отъ анода на 
крайната лампа. Тия колебания 
се прехвърлятъ аъ вторичната В. 
Тия колебания измЬнятъ силата на 
магнитното поле: малката бобин- 
ка Г се раздвижва, като колеба
нията й се предаватъ на мембра- 

• ната на високоговорителя. Кол
кото за конденсатора К7, той пре
хвърля въ плюса най-високите 
звукови колебания, като съ това 
се умекотява тонъть.

Въ нашия 2 + 1 суперъ, за демо- 
дулация и крайно усилване е упо 
требена двойната лампа триодъ- 
пентодъ

ЕСЛ11 „Филипсъ* 
Токоизправителното стжпало 

приемника се състои отъ 
силовъ трансформаторъ и 
изправителна лампа (А31 
липсъ“).

Трансформаторътъ се състои отъ 
една първична намотка и четири 
вторични. Първичната се свързва 
съ тока отъ мрежата (220 волта). 
За 150 и 110 волта сж предвиде
ни съответни отводи. Требва да 
отбележимъ, че ако мрежата да
ва 150 волта, а ние включимъ 
трансформатора за 220 волта, 
приемникътъ ще работи много 
слабо. Ако пъкъ дадемъ 220 вол
та на отвода 150, то трансформа
торътъ може да изгори.

Единия край на първичната да
ваме на „земята" чрезъ единъ 
конденсаторъ, който отвежда не
желаните паразити и бръмчения.

Вторичната А дава 6.3 волта 
напрежение за жичките на лампи
те. Практически единиятъ отъ 
краищата се дава на шасито.

Имаме две вторични Б и В, 
всека отъ които дава напр. 360 
волта. Всека намотка има зазе- 
менъ край — другите отводи сж 
свързани съ анодите на токоиз- 
правителната лампа. Жичката на 
сжщата лампа се отоплява отъ 
вторичната Г. Тази жичка а едно-

убиятъ боляри и
пролеять моята

КОИ СЖ ПРИЧИНИТЪ ЗАОТМЪСТ 
■АНЕТО НА ЧИСТОТАТА!

Отместването ни честотата, т. 
е. временно изменени® на ве
личината на междинната фреквен- 
ция, се дължи на неколко при
чини:

а) Напрежението въ мрежата 
влияе върху фраквенца на 
цилацията. Всеко изменение 
напрежението въ мрежата 
придружава съ изменението

временно и катодътъ на лампата. 
Явява се мощно електронно те
чение между анодите и жичката, 
(въ една посока), като освенъ 
основното напрежение въ намот
ката Г се появява изправено ви
соко напрежение 360 волта. То
ва изправено високо напрежение 
се филтрира съ електролитния 
конденсаторъ съ големъ капаци
тети ЕК1 и се изглажда отъ въз
будителната намотка на електро- 
динамика. А. Ние казахме вече, 
че при преминаването на прааъ 
токъ презъ А, въ високоговори
теля се образува магнитно поле. 
Значи намотката А 
и на възбудителна 
електродинамика и 
ращъ дросели. При 
отъ „А" изправеното напрежение 
е по-малко, тъй като „А" има 
собствено омично съпротивление, 
напр. 2000 ома. Силата на тока въ 
цКлия приемникъ е 45 мА да ка- 
жемъ. Значи въ дросела ще има
ме падение отъ

2000 X 0.045 = 90 волта, 
а на изхода

360 — 90 = 270 волта, 
който ще бжде източникъ на ви
сокото напрежение (на него ще 
св дадатъ всички отводи на схе
мата „ + ’). Колкото за щрихови- 
тЬ отводи, тЬ всички се давать на 
шасито, тъй като — 360 волта на 
дветК намотки Б и В сж дадени 
на него.

Въ идущия 
пълната монтажна 
шия 2 + 1 суперъ.

Една отъ най-интереснитк лич
ности въ най-новата история на 
Русия е фамозниятъ сибирски му 
жикъ Григорий Распутинъ. Едни 
автори го см1татъ за вулгаренъ 
мошеникъ — други, напротивъ, 
виждатъ въ него единъ истински 
мистикъ, съ извънредно развити 
способности на хипнотизаторъ: 
само съ нЪколко успокоителни 
думи — казани по телефона — 
Распутинъ спирали крьвотечение- 
то у малкия царевичь Алексей, 
който страдали отъ най-страш
ната болесть — хемофилия; ника 
кви медицински средства не мо
гли да спратъ кръвьта при най- 
малка раничка. Съ тази своя хи
пнотизираща способности Распу
тинъ спечелилъ доверието на Ни
колай II и ’■ 
чал и-сина си надъ 
спутинъ назначавали 
вали министри и 
ци, взимали колосални 
.п. •'аинтересуванитЪ и

вали нощитЬ ви диви оргии. Им
ператори Николай II считали Ра- 
спутина за светецъ и кжсалъ, 
безъ да прочита, докладитЪ на ди 
ректора на полицията за нощни- 
тЪ похождения на Григорий... 
Намесата на Распутинъ въ дър- 
жавнигк работи било умЪло из
ползувано отъ враговетЬ на само 
държанието — и въ народа, и въ 
най-висшит4> кржгове. Разпростра 
нявани били най-срамни клевети
— на фронта и въ страната, съ 
цель да се унищожи обаянието, 
съ което се ползувала монархи
ята въ широките маси на руския 
народи.,'.. ТрЬбва да отбележи- 
ме, че срещу Распутинъ били из
вършвани няколко атентата — ко 
гато избухнала световната война 
Распутинъ се намиралъ въ родно
то си село въ Сибиръ, кждето 
лекували раната, нанесена му 
отъ една жоча отъ народа... Ако 
Распутинъ се намираше презъ пе
тото 1914 въ Петербургъ, не би 
имало, може би война, защото 
Разпутинъ билъ пацифисти и зна
ели, че войната ще бжде гибел
на за строя и династията.

Григорий Распутинъ предчув- 
ствувалъ, че ще бжде убитъ — 
той поверявали тия предчувствия 
на своите близки. Напълно автен
тично е писмото-завещание на 
Распутинъ, намерено между кни
жата му, следъ убийството.
ЗАВЕЩАНИЕТО НА РАСПУТИНЪ

„Духътъ на Григорий Ефимо- 
«гичъ Новихъ, отъ село Покров- 
ско. Азъ пиша и оставямъ това 
писмо въ Петербургъ.

Азъ предчувствувамъ, че още 
до 7 януарий (1918 г. б. пр.) ще 
..спустна живота. Искамъ да по
соча на руския народи, на ру
ската земя и царското семейство 
какво требва да предприематъ.

Ако ме убиятъ наемни убийци
— руски селяни, моите братя, то 
нема отъ какво да се опасяващи, 
руски Царю. Остани на трона си 
и царувай. И не се безпокой, ру
ски царю, за твоите деца. Те 
дълги години ще управлявать 
Русия.

Но ако ме 
дворяни, като

кръвъ, то ржцете имъ ще оста- 
натъ зацапани съ кръвьта ми. 
Цели 25 години тЪ не ще могатъ 
да измиятъ ржцете си. Те ще 
напустнвтъ Русия. Братя ще се 
повдигнати срещу братя и ще 
убиватъ едни други. Цели 25 го
дини нема да има дворяни въ 
страната.

Царю на Руската земя, когато 
ти чуешъ звъна на камбаните, 
възвестяващи за смъртьта на Гри 
горий, знай:

Ако извършатъ убийство твои
те роднини, то нито единъ отъ 
семейството нема да живее пове
че отъ две години. Ще ги убие 
рускиятъ народъ. Ти си длъженъ 
да се погрижишъ за спасението 
си и да кажешъ на роднините, 
че азъ имъ платихъ съ живота си..

Ще ме убиятъ. Азъ не съмъ 
вече отъ живите. Моли се".

ос
на 
са 
на 

МФ и това е особено чувствутел- 
но при приемане на кжеи вълни: 
станцията изчезва и ние требва 
да изместваме леко настройката. 
Ето защо се препоржчвать нео
нови стабилизатори между висо
кото напрежение и общия минусъ

б) При всеко изменение на 
отрицателното напрежение на 
управляваща решетка на лампа
та за сменяване на честота, из
меня се капацитета между осци- 
латорната решетка и катода, по
ради изменението на електрон
ното течение. Значи, автоматич
ната контрола на звука (антифа- 
дингъ) не требва да се прилага 
къмъ смесителната лампа, освенъ, 
ако се настройва анодниятъ 
кржгъ, а не решетъчниятъ, както 
е въ всички модерни схеми. Въ 
новия триодъ — хексодъ ЕСН4 
отместването на фреквенция е 
нищожно, дори когато А. К. 3. 
се прилага къмъ упр. решетка на 
хептода.

в) При приемането на 
вълни, некои електрони 
да егигатъ управляващата решет
ка, дори когато тя е нормално 
поларизирана и може да се яви 
решетъченъ токъ (между упр. 
решетка и катода!).
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голЯмо 
въ

н.
за

въ този мо- 
съ хлЪбарка, 

малко отъ 
вода

Годишенъ або- 
иаментъ’ 109 лв 
за 52 броя. За ’ 
'и год. — 60 лв. 
Пощенска чеко
ва скгЬткя 2382.

(Пропуснахме да обяснимъ 
какъ се създадоха любезни от
ношения и здрави връзки меж- 
ду дветф семейства — Брнкето- 
ви и Ямбови. Въ сериознитЬ. 
дълбокопсихологически романи 
биха се изхабили не по-малко 
отъ 10 страници за цельта).

— Прочетохъ въ „Дамски 
свЪтъ“, че химическиятъ съ- 
ставъ на целувката е необикно
вено сложенъ, — каза една ве~ 
черь Муци на Фифи, когато тя- 
насила го целуна следъ завръ
щането си отъ Ромъння. — Из
следвана материята по устнитЬ 
следъ целувка, давала следната 
химическа картина: 0.61 гр. во
да, 0.7 гр. бЪлтъчни вещества, 
0.7 гр. глобулинъ, 0.731 гр. маз
нини, 0.49508 гр. готварска соль, 
0.1 гр. гликоза и въ по-малки ко. 
личества: магнезий, варь, желЪ- 
зенъ хлорпдъ, сЪра, фосфоръ и 
пр. Ако си нредставимъ неприят
ния вкуст» на цЬлата тази смЬсь, 
целувката би трТ.бвало да ни от.. 
връщшГа . . .

му създаваше голфми безпокой
ства, трагедията на фифи увели- 
.чи още .повече тре.вогитф му — 
същрта нощь уо.й изпрати при 
светаго Летра две хлебарки при- 
опйтитф си — по невнимание и 
разс^яность. (ХлЪбарщггЬ заги
ваха,славно за св-Ьтлитф бъдни
ци' ща родната електротехника). 
, ' ,Следъ 'една седмица .мада.мт» 
БрикДтова купи два желъзрпгнт. 
ни билета отъ гишето „за стран. 
ство“ й още същата нощь отпъ
туваха съ Фифи за Букурещъ. 
Излъгаха Ямбови, роднини, бли
зки и познати, чб отиватъ тамъ 
на мострения панаиръ. Въ Буку
рещъ, обаче, въ определения 
отъ провидението день, въ една 
частна клиника, Фифи се осво
боди отъ бременности срещу 
„нормираната“ цена > 7 хиляди 
леи. Какво стана съ новородено
то не се узна. Казаха само па 
Фифи, че било момче, но не мо
гло още да се долови дали ще 
прилича па Шарлъ Воайе — то
па, за което мечтаеше и жаду
ваше тя.

— Какво ми донесе отъ пана.

нула).
Брикетова, която крЪскаше съ 

тонъ, който би оскърбилъ не 
само Шарлъ Боайе, но и всички 
пренебрегнати мъже по земята, 
припадна върху кушетката съ 
стоте си килограма. Съпругътъ 
й, макаръ унесеиъ 
ментъ въ опитъ 
все лакъ откъсна 
времето си, за да поднесе . __
къмъ устните й. Когато стоки- 
лограмовата се съвзе, тя изпол
зува момента, за да го осведоми 
за случилото се. /Макаръ че трак- 
тата, който пишеше Брикетовъ,

аристократична гррдость не до
пуска да приютяваме въ апарта
мента си нЪкаквб писателче-ма- 
шинописецъ. Нйто дума вече за 
него! Негоднице такава! . . :

— Но той е . . .
— С-с-тъ! Казахъ: нито ду

мичка вече! ...
(Въпреки, че Шарлъ обеща 

да пренесе багажа* си У техъ, 
вфроятностьта — кракътъ .му да 
стъпи въ апартамента на Брике- 
тови, значи — се превърна на

ира? —■ запита я Ямбовъ, кога
то майка и дъщеря се завърна* 
ха следъ нФколко месеца отъ 
Букурещъ.

— Електрическа моторизира
на четка за зъби, ромънски спе- 
циалитетъ. Ето я, запов-Ьдай 
Муци!

— Ами балончето за кого е?
— За малката Кети отъ гор

ния етажъ.
— На Кети ще дадешъ бон- 

бончета, а балончето ще оста. 
вишъ на мене.

— На тебе ли? За какво ти е?
— Требва ми за опититЪ. Ще 

употребя водорода му при висо. 
кофреквентно усилване на тока 
при опитъ съ хлебарка, за да 
видя дали тя би издържала надъ 
20,000 периода въ секунда.

Муци (Ямбовъ), който макаръ 
и като неженени трЬбнаше да се 
впише въ графата „рогоносци“ 
— не можа да узнае истината 
около отиването па Фифи въ 
Букурещъ. Не я узнаха ц роди
тел итЪ му, които харесваха ина. 
че избраницата на тЪхннп синъ.

Обикновениятъ човЪкъ ще си 
спомня два момента изъ живота 
на Моцарта: това, което толко
ва прекрасно се описва отъ 
Мьорике въ неговата новела 
„Пътуване за Прага“ — една 
случка, въ която има н-Ьщо та
ка детско, така нанрно, така чи
сто, и едновременно така комич
но — слуката съ портокала; ко
гато колата е направила престой 
и неговата жена е полегнала въ 
крайпътната кръчма да си от- 
почнне, Моцартъ направя една 
малка разходка, прехвърляйки 
се .въ парка на единъ замъкъ. 
Тука той вижда чудно портока
лово дърво, което му спомня за 
детинството. Потъналъ въ Меч
ти, Моцартъ не усЪща какъ въ 
ръката му остава единъ отъ 
портокалите. Въ този моментъ 
идва пазачътъ, който залавя Мо 
царта на „местопрестъплението“ 
искайки да го води предъ го
сподарите си 'като крадецъ. 
Още повече, че портокалите би
ли преброени и графътъ е опре- 
делилъ дървото за подаръкъ на 
своята именница. Следватъ 
единъ следъ другъ по-комични 
мигове, докато най-после графи
нята е очарована, че Моцартъ 
имъ е направйлъ такава честь да 
прекара вд, .парка * имщ. Прка- 
н.енъ да остане за малко при 
тЪхъ, Моцартъ 'и жена .му пре- 
късватъ за едийъ денй пътува
нето си.

на 
е 
на 
и 
отъ всички.

Въ едно голЯмо извънредно 
изложение въ Берлинъ фирмата 
А. Е. Г. показва на публиката 
нуждата отъ еликтрификация въ 
всички отрасли на живота. Какво 
би представлявалъ свЯта безъ• 
техника? Какво ще представлява 
свЯта следщ известно, време съ ! 
помощьта на техниката? Техника-^ 
та- управлява и поправя природа
та, освобождава човЯка и му 
прави живота по-лесенъ. И ако и 
смисъла на техниката да не е на
всякъде еднакво разбранъ, ако и 
днесъ още нЯкжде тя да е единъ 
мощенъ инструментъ въ ръцетЯ 
на капитала, то съ времето ней- 
ниятъ истински смисълъ и нейно
то значение ще бъдатъ разбрани 
и добре оценени отъ цЯлото чо- 
вЯчество. Електрическиятъ ин
струментъ не замЯстя, а улеснява 
ръчната работа. Той спестява чо- 
вЯшката сила. Съ много хубави 
сравнения, примЯри и табели въ

— | Като симфоникъ, 1Моцартъ се 
ма- издига особено много съ „Юпи- 

' теровата симфония“. Освенъ нея 
той написва още 37 симфонии.

Изобщо музикалните сворби- 
на Моцарта се отличаватъ съ 
завършеность, яснота на фор
мата, вътрешна сила и очарова, 
вие.

А неговиятъ концертъ за ци
гулка и пиано е действително, 
но ненадминато ангелско откро- ' 
вение.

Ангелски откровения съ и не
гов итЪ менуети, творбит-Ь за пи- 
ацо и трията, ^вартетцтф и т.

Тази година е‘ определена 
чествуването на Моцарта.

Италианското правителство е 
освободило отъ радио-таксата за 
една година всички младожен- 
ски двойки.

Япония разполага съ 35 пре
даватели въ самата Япония, 6 
въ Корея и 3 въ Формрза.

Американскиятъ Сенати е от- 
пусналъ 15.000 долара възнаграж
дение на морския коменданти 
Уйлямъ Ф. Грешемъ, който е 

I изобретили специаленъ уредъ за 
I препредаване шифровани съоб

щения безъ никакви особени пре 
| смЯтания.

баща си, където бива приетъ въ | 
„Академия Филармонико**, ма- | 
каръ че още нЪмалъ навършени 
двадесети години.

Въ 1781 год. Моцартъ създа
ва операта „Иоменео“, последва
на отъ още по-пр.очутата след, 
вана отъ още по-прочутата „От
вличането отъ Сарая“. Ала най- 
прочута и едновременно най-фи- 
лософска е операта „Вълшебна
та флейта“. За нея Вагнери каз. 
ва приблизително следното: „Ге- 
ниятъ направи тукъ една дейст
вително-великанска стъпка; той 
създаде не само голФма нЪмска 
оцерд, но и .едно най-завършено 
творение въ областьта на изку
ството“.
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■ ■■- ТЕХНИКАТА УПРАВЛЯВА ПРИРОДАТА
изложбата на А. Е. Г. се изтъква* 
напримЯръ значението на елек
трическия ковачески чукъ или на 
електрическия дърводЯлски тре- 
онъ. ■ Изложени съ различни ви
дове машини за полирване и за 
оглаждане, електрически ножици 
за платъ и тенекия, бургии и пр.

Съ помощьта на тЯзи толкова 
належащи за нашето модерно 
време електрически инструменти, 
работника днесъ произвежда мно 
го повече и качеството на рабо
тата му се сравнително подо
брява.

Епохата, въ която живЯемъ, за- . 
служава съ право името «епоха 

техниката'. Днесъ техниката сй 
пробила пъть въ всЯко кътче 

земята. Нейното практическо 
културно значение е признато

(По случай 150 години отъ смъртьта му)
Другиятъ моментъ е траги- 

ченъ: странниятъ, непознатъ по. 
сетнтель, пратенъ отъ графъ 
фонъ Валзегъ, който му заръч
ва написването на единъ рек- 
внемъ ускорява смъртьта на 
Моцарта — 5 декемврий 1791 г. 
Реквнемътъ на Моцарта по сво
ята красота и строгость на фор
мата нЪма равенъ на себе си въ 
църковната музикална литерату
ра. 1 -

Иначе, животътъ а Моцарта 
въ своя външенъ обликъ. не съ
държа никакъвъ драматнзъмъ. 
Баща му Леополдъ Моцартъ е 
билъ също така добъръ музи- 
кантъ, а майката е притежавала 
вроденото чувство за йзтънченъ 
хуморъ, наследенъ и отъ даро- 
вития й синъ.

Когато на 27 януарий 1756 г. 
Моцартъ се появява на бЪлъ 
свЪтъ, той е ималъ вече сестра 
на 4 годишна възрасть, също 
даровйта музикантка. А шесть 
годишенъ, той пожънва своя 
първи успЪхъ въ Мюнхенъ и въ 
Виенския дворъ заедно съ еди- 
надесеть-годишната си сестра.

Една година по-късно, Мо- 
цартъ изпълнява първитЪ свои 
композиции, четири .клавирни со
нати за пиано и цигулка.

Зареждатъ се години, които 
само вънщнЪ съ слънчеви и ща- 
стлнри. Петнадесеть-годишенъ, 
Моцартъ прави своето първо 
пътуване въ Италня заедно съ


