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IИНСТАЛИРАТЪ АНТЕНА. .

6

съ

за

всички 
презъ

:а 52 бпоя независимо отъ 
1/3 година ВО лв.

Пакъ за радиопропагандата.
II.' шияТЪ 2 + 1 суперъ — 

монтажната схема и подробно опи
сание. Радиотехнически измЬрвания 
— волтметри и амперметри

Фредрикъ Шопенъ. За вжтрешното 
време. Радио-вести и др.

„СКИОРКАТА ФИФИ“ подлистникъ (6)

има 
при- 

юбилея и

тя.
— Не!
— Ехъ, какво удобно мксто

Фифи сс изсмк.
— Затова ил ме повика?
— Нещастнико!...
Фифи взе
— Я не се 

тя.

Седмичеяъ вестникъ за радио-култура 
Редакторъ: Д-РЪ ИНЖ. П. ИВДНОВЪ 

Редакция н администрация: Бул. Дондуковъ 23. София.

Подробната програма на всички наши и 
чужди станции.

Отъ 16 до 22 мартгть

полусериозна поза, 
занасяй! — отвърна

Годишенъ абонамонтъ 100 лв. за
кой брой ставате абонатъ, за */3 година ВО лв. Превеж

дайте суми по пощ. чеи. с/ка 2382

отъ 
раз- 
по

ти си

— Не мога да разбера, защо долу се е събралъ 
I толкова народъ!

жени’ — 
ума и на 

изобретатели. ТЪ бкха 
убедени, че Фифи 

, който е между

Д. Шампионъ
СКИОРКАТА ФИФИ

Съ течение на времето, обаче, | 
Фифи накара Муци да признае 
че целувката е най-сладкото нк- 
що на евкта. Показа му и какъ 
тркбва да примрежва очитк си, 
като Шарлъ Боайе — когато це
лува.

— Двамата сме родени единъ 
за другъ; подобно съвпадение 
на характери е ркдкость, — каз
ваше често той. Съ Фифи сме 
лика-прилика, като два стръка 
иглика, като две антени кръстат- 
ни и като две лампи радио-апо- 
ратни. Презъ ума на Муци и за 
моментъ не можеше да мине, че 
неговата Фифи би могла да го 
оскърби, ако му изневЬ]Ъи дори и 
съ мисъльта си, защото: първо — 
днитЬ имъ се движеха само по 
розовитк релси на опиянението, 
второ — нищо не бкшо въ съ
стояние да смути ткхното щастие 
и трето — надъ това ткхно без
гранично щастие хвъркаха само

безсъние и отъ сълзи, очитк му 
се подуха — заприличаха на две 
кокарди, залепени въ лкво и дк- 
сно 
решение и на другия день 
ни Фифи на обяснение въ 
сто на братовчеда си Бадемовъ 
(арбитъръ елеганциарумъ, с ’ 
ерронъ, единъ отъ ръководители- •

златни пеперуди (взети на заемъ 
отъ любимото стихотворение на 
Фифи: „Пеперуди, пеперуди’).

Презъ една нощь, когато праз- 
днуваха 30 годишния юбилей на 
баща й-----при опитъ съ бюстче- I
бутониерка, окачено върху блу
зата на Фифи, безъ тя да подо
зре, че въ него се крие нккакъвъ 
предаватель — двамата изобре
татели чуха следнитк думи 
предавателя, предадени на 
стояние отъ 14 метра: „Ела 
близо. Пригърни ме. Ахъ, 
тъй студенъ къмъ мене!"

Чувайки тия думи, стариятъ 
Брикстовъ со отпусна на канапето, 
а младиятъ Ямбовъ (Муци) скръ
цна съ зъби, отправяйки закани- 
теленъ поглодъ къмъ стената, на 
която висеше Фифи въ рамка. 
Унесени въ опититк си, въ момей 
та тк но сс ектиха да провкрятъ 
съ кого е говорила тя въ съсод- 
нитк стои.

Всичко друго очаквахъ отъ 
(Следва на стр. 12)

■ПРОПАГАНДАТА|рДДИОТОБИТЕЛИ 
що така, че такъвъ родъ любо-I в ■ ■ *
питство, особено когато се проя-1 
вява въ обществени заведения,— 
говори за неприличие.

Освенъ съ любопитство, ние мо 
жемъ да си обяснимъ тая проява 
още и съ твърдото, критично от
насяне на българския гражданинъ 
къмъ пропагандата. За чего нк- 
матъ значение пъжитк, той ги гри 
ема само като забава и хуморъ, 
защото е политически узркль.

И все пакъ, нередно е, грозно 
е дори да се слуша въ салони 
българска речь... противъ бьл- 
гарскитЬ интереси.

Германски войски презъ Дунава
Презъ време на преминаване

то на германскитк войски отъ Ру
мъния въ България презъ Русе, 
поставени ся били радиопредава 
тели на самия мостъ, който свърз 
г.а Гюргево съ Русе, отъ * който 
говорители ся 
ването на германскитк 
Дунава отъ румънския 

. гарския бркгъ описвали 
душния приемъ който 
см намкрили отъ страна на бъл
гарското население.

надъ 3 хиляди метра. Когато се 
почука на вратата на ателието, 
Ямбовъ, който я очакваше съ 
трепетъ, не стана отъ канапето. 
Фифи влкзе, поздрави само съ 
кимване и огледа плахо ателието.

— Скулпторътъ тукъ ли е? — 
не ' запита 
на :

„Такива с?к 
премина само 
двамата 
твърдо 
приятель, 
емтетвуващитк на 
който тя може би вече е въ ин-; 
тимни отношения. Брикетовъ 
се изненада, защото знаеше 
какво е способна дъщеря му,-но: 
Ямбовъ цкла нощь не мигна. Отъ ■ срещи! 
и ---- -------- . Ямбовъ

Тя се

Русе, отъ ’ който 
описвали премина 

войски по 
на бъл- 
сж ра- 
войскитк

я изгледа презрително, 
приближи до него, но той 

направи знакъ съ рмка, съ който 
на носа му. Той взе нуждното • искаше да каже: „махни се — по- 

м о» „л... пока_ гледа ми не заслужавашъ дори,
атели- | изменнице!...

—Ти си твърдо страненъ днесъ, 
старъ | Муци!

.Атели-; — Посипи главата си съ пепелъ 
тк на нашия културенъ животъ и и тогава приближи къмъ мене! 
критикъ по всички въпроси отъ . 
всички клонове на изкуството. Съ I 
жартиери, отговарящи на цвкта I 
но връзката му). |

Срещата бкшо назначена за въ I
5 часътъ, но Фифи пристигна въ !
5 и половина; закъснк, защото I 
филмътъ на кино „Роялъ" билъ '

ПАКЪ ЗА РАДИО
Цклиятъ български печать еди- ■ 

нодушно оемди ония чужди про- ■ 
пагандни станции, които занима- 
ватъ българския народъ съ лъжи 
и провокации.

„Радио-Свктъ” още миналата 
седмица се спре на сжщия въ
проси и отъ тамъ иде и заглави
ето на днешнитк бележки: ..Пакъ 
за радио-пропагандата".

Защото искаме да добавймъ 
нкщо, което миналия пжть -не ка
захме, пъкъ и не го срЬщнахме 
въ нашия печатъ.

Ако на отдклния гражданинъ, 
пъпркки всички внушения, не мо
же да биде забранено да слуша 
чуждата пропаганда, — защото 
това технически е трудно изпъл
нимо, забраната може да обхва
не общественитк заведения.

Нкма нищо по-неприлично отъ 
топа, въ българско заведение — 
гостилница, кафене и др. т. да 
бръмчи чужда пропагандна ра
дио-станция и на български езикъ 
(макаръ често развалени) да ске 
лъжи срещу България.

Вкрно е, че слушателитк на та- . 
нива станции — било въ заведе
ния, било у дома си — сж само 
любопитни хора, но вкрно с ст-

^«3
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<
такъвъ

13.40
мартъ

з.

въ

1

наомове

= 8.000 ома

Ли
музина, търговски

14.25 Ма-

България наотъ

Варна:

БЪРНО 259 м. 25

може

училище въ Добруджа,

отъ
е
е

1 мА 
ома

обаче 
съпро-

20.15
20.45

(Около 14.15 
щения).

14.30 Крой.

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

12.30
13.15

М. ОСТРАВА 223/12/1348
20.50—21.15 Народни песни.

Максъ
21.15

плочи.

I

|ра- 
отъ

въ 
ома

1000 ома 
ома за 
ме отъ

19.40 „Култъ къмъ те
чете 
20 00

20.20 Народни пЬсии 
пЬе Ружица Протичъ; 
стране Сане; Аой Лг.: 
нана; У джулъ 6^-.... 
моръ. 22.10 1«.

Внесете си абонамента по 
I пощенска чек. с-ка 2382

на
става

ома
на
_ раг
на мЪ1 

ома (т. е.
> волтме-

БУДА-ПЕЩА И 834/18/359
17.15 Танци.’ 18.40 Мандолиненъ I 
ансамбълъ. 19.30 Оркестрътъ Бе- | 
ла Мелесъ. 21.00 Инф. 21.10 Ун- | 
гарски мелодии — изп. циган- I 
скиятъ оркестъръ Гаспаръ.

1ото съпро- 
е 500,000 ома.

ИЗМЬРВАНЕ
радионапре- 
разполагаме 

волтметъръ, който да

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
18.00 Сотансъ. 19.20 Народни 
пЬсни; 20.20 Инф. 20.30 .Моде
ли'. 21.10 Народно предаване.
21.40 Млади швейцарски дири
генти. 22.45 Инф.

волта.
— 0,9мА, 

вземе 10.000

съпро- 
се из-
съ си- 
презъ 

, волт- 
направо 
на

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц. 
и 230 м. 20 кв. 1303 кц.

20.00 Инф. 20.30 Сркестрътъ Че- 
тра, дир. Барзица. 21.15 „Въ гра
дините на Италия’’. 22.00 Пъ
стра музика.

ВЕЧЕРЬ

18.30 Забавна и танцова музика.
19.30 Изъ историята на одно ге

роично училище въ Добруджа, 
говори д-ръ С. Чаушовъ.

19.45 Виенска музика.
20.00 Концсртъ на Камерния ра-

ЯеТБЬРТЪМ)!
| 20

СОФИЯ 
варна, Стара<3агора

(Христичъ)г арията
, изъ „Женитбата на 

(Коньовичъ) Ария 
„Морана" (Гтач 

(Христичъ);
ми лети

ИЗМЪРВАНЕТО НА НАПРЕЖЕ
НИЯТА СЪ НИЗКООМНИ ВОЛТ

МЕТРИ
Да свържемъ последователно 

две съпротивления по 10,000 ома 
и да приложимъ къмъ краищата 
имъ (а и с) 300 волта напреже
ние (сх. 2).

Значи въ средата на разпреде
лителя ние ще имаме 150 волта. 
Единъ волтметъръ съ 100 ома на 
волтъ, включенъ между ав или 

I вс, че покаже само 100 волта. 
Една разлика отъ 50 волта е мно 
го чувствителна въ радиотехни- 
ката.

Ето на каво се дължи тази не- 
точность. Вжтрешното съпротив
ление на самия инструментъ е

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Радио-оркестрътъ.
Инф. 14.30 Унгарски мелодии 
изп. циганскиятъ оркестъръ Ко
рени. 15.30 Инф. 16.20 Художе
ствени плочи. 17.15 За подкар- 
патска Русия. 17.45 Инф. 18.00 
Инф. на словашки и руски 18.15 
Танцова музика (препредаване).
19.10 Трио акордеони 20.00 Инф. 
на унг., немски и румънски. 
20.20 Унгарски мелодии — „Съ
буждането на Пустата" — изп. 
г-ца Надъ и Л. Хорти. 21.45 Му
зикална сказка, съ илюстрации 
— пение и плочи. 23.00 Военна 
музика. 24.00 Инф. на немски, 
итал., френски и есперанто. 
24.30 Танцова музика. 1.00 Инф.

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Точно време, новини. 
7.30 Народна музика: 1. Мечка- 
дарска пЬсень, изп. Георги Ста- 
невъ съ оркестъръ на Кавалджи- 
евъ. 2. Дайчево хоро, изп. духо- 
виятъ оркестъръ на Военното на 
Н. В. у-ще. 3. Хайдушка пЬсень

(Д. Христовъ), изп. Цветана Та
бакова съ съпровоДъ на пиано. 

7.40 Лека музика. 7.55 Църковенъ 
календаръ, домакински съвети. 
8.00 Забавснъ концсртъ: 1. Ци
гулка, полка (Ритеръ). 2. Полка 
за настроение (Албертъ Жостъ). 
3. Сантименталната андалузка (Ту 
рина). 4. Танго „Андалузия” (’*’). 
5. За младъ и старъ, лендлеръ 
(***). 6. Въ бирхалето е весело 
(*”). 7. Игра на птиците, полка 
(Щоеръ). 8. Весела полка (Що- 
еръ). 9. Годеницата, мазурка (Ло 
герино). 10 Русата косица (Логе- 
рино).
..30 Край.

..........
100/

числото на

„Ивковата слава" (Мокраняцъ); 
Сръбско потпури 
18.05 Детски часъ. 
венъ концсртъ.

19.35 Танци
20.10 Инф.

Рина 
Оркестрътъ 

Пъстра музика.

ТРИ |
За измерването на напрежения , требва да 

се употрЬбяватъ уреди наре- съпротивление.
ОМОВЕ НА ВОЛТЪ

Върху всеки волтметъръ е 
-=--------- Зоо 

40.000 а 10.000 л.

..... «гл
Г------------- и
| Чо.оооа Г.оооа 
■—ЧММММ/-- т---- ММЛММЛ—I'• ! •
Ц-... 100....... ... 400 . . -_•

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

та на 
ома/волтъ, 
противление 
250,000 ома. 
300:50 = 6). 
КАКЪ ДА УВЕЛИЧИМЪ ОБХВАТА 
НА ЕДИНЪ МИЛИАМПЕРМЕТЪРЪ

За да увеличимъ обхвата на 
I единъ милиамперметъръ, требва 
| да измЪримъ вжтрешното му съ

противление (на подвижната бо- 
. бинка) и да включимъ паралел

но съ уреда едно съпротивление 
равно на

ВЪТРЕШНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ 
: отношението на увелич. 1 
Напр., ако вжтрешн. съпротивле
ние на уреда е 27 ома, и иска
ме да измерваме до 10 м. А (10 
пмти повече), това паралелно съ
противление, наречено шунтъ, 
требва да има:

27: (10—1) = 3 ома
! Внимание! Като включимъ па

ралелно шунта, въ кржга на из- 
ьрване требва да включваме 

не краищата на шунта, а краи
щата на милиамперметра, за да 
се избегне вредното влияние на 
проводниците, свързващи уреда 
съ шунта.

кв. 1158 кц. I 
20.00 ГолЬмъ симфониченъ кон- 
цертъ: Серенада за струненъ ор ' 
кестъръ (Сукъ); Концертъ за че- : 
ло и оркестъръ (Хлубна); Сим- 
фониста (Яначекъ). 22.15 и 23.15 
Плочи.

тока I
търътъ
(А). За много слаби токове се 
използ/ватъ милиамперметри, | жения по-низки 
който измЬрватъ милиамперитЬ Тази неточность 
(мА) т. е. хилядните отъ ампера.' голъма, колкото

■ личината „омове 
уреда. На практика,

1тЬ съ по-малко отъ
1 мА. Ако презъ I 
съ сила 1 ми-;

се от-
отъ 0 дЪ->

употрЬбяватъ 
чони волтметри; 
единица е волтътъ (V).Д

I Зл тако&е. ао 

1-’"

ИТАЛИЯ КйтСИ ВЪЛНИ
Вълни 31.15 и 19.61: 8.45 „Мосе
Мариано", опера отъ Джор- 
дано.
Вълни 19.61 и 16.84: 12.15 
ано.
Вълни 19.70 и 25.51:
лъкъ оркестъръ.
Вълни 31.15 и 25.40: 16.30 Чели- 
стътъ Киарана 17 30 Духовъ ор
кестъръ.
Вълна 31.15; 25.40; 19.61: 24.10 
Пъстъръ оркестъръ.

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц. 
245/60/1222; 263/10/1140; 492/20/610

19.40 Музика. 20.00 Инф. 20.30 
Отъ театъра „Карле Феличе" въ 
Генуа

Силата на еждбата
опера отъ Джузепе Верди

Монтажната схема на 
уредъ даваме на фиг. 4. 
КАКЪ ДА СЕ УВЕЛИЧИ ОБХВАТА 

НА ЕДИНЪ ВОЛТМЕТЪРЪ
Тъй като обхватътъ на единъ 

волтметъръ зависи отъ серийно 
включеното съ уреда съпротив
ление, достатъчно е да включимъ 
последователно и едно друго 
съпротивление за да се увеличи 
обхватътъ на измерването.

Това съпротивление ще намЬ- 
римъ съ формулата:

Кк = омове на волтъ X увели 
чението на обхвата X, (п. — 1), 
гдето п е отношението' на уве
личението. Ако искаме да увели
чимъ обхвата отъ 50 на 300 вол- 

единъ волтметъръ 1000 
допълнителното съ- 

трЪбва да б?кде 
(„п" въ случая е

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
17.45 М. Острава. 19.00 Инф.
19.20 Лекъ концертъ — малъкъ 
концертъ и соло флейта: Капри- 
оланъ, концертно парче (Рикс-

I неръ); Триумфална увертюра 
(Супе); Унгарска фантазия за 
флейта и оркестъръ (Донлеръ); 
Изъ „Испанската шпионка" 
(Фримлъ); Тарантела (Бразе).
21.20 21.20 Концертъ на радио- 
оркестра: Изъ Словашко (Ри- 
плъ); Малка сюита (Мандичъ). 
22.00 Инф. 23.30 Нощенъ кон
цертъ: чехека музика: Моравски 
песни и танци; Духовъ квин- 
тетъ. 24.30 Инф. 24.45 Забавна 
музика.

Съ опе 
____ Альо; Пита 

:л башти. 21.00 Ху- 
_____ Югославски песни, 

п^е Слободанъ Малбашки: Еле
гия (Христичъ); арията на Ми- 
лошъ изъ „Женитбата на Ми- 
лошъ" (Коньовичъ) Ария изъ 
операта „Морана” (Готовацъ); 
Бехаръ (Христичъ); О погледни 
ме; Соколъ ми лети (Коньо
вичъ). 22.40 Инф. 23.00 Забапенъ 
донцертъ на радио-оркестра; 
Угасеното огнище, сюита (Иок- 
симовичъ); Изъ старата Битоля 

(Бошняковичъ); Югославянски би
сери (Леополдъ). 23.50—24.15 
Танци.

ОБЪДЪ

12.00 Изъ опери:
1. Увертюра къмъ операта 
„Царь и дърводелецъ" (Лор- 
цингъ), дир. Кнаперстбушъ. 2. 
Фантазия изъ операта „Лоен- 
гринъ" (Вагнеръ), дир. Мьорике 
3. Ария на Войтекъ изъ опера
та „Въ кладенеца" (Глодекъ), 
изп. Йенчекъ, теноръ. 4. Фан
тазия изъ операта „Въ долина-I 
та" (Д,Алберъ).

12.30 Забавна музика:
1. Канаренъ Хонзичекъ 
леръ). 2. Въ аула, изъ „Кавказ
ка сюита" (Иполитовъ-Ива- 
новъ), изп. балалайченъ орке
стъръ. 3. Берлинъ презъ нощь- 
та, една музикална разходка 

. (Линке), изп. духовъ оркестъръ.
12.45 Историческиятъ пмть на на

рода ни, говори Андрей Цвет- 
ковъ.

13.00 Маршове.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.35 Вокални сола: I

1. Обичамъ те (Бетовенъ), изп. 
Карлъ Имдтъ Валтеръ, баритонъ 
съ оркестъръ. 2. Да поглед- 
немъ, баварска народна пЬсень 
(Бьомъ), изп. Лоте Леманъ, со- 
прано съ съпроводъ на инстру
ментално трио. 4. ПЬсеньта на 
Солвейгъ, изъ „Перъ Гинтъ" 
(Григъ), изп. Раута Воара, соп- 
рано съ оркестъръ.

13.50 Забавна и танцова музика.
ч. търговски съоб-

волта и е „100 ома на волть". 
Отъ това се вижда, че вътрешно
то съпротивление на волтметра 
с равно на максималното му от- 

ог- ; клонение въ волтове умножено 
по величината „омове на волтъ": 

100 X 100 = 10,000 ома
Като включимъ волтметра ме

жду а и в или вие, собствено
то му съпротивление ще бъде 
паралелно съ съпротивлението 
между точкитЪ. А две еднакви 
съпротивления свързани пара
лелно, съ равни на ддно съпро- 

• тивление два пъти по-малко отъ 
асЬко отъ тЬх.ъ. И тъй волтме- 

I търътъ съ 10.000 ома вътрешно 
I съпротивление, свързанъ пара- 
I лено съ едно ' съпротивление отъ 
| 10,000 ома, се превръща 

единъ волтметъръ съ 5.000 
вътрешно съпротивление.

И тъй, разпредЬлительтъ не 
два пъти по 150 вол- 
100 волта (сх. 3).

ПОСТ 

фиг. 1, 2, 3 и 4 

белязано 
волтъ.

Ако имаме да кажемъ,’ три ! 
милиамперметри — 0,5мА, 1 мА 
и 10 мА, последователно съ пър 
вия требва да включимъ, като 

I видохме, 2000 ома, съ втория — 
1 1лпп лма и с-ь третия само 100 

да можемъ да изм^рва- 
0 до 1 волтъ напрежение.

За крайно прецизни волтметри 
— като първия — казваме че е 

! .2000 ома на волтъ”, за по-нечув 
. овителни — „1000 ома волтъ" и 

„100 ома на волтъ". )
Требва да отбележимъ, че тоя | 

видъ волметри показватъ напре-1 
истинскитЬ.

толкова 
по-низка

на волть"

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц. -
7.00 Утриненъ концертъ. 7.45 ; 
Инф. 7.55 Утр. концертъ. 8.45 I 
Инф. 12.30 Забавенъ концертъ.
13.00 Концертъ цигулка — изп. ] 
Коста Таушановичъ: Славянски 
танцъ е-молъ (Даоржакъ); Ма- > 
зурка (Шопенъ); Валсъ (Шо- ■ 
пенъ); Музикаленъ моментъ ' 
(Шубсртъ); ГНсеньта на индус- 
кия гостъ (Р. Корсаковъ). 13.30 [ 
Оперни откъслеци:
ув. (Тома); изъ „Пелеасъ и Ме- > 
лизанда" (Дебюси). 14.30 Инф.; ] 
Забавенъ концертъ. 15.00 Ра- 1 
дмо-орксстрътъ; Потеря, ув. I 
(Енко); Лепа е зора (Енко); Изъ I 

Мпилплтл 4-плпл" (Мокраняцъ);
(Петровичъ). I 
19.05 Заба-,

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
18.00 Две сонати за цигулка и 
пиано (Верачини, Александръ). 
18.20 „Петь часа — танци“. 4 9.05 
Дамски часъ. 19.25 Плочи. 19.50 
Плочи. 20.15 Инф. 21.00 

Миньонъ, Рение предъ микрофона.
Радио-пиеса. 21.35 Нови
22.05 Френска музика за пиано, 
изп. Дениза Бидалъ; Импрови
зация № 7 и Токата (Пуленкъ); 
Три парчета (Руселъ). 22.20 Квар 
тетъ (Густавъ Доре). 22.45 Инф.

- I РАДИО-ВАРНА
| 7.00 отъ София. 8.30 Край. 12.00 

отъ Варна: Оперни увертюри. 
(Ад-' 12.30 „ЗеленчуцитЬ и тяхната хра- 

‘ нителна стойность", говори д-ръ 
П. Скорчевъ. 12.40 Съобщения, 
борси. 12.45 Народни п^.сни, изп. 
Пенка Милева съ Приморската 
тройка”. 13.15 отъ София. 14.30 
Край. 18.30 отъ София. 19.00 отъ 
Варна: Концертъ на млади сипи. 
К. Станковичъ, пиано. 19:25 Виен
ска музика.
роитЬ”, бойни подвизи - 
артиста Ст. Караламбовъ. 
отъ София. 23.30 Кпай, 
АНДОРА 281 м. 60 кв. 1069 кц.

20.00 Народна музика. 
Мелодии. 20.30 Мюзетъ. 
Нар. пКсни. 21.00 Малки орке
стри. 21.15 Салонна музика. 
21.30 „Роза Панталонера". 21.45 
Циганска музика. 22.00 
Кети пЬе. 22.15 л 
Марсо. 22.45 
23.00 Танци.

БЕРЛИНЪ КДСИ ВЪЛНИ 16.81: 
16.89- 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 
17 часа 45 минути: вечерь: 19.85; 
75.49; 31.01; 49.83.

7.10 и 8.15 Лека музиак. 9.25 
Дипертнменто № 11 де-дуръ 
(Моцартъ). 10.00 Тонъ-филмова 
музика. 12.00 За войната. 13.00 
и 14.15 Забавна музика. 17.30 
Лекъ концертъ. 17.50 Лока музи 
ка. 18.30 Маршове. 21.45 Кон
цертъ за войската.

КРИСТАЛНИ МИКРОФОНИ
НЬкои пиезо-електрични кри

стали, както кварцътъ напр., да- 
ватъ съвсемъ малки напрежения,- 
когато обемътъ имъ се намалява.

Измененията на обема ставатъ 
въ строго определена посока и 
образуваната електродвижуща се 
сила се прилага къмъ усилвателя. 
Никакво захранване не е необ
ходимо.

Има два вида кристални ми
крофони: въ първите, изменение
то на обема на кристала става 
чрезъ една мембрана, което ви
брира при звука; въ другите не> 
колко кристала с?к свързани по
следователно или паралелно —?■ 
последователно, за да се получи 
максимална сила безъ помощьта 
на мембраната.

Кристалните микрофони може 
да се сравнятъ съ пушпулните 
вмгленови микрофони, 
възпроизвеждането не е 
водено съ шилене.

ло
ве
на 

метъръ 1 мА. Скалата му носи уреда. На практика, волтметри- 
деления ... : те съ по-малко отъ 500 ома на
0, 0,1 0,2... 0,9 и 1 мА. Ако презъ | волтъ не подхождай, за радио- 
уреда мине токъ съ сила 1 ми- [ измервания. Най-често ~.е упо- 
лиамперъ, стрелката ще се от- требяватъ золт?летри съ 2000 ома 
клони до края — т. е. отъ 0 де- | на волтъ. Колкото за волгметри- 

ще се спре на делението ! те отъ 10.000 до 20.000 ома на 
волтъ. То сж крайно деликатни за 
манипулация и се употребява гъ 
за най-прецизни измервания | 

Понятието „омове на волтъ' 
нема нищо общо съ собственото 
съпротивление на волтметра, кое 
то е винаги високо.

пение 
1 мА.

Ако включимъ последователно 
съ милиамперметьра едно съпро 
тивление отъ 100,000 ома, съ не
го ще могатъ да се измерватъ 
напрежения отъ 0 до 100 волта, 
като се вижда отъ схематичното 
изображение на рис. 1.

Съответните деления на схема
та ще отговарятъ на 0—20—30... 
до 100 волта.

Ако включимъ едно съпротив
ление отъ 1 мегомъ (1 милионъ 
ома) ще можемъ да измеримъ 
дс 1000 волта; съ серийно вклю
чено съпротивление 1000 ома — 
до 1 волтъ.

И тъй всичко се основава вър
ху закона на Ома.

I = V: Е - |
т. е. силата на тока е равна на 
напрежението делено на съпро
тивлението.

Ако чувствителностьта на уре
да е 0,5 мА., съпротивлението 
требва да има 200,000 ома, за

Принципътъ на волтметрите е 
следниятъ: когато прилагаме
различни напрежения къмъ кран 
щата на едно постоянно 
тивление, напреженията < 
мерватъ пропорционално 
гата на тока, който тече 
съпротивлението. Значи, 
метърътъ не измерва 
напрежението, а силата на • то
ка. И скалата му е градиуирана 1 
както въ волтове, така и въ ам- 
пери. •

За измерването на силата на 
се употребява амперме- 
— единицата е „амперъ“. !
--------- ------- токове — •

дио-оркестъръ, солистка Ста- 
матка Калудова:
1. Шесть народни песни (Дими- 
търъ Неновъ):
1. Коя е мома щела годява. 2. 
Иопери ми бре джайнемъ че- 
врищана. 3. Коне, коне, , сиво 
коне. 4. Що гурговашъ йутри- 
но рано. 5. Русо вардаленко. 6. 
На кому е ниска жената мамо.

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

21.00 Симфониченъ концертъ:
1. Големата руска пасха, увер
тюра (Римски Корсаковъ), изп. 
Филаделфийския симфониченъ 
оркестъръ, дир. Стоковски. 2. 
Концертна пиеса за арфа и ор
кестъръ (Габриелъ Пиерне), со
листка Лили Ласкинъ, дир. Ко- 
пола. 3. „Иберия", симфони
чна поема (Дебюси), изп. Па
рижкия оркестъръ Колонъ, дир. 
Пиерне: а) По улици и пжтища; 
б) Лъхъ въ нощьта; в) Утро въ 
праздникъ. 4. Алборада делъ 
грациозо (Равелъ), дир. Ор- 
манди.

22.00 Концертъ на Каринъ Цанко
ва, съпровожда Цанко Ц. Цан- 
ковъ, пиано и Ст. Стояновъ, кла- 
ринетъ — Пролетни песни:
1. Цанко Ц. Цанковъ: а) Що 
ми е мило и драго, че се е 
пролеть пукнала, народна пе- 
сень; б) Разстая и последний 
снегъ (П. Славейковъ). 2. Про
леть (Чайковски). 3. Кокиче 
(Шуманъ). 4. Пролежа приказ
ка (Паулъ Гронеръ). 5. Овча- 
рьтъ на скалата, съ съпроводъ 
на кларинетъ (Францъ Шу- 
бертъ).

22.30 Забавна 
съобщения.

22.45 Новини.
22.55 Новини

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

6.45—8.45 Утр. програма. 
Балетна музика (плочи).
Инф. 13.30 Обеденъ концертъ— 
оркестрътъ Мотой. 13.50 Инф. 
на немски. 14.00 Продължение 
на концерта. 14.10 Инф. 14.30 
Продължение на концерта. 15-15 • 
Лека вокална музика (плочи). | 
18.00 Детски часъ. 19.15 Сто го- ! 
дини отъ рождението на Ша- 
брие (плочи). 19.45 Инф. на нем- 
ски. 20.00 Инф. 20.20 Радио-ор
кестрътъ. 21.00 Продължение. 
21.40 Хуморъ. 22.00 Инф. 22.20 
Песни отъ Брамсъ — изп. Ал.
Лупеску. 22.45 Инф. на немски , 
и италиански. 23.00 Творба на 
Цезаръ Франкъ (плочи). 23.45 
Инф. на френски и английски. 
24.00—24.30 Лека инструментал
на музика.

тъй, 
! дава вече 

та, а 200 и
Съ единъ волтметъръ 500 ома 

(д0 15о волта) на волтъ ще имаме 
140 волта вместо 150 — разлика
та е по-малка, но все пакъ из-1 
мерването е неточно.

Вжтрешното съпротивление на 
този волтметъръ е 75,000 ома. 
Паралелно свързаните съпротив
ления 75.000 и -10.000 ома даватъ, 
споредъ формулата

10.000 X 75.000_ 
10.000 + 75.000

Общото съпротивление 
кржга, който измерваме 
10.000 + 8.000 = 18.800 
(вместо 20,000 ома) и силата 
тока е 300 волта: 18.000 
0.0159 Ампера. На краищата 
съпротивлението 8.800 < 
на съпр. паралелно съ 
тра), напрежението е само 

0.0159 X 8.800 = 140 волта.
Съ единъ волтметъръ -1000 ома 

на волтъ (150 волта, 150.000 ома) 
измереното напрежение е почти 
150 волта; такъвъ минималенъ 
■>олерансъ може да се допустне.-

Требва да отбележимъ, че 
единъ низкооменъ волтметъръ е 
толкова по-точенъ, колкото е по-] 
голема скалата му, напр., ако I 
150 волта напрежение се измер
ватъ съ волтметъръ 500 ома на 
волтъ и съ скала до 1000 волта, 
измерването е верно практиче
ски, защото вжтрешйс 

Iтивление на уреда

ИНСТРУМЕНТИ ЗА
За измерване на 

жения, требва да 

да измерва:
отъ 0 до 1000 волта 

(виското напрежение предъ дро
села)

отъ 0 до 300 волта 
(анодното напрежение)

отъ 0 до 100 волта 
(напреженията на ширмовете) и 
отъ 0 до 3 волта (полариза- 
циите).

За тая цоль ще вземемъ единъ 
първокачествснъ /лилиампоръ 1 
м А и 4 съпротивления — 1 ме- 
гомъ, 300,000 ома, 10,000 ома и 
300 ома. Тия съпротивления трЬб 
ва да бждатъ много прецизни 
(максималонъ телоронсъ о 20% 
въ повечо или въ по-малко и да 
издържатъ 1 мА).

Да вземемъ единъ милиампер- ;
----------- « г-------------- ...г носи

РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ИЗМЪРВАНИЯ
ВОЛТМЕТРИ И МИЛИАМПЕРМЕ-1 да измърваме до 100 волта. За , 10,000 ома; той измерва до 100 

тви | милиамперметра —
‘ " а се

уреди наре- 
измерителната [

1
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1умаше. 4. I 1ИЛЪ оогдама . 
чървену. 5. Вода гу Диму '

мартъмартъ

14.25 Леки
родна

16.30 Пъ-

жакъ). 3. „ФАкура на

(Маскерони);

„Шва !

- -
БРАШОВЪ 1875

21.10

24 10
иоментаръ,

говори

изп.

на станциитЬ на срЪднн и дълги
на станциите 21.45

Сабайно,

Обота
Макдоналдъ;

(Серенада 
Оркестрътъ

любовь 
любовь 
(Хесь);

— Бачо Киро (И — .. МОр1|н>

20.00 Потпури. 20.15
20.30 Филмови шлагери.
Хавайски китари. 21.00

7.15
8.15

Я сакамъ 
„Иберия",

(Алфа^о).

ОЕЧЕРЬ
10.00 Забавна и танцова музика.

музика, 
чехска 
Е-дуръ 

музи!

та. 1 
стъръ

ки
I 121

(Сарасате); Едаинъ 
изп. на пиано сс::-" 
(Апасионата) отъ Бето- 

-----------------------------------ИЗП.

Шо-
14.00 Злата Джунджеиацъ,

>ДТИч...ч 

Паулъ

ше.
рица.
ме. 6.

английскитЪ, тур- 
"I предаватъ но- 

1 въ

14.40 Народни пЬсни 
Васили

АЧА XII

концерти.
концерти.

концерти.

на клей вълни, съ 
станции на клен пълни ?
! се чуватъ у паст».

Варна: 
говори 
ренн концерти. 
23.30 Край.
АНДОРА 281 м. 60 кв. 1069 кц.

Мюзетъ. ■
20.45 | 

Малки

12.00
^ертъ. '
12.45
15.03

Оркестъра.
16 30 Со-

Алба Дора 17.30 Пека

, малкитК.
«Доброто

Инф
?1 20 ".Синътъ на
— пиеса

8.15 Лека 
„Из- 
До-

ч. търговски съоб-

„Любовната напит ка* (До- 
5Тй); ария изъ „Арлвзианка- 
(Чилеа). 15.30 Творби на Де- 

" (изп. Кортъ);
Инф. 18 25 

„Хааайскиятъ 
Хавайска 

Продадена 
знаешъ

(Винклеръ);

за селото: Народни
1-во действие].

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

"" действие на опе-

отъ 
отъ 

71 и Петко Ни- 
3. Съобщения-на Б. Р. С.

Искате ли да имате-най ноиитЬ и най-точни^ сведения
—кога германскигЬ, италианските, аг~ ” 

скитв, гръцкигЬ и други радиостанции 
------  -- - — Това ще намЪрите

дукция (Сарасате); Едвинъ Фи- 
шеръ изп. на пиано соната Ефъ- 
молъ (Апасионата) отъ Г 
венъ); Вилхелмъ Бакхаусъ 
на пиано четири етюда отъ 
пенъ. . „22 “ "2‘~-----------
отъ Операта. 14.30 Инф.

1 19.00 Музика за селото: Народни I 
песни, изп. Жечо Долчинковъ 1 
съ народната седморка: 
1. Султанътъ бире миджия. 2. 
Наслъджа Добра. 3. Димува ма 
ма думаше. 4. Пилъ Богданъ 
вичу , 
горчиту де.

19.30 Концертъ
Хаджи-Мановичъ:

бо-

< песни, изп. Георги 1 
народната поторка:' 
со Тудорка. 2) Род

нина миппи. 3. Марийка Соода- 
лийка. 4. Дой гиди Доно. 5. Ми 
лл л\и си Недко.

15.00 Край.

С ОФИЯ
Всхрна|Сгара«'Зшгори

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъргь часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Точно време, новини.

I 
ГО- I 

че- ;
Сло- 
22.40

. . - Енрико
Карузо и Жералдина Фараръ, 
изп. два дуета изъ „Фаустъ" 
(Гуно); Милица Кориусъ изп. 
ария изъ „Царската невеста" (Р. 
Корсаковъ) и „Ернани" (Верди); 
Карлъ Ербь изп. три романса 
отъ Хуго Волфъ; Тито Руфо изп. 
ария изъ „Отело" (Верди); Ен
рико Карузо изп. ария изъ сж- 
щата опера; Елизабета Шу- 
манъ изп. „Серенада" отъ Р. 
Щраусъ. 23.40 Инф. 23.50—24.15 
Танци,

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц 
245/60/1222; 263/10/1140; 492/20/610 

20.00 Инф. 20.45 Симфонично-

7.00 Утриненъ
Инф. 7.55 Утр.
Инф. 12.30 Забавенъ
13.00 Прочути инструменталисти:
Иозевъ Сигети изп. на цигулка 
сонатата ге-молъ № 1 (Бахъ);

• Пабло Казалсъ изп. на чело ада
жиото А-дуръ и алегрото а-дуръ 
(Бокерини); Руджеро Рини изп. 
на цигулка Хабанера и Интро-

ми се събрали, изп. Иванка Хри
стова съ народенъ оркестъръ. 2. 
Тракийска ржченица, изп. на кла- 
ринетъ Ради Ангеловъ съ наро
денъ оркестъръ. 3. Карамфилке 
моме (Асенъ Карастояновъ), изп. 
Г. П. Тричкова съ орк. 7.40 Лека 
музика. 7.55 Църковенъ кален- 
даоъ, домакински съвети. 8.00 За 
бавенъ концертъ: 1. Въ. средните 
Алпи (Буркхалтеръ). 2. Анекинъ 
(Бендиксъ). 3. З.Бурли (Буркхал
теръ). 4. Да се издигнемъ по-ви
соко (Блуме). 5". Кадиксъ лудува 
(Бертолисъ). 6. Звездата на Бата- 
вия (Беотолисъ). 8. Хубавата Роз- 
маринъ ЦКрайслеръ). 9. Песни на 
любовната нощь (Лйнке). 10. Ка
нарчето (Полякинъ). 
530 Край.

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Моятъ милъ гарсонъ (Гай- 
геръ), виенска пЬсень. 2. Ун
гарски танцъ (Булащке), изп. ав 
тора съ оркестъръ. 3. Малко му 
зика отъ небето (Енгелбергъ).
4. Единъ часъ при овчаря (Зи- 
де). 5. На пролктьта (Григъ). 6. 
Виндабона, виенска музика (Лео 
полдъ). 7. Едно весело пжтува- 
не съ железница, потпури (Ко- 
рибахъ).

12.30 ПропЪтни заболЬвания, го
вори д-ръ Ив. С. Найденовъ.

12.45 Групата „Детска радости”, 
изпълнява п1сни.

13.15 Точно време, 
новини, съобщения.

13.35 Популяренъ концертъ:
„Бланникъ", изъ симфоничната 
поема „Отечество" (Сметана), 
дир. Урбанекъ.

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

1430 Край.
ВЕЧЕРЬ

18.30 Часъ за семейството:
Забавна музика: 1. Мелодии 
изъ тонфилми (*м), ' изп. Та- 
рантъ Блей на банджо съ орк. 
2. Шлагери „Диксонъ" № 213 
("•"), изп. Диксонъ на органъ.

18.45* Телесни упражнения ся 
нуждни за всека възрасти, го
вори д-ръ Леповъ.

18.55 Народни котленски пЬсни, 
изп. Таня Начева съ. народната 
седморка:
1. Мари Марийке. 2. Димова 
мама думаше. 3. Илия кара ги- 
мия. 4. Че стана Бижу Ивановъ.
5. Каква се й пролЬть зелнала.
6. Либе ле.

19.20 Българската пролети, говори 
Стаию Петровъ.

19.35 Опера
КАРМЕНЪ'

(Бизе), дир. Карло

станции:: ИЛ клен пълни?
-  зп родното съ таблица за радиоабонамеититТ».

8) Добра антена — Добро приемане.
Доставя веднага само „Радио-указател:.** -

София — срещу 10 лева въ чисти гербови или пощенски

Зълни 31.15 и 19.61: 8.45 Опео-
на музика.
Вълчи 19.61 и 16 84: 12 19
чоесението", II д.
13 10 Лека музика.
Вълни 19.70 и 25-51:
Вълни 31.15 и 25.40:
праното 
музика. 
Вълна 31.15; 15.40; 19.61:
Лека музика

ЛОАГД | Д70 м ПО кп. 638 ип
17 30 Изъ балетната пантомима 
,Принцеса Хиацинта" (Недбапъ'.
18 20 Популярна програма: 
Маршъ (Фучикъ); Любовна меч
та, валсъ- зиезлитЪ надъ Молдо
ва /Аустъ); Мазурка (Рехорлжъ); 
Маршова песень (Рачекъ); Вапсъ 
/Петрилка); Обичамъ момичета
та, полка: Молдавските, вълни,

! п1>сечь; Полка: Черни вълни, 
1 маршъ. 19.00 Инф. 19 15 Родни 
1 звуци. 19.30 Бърно. 20.30 „Пуси", 
, оперета отъ Бенешъ. 22.00 Инф. 
I 21.39 Малъкъ оркестъръ: Маршъ

(Власакъ); Млада кръвь, полка; 
■ петь марша и др. 23.30 Забавна 

програма ■— оркестъръ и соли- 
| гти.
СОТ^НСЪ 443 м. 60 кп. 677 кц.-

19 01 Концертъ на радиоорке- 
. стра. 18.20 Пианистътъ Алексан-

дъ-ъ Орлопски изп. творби на 
Шг »нъ, Шуманъ и Дебюси. 
17.40 Концертъ на рздио-орче- 
стра. 19.05 за малкитК. 19 30 
Плочи. 19.50 „Доброто старо 
време". 20.15 Инф 21 00 Швей
царски пьсни.
Императора" — пиеса 22.15 
Танцова музика. 22.45 Инф

Абонирайте се 
за най-добрия радио 
вестникъ въ България

в-къ „РАДИО-СВЪТЪ“ 
Годишенъабонаментъ 100 лв. 
за 52 броя, независимо отъ 
кой брой ставате абонатъ. 

Преведете сумата по пощ. чекова 
с-ка 2382 или съ пощенски записъ 
Адресъ: в-къ „РАДИО-СВЪТЪ’ 

Дондуковъ № 23 — София

Тонфилмояи шлагери: Викторъ 
Силвестеръ; Тино Роси; Марта 
Егертъ; Жанетъ 
Триото Извайски 
отъ Кройдеръ); (..
Хансъ Каретъ; Иозефъ Шмитъ.

14.00 Народни пЪсни 
пЬе Емилия Путникъ: Зоруле; 
Ой яворе; Колика е дълга зима 
била; Да зна зора; ЗарудЬла 
слива ранна; Мой се лола 1 
опилъ. 1ч.ЗО Инф. 15.00 Вокаленъ 1 
концертъ на Енрико Мани; Ос- I 
тави ме да умра (Монтеверди); . 
Чувствувамъ на сърдцето (Скар- ■ 
лати); Омбра май фу (Хендлъ); 1 
Елегия (Христичъ); арията на. 
Донъ Жуанъ (Моцартъ); ария 
изъ ------- и „
ницети); ария 
та" (и,'"е^)_ 15._. 
бюси: Прелюдъ 
Владетелката. 15.40 
Тамбури. 18.55 
квартетъ”: 
(Смайтъ);
(Цанковъ); Ти
Тропически нощи (Винклеръ); 
Балалайка (Посфордъ); Сбогомъ 
Хавай (Робинсъ).

19.35 Народни пЪсни 
пЬе Зора Яничъ; Мислимъ рано, 
пиле мое мало; Не сърди се 
мала моя; НЬма любовь 
безъ тжга; Кадъ Алия бегъ бЬ- 
,ше; Станика ми болна; Духни, 
вЬтре. 20.10 Инф. 20.40 Мюсюл
мански пЬсни,' п!е Решадъ Беш- 
лагичъ; Гледай ме драга; Ак- 
шамъ мраче; Насъ троица; Подъ 
Лозинцомъ; Нису яди; Нигде зо- 
ре. 21.25 Симфониченъ кон
цертъ: Изъ чехскитЪ поля и 
ри (Сметана); Концертъ за 
ло и орк. (Дворжакъ); 
вашка сюита (Новакъ). 
Инф.; Прочути лЪвци;

Жералдина 
дуета изъ

п-Ье 
Дотекла вода; Донка гърло 
лЬше; Мария; Момче и девойче; 
Ой ти моме; Я сакамъ попово 
моме. 15.20 „Иберия", сюита 
(Дебюси). 15.40 Инф. 18.35 Вое- 
ненъ оркестъръ. 19.20 Плочи по 
желание 20.10 Инф. 20.40 На- 

вечерь. 21.30 Препреда
ване отъ Суботица. 22.40 Инф. 
23.00 Забавенъ концертъ на ра- 
дио-орекстра; Зампа, ув. (Хе- 
ролдъ); Еврейката, фант. (Хане- 
ви); Тмженъ валсъ (Сибелиусъ); 
Продадената невеста, сюита 
(Сметана). 23.40 Инф. 23.50—1.00 
Танци.

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 ип 713 кц. 
245/60/1222: 7*3/10/1140: 492/20/610 

20.00 Инф. 20.30 „Съ пЪсень въ 
бутониерата” — оркестрътъ Че- 

тра: Фонтанела (Джулиани);
Утре (Барзица); Страбена (Сал- 
ваторе); Най-новата пЬсень; Спо 
мени (Парила); Вижъ луната /Де 
Вера); Новъ шлагеръ; Ти мечта- 
ешъ (Маскерони); Чирибири- 
бинъ (Песталоци). 21.20 Отъ Ве
неция — II и III на операта 

„Четримата грубияна”.
ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 иц.ОБЪДЪ

12.00 Лека и танцова музика.
12.30 Именити п!вци:

1. Подтисната любовь (Волфъ), 
изп. Паулъ Ломанъ, баритонъ 
съ съпроводъ на пиано. 2. Лю
бовна пЪсень (”*), изп. Джон1 
Кормакъ, теноръ съ оркестъръ.
3. Ангелска серенада (Брата), 
изп. Елизабетъ Ротбергъ, сопра- 
но съ съпроводъ на пиано и 
цигулка. 4. Моя е любовьта 
(Гартнеръ), изп. Енрико Кару
зо, теноръ съ орк. 5. Не бмди 
вЬроломенъ (Кюнеке), изп. Ри- 
хардъ Тауберъ, теноръ съ ор
кестъръ. 6. Принцъ Евгений, ба
лада (Льове), изп. Михаилъ Бо 
ненъ съ съпроводъ на пиано. !
7. Розата и славея (Римски Кор- 
саковъ), изп.« Ксения Белмасъ, | 
сопрано съ оркестъръ.

12.55 Международенъ стопански I 
прегледъ, говори д-ръ Г. П. | 
Степчичъ.

13.00 Забавна музика:
1. Горско вълшебство, тонова 
картина (Шарли), изп. орке-1 
стъръ съ мджки хоръ. 2/ При
казки изъ стара Виена, потпури 
(Фойгтъ). 3. Потпури отъ сере
нади /Лютцовъ). 4. Капризенъ 
валсъ (Рихартцъ). 5. Седмо’град- 
ска, увертюра (Ритеръ). 6. Една 
вечерь при Паулъ Линке (Лин- 
ке), изп. оркестъръ съ пЬние.
7. Мечти валсъ (Йоце), изп. 
Емилъ Рооцъ съ оркестъръ.

13.30 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

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

14.30 Народни 
Становъ съ 
1. Научила с 
кина майка.

вини на български езикъ?
П-рото издание на

Радио-указателя,
който съдържа още:

1) Пъленъ точенъ слисъкъ 
вълни на брой надъ 250 станции.

2) Пъленъ то ченъ списъкъ 
обозначение на оълнитЬ.

3) Кога предаватъ лмериклисьитЬ е’"1
4) Презокеанските станции, които се
5) Списъкъ иа стяициитЪ съ дължиият» и индикативи
6) Кога предавал, ЛпстралиПскит-В -----
7) Извадки отъ Наредблтл-законнъ

пЪние. 14.30 Военна музцка.
15.30 Инф. 15.30 Инф. 16.20* Ци- 
ганскиятъ оркестъръ Лакатошъ.
17.15 За учащитЬ се. 17.45 Инф. 
18.00 Инф. на словашки и руски.
18.15 Радиооркестрътъ. 1945 
Плочи. 20.00 Инф. на унг., нЬм- 
ски и румънски. 20.30 Препре
даване отъ Операта; следъ товн 
— танци. 24.00 Инф. на немски, 
итал., англ. и френски. 24.45 Ци- 
ганскиятъ оркестъръ Курина. 1.00 
Инф.

УДА-ПЕЩА II 834/18/359
19.30 Танцова музика. 21.00 Инф.
21.10 Пъстра музика. 22.50 Тан
ци.

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

6.45—8.45 Утринна програма.
12.30 Прочути гласове (плочи).
13.15 Инф. 13.30 ОбЬденъ кон
цертъ — оркестрътъ Предеску. 
13.50 Инф. на немски. 14.00 Про
дължение на концерта. -14.10 
Инф. 14.30 Продължение на кон
церта. 15.00 Инф. 15.15 Лека му
зика (плочи). 18.00 Военеиъ ру- 
мъно-германски часъ. 19.15 По 
случай стогодишнината на сак
софона. 19.45 Инф. на нЬмски. 
20.00 Инф 20 20 „Мадамъ Бъ- 
терфлай”, опера отъ Пучини 
(плочи), 22.45 Инф. но нБмски и 
италиански. 23.00 Лека музика.
23.45 Инф. на френски и ан
глийски. 24.00—24.30 Музика отъ 
всички страни

бЪЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 6В6 кц 
7.00 Военень орк. 7.45 Инф. 7.55 
Военснъ оркестъръ, 8.45 Инф. 
12.30 Забавенъ концертъ. 13.00

СОФИЯ
Варна. Стара«3агора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. ' 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 .Точно време, новини.
7.30 Народна музика: 1. Македон 
ска китка (Ханелъ), изп. духовъ 
оркестъръ. 2. Търне моме, търне, 
изп. Йорданъ Бонезъ съ Бистриш- 
ката четворка. 7.40 Лека музика. 
7.55 Църковенъ календаръ, дома
кински съвети. 8.00 Забавна музи
ка: 1. Шведска полка (Линодъ).
2. Трикове на хармоника (Балти- 
море). 3. Куклата и таласъмътъ 
(Армандола). 4. Влюбениятъ на
ляно (Рюстъ). 5. Морски лястови
ци (Алексъ). 6. Далечната св. Лу- > 
чия" (Марио). 7. Моряшки • ударъ [ 
(Ратке). 8. На островъ Хелголандь ; 
(Тео Айнъ). 9. Еделзайсъ (Доп- I 
рансъ). 10 Асътъ на гължбитЬ, I • 
полка (***).
3.30 Край.

на Софийския
Мандолиненъ квартетъ:
1. „Виена и пакъ Виена", маршъ 
(Шрамелъ). 2. „Сърдце и цвЬ- 
тя' (Алфонсъ Цибулка). 3. „Ста 
ра сладка пЬсень" (Джеймсъ).
4. Фантазия изъ оперетата „Бо- 
качио" (Супе).

19.50 Часъ за работника:
1. Беседа за работника, 
д-ръ Анастасовъ. 2. Хуморъ 
Асенъ Камбурбвъ I “ 
ковъ. 3. С—3_,_  
4. Забавна музика.

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

21.00 Забапенъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа- 
новъ:
1. Валсъ фантазия (Глинка). 2. 
Славянски танцъ № 10 (Двор
жакъ). 3. „Фбкура на хана" (Йо 
шитомо). 4. Матината (Леонкава 
ло). 5. Ориенталско интерме
цо (Зиде).

21.30 Оперетни откъслеци:
1. Потпури изъ оперетата  

■рцвалдекото момиче" (Йеселъ).
2. Финалъ изъ II д. на опере-, 
тата „Цигански баронъ", „Той 
е баронъ’ и „Чудо да се слу- ■ 
чи" (Иоханъ Щраусъ), изп. со- | 
листи, хоръ и оркестъръ. 3. Пот I 
пури изъ оперетата „Теменуж- [ 
ката отъ Монмартъръ" (Кал-1 
манъ). 4. Потпури изъ оперета- 
тата „Парижкия животъ" (Офен 
бахъ).

22.00 Забавна и танцова музика.
(Около 22.15 
щения).

22.45 Новини.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ | 

на френски езикъ. I
23.00 Часъ за чужбина: Народни ' 

’ пЬсни, изп. групата „Българска, 
пЬсень”:
1.Кичина майка. 2. Замръкнала | 
Яна. 3. Калинка се Богу моле- I

4. Юнакъ върви презъ го- I 
5. Кога бре синко Стоя- I 
Мръкъ се’’мръкна. 7. Ко- 1 

ня яхамъ. 8. Джанъмъ бате Не- ; 
гьо.

23.30 Край.
РАДИО-ВАРНА

7.00 отъ София. 8.39 Край, 
отъ Варна: ОбЬденъ конце 
12.40 Съобщения, борси. 
Вглсове. 12.55 отъ София. 
Край. 18.00 отъ София. 18 25 отъ;

яГ\?едпазна медицина", | 
М. Ангелова. 18 35 Каме- ' 

-------------------- «ппл-------  1

и 230 м. 20 кв. 1303 кц.
20.00 Инф. 20.15 Отъ театъра
„Ла Фениче" въ Венеция

„Четримата грубиана”
опера отъ Волфъ-Ферари.

, Модеоенъ ооекстъръ. 21.10 Пъ-
ИТАЛИЯ КтСИ ВЪЛНИ

стра музика.

вокиленъ концертъ, дир. Витор- 
но Гуи. 22.45 Инф.

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц. 
и 230 м. 20 ка. 1303 кц.

20.00 Инф. 20.30 Филмови шла
гери. 21.00 Пиеса. 21.30 Духовъ 
а'нсамбълъ. 22.10 Малъкъ орке
стъръ. 22.45 Инф.

ИТАЛИЯ ккси ВЪЛНИ
Вълни 31.15 и 19.61: 8.45 Лека 
музика.
Вълни 19.61 и 16.84: 12.15” Седм. 
прегледъ на френски. 13 40 Ле
ка музика.
Вълни 19.70 и 25.51: 
мелодии.
Вълни 31.15 и 25-40: 
стъръ концертъ.
Вълна 31.15; 25.40; 19 61: 24.10 
Духовъ оркестъръ.

Г1РА1А I 4/Ц м. 120 КВ. .>38 КЦ.
16.00 Салонна музика. 16.50 \ 
Струненъ квартетъ (Моцартъ),
17.30 Бърно. 18.10 Бърно. 19.00 
Инф. 19.20- „Първиятъ проле
тени дени” — изп. малъкъ 
джазъ-оркестъръ. 20.15 Пролет
ни мелодии — оркестъръ и со
листи; ПролЪтъ (Фибихъ); Про
летни романси. 21.10 „Бохеми”, 
опера отъ Пучини; (тонъ-снимка).
22.00 Инф. 22.40 Лека
23.30 Нощень концергъ
музика: Симфония
(Сукъ). 24.15 Забавна музика.
24.30 Инф. ”24.45 Пъстра програ
ма.

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц. 
18.00 Програмата на Монте-Че- 
нери. 19.05 Лека музика (плочи). 
19.15 За любителите на джаза 
— „суингъ-мюзикъ". 19.55 Про
чути валсове и увертюри. 20.15 
Инф. 21200 Воененъ часъ. 22.00 
„Любовь съ каска” — музикал
на .комедия отъ Пашъ. 22.45 
Инф.

20.55 II, III, и IV г,- 
рата „Карменъ”.

22.45 Новини.
22.55 Танцова музика, въ паузата 

търговски съобщения.
23.30 Край.

РАДИО-ВАРНА
7.00 отъ София. 8.30 Край. 12.00 
отъ Варна: Забавна музика. 12.30 
„Егоизмъма у децата", говори М 
Енчева, учителка. 12.40 Съобще
ния, борси. 12.45 отъ София. 14.30 
Край. 18.30 отъ Варна: Часъ за

1 малките слушатели: участвуватъ: 
--------- _г____ ,  ........ П. Икономова, В. Манафова и дет 

7.30 Народна музика: 1. Събрали ската група на г-ца Дора Попова. 
лак -- с------- ___ '■* -____ « -........ 19.30 отъ Варна: Предаване за

Добруджа. 19.35 отъ София. 23 30 
Край.
ьсРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ 16.81; 
16.39; 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 
17 часа 45 минуш; вечерь: 19.85; 
15.49; 31.01; 49.83.

7.10 и 8.15 Забавна музика. 9.15 
Войнишки песни и маршове.
10.15 Любими оперни мелодии. 
12.00 Творби на Хенделъ. 12.45 
Джили пее. 14.15 Забавна му
зика. 15.30 Народни песни и 
танци. 16.45 Хоръ. 17.30 Музика 
отъ цклъ свЪтъ. 17.50 Немската 
младежи пее. 18.40 Радио-ор- 
гелъ. 20.00 Музика. 20.30 Бар- 
набасъ фонъ Гечи. 22.00 Мо- 
цартовъ концертъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
18.00 Отъ Лугано. 19.30 Детски 
часъ. 20.00 Инф. 20.10 Пролетна I
програма. 21.00 Музика отъ I
Дворжакъ. 22.45 Инф. |

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546 I

13.10 Челистътъ И. Хайду. 13.40 I 
Инф. 13.55 Г-ца А. Ростахари, ■

11.45 Емануилъ Рамбуръ I 
свири. 12.00 Танци! 13.00 и 14.15 
Забавна музика. 15.15 Опере- 
тенъ часъ. 16.45 Барнабасъ фонъ 
Гечи. 17.30 Малко кабаре. 17.50 
и 18.30 Лека музка. 19.20 Малко ; 
кабаре. 22.00 Танци!

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц. 1 
18.00 Сотансъ. 19.00 Музика. , 
20.00 Инф. 20.15 Акордеони. 
21.50 Танци. 22 35 Народни пес
ни. 22.45 Инф.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Оркестрътъ Вайдингеръ. 
13.40 Инф. 14.30 Плочи. 15.30 
плочи. 16.20 Оркестрътъ Бела

| Мелесъ. 17.10 За младите. 17 45 
Инф.. 18.00 Инф. на словашки и

I руски. 18.40 Младежки хорове 
| — препредаване отъ Академия- 

19.35 Циганскиятъ орке- 
Китъ. 20 00 Инф. на инг., 

немски и румънски. 20.20 „Това, 
коетп желае германскиятъ вой- 
никъ" — откмелекъ отъ програ
мата на германското радио.
21.10 Радио-оркестрътъ и г-жз 
Хана Хонти, пЪние. 22.40 Инф. 
23.00 Циганскиятъ оркестъръ 
Бура. 24.00 Инф. на немски, ита
лиански, английски и френски 
24.25 Танцова музика (плочи). 
1.00 Инф.

БУДА-ПЕЩА II 834/18/359
18.15 Ученически хорове. 19.15 
Циганскиятъ оркестъръ Кишъ. 
20.00 Танцова музика. 21.00 Инф. [ 
21.10 Квартетътъ Валдбауеръ —| 
Керпели изп. квартета въ ре- 1 
мажоръ отъ Цезаръ Франкъ 

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 823 кц. 
 1М. 100 кв. 160 кц. |

6.45—8.45 Утринна програма. 
12.30 Румънска народна музика 
(плочи). 13.15 Инф. 13.30 064-| 
денъ концертъ — оркестрътъ 
ЛVчеасЬарулъ. 13.50 Инф на ; 
нЬмски. 14.00 Продължение на ' 
концерта. 14.10 Инф. 14.30 Поо- 
дължение на концерта 15.00- 
Ин<Ь. 15.15 Вокална музика. 15.00 ; 
Инф. 15.15 Вокална музика (пло
чи). 18.00 Ученически часъ. 19.00 
„Бастиенъ и Бастиена" — опера 
отъ Моцартъ — изп. радио-ор
кестрътъ. 19.45 Инф. на немски. 
20.00 ИнсЬ. 20.20 Оперни арии 
/плочи). 21.00 Танцова музика , 
(плочи). 22.00 Инф. 22.20 Певци ■ 
ч певици (плочи). 22.45 Инф. не 
немски и италиански. 23.00 Опе- ; 
ретни селекции (плочи). 23.45 ; 
Инф. на френски и английски. , 
24.00—24.30 Музика (плочи)

БЪРНО 259 м. 25 мв. 1158 кц. ' 

19 30 За всички по малко — пъ
стра програма — оркестъръ и 
солисти: Полонезъ /Дворжакъ); 
Гномите (Вачкаръ); Единъ пмть, | 
песень- Кримски картини (Бре- ' 
йеръ); Кантабиле за чело и орк. ; 
(Куй); Светулките (Линке); Ктм- 
цонета за флейта и пиано (До- 
бродинекч); Любовна песень 

11-01, 1|рп^ипипи За |

и орк. (Пецни): Модерни- ■ 
ориентъ (Рустъ). 22.15 и 22.*” ,

медицина", ;
18 35 Каме- !

19.00 отъ София. |

(Блода^ъ); Приспивна песень 
чело 1 . “
ятъс. г, :

,—  Плочи.
оркестри. 21.15 Народни танци. ; Г“ ПГ»*АДЪ •«, Ю
21.30 Лъстра програма. 21.45 ’ пп --------- ---------- —
Цигански оркестъръ. П ■' »

БЕРЛИНЪ КИНГИ ВЪЛНИ 16.81:
16 89; 19.63; 19.74; 31.09: 31.38 до
17 часа 45 минути: вечерь: 19.85: 
М49- 31.01? 49.83.

7.10 Утр. концертъ.
музика. 9.25 Изъ оперетата 
вънродно издание" (Нико 
сталъ). 10.00 За всички по-мал-

23.15 |
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мартъ

на

Зй ПО-ДОБРО РЙДИОПРИЕМДНЕ 8.05 Утр. концертъ.

изп.

коментари,
Инф.

Стефа-

и

Фото-м онтажъ отъ Люм. Влади- 
геровъ

Яеаьа®
|16

нз би-
Лев-

Д1&74 М.) И ОТ1 
са (31.70 м.).

Отъ Египетъ:
(вьлни 413 м.).

5 кц.
,Меса за мъртвитЬ" (Бер- 
, 19.00 За войницитк. 20.00 

отъ Цю- 
П^сни 

22 45

Вълни 19.70 и 25.51: 14.15 Ор- 
кестрътъ Четра.
Вълни 31.15 и

БЪРНО 259 м. 25 кв. 1158 кц.
18.15 Полицейскиятъ оркестъръ [ 
маршове, полки и валсове

,ЕЦ0|до 21.25 
. м. и кяч-

РЪПГРАДЪ 437 м. 20 мИ. 63* кц.
7.19 Утр. концертъ. ' 
я Л5 Утр. концертъ. ' 

пЪснн. изп. Влал. 1 
8.45 ИнсЬ. 10.25 
10.30 Бож. служ-

13.00 За- 
Коадливата I

(Около 22.15 
щения).

22.45 Новини.
22.55 Танцова музика.
23.30 Край.

> 6715
7^5

Предаване на новини и съоб
щения на български езикъ 

Радио-София: О> _ 1339 — 
гщр! —

Отъ Германия: (Радио-Донау 

“ “ .. « отъ до
до 18.30х отъ 
отъ @5 до

На 18 мартъ т. г. (вторникъ), ‘8 
и половина часа вечерьта, въ са
лона на „Б. И. А. Д." (концертна
та зала), Женското благотвори
телно д-во „Родина" урежда го- 
лАмъ балготворителенъ концертъ 
отъ камерни творби на именития

7. Маршъ.
7.45 Инф.
8.30 Народни
Здравковичъ. I
Точно поеме.
ба. 12 59 Точно време.
бавечъ концертът
гпрача. ув. (Рпсмни): Хумореска 
(Двоожд1/ъ); Сънищата Л11«- 
манъЪ Ичч сюитата „Парения“ 
(Сибелиусъ); интермецо изъ съ
щата сюита; Нсовежка рапго- 
дия ГЛагоЪ Малка кониеотна 
сюита ГКоприджъ-ТейлоръЧ

14 00 Отъ Скопие

отъ
'ЩлцъЪ. 23.15 Инф. на
23 30 Вокална сюита за сопрано, 
▼«мори и оркестъпъ. 24 00 За- 
бтчна музика. 24.30 Инф. 24.45— 

СОТАНСЪ 443 м. 60 «в атт ми.
18.30 Войнишки часъ. 19 30 „петь 
минути солидарность". 19.35 
Плочи. 20.15 ЙнсЬ. 20.50 Плочи. 
21.00 Тпорби на Едуардъ Оц- 
ранъ. 21.25 „Канточ»тЪ Цугъ" — 
радиомонтажъ. 21.00 Хюгъ Ке- 
по, теноръ, изп. к^мичнитЬ шан- 
сони отъ Ерикъ Сати. 22.15 Со
ната за чело и пиано въ ре-ма- 
жоръ (Бетовенъ). 22.45 Инф.

ОБЪДЪ
11.30 Праздниченъ концертъ:

1. Увертюра къмъ операта „Ев- 
рианта" (Веберъ), дир. Шилин- 
гсъ. 2. Симфония № 2 въ ре 
мажоръ, оп. 36 (Бетовенъ), дир. 
Клемансъ Краусъ. 3. Концертъ 
за цигулка и оркестъръ въ ми 
мажоръ (Бахъе), солистъ Хубер 
манъ. 4. „Зарха" изъ симфо
ничната поема „Отечество" 
(Сметана), дир. Урбанекъ.

12.45 Слово отъ Йорданъ п. Или- 
евъ.

13.00 Народни пЬсни, изп. Тони 
народната седморка: 

думаше. 2. На 
бЬха. 3. Троп- 

сита. 4. Гено
5. Задала 

мал-

АНДОРА 274 м. 60 кв 1095 ЦК.
20.00 Оперети. 20.15 Акордеони

, СОФИЯ
Зарна, Стара*3агора

СУТРИНЬ
7.00 Маршове. 7.10 Леак музика. 
7.30 Народни танци и хора, изп. 
тройката на ЦвЬтко Благоевъ. 
8.00 Точно време, ободрителни 
думи, новини, църковенъ кален- 

, даръ. 8.15 Забавенъ концертъ:
1. Хопла, маршъ (Фройндорферъ).
2. И така и’ така (Фройндорферъ).
3. Презъ гори и поля (***). 4. На 
чашка (Холечекъ). 5. При селския 
бръснарь (Аушенборнъ). 6. Всич
ки слушатъ (Плесовъ). 7. НЬма ли 
тукъ столъ, мазурка (Вилхелмъ 
Волфъ). 8. Лото, ахъ ти сладка 
мишко, полка (Морзе). 9. НКмски 
момичета (Кохманъ). 10 Лунна 
нощь на Алстеръ (Оскаръ Фет- 
расъ). 8.45 Религиозна музика: 
1. „Господи Боже научи ме", изъ 
единъ немски реквиемъ (Брамсъ), 
изп. Албертъ Фишеръ — басъ, съ 
хоръ и оркестъръ. 2. Мили лесо
ве (Хенделъ), изп. Лудвигъ Гра- 
вьеръ — теноръ съ оркестъръ. 3. 
Христе, царю на славата, изъ „Те 
Деумъ” (Бруниеръ), изп. хоръ, со 
листи и оркестъръ. 9.00 Божестве 
на служба.

м.)
6.30, отъ 118-Г"
•ЗШ до 2030 
23.30

Отъ Италия: отъ ПйДЯ|до 18.15 
ХвМИи 19.70 ил. 25.51 м.); отъ 
_21ЛйГдо 21.30 (вълни 221 ,,и__ 263
м., кмси вълни 31.15 и 19.61 м.).

Отъ Англия: отъ 721.001 до 21.15 
(вълни 30.5 мЛ.

Отъ Гърция: отъ |7Т77_1 
(цд=се^|ни- <ъдми- 499 г.

Отъ Турция: отъ ДЗЗФдо 13.45 
гъ\Т^,45< до 20.00 ча-

оч 23,29 до 23.35

Съвети за селянина.
Участвуватъ: Пантелей Храновъ, 
Асенъ Камбуровъ и Петко Ни- 
ковъ

20.00 Забавна и танцова музика.
2030 Точно време, исторически | 

календари, прегледи на съби
тията, новини съобщения.

71.00 Концерти на Камерния мд- 
жки хоръ, диригентъ Георги 
Димитровъ.
ПЬсни отъ Добри Христовъ:
1. Маршъ на българскитЬ работ I 
ници. 2. Циганска пЬсень, со-1 
листъ Данаилъ Апостоловъ. 3. 
Вила сей гора, солистъ Кирилъ 
Дюлгеровъ. 4. Се запали, пиле 
Трено. 5. Добринка и слънцето 
(народна легенда).

21.30 Инструментални сола:
1. Вий сте много хубава госпо
жо (Буланже), изп. автора на 
цигулка съ съпроводъ на пиа
но. 2. Скерцо тарантела, оп 26 
(Вйенявски), изп. Тоси Шпива- 
ковски, цигулка съ съпроводъ 
на пиано. 3. приспивна пасени, 
оп. 16 (Форе), изп. Изолда Мен 
гесъ, цигулка съ съпроводъ на 
пиано. 4. Испанска пьсень (Се- 
рано), изп. Иехуди Менухинъ, 
цигулка съ съпроводъ на пиано.
5. Танцъ (Сектъ), г изп. Георги 
Куленкампфъ, цигулка съ съ
проводъ на пиано. 6 Вариации 
върху една тема отъ Корели 
(Тартини), изп. Буйонъ, цигулка 
съ съпроводъ на лиано. 7 Сере 
нада (Поперъ), изп Фмерманъ 
на чело съ съпроводъ на пиа
но. 8. Алегро нонъ брио (Гуе- 
рини), изп. Гуелермина Суджиа. 
чело съ съпроводъ на пиано.

22.00 Забавна и танцова музика.
ч. търговски съоб-

Народни п&снм

1430 Инф. 14 40 Отъ Музикална
та академия — коннеотъ на на
градените съ светосавската пре- 
ЦИЯ 19-Г1 г- Книнеотъ ГО- 
молъ ча циг''л1'л оп. 26 (БпухъУ 
изп. Яплславъ Впнаго^ч- Сп-тл 
ге-дуръ ча чело ГБлхъ'. мчп пм- 
митои Ердепи: Поепюдъ. хо- 
ралъ и фуга ча пиано ГФранкъ), 
изп. ВКра Богдановичъ: Коч- 
цертъ а-мопъ за цигулка. (Гп=- 
зх-нопъ', н-чп. Олга СтОЧНО"'”<'- 
15 40 Ичф.
17.15—19.15 Народно предачане 
Д9_15 Танцч. 70.10 Инф. 21.40 
Забавени концертъ на радип- 
ооксстра: Еппе”хигелъ, ув. (Ку- 
лау); ПполЬтна пасени (Менпеп- 
сонъ): Ловци нд бисери, фан
тазия (Бизе); Ремдчсъ безъ ду
ми (Ребиковъ^: Лешникотрошач 
ката, сюита (Чайкопски). 22.40 
ИнФ. 23.00 Отъ една кафана. 

. 23.40 Инф. 23.50 -- 1 00 Танци.

Следъ направените отъ М-вото 1 
на просвКтата проучвания относ
но радиофицирането на учили
щата въ страната, се установи, че

Френското правителство е на
редило да се забрани слушането 
на английските станции, както въ 
Франция, така и въ колониите

20.30 Песни. 20745 Джазъ. 21.00 
Милодии. |21.15^Дека=гдцузика. 
2130 Кончита Пикеръ п€еГ"21т45 

„Лрочути валсове. 22.00 Стари I 
мелодии. 22.15 Оперна музика. 1
22.45 Тино Роси. 23.00 Танци. '

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556
17.00 ,|“ 
лиозъ), 
Инф.. 20.18 Концертъ 

. рихъ. 21.00 Пиеса. 21.45
отъ Шьоксъ. 22.35 Плочи. 
Инф.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546 
9.00 Утр. програма. 9.45 
11.00 Бож. служба (протестант
ска). 12.00 Бож. служба (католи
ческа). 1330 Концертъ на град
ския оркестъръ, дир. Помаръ.
14.45 Инф. 15.00 Концертъ худо
жествени плочи и арии, изп. отъ 
Лукреция Бори и Шаляпинъ.
16.45 Квинтетъ. 18,00 Инф. на 
унг., словашки и руски. 18.15 
Програма за армията. 19.00 Ун
гарски мелодии, изп. артисти • — 
въ рамкитЬ на „Унгарската ве
чери", организирана отъ Музи
калната академия. 20.00 Инф. на 
унг., н1.мски и румънски. 20.20 
Пъстра програма — музика, пе-. 
ние и проза. 27.15 Г-ца Ванда 
Лузатоциума: Хенделъ, Бахъ, 
Паганини, Хубай, Принчипе.
22.40 Инф. 23.00 Танци. 24.00 
Инф. на немски, итол., анг. и 
фр. 24.25 Унгарски мелодии —

. ИТАЛИЯ I 411 м. 100 к« Т13 "Ц- 
145/60/1111; 163/10/1140; 492/10/610 

20.00 ИнФ. 2030 Радио-ревю, 
22.00 Концертъ на цигуларя Ен- 
рико Пиеранджели, на пианото 
Амалия Мусато. 22.45 Инф-

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 КЦ- 
и 230 м. 20 кв. 1303 кц.

16.00—18.00 (Италия I) Отъ ..Теа- 
атъръ Адриано“ оркестръть при 
Академията Св. Цецилия. 20-00 
Инф. 20.30 Пъстра музика. 21.20 
Духовъ ансамбълъ. 23.00 Моде- 
ренъ орекстъръ.

ИТАЛИЯ кжеи вълни
Вълни 31.15 и 19.61: 8.45 Сим
фония въ ре-миньоръ (Франкъ). 
Вълни 19.61 и 16.84: 12.15 Сим
фония № 8 (Бетовенъ); Силата 
на сячдбата (Верди). 13.40 Опе
ретна музика.

.РАЛИ О-СВЪТЪ“

радиофицирането на училищата ГОЛВМЪБПДГОТВОРИТЕЛЕНЪКОНЦЕРТЪ
досега напълно сж радиофицира
ни 19 гимназии и 9 основни учи
лища, отъ частично — 23 гимна
зии и 475 основни училища и че 
13376 срАдношколници и 4,500 
ученици отъ основни училища, 
едновременно, безъ да напускатъ 
класните си стаи, могатъ да се 
ползуватъ отъ радио-предавания
та на Радио-София. Установи се 
сжщо тьй, че около 16.250 срАд- 
ношколници и около 81.000 уче
ници отъ основнитЪ училища мо
гатъ да слушатъ радиопредава- 
нията въ училищните салони, ко
ридори, дворове и пр., като изле- 
затъ отъ класната си стая. Тия 
предавания ще ставатъ при осо
бена програма и отделно за уче
ници отъ гимназиите и прргимна 
зиитА въ предварително посочени 
дни и часове.

Имайки предъ очи това поло
жение, Министерството урежда 
въ съгласие съ Радио-София на- 
роченъ часъ за учащата се мла
дежи — редовно за напълно ра
диофицираните училища и пери
одично за останалитЪ училища 
съ непълна радиофикация. Така 
ще се даде възможности на уча
щите се да бждатъ въ течение 
на въпроса около народностното 
възпитание и образование и пла
номерно да разширял» своята 
духовна култура.

М-ръ-председательтъ и м-ръ 
на народната просвАта г. проф. 
Филовъ е одобрилъ да се въве
де въ най-скоро време това ра
диопредаване.

НЕОБХОДИМО ББ ЕДНО СВЕТОВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КАТО ФИЛИПСЪ чо по гр

ЛАМПАТЯ, КОЯТО ГДРАНТИРО БЕЗУПРЕЧНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ 
ЕДНА ЛДМПЯ1|МИНИВЯТЪ"ЗПМБСТВП ВСЬКД ДРУГА ЛАМПА Тягомото'

ОБАЧЕ,НЕ МОЖЕ ДА БДДЕ ЗАМЕСТЕНА,ИЗКЛЮЧАЯ СЪ НБКОЯ ДРУГА..М ИНИ В ДТБ

25.40: 16.30 Изъ 
оперите на Пучини. 17.55 Пъстра 
музика.
Вълна 31.15; 25.40; 19.61: 24.10 
Симф. музика: Румънска рапсо- 
дия (Енеску).

ПРАГА I 470 м. 420 ип. 63Я иц.
7.05 Лека музика: Утринно на
строение. (Григъ); Сутрини, ве
чери и вечери въ Виена (Супе); 
изъ 111-та малка сюита. (Микели); 
Утринни листа, валсъ (Щоаусъ); 
ПролАтни приказки (Шкворъ); 
Селска серенада (Сукъ); Поло- 
незъ (Дворжакъ): 17.55 Радио- 
оркестрътъ: Продадена неве
ста, ув. 7С?летана); Народни пес
ни: Фурианта (Сметана). 8.15 
Бърно, 19.15 Популярна програ
ма — оркестъръ и солисти: 
увертюра (Шкупъ); Азъ съну- 
вахъ (Джиндрахъ); Полка: Мело
дия (Малатъ); Песень (Ленгеръ); 
Дали това е грехъ (Фримлъ); 
Немамъ нищо (Шпилка); Есме- 
ралда, полка; (Поспишилъ); ПЬ- 
сеньта на съодцето ми заглъхна 
(Вимсталъ); На езерото (Хумлъ); 
Женитба (Руте); Господинъ Фьо- 
рстеръ (Новотни1; Ловджийско 
потпури (Хенллъ): Ние живеемъ 
елнажъ въ с*ета. маршъ. 20.35 
Чехскчте филхармоници, дир. 
Жиоакъ

111-та симфония (Героичната) 
на Потопени

Алегро кон брио — Марция фу 
небре — адажио асаи -— скер
цо — алегро вияаче финалъ — 
алегро молто). 22.15 Инф. на ис
пански. 22.30 Воененъ орке
стъръ: Маршъ (Климай: Зименъ 
валсъ (Фучикъ); Една вечери на 
Сава (Зайцък Чехска хуморес
ка (Робъ); Младежка кръвь, пол
ка; Валсъ (Янковецъ); Къмъ 
пепчта, маршъ: балетъ — интер
мецо (Охазелъ); Италиански 
м»о1чъ (Модръ); Домино, валсъ 
(УлиджъЪ Горска мелодия (Ма- 
цакъ1; Момичето отъ Моравия

испански.

миньоръ 
(Бахъ); Соната въ 
(Корели); Соната въ

Еневъ съ
1 Радка Никола 
чешмата снощи 
нали см девети 
слазя отъ планина.
сей чума. 6. Разсърди се 
ка мома.

13.30 Точно време, 
новини, съобщения.

13.50 Забавенъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа- 
новъ: .
1. Самъ съ нея, валсъ (Валд- 
то.1фель). 2. Серенада на цЬлуо 
ката (Микели). 3. Любооенъ 
лоздравъ (Елгаръ). 4. Въ тур- 
ската чайна (Зида). 5. Пъсени 
безъ думи (Чайковски).

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

ВЕЧЕРЬ

17.00 Забавна и танцова музика.
18.00 Часъ за детето:

Участвуватъ: Н. Балабановъ, гру 
пата „Дотска радости и др.

19.00 Часъ за селото: 1. Народни 
хора, изп. Софийската Коро- 
няшка група; 2) „Пижо и Пон- 
до"; 3) Раддсти за солото; 4)

РАДИОТО-ОРДЖИЕ НА МОДЕР
НАТА ДЪРЖАВА

Радиото днесъ е едно отъ най- 
силни^ оржжия на модерната 
държава. Тази идея си пробива 
пмть навсякъде. Неотдавна пра
вителството на Иракъ е натовари 
по германската фирма „Телефун- 
кенъ" да радиофицира страната.

Споредъ съобщенията на гер
манската техническа преса, въ 
края на месецъ януарий т. г. е 
билъ завършенъ и приетъ отъ 
югославянското правителство 
единъ новъ 20-киловатовъ преда 
патели въ градъ Скопие. Този 
предаватели е билъ досУавенъ и 
построенъ отъ фирмата „Телефун 
кенъ’ въ течение на войната 1940 
година. Освенъ скопския предава 
тель, до 1942 година въ Югосла
вия ще бмдатъ построени още 
два радиопредавателя — единия 
въ БЬлградъ и другия въ Загребъ 
Силата на тйзи нови радиопреда
ватели ще бжде 120 киловата. 
Мачтовата антена на бждащия 
белградски предавателъ ще бм- 
де 220 метра висока. Предавате
ля ще се състои отъ 5 отдЬлни 
студия съ една обща режисиор- 
ска маса. Освенъ това ще бм- 
датъ доставени за студиото 16 
микрофона и кондесатори, 11 
грамофонни апарати и много дру 
ги, принадлежащи къмъ едно съ 
вършенно модерно студио, кон
тролни, усилвателни и пр. апа
рати.

Какво би представлявало на
шето време безъ радио? Никога 
не бихме почувствували нуждата 
отъ радио по-силно отколкото 
въ настоящия моментъ, когато 
събитията се мЬнятъ съ свитка-: 
вична бързина и когато цКли на
роди като единъ човЪкъ се вди- 
гатъ за една борба, чий го. край 
ще измЪни непременно до не- 
узнаваемость картата "на свЬта а 
отношенията между хората.

НА ВЛАДИГЕРОВИЯ КВАРТЕТЪ
| нашъ композиторъ проф. Панчо 
Зладигеровъ, съ участието на ав-

1 тора (при рояла), г. Любенъ Вла- 
‘ дигеровъ (виолонистъ), г. Борисъ 
Янковъ (виолонистъ), г; Ангелъ 
Борисовъ (виолончелистъ) и др, 

[при програма: 1) Соната-въ ре, 
за цигулка и пиано; 2) Струненъ 
квартети оп. 34 (последната твор 
ба на Панчо Владигеровъ); и 3) 
Трио въ си-бемолъ миньоръ, оп. 4. 

Концертътъ буди още отъ сега 
голЬмъ интересъ всрЬдъ столич
ната музикална публика, най-вече 
за това, че на този концертъ ще 
бмде изпълненъ, за първи пжть у 
насъ, струнниятъ квартетъ — оп 
34.

Приходътъ отъ концерта ще б?к 
де въ полза на сиропиталища „Ро 
дина", въ което получаван» храна, 
жилище, възпитание и образова
ние повече отъ 50 млади българ
ски девици — сираци отъ вой- 
нитЬ.

Предварителна продажба 
лети при „Филхармония", 
ски 1.

изп. циганскиятъ оркестъръ Му- 
рси (препредаване). 1.00 Инф.

БУДА ПЕЩА II 834/18/359
16.05 Унгарски народни мело
дии. 18.15 Препредаване „Унгар
ска вечери", организирана отъ 
Музикал. академия. 21.00 Инф. 
21.20 Триото Мадай — Ципер- 
новски — Чеци; Соната въ солъ-

(Хенделъ); Ларго 
до-мажоръ 
ми-бемолъ 

мажоръ (Бокерини); Танцътъ 
феитЬ (Вайнеръ).

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

7.30—9.30 Утринно предаване.
9.30 Бож. служба. Т1.30 Войниш
ки часъ. 12.30 Румънска народ
на музика (плочи). 13.15 Инф.
13.30 ОбЬденъ концертъ — ор- 
кестрътъ Предеску. 13.50 Инф. 
на нЬмски. 14.00 Продължение 
на концерта. 14.10 Инф. 14.30. 
Дойна. Сухичи, ачордеонъ. 14.50 
Продължение-^" обедния кон
цертъ. 15.00 Йнф.*15.15 Продъл
жение на концерта. 18.00 То- 
ченъ часъ. 18.15 Хорътъ на мла
дежкото христиачско движение.
18.45 СпедобЬденъ концертъ — 
оркестрътъ Динику. 19 00 Ху- 

' моръ. 19.15 Поодължение на 
концерта. 19.45 Инф. на нЪмски. 
20.00 Инф. 20.20 Оркестръть Ди
нику. 20.45 Творби на Лехаръ — - 
изп. радио-оркестрътъ. 22 00 
ИнсЬ. 22.20 Танци (плочи). 22.45 
Инф. на нЬмски и италиански.
23.00 Плочи. 23 45 Инф. на фр. и | 
английски. 24.00—24.30 Плочи.
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мартъмартъ

23 40

музика, търговски

12.00

24.10
въ

търговски съоб-

ри ма-

21.30
V ,|мошс мие цар ! ■ ■■■-

Деца (Хансъ Айлботь). 7. Бибъ I 
(Демаре). о. Посдразъ

дир. Ар- 
дир.

(Павчичъ); 
товацъ). х 
фонична 
(Бетовенъ); 
(Моцартъ). 
24.15 Танци.

I 18
Ш0№ШШ1КЬ] 

1 17 мартъ |

изъ 
Моно- 

и III д.

рътъ Хаукъ. 17.30 Филмови шла , 
гери. 17.50 Лека музика. 18.00 
Фамилията Фрьолихъ. 18.30 Ве
сели звуци. 19.30 Малъкъ кон- 
цертъ. 20.00 Вж. 12.00 22.00 Фил 
мова музика.

Тан-
Унгарски мелодии за I

гарски мелодии, изп. 
ятъ оркестъръ Верешъ.

22.00 Инф. 22.20 Г-ца Родика Су- 
цо, пиано. 22.45 Инф. на немски | 
и .италиански. 23.00 Симфония | 
отъ Чайковски (плочи). 23.45 Ин
формации на френски и англий
ски. 24.00—24.30 Екзотична му
зика.

Святъ (Санк- 
■нець (Агнусъ

БЕРОМЮНСТЕРЬ 539/100/556 кц.
18.00 Радио-оркестрътъ. 19.00 
За младить. 20.00 Инф. 20.40 
„Мамзелъ Анго'. 22.10 Хорове, 
22.30 Оркестровъ концертъ ^Хен- 
делъ). 22.45 Инф.

БЪРНО 259 м. 25 кв. 1158 кц.
19.20 Народни пЪсни. 22.15 и 
‘23.15 Плочи.

„тарогати" — унгарски мелодии. I
21.10 Концертъ на оперния орке- .

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Валсъ интермецо (Кохманъ).
2. Ковачницата въ гората (Ми- 
хаелисъ). 3. Скокъ слЬпешката, 
фантазия (Планкетъ), дир. Гур- 
лить. 4. Разбрали ме? таранте
ла (Буланже), изп. автора съ 
оркестра си. 5. Испански танцъ 
(Гранадосъ). 6. Край старит! 
гробища има една кмща (Щре- 
керъ), изп. Дитрихъ квартетъ.
7. Пеперудата (Щолцъ), изп. 
Фрицъ Мюлхолцъ на китара. 8. 
На всЪкяде дюкянитЬ см зат
ворени (”*), изп. селска музи
ка.

12.30 Панаирътъ въ Бреслау и 
българското участие, говори 
Георги Винаровъ.

12.45 Изъ опери:
1. Увертюра .Вълшебния стре- 
лецъ' (Веберъ), изп. Берлин
ските филхармоници. 2. Валсъ 
изъ операта „Хензелъ и Гре- 

"‘{умпердингъ), дир. Хе- 
Пробуждането на Еле- 

изъ операта .Египетска 
(Р. Щраусъ), дир. Бушъ.

чаш- 
,3вън-

Печ- „Стопанско развитие“ 
ул. Веслецъ, 5 — 1941 —362

Забапниятъ квартетъ. На синитЬ 
орли, маршъ (Тодоровичъ). На 
Алстеръ, валсъ (Фетрашъ); Ай- 
ша, интермецо (Линдсай); Коло 
(Тодоровичъ); Щаерски Ленд- 
леръ (Пикелъ); На Босфора, ин
термецо (Линке); Чешка полка 
(Шоула).

19.30 Народни пЬсни 
пЬе Драг. Чконьовичъ; Играли 
се врани коне; Ко се оно брЬ- 
гомъ шедче; Ти ли си моя; Сьр- 
до моя; Едрене граде; Одъ да- 
насъ се драга. 20.10 Инф. 20.40 
Концертъ на цигуларя Тополски; 
Концертъ ес-дуръ (Моцартъ); 
Соната А-дуръ (Вивалди). 21.30 
„Шансони": Люсиена Боайе, Ту- 
рнеръ Лейтонъ, Тино Роси 
(плочи). 22.10 Югославянски пЬс- 
ни, изп. г-ца Бахри Нури-Ха- 
цичъ; Шансонъ (Коньовичъ); 
Марика; Шарпланинска приспив
на пЬсень (Милоевичъ); „Бе- 
харъ" (Христичъ); Зима е навсЬ- 
кмде (Райчичъ); Приспивна пЬ- . 
сень (Настасиевичъ); Пастирица

); Не съмъ знаела (Го- 
23.00 Класическа сим- 

музика: Леонора, ув.
Симфония ге-молъ 

23.40 Инф. 23.50—

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц
17;30 М. Острава.. 19.00 Инф.
19.20 ГолЬма забавна програма 
съ уч. на ,4 лисици" дуети хар- 

.. ..... / и солисти, 
на Бетовенъ, изп. 

« Дир. 
-та; 111-и 

кон 
але

на

I Кадъ си била мала Маре; СЬ- 
! щашъ ли се. 20.10 Инф. 20.40 

стъръ. --- солистка пианистката : Радио-хорътъ; Козарь (Мокря-
Зденка Чичаричъ, дир. Дохнани: ] нацъ); Есень п°ппе”
Конц. въ си-бемолъ мажоръ | /“  •— ■-лппе-
(Хенделъ); Симфония въ ре-ма- 
жоръ (Моцартъ); Концертъ 
(Хонегеръ); Торквато Т а с о 
(Листъ). 22.40 Инф. 23.00 Унгар
ски мелодии, изп. циганскиятъ 
оркестъръ Токи-Хорватъ. 24 00 
Инф. на нЪмски, итал., англ., 
френски и есперанто. 24.30 Пло
чи. 1.00 Инф.

БЪПГРАДЪ 437 м 20 км А86 “П.
7.00 Воененъ орк. 7.45 Инф.
7.55 Воененъ орк. 8 45
12.30 Забавенъ
Романска
Таенъ бракъ, ув.
Поема (Шосонъ);

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

14.30 Край.

Тодоровъ, агрономъ. 19.45 
за чело. 19.55 „Петь 
любителитЬ-филателисти. 
отъ София. 23.30 Край.

АНДОРА 281 м. 60 кв. 1069 кц. ; 
20.00 Валсове. 20.15 Танци. 20.30 ! 
Народни пКсни. 20.45 Мюзетъ. I 

'21.00 Оперетни мелодии. 21.15, 
Салонна музика. 21.30 Маркосъ 
Редондо пЬе. 21.45 Цигански 
орк. 22.00 Тино Роси. 22.15 Мю
зетъ. 22.45 Оперна музика, 23.00 
Яви и пасо-добли.

19.20 I. , .
. 19.45 Инф. на I

Валсъ Януло
Италиански часъ.

програма. ,12.30 | 
танци

БУДА-ПЕЩА II 834/18/359
20.05 „Будапещенскиятъ каме- 
ренъ хоръ". 20.25 Танцова музи
ка (плочи). 21.00 Инф. 21.10 Ун-

концсртъ на Са-1 гарски мелодии, изп. цигански-

БУДА-ЛЕЩа I 549/100/546
13.10 Оркестъръ балалайки. 13.40 
Инф. 14.30 Военна музика. 15-Зй 
Инср. 16.20 Танцова музика, 17.10 
Детски ‘/2 часъ. 17.45 Инф. 18.00 
Инф. на словашки и румънски.
18.15 Унгарски мелодии, изп- 
циганскиятъ оркестъръ Пертись.
19.30 Плочи. 20.00 Инф на ун
гарски, нъмски и румънски. 
20.20 Пиеса. 22.40 Инф. 23.00 
Радио-оркестрътъ. 24.00 Инф. на 
нъмски, итал. англ. и френски. 
24.^5 Унгарски мелодии — ци
ганскиятъ оркестъръ Рачъ. 1.00 
Инф.

БУДА-ПЕЩА 11 834/18/359
19.00 Хоръ. 20.00 ПощенцитК 
свирятъ. 21.00 Инср. 21.10 
ци. 22.10 
пиано.

ЬУаУИЬЩЪ 304 гл. 12 ни. 023 АЦ. I 
БРАШОВЪ 1875 м. 100 кв. 160 кц.

6.4з—8.45 .утринна програма. ;
12.30 Инструментална музика 
(плочи). 13.15 Инф. 13.30 ОбЪ- 
денъ концертъ — орк. <андинъ. I 
:3.50 Инф. на нъмски. 14.00 Про
дължение на концерта. 14.10 I 
инф. 14.30 Продължение на 
концерта. 15.00 Инф. 15.15 Лека ; 
музика (плочи). 18.00 
време. 13.15 Френска 
музика (плочи). 19.00

ИТАЛИЯ И 221 м. Ю кв. 1357 кц. 
и 230 м. 20 кв. 1303 кц.

20.00 Инф. 20.30 Радио-ревю.
21.15 Пъстра музика,

гъръ Дину ланди. 22.00 Оркестъръ, 
Цигуларьтъ | Странини. 22.45 Инф.
” ’■* ::з I

Януло I ИТАЛИЯ КВСИ ВЪЛНИ
-Вълни 31.15 и 19.61: 8.45 Сопра
ното Луиза Гарби; лека музика. 
Вълни 19.61 и 16.84: 12.15 III д. 
на операта „Федора" (Джорда- 
но’) 14 15 Цигуларьтъ Маланоте.
Вълни 19.70 и 25.51: 14.15 Ду- • 
ховъ оркестъръ.
Вълни 31.15 и 25.40: 16.30 Лека 
музика. 17.30 ПЬснитЬ на пла
нината.
Вълна 31.15; 25.40; 19.61: 24 10 
Изъ II д. на „Севилския бръс
нари".

РАДИО-ВАРНА
7.00 отъ София. 8.30 Край. 1 
отъ София. 12.40 отъ Варна:

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц. 
245/60/1222; 263/10/1140; 492/20/ 610 

; 19.40 Инф. 20.00 Инф. 20.45 Сим- 
фониченъ концертъ, дир Пре- 
витали. 22.45 Инф.

кв. 677 кц.
Бсромюн- 

стеръ, 19.15 Лека музика. 19.45 
Лека музика. 20.15 Инф, 21.00 
Филмови арии. 21.25 Лоти Мо- 
ролъ, пиано; Сюита оъ ро ма
жоръ (Скарлати); Рондо (Ве
беръ); Рондо-капричо (Мендол- 
сонъ). 21.50 За швейцарците въ 
чужбина, 22,00 Швейцарски во
енни ритми. 22.45(Инф.

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

6.45—8.45 Утр. прогремя 17.30 . 
Симфонични танци (плочи).
13.15 Инф. 13.30 ОбЪденъ кон
цертъ, орк. Станеску. 13.50 Ин
формации на немски. 14.00 Про- 
дълж. на концерта. 14.10 Инф.
14.30 Продължение на концер
та. 15.00 Инф. 15.15 Лека вокал
на музика (плочи). 18.00 Точно 
време; Джазъ-оркестъръ 
Сербанеску.
Ал. Радулеску.
немски. 20.20
флейта. 21.00 I

СОФИЯ
Вапвга. СтарепЗагора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Точно време, новини. 
7.30 Народна музика: I. Мамо 
хлопа тропа, изп. Атанаска Тодо
рова съ народенъ оркестъръ. 2. 
Чорбаджийска сватба, изп. орке
стъра на Кавалджиевъ. 3. Засви- 
рилъ Божилъ съ кавала, изп Гу- 
ди Гудевъ съ народенъ орк. 7.40 
Лека музика. 7.55 Църковенъ ка- 
лендаръ, домакинси съвкети. 9.00 
Забавенъ концертъ: 1. Въ 3'4 
такть презъ Тесинъ (Вилдъ). 2. 
Моника, валсъ (Хаденъ). 3. Весе
ляка Тони (***)• 4. Въ цирка, пол
ка 5. Весела пЪсень при 
валеуване (Плесовъ). 6. Цвибел- 
дорфъ (Моаръ). 7. Зимзендор- 
феръ (Моаръ). 8. Рихтсдорферъ 
(Моаръ). 9. Салваторъ, полка 
(Моаръ)
8.30 Край.

ва (Маринковичъ). 21.00 „Лепре- 
сиоз ридикюл", комедия по 
Молиеръ. 22.10 Радио-орке- 
стрътъ, съ уч. на Жарко Цвсичъ, 
отъ Операта; БалканоФония 
(Славянски); Легенда за Марко 
(Логаръ). 22.40 Инф. 23.00 Вока- 
ленъ концертъ на г-ца Сарванъ 
Чайковацъ; Свраката (Шуманъ); > 
мелодия (Шуманъ); Романсъ 
(Волфъ); Любя те (Григъ); Сере 
нада (Брамсъ); Венецианска при
спивна пЪсень (Марксъ); Мело
дия (Р. Щраусъ). 23.30 Сла- 
вянскимаршъ (Чайковски) 
Инф, 23.50—24.55 Танци.’

' ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц. • 
245/60/1222: 263/10/1140; 492/20'610

17.45 Сопраното Габриела Сал- 
вати. 20.00 Инф. 20 30 Музика за 
оркестъръ. 21 30 Филмови мело
дии, изп. модеренъ оркестъръ. 
23.00 Комедия. 22.45 Инф.

общения, борси. 12.45 Хуморъ: 
участвуватъ: П. Атанасовъ й В. 
Пуховска. 13.00 Оперетна музика. 
13.15 отъ София. 14.30 Край. 18.30 
отъ София. 19.00 отъ Варна: За
бавна музика. 19.10 Часъ за сел- 
скитЬ читалища: 1. „Нова земя" 
— впечатления отъ Добруджа — 
говори Д. Василевъ. 2. Народни 
хора и рмченици — изп. Г. Лам- 1 
бревъ —гмдулка. 3. „Пролетни | 
грижи на земеделеца", говори В | 

‘ ‘.5 Сола I 
минути за ■ 

20.00 '

орк.
орк. 8 45 Инф. 

-концертъ. 13.00 
оркестрова музика: 

бракъ, ув. (Чимарбза);
* Любовьта на 

вълшебника (Фала); Чиракътъ на 
магьосника (Дюка).

14.00 Народни пКсни 
отъ стари дни,’ изп. Станко Еле- 
синъ; Погледай ме неверице: А 
кадъ тебе любитъ не смЬемъ; Я 
ошъ чувамъ онай стручакъ цве
та; Ситну, малену не узимай за 
жену; Кадъ се сЬтимъ; Донеси 
вина. 14.30 Инф.; Забавенъ кон
цертъ. 15.00 Илия Тодоровичъ, 
чело; Мелодия (Грински); Тан- 
цътъ на вдовиците (Манопло- 
вачъ); Адажио-алегро (Славин- 
ски); Легенда (Милоевичъ); Еле
гия (Ткалчичъ); Танцъ (Коньо
вичъ). 15.30 Сюита „Бергамаски" 
отъ Дебюси. 15.40 Инф. 18.05 
Женски часъ. 18.35 Концертъ на 
радио-оркестра: Набуходоно-
зоръ, ув. (Верди); Чучулигата 
(Глинка); Сиберия, фантазия 
(Джордано); Миниатюрна сюита 
(Коутсъ); Изворътъ, балетна 
сюита (Делибъ).

19.35 Народни песни 
отъ Далмация, изп, Мирославъ 
Радичъ и Милорадъ Милоше- 
вучъ; Марицс мала; Бисеръ Яд- 
рана; Ако си пошла спати: Слу-1 
шай майко; Мандо, липа Мандо; (

моники, оркестъръ 
21.10 Творби 
чехеките филхармоници, 
Жиракъ; Леонора, ув. Ш-тс, 
концертъ це-молъ (алегро 
бро — марио — рондо __
гро). 22.00 Инф. 22.15 Инф. 
испански. 22.50 Танци. 23 15 Инф. 
на испанс.си,- 23.30 „Пазачътъ на 
фара" — моряшка балада — 
солисти, хоръ и оркестъръ. 24.25 
Плочи. 24.20 Инф. 24.45 Забавна 
музика.нична поема. 14.00 

концертъ на Миланъ 
отъ Операта; три 
„Сватбата на 
логъ на 
на едноименната 
ди). 14.30 Инф.; 
стъръ 15.00 
ленъ 
ка пукна (Жииковичъ); 
№ 1 (Настасиевичъ); Е 
(Логаръ); Омили ми (Готовацъ); 
Добра вечерь (Готовацъ). 18.50

ОБЪДЪ
12.00 Народни песни, изп. група

та „Българска песень":
1. Петлите пели не пели. 2. Ка
вали свирятъ. 3. Огреяли до 
три звезди. 4. Ищу иь у. 5. 
Църничице девойко. 6 Мома 
Латина. 7. Песень ми е пея си 
я. 8. А, бре Косга Костадине.

12.30 Проливите, говори Алех- 
сандъръ Кюркчиевь.

12.45 Оперетни откъслеци:
1. Потпури изъ оперетата „Дъ
щерята на леснимея" (Ярно). 2. 
Фантазия изъ олзретата „Про-. 
давачътъ на птици" .(Целеръ), 
дир. Макебенъ. 3. Пот.г/ри изъ 
оперетата „Принцесата на до
ларите" (Фалъ). 4. Потпури изъ 
оперетата „Виктория и нейния 
хусаръ" (Абрахамь), дир ав
тора.

'.3.15 Точно време, комонтаръ, 
новини, съобщения.

13.50 Инструментални сола;
1. Сицилиана (И. С Бахъ), изп. 
Паулъ Голдуинъ, цигулка съ 
съпроводъ на пиано. 2. Селски 
танцъ (Бетовенъ), изп Миша 
Елманъ, цигулка съ сьпроводъ 
на пиано. 3. Унгарски танцъ № 
7 въ ла мажоръ (Брамсъ), изп. 
Миша Елманъ цигулка св съ
проводъ на пиано. 4. Алегро 
еслресиво ала романца, изъ со 
ната въ до минворъ (I ригь), 
изп. Марджори Хейуардъ, ци
гулка съ съпроводъ на пиано.

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

14.30 Край.

телъ' (X] 
геръ. 3. 
на, I д. 
Елена' 
4. „Когато се седи предъ 
ка винце', изъ операта , звън
четата на еремитите' (Абтъ), 
изп. Хансъ Раймаръ, баритонъ 
съ орк. 5 Ария на князъ Игоръ 
(Бородинъ), „Напраздно сърд- 
цето ми моли за покой', изп. 
Георги Баклановъ, баритонъ.
6 ’ Ария на Нурединъ „Сладка 
доемка ме унася’ изъ операта 
.Багдатския бръснарь' (Корне- 
лиусъ), изп. Хербертъ Гро, те- 
норъ съ орк.

12.15 Точно време, коментари, 
новини, сьобщения.

13.35 Полуляренъ концертъ:
1. Рондо изъ Хафнеръ, серена
да (АЛоцартъ), 2. Унгарски маршъ 
въ до миньоръ (Шубертъ- 
Листъ), дир. Мелихаръ. 3. Вое
ненъ маршъ въ ре мажоръ, оп. 
51, № 1 (Шубертъ), дир. Мели
харъ.

БЕРЛИНЪ К«СИ ВЪЛНИ 16.81; 
16.89; 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 
(7 часа 45 минути; вечерь'; 19.85; 
25.49; 31.01; 49.83.

7.10 Утр. конц. 8.15 Забавна 
музика. 9.15 Народни пЬсни и 
танци. 10.00 Радио-оргелъ. 10.30 
Изъ оперетата „Голямото име’ 
(Кюнеко). 11.45 Хоръ. 12.00 Бер 
линскитЬ филхармоници изп. 
симфонията №7 Бетовенъ. 14.15 
Забавна музика. 15.15 Оркест-

Точно I 
камерна ; 
Флорика ' 

Поповичи пЬе мелодии отъ Фо- I 
ре и Руселъ. 19.25 Павелъ Тор- I 
пеа-обой и английски рогъ. 
19.45 \Инф. 20.00 Инф. 20.20 Сим- 
фоничниятъ радио-оркестъръ, ; 
дир. Алфредъ Александреско. | 
21.00 Продължение. 21.40 Елена > 
Аргирополь, пкние: испански, , 
италиански и френски пЬсни. | 
22.00 Инф. 22.20 Лека музика 
(плочи). 22.-15 Инф. на немски и 
италиански. 23.00 Оперни арии 
(плочи). 23.45 Инф. на френски 
и английски. 24.00-—24.30 Джазъ

БЬЛГРАДЪ 437 м. 20 кв. 686 кц. 
7.00 Утр. концертъ. 7.45 Инф. 
7.55 Концертъ. 8.45 Инф. 12.30 
Забавенъ концертъ.

13.00 Народни пЪсни 
п1е ВЬра Кокошевичъ: Едно де
войче; Василка на порта с4>д4>- 
ше; Рашетала Станка; Сите дру
гарки; Юнакъ оди; Сакамъ да 
го видамъ. 13.20 Творби на Де
бюси; Следобкдътъ на единъ 
фавнъ, прелюдъ; Морето, симфо 

Вокаленъ 
Пихлеръ, 

арии 
Фигаро".

Фалстафь изъ I 
опера (Вер- 

Воененъ оркс- 
Инф 18 25 Вокз- 

октетъ: Играли баби; Пуш- 
пукна (Живковичъ); Сюита 

Бекярска

ИТАЛИЯ П 221 м. 10 кв. 1357 кц. 
и 230 м. 20 кв. 1303 кц.

20.00 Инф. 20.30 Пиеса. 22.00 Ор- 
кестрътъ Четра. 23.45 Инф.

ИТАЛИЯ КгБСИ ВЪЛНИ
Вълни 31.15 и 19.61: 8.45 Опе
ретни селекции; сопраното Рей- 
на и баритонътъ Бернарди.
Вълни 19.61 и 16.84: 12.15 Лека 
музика.
Вълни 19.70 и 25.51: 14.25 Народ 
на музика.
Вълни 31.15 и 25.40: 16.30 Музи
ка отъ Римски-Корсаковъ.
Вълна 31.15; 25.40; 19.61: * 
Сопраното Луиза Гарби.

М. ОСТРАВА 223/12/1348 
18.10—18.53 Лека музика 
пълнява салоненъ оркестъръ.

ВЕЧЕРЬ

18.30 Часъ за семейството.
Забавна музика: 1. Поздрааъ 
отъ Шлирзоо (*”), изп. селска 

' музйка. 2. Горското дете, Шо- 
тишъ (”’), изп. дървени и сла
мени ИНСТруМСНТИ СЪ (ССИПО- 
фонъ. 3. Мюнхенски овчарски

СОТАНСЪ 443 м. 60 кв. 677 кц.
18.00 Обща програма. 19.05 За 
младитЬ. 19.25 Ритми. 19 50 Пло- 
чи. 19.50 Плочи. 20.15 Инф. 21.00 
„Малката шоколатиерка" __ ко
медия отъ Гаво. 22.45 Инф.

СОФИЯ
Варна, Стара«3агора 

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7..05 Четвъртъ часъ радиогимна- 
стика. 7.20 1очно време, новини.
7.30 Народна музика: I. Събрала
Ненка сед^нка, изп. Хумарска съ 
народенъ оркестъръ. 2. Бистриш- 
ко хоро, изп. Бистришката чет
ворка. 3. /у\еглено моме (Бобчев- 
ски), изп. Борись Христовъ съ съ
проводъ на пиано. 7.40 Лека му
зика. 7.55 Църковенъ календар», 
домакински съвети. 8.00 Забавенъ 
концертъ: 1. Хало! Тукъ Валтеръ 
Бромо (Фредъ Ралпъ-Ваптеръ 
Бромъ). 2. О! хубавь май (Иоханъ 
Щраусъ). 3 Деца на карнавала, 
валсъ, оп. 382 (Циреръ). 4. Иола 
(Феликсъ Аридтъ). 5. Дъждь отъ 
искри (Грокъ). 6. Имаше две цар 
ски /. . **' ’ "__ 7. 1 ,7_
и Бобъ '(." } п
отъ Иоханъ Щраусъ (Кургъ I олд- 
манъ-Вили Вебелъ).
8.30 Край.

ПРАГА I 470 м. 120 кя. 638 кц.
17.25 Квинтетъ за "ларинетъ и 
струненъ оркестъръ (Веберъ). 
18.05 Лека музика: Маршъ (Ку- 
шинка); Молдавски вълни, 
валсъ; Въ замъка на царя на 
планинитЬ (Линдеманъ); Детска 
сюита (Пешта). 19 03 Инф. 19.20 
Бърно. 20.00 Весела популярна 
програма: За "юрната любовь, 
маршъ (Тихи); /'.тлано патриоти- 
ко (Паронъ); Незабравка, валсъ; 
Неаполитанска мелодия (Вин- 
клеръ); Авиационенъ маршъ 
(Достелъ); Соло игра (Яковецъ); 
Характерно парче (Цихъ); Ма- 
зурка (Яначекъ); Муз. (Кмохъ); 
Маршъ (Фучикъ). 21.30 „Краль 
Лавра“, балетна сюита («жич
ка). 22.00 Инф. 22.15 Инф. на ис
пански. 22.30 Забавна музика. 
23.15 Инф. на исп. 23.30 Но- 
щенъ концертъ чехека музика: 
Народно потпури (Троянъ); Кла
вирно трио (Сметана). 24.20 
Плочи. 24.45 Лека музика.

СОТАНСЪ 443 М. 6(Г <п
18.00 Програмата на

ВЕЧЕРЬ

18.30 Забавна и танцова музика
19.00 Народни пЬсни, изп. Митен- 

ка Кунторова съ народната пе
торна:
1. Йованъ на .Рада тихомъ го- [ 
вори. 2. Залюби Мехмедъ мо- | 
митЬ. 3. Кога раста и порастна 
Димке. 4. Рече мамо да ме да
ва. 5. Кирчо на пода сЬдеше 
6. Я дойди либе я дойди.

19.30 Предаване за Добруджа.
19.45 „Стариятъ добровопецъ", 

разказъ отъ Ненчо Илиевъ. че
те Стсфанъ Сжрбовъ. I

20.00 Забавенъ 1___ '
лонния оркестъръ, подъ рмко- | 
водството на Василъ Стефа- 
новъ:
1. Гренландска сюита (Емилъ 
Жуе). 2. Ла Палома, испанска 
серенада (Ирадиръ). 3. Индий
ска приказка (Карлъ Льозе). 4. 
Баркарола (Чайковски). 5. Япон ' 
ски парадъ '(Волстедъ). I

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

21.00 Симфониченъ концертъ: 
„Мисса Солемнисъ" (Бетовенъ), 
изп. солисти, хоръ и оркестъръ, 
дир. Бруно Кителъ: Господи 
(Кирие); Слава (Глория); Верую 
(Кредо); Святъ, ......
тусъ);. Божи Ап 
Деи).

22.25 Буда-Пеща, говори Ела де 
Мегери, унгарска писателка.

22.40 Търговски съобщения.
22.45 Новини.
22.55 Репортажъ и съобщения на 

френски езикъ.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.

РАДИО-ВАРНА
7.00 отъ София. 8.30 Край, 
отъ Варна: Забавна музика. 
„Младежьта и/ театъра",

| танцъ (’”), изп. селска музика.
4. Аржентинска полка (**"), изп. 
Валгеръ Пьоршманъ на хармо
ника съ оркестъръ. 5. Има само 
едно момиче на свЬта (’*’), 
изп Имре Маджари съ своя орк. |

18.45 Разказъ, чете НевЬна Ми- 
лошева, артистка отъ Народния 
театъръ.

19.00 Забавна и танцова музика.
19.30 Князътъ на Б^ломориего — 

Момчилъ, говори Звезделинъ 
Цоневъ.

19.45'Пиеси за саксофонъ.
20.00 Концертъ на Камерния ра

дио-оркестъръ, солистъ Иванъ 
Михайловъ: Юнашки пьсни
(Асенъ Карастояновъ):
1. Интродукция. 2. Юнакъ ле
жи. 3. Замръкналъ ми е Дими- 
търъ. 4 Вино пиятъ трийсе дру
жина. 5. У село дошли хайдути. 
6. Облагала се Еленка.

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

21.00 Концертъ на Стефка Сте
фанова, сопрано:
Композиций отъ Чайковски: 1.
Да забравя така скоро. 2. День I 
ли цари. 3. Безумни нощи. 4. | 
Ария на Татяна, изъ операта | 
„Евгени ОнЬгинъ". '

) Първи квартетъ за пиано, 
цигулка, виола и чело (Габри- 
елъ Форе), изп. Анри Меркелъ, 
Алисъ Меркелъ, Гастонъ Мар- 
кезини и Елпанъ Тенронъ.

22.00 Руски романси и хорови пЬ- 
сни.

22.30 Забавна 
съобщения.

22.45 Новини.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 

на немски езикъ.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.

12.00
12.30

,____л_____  , . говори
Николай Фолъ. 12.40 Съобщения, I 
борси. 12.45 ОбЬденъ концертъ.
13.15 отъ София. 14’.30 Край. 18.30 
отъ София. 19.00 отъ Варна: на
родни пЬсни. изп. Ангелина Ба- 
ръмова съ „Приморската тройка" 
19.30 Препредаване за Добру
джа. 19.45 отъ София. 23.30 Край.

АНДОРА 281 м. 60 кв. 1069 кц.
20.00 Мюзетъ. 20.15 Оркестрътъ 
Лукези. 20.30 Филмови мелодии 
20.45 Салонна музика. 21.00 
ПЬсни. 21.15 Сола китара. 21.30 
Изъ оперетата „Жената на Тар- 
танеро", 21.45 Инструментални 
сола. 2.200 Изъ оперетата „Три 
валса’. 22.15 Музика. 22.45 
Иох. Щраусъ. 23.00 Мюзетъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
19.00 Радио-оркестрътъ. 20.00 
Инф. 21.45 Оркестъръ. 21.50 За 
швейцарцитЪ въ чужбина. 22 45 
Инф.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.10 Унгарски мелодии, изп. ци 
ганскиятъ оркестъръ Ловачи 
13.40 Инф. 14.10 Концертъ на 
радио-оркестъръ 14.30 Инф.
16.20 Полицейскиятъ оркостъръ. 
17.15 За учащите се. 17.45 Инф. 
18.00 Инф. на словашки и рус
ки. 18.15 Танци (плочи). 19-45 
„Будапещенскиятъ каморенъ 
хоръ". 20.20 Инф. на циг., нЬм- 
ски и румънски. 20.20 Квартетъ
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МОНТАЖНАТА СХЕМА НА НАШИЯ 2Ц СУПЕРЪ'
II'

8

I-1 мартъ

ЛГ
8

съ и лампи

се

14.25 На

ем.

напреже-на

конденса-

музика:

I 

12.00

орк, 
орк.

английски.
на Гершу-

нЯм- 
кон-

се 
спо- 
мре- 
вол-

съ 
на 
ски

аисоко- 
единъ 

еди-

ене ,
12.40
Кон-
при

21.00 
(инф.

30.000 
ома, 1

ома, 
ома, 
ме-

|,7|Селоу>''\.
2^5 '

2.О0ОЛ.

№ 822.
„Желозо"

I 
——2-5- 
5СЛЬ

материали

мина-
наши-

ВЕЧЕРЬ
17.00 За нашия войникъ.
18.30 Чась за детето:

ската
19.30 Предаване

на апарата
2000 ома

7.00 Военонъ
7.55 Военонъ
12.30 Забавенъ

дЯсно се

ано- | 
пео-1 

междинночестотния 
„Желозо" ?!?.’. I

МФ

I песнички; Гледай; Мо- 
Грузинска пЯсень; Сла- 
БезумнитЯ нощи (Чай- 

си); Ария изъ операта 
(Тигранианъ); две пЯс- 

„Садко" (Р. Корсаковъ);

на утринь (Вили Тайлъ). 3. Галопъ 
(Холечекъ). 4. Селски шотишь 
(Холечзкь). 5. „Руския”, оригинал
ни руски мелодии’ (Кнюмань). 6. ■■ 
Циганска пЯсень (Болди). 7. Си-1 
цилиански костюми (Глооиале) 8.' 
Последния балъ (I лааиале). 9. 
Ивета, валсъ (Ерхардъ). 10 Капри- 
чио (Ерхардъ).
8.30 Край.

I •

на хе- 
срЯдното „гор- 

се свързва съ от- 
и статора на 
двойния кон-

СОФ.ИЯ
Варна.;Стара:Загора

СУТРИНЬ
7.00 Маршъ, ободрителни думи. 
7.05 Четвъргь часъ радиогимна- 
стика. 7.20 Точно време, новини.
7.30 Народна музика: 1. Дрянов
ски хора, изп. духовъ оркестъръ.
2. Цигукъ, мигукъ, изп. Царева 
Церковска съ оркестъръ на Ка- 
валджиевъ. 3. Пайдушко хоро, 
изп. оперния оркестъръ. 7,40 Лека 
музика. 7.55 Црковенъ кален- 
дарь, домакински съвети. 8.00 За- скаТа" група Йосифъ Цанковъ. 
бавна музика: 1. Серенада на ,,30 предаване за 
езерото (Вили Тайлъ). 2. ПролЬт- н 19 45 Ноаполитански пЬсни.

на

лета (Шуманъ). 3. Имперсия 
(Владигеровъ). 4. Любовни меч
ти (Листъ).

22.30 Забавна музика; търговски 
съобщения.

22.45 Новини.
22.55 Репортажъ и съобщения-на 

есперанто.
23.00 Часъ за чужбина:

Венета Бешовишка и Гуди Гу- 
девъ, изп. народни пЯсни, съ 
съпроводъ на народната петор- 
ка:
1. Петров Петроланке. 2. Къню 
мама си думаше. 3. Ситно сит- 
нишъ, Недо Недке. 4. Мамо да 
вило май. 5. Пенкина майка. 6. 
Слънцето трепти.

23.30 Край.
РАДИО-ВАРНА

7.00 отъ София. 8.30 Край.
Варна: Забавна музика. 12.30 

„Полезно ли е умЯреното пиене", 
(Кал-|говори д-ръ

Егсртт», сопра Съобщения,
9. Днесъ пЯя | цертъ на духовата

’ единение между ротсра 
| ра! ДругитЯ два крачета

Следъ 
литЯ два 
ятъ 2+1

мегзм . I 
ектма да слушаме гря-I 
съ приемника за щеп-: 
електромембраната ще , 

предвидимъ „гнЯздо": една букса 1 
гола и една „изолирана". Тази 
изолирана букса ще се свърже съ | 
крачето съ ширмована * ........ -
’ е. изолирана жица, покрита съ ; 
метална мрежа. Тази мрежа, съ 
една жичка, ще се свърже съ ша
сито — иначе приемникътъ ще 
бръмчи.

Крачето въ дЯсно е катодътъ. 
Той е дадень на шасито чрезъ 
150 ома съпротивление и с’»хъ 
електрохимически конденсаторь 
10 микрофарада. Краятъ „—’ ще 
се даде на шасито, а краятъ „ + " 
ще се съедини съ катодното . ра
че. .

Зъ лЯво е анодътъ на триода. 
Той се съединява съ единия край 

бобината 
10.000 и 200.000 

жение. ТрЯбва да отбележимъ. • свързза съ 
че следъ редица опити се спрЯх- Точката на 
ме върху МФТ „Желозо" 692. 

Перцето . V на емг; - -■ --
на шасито. Перцето „3" се геърз 
ва, чрезь 2С0 ммФ слюдено кон- 
денсаторче -,ъ управителнатз ре
шетка на тр1 ьднета часть - кра
чето въ срЯ/.ата, горе. С чщотс 
краче се св »рзеа съ катода чрезъ

СПИСЪКЪ НА

само за тебе, изъ филма „Сърд 1 флота на Н. В. 13.15- отъ София, 
изп. ‘ 15.00 Край. 18.30 отъ София. 19.30 

отъ Варна: Предаване за Добру
джа. 19.45 Неаполитански и испан
ски пЯсни. 20.00 Концертъ на Ма- 
тей Матеевъ, цигулка. 20.30 отъ 
София. 23.30 Край.

БЕРЛИНЪ КгйСИ ВЪЛНИ 16.81: 
1о.69: 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 
17 часа 45 минути; вечерь: 19.85; 
25.49; 31.01; 49.83.

7.10 Утриненъ концертъ. 8.15 За 
бавна музика. 9.15 . Изъ „Фра- 
скита" (Лехаръ). 10.00 Ил за Об- 
ричъ. 10.15 Хелмутъ Церникъ, 
цигулка. 12.15 Пъстра програма. 
13.00 Забавна музика. 14.15 Ле
ка музика. 16.00 Вж. 10.15 16.45 
Изъ оперетната „ГолЯмото име" 
(Кюнеке). 17.30 Плочи. 17.50 Вж. 
10.15 18.40 Дивертименто. 19.20 
Любими оперни мелодии. 20.00 
Оперетенъ концертъ. 22.00 За- 

| бавенъ концертъ.

съ оркестъръ. 5. Потпу- 
пЯснитЯ на Шърлей Тем 

пълъ изъ филма „Дилитлесъ 
(•••), изп. близнацитЯ Хендер- 
сонъ съ оркестъръ. 6. Не мога 
да цЯлувамъ безъ любовь, 
валсъ изъ филма „ЦвЯтето на 
Хавай" (Абрахамъ), изп. Марта 
Егертъ, сопрано съ оркестъръ. 
7. Искамъ сърдцето ми да при
надлежи за тебе, изъ филма 
„Русата Карменъ" (Гроте), изп. 
Марта Егертъ, сопрано съ орке- 
стьрь. 8. О, не пропускай ща
стието следъ менъ" изъ филма 

„Царицата на чардаша" (" 
манъ), изп. Марта Егертъ, сопра 
но съ оркестъръ. У. Д---

Село
Дали 

Тодорке; Кашо; Пипа
но; Како че минешъ. 20.10 Инф.

Отъ БЯлградската Опера 
въ 22.40 и 23.40)

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц. 
245/60/1222; 263/10/1140; 492/20/610 

19.40; Музика-. 20.00 Инф. ‘20.30 
„ВлюбенитЯ", комедия отъ Гол- 
дони. 22.10 Концертъ на сопра- 
но'то Мария Тереза Педикони: 
изъ „Олимпиада" (Вивалди); Кан 
цонета; ария (Галупи); Градини- 
тЯ на Уалата (Сантоликидо); Ма- 
дригалъ (Токи); Венецианска хар 
мония (Роселини); Св. Иоанъ 
(Томазини); Две сициалиански 
народни пЯсни (Муне);. Отчаяна
та- (Наполи); .СрЯдъ. лозята (Ал- 
банезе).

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц. 
и 230 м.’ 20 кв. 1303 кц.

20.00 Инф. 20.30 Оперетни се
лекции, дир. Арланди. 21.15 Сим 
фонична музика. 22.00 Орке
стъръ.

ИТАЛИЯ КУпСИ ВЪЛНИ
Вълни 31.15 и 19.61: 8.45 Ду
ховъ оркестъръ; лека музика.
Вълни 19.61 и 16.84: 12.15 Сим
фонична музика.
Вълни 19.70 и 25.51:
родна музика.
Вълни 31.15 И 25.40: 16.30 II сце
на изъ III д. на операта „Джо- 
конда" (Понкиели). 17.30 Лека 
музика..
Вълна 31.15; 25.40; 19.61: 24.10 
Флорентински пЯсни.

ПРАГА / 470 м. 120 кв. 638 кц.
17.30 М. Острава. 18.10 Попу
лярна програма. 19.00 ‘ Симф.
19.00 Инф. 19.25 ГолЯмо народ- - 
но потпури — оркестъръ, хоръ 
и солисти. 20.00 Препредаване 
отъ зала „Сметана" — голЯмъ 
концертъ на творби на Двор- 
жакъ, съ уч. на чехскитЯ арти
сти, дир.: Талишъ; Хусити, драм; 
увертюра; Една демонстрация; 
Пе Деумъ — за сопрано, бари- 
тонъ и смЯсено хоро; Симфо
ния Де-дуръ. 22.00 Инф. 22.15 
Инф. на испански. 22.30 Плочи.
23.15 Исп. инф. 23.30 НЯмска му
зика; Рионци, ув. (Вагнери); 
Сбогуването на Вотанъ и Въл
шебството на огъня (Вагнеръ); 
Смърть и просвЯтлонио (Р. Щра- 
усъ). 24.30 Инф. 24.45 Духова 
музика.

даватъ всички

(Р) и 
ома се 

високото напрежение, 
съединението на две- 

се дава на ша- 
) см. конденсатор- 

и чрезъ 10.000 см. се свързва 
съ крачето въ лЯво, зъ долната 
часть на цокъла (решетката на 
пентода), което отъ свс>. сбрана, 
е дадено на шасито чрезъ съпро
тивлението 0.5 (500.000 ома). Дру-

__________ МАТЕРИАЛИТЪ
Бпокъ „Желозо" 1911 А. С1
Междинночестотснъ трансфор

матори „Желозо" 692 или 693.
Двоенъ конденсаторь 2X465 

ммФ „Желозо" № «■>*>
Високоговорители 

2\У5, 2000 ома.
Сиповъ трансформаторъ „Же

лозо" № 5554.
РазпредЯлитсль 

името.
Потенциомстъръ 10.000 ома съ 

прекмевачъ и копче.
Твърдъ въртящъ се 

торъ 500 см. съ копче.
2 цокъла „епропсйски-мсталъ".
1 цокълъ „европейски — чер

вена серия”.
2 електролита по 8 МФ.
1 електрохимически конденса- 

торъЮ МФ („сухъ”).

гиятъ край на реакционната бо- 
бинка се дава на статора на ре
акционния конденсаторь 530 см 
чийто роторъ (перцето свързано 
съ пружинната) е заземени. Да 

1 се внимава да не става кжсо съ- 
з и стато

ра! ДругитЯ два крачета сж кра
ищата на жичката — едното се 
заземява, другото се дава на 6.3 
волта. И най-сетне крачето най- 
вн дЯсно е анодътн на пзнтодна- 
та часть.

Високогов< 
,Желозо"

отъ

| говори д-ръ Г. Хрисчевъ.

] Съобщения, борси. 12.45
з музика

13.10 ПлОчи. 13.40 Инф. 14.30 
Циганскиятъ оркестъръ Сурани. 
15.30 Инф. 16.20 Цигуларката Ж. 
Нарци. 16.45 Творби на Листъ за 
пиано — изп. г-ца М. Чекели; 
Концертенъ етюдъ; Валсъ-им- 
промптю; ' Балада въ си ми
ньори. 17.45 Инф. 18.00 Инф. на 
словашки и руски. 18.45 Радио- 
оркестрътъ. 19.30 Вокаленъ кон
цертъ на Никола Цвеичъ, отъ 
БЯлградската опера: Черквицата 
(Адамичъ); Слънчевъ л?кчъ (Ми- 
лоевичъ); Есенна пЯсень (Наста- 
сиевичъ); За винаги (Райчичъ); 
Видение (Скерянцъ); Баща и 
синъ (Тайчевичъ); До каменната 
врата (Сирола); Хазайката Яна 
20.00 ^4нф. на унг., нЯмски и 
румънски. 20.20 Джазъ. 21.00 
Оперни откгяслеци — уч. орке- 
стрътъ и хороветЯ на кралската 
опера, дир. Фридлъ. 22.40 Инф.
23.00 Унгарски мелодии — изп. 
циганскиятъ оркестъръ Олахъ. 
24.00 Инф. на нЯмски, итал., ан
глийски и френски. 24.45 Тан
цова музика (плочи). 1.00 Инф.

БУДА-ПЕЩА II 834/18/359
20.00 Концертъ на „трамвайния" 
оркестъръ. 21.00 Инф. 21.10 Со
ната за соло чело (Кодали) — 
изп. К. Маджаръ. 22.15 Танцова 
музика.

БУКУРЕЩЪ 364 м. 12 кв. 623 кц. 
1. Соната (Скарлати). 2. Нове- БРАШОВЪ 1875 м. 100 кв. 160 кц. 

6.45—8.45 Утринна програма. 
12.30 Увертюри (плочи). 13.15 
Инф. 13.30 ОбЯденъ концертъ — 
орк. Маташе. 13.50 Инф. на нЯм
ски. 14.00 Продължение

1 церта. 14.10 Инф. 14.30 „Таназе" 
15.00 Инф. 15.15 Танци (плочи. 
18.00 Точно време; концертъ ду
ховна музика — хорътъ „Кар
менъ". 18.30 Западни „л^отети" 
(плочи). 19.15 Ан. Теодореску, 
цигулка. 19.45 Инф. 20.00 Инф.
20.20 Силвия Сербеско, пиано 
21.00 Германски часъ. 22.00 Инф.
22.20 Хорове (плочи). 22.45 Инф. 
на нЯмски и италиански. 23.00 
ПъстрА музика (плочи). 23.45 
Инф. на френски и 
24.00—24.30 Творби 
инъ (плочи).

>.30 ЧаьЬ ■
Участвуватъ: Н. Балабановъ, дет | БУДА-ПЕЩА I 549/100/546 
ската гоупа Йосифъ Цанковъ. 1 <злп м..„

Добруджа.

20.00 Забавенъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ » Стефа- 
новъ: 
1. „ЦЯль Парижъ", валсъ (Валд 
тойфелъ). 2. Италианска сере
нада (Шебекъ). 3. Модерна ба
летна сюита (Армандола).

20.30 Точно време, исторически 
календари, прегледи на съби
тията, новини, съобщения.

21.00 Цикъпъ Велики компози
тори:
Брамсъ — 1-ви концертъ:
I — Струненъ квартети; оп. 51, 
№ 2, изп. Банбаумъ квартети: 
1. алегро нонъ тропо; 2. андан- 
те;,3. квази менуето;' 4. фи
нали. II — пЯсни: 1. За вЯчната 
любовь, изп. Лоте Леманъ. 2. 
а) Сафична ода; б) Ковачътъ, 
изп. Ева Вибенбергъ, алтъ. 3. 
На славея, изп. Еми Бетен- 
дорфъ. 4. Майска нощь, изп. 
Джонъ Манъ Корманъ, -^еноръ. 
5. Все по-тихъ става съньтъ ми, 
изп. Елена Герхардъ. 6. Синьо
то око, изп. Мария Йорица. 7. 
Приспивна пЯсень, изп. Розълъ . 
Сегердъ, сопрано. 8. Въ горска 
та самота, изп. Джонъ Макъ 
Корманъ, тенори.

22.00 Концертъ на Теофана Кал
чева, пиано:

само за теое, изъ щилма „V 
цето ми те вика" (Щолцъ), 
Марта Егертъ, сопрано съ ор- 
кестьрь. 10 Откъслеци изъ 
филма „ЧернитЯ рози" (Шрьо- 
деръ), изп. Лилианъ Харвей.

13.15 Точно време, коментари, 
новини, съобщения.

13.35 Популяренъ концертъ: 
Прелюдии, симфонична поема 
(Листъ), дир. Менгслбергъ.

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

14.30 Народни пЯсни, изп. Иванка 
Христова съ народната седмор- 
ка:
1. Събрала Инго. 2. Бре Иване.
3. Росице росна росице. 4. Ма 
ри Радо бЯла Радо. 5. Седнали 
ми е юнакъ. 6. Я си ми дайте.

, 15.00 Край. • -

ОБЪДЪ

12.00 Маршове:
12.15 Забавна музика:

1. Вечерната пЯсень на птичето 
(Дерксенъ), изп. Херберть Хер- 
тагрампфъ на вибрафонъ съ 
оркестъръ. 2. Фластеръ маршъ 

пЯние (’•'), изп. оркестъръ 
Вили Кругъ. 3. Горнобавар- 

___ поздрави (”’)> изп. Максъ 
Рощокъ на цитра. 4. Танци на 
вурлицки органъ, шлагерни пот 
пури (’”), изп. Ернстъ Фишеръ 
на органъ. 5. Лендлеръ изъ 
Цугшпице (”•), изп. селска му
зика. 6. Момичето отъ плани
ната (Симсонъ).

12.45 Изъ тонфилми:
1. Имамъ ли, или нЯмамъ пари, 
пЯсень изъ филма „Пигмали- 
онъ“ (Макебенъ), изп. Жени 
Юго. 2. Какво ми е грижа за 
свЯта изъ филма „Синьото не
бе" (Абрахамъ), изп. Марта 
Егертъ, сопрано съ оркестъръ. 
3. Отъ днешниятъ день, свЯтътъ 
прави праздникъ за мене, изъ 
филма „Кайзервалсъ" (Дос- 
талъ), изп. Марта Егертъ, со
прано съ оркестъръ. 4. Единъ 
валсъ за тебе, валсова пЯсень 
изъ едноименния филми (Май- 
зенъ), изп. Хербертъ Гро, те
нори 
ри отъ

!людени конденсатори 50, 200 
и 500 ммФ,

Книжни конденсатори; 300 
1000 см., 5.000 см., 2 по 10.000 
см., 2 по 0.1 МФ.

Съпротивления: 2 по 150 
10.000 ома, 2 по 
50,000 ома, 200,000 
гомъ.

Две букси изолирани, две голи; 
20 см. бронирани шнуръ. Монта
жна жица, изолационни тртби, 
6 винтчета 1/8 съ гайки.

Една реакционна бобинка (40 
нааивки жица 0.25 върху трмба 
8 мм. на една широчина 5 мм. — 
машинна или рячна „на купъ" на 
мотка).

Шаси и скала (съ български над 
лиси и показалецъ на въпнитЯ].

Лампи ЕСН11 — ЕСЕ11 — А21 
„Филипсъ".

Ако и 
чрезъ кон- ' мофонъ 

людено) съ I села на 
статора на друга- 

коьденса- 
кон- 

направс 
върху

зорительтъ I 
е „Желозо" 2\У5, съ 
възбудителна бобина.

. Тъй като повечето начинающи 
' радиолюбители не знаятъ какъ 
I се монтира изходящиятъ транс
форматоръ върху високоговори
теля, всички свръзки означихме 
върху рисунката. Двата меки ме
тални отвода отъ трептящата бо
бинка свързваме съ двата кичеи 

{ отвода на изходящия трансфор- 
маторъ. Отводътъ въ лЯво на изх. 
трансформаторъ — горенъ — се

I свързва съ анода на пентода. 
I Другиятъ горенъ отводъ, въ дЯс- 
! но, се съединява съ черния от

водъ на възб. намотка на висо
коговорителя и положителния 
полюси на електролита 8 МФ, 
чиято обвивка . („—в) се за
земява при монтирането върху 
шасито. Този полюси е източни- 
кътъ на високото напрежение, на 

жица — I който се даватъ всички отводи 
' за „ + ’.

Червениятъ отводъ на 
говорителя се дава на 
другь електролитъ 8 МФ и 
ния край на жичката на тркоиз- 
правителната лампа.

Конденсаторътъ 5000 см. свър
зва анода съ

Силовиятъ трансформаторъ е 
„Желозо’ 5554. Първичната му 
има 6 отвода, отъ които първитЯ 
петь се даватъ на една разпре- 
дЯлителна плочка:

Черенъ = 220 волта;
Синъ = 160 волта;
Зелени = 140 волта;
Жълти ~ 125 волта;
Червени = 110 волта.

Единиятъ край на шнура за мре 
жата ще се свърже съ плъзгача 
на разпоедЯлителя, който ще 
постави на съотв. контактъ, 
реди мрежата. (Въ София 
жата ще се включва въ 160 
та).

Същевременно, този плъзгачи 
е дадени на шасито чрезъ единъ 
конденсаторь 10.000 см.

Колкото за бЯлия отводъ, той 
се дава на прекъсвача на мре
жата, вмонтиранъ въ самия по- 
генциометъръ за силата 10.000 
ома: при завъртването мрежата 
се включва въ приемника.

Двата оранжеви отвода на вто
ричната се свързватъ съ анодни- 
тЯ на токоизправителната лампа. 
(ГЯ даватъ високото напрежение). 
Общиятъ минуси — кафявиятъ 
отводъ — се заземява.

Двата бЯлосини отвода се да
ватъ на жичката на лампата, спо- 
редъ схемата.

Единиятъ бЯло-жълтъ отводъ се 
запоява къмъ шасито, а другиятъ 
се съединява съ отводитЯ „6.3 
волта’ на лампитЯ ЕСН11 и ЕСЛ11 

Планътъ на шасито, настройката 
и пр. ще дадемъ въ идущия брой.

кавказки 
мъкътъ; 
веятъ; I 
КОВСК1 * 

„Анушъ" 
НИ ИЗЪ „---- -- — х. - ,
Запорожецътъ задъ Дунава (Гу- 
лакъ).

14.00 -Народни пЯсни
пЯе Нада Александровичъ;; 
Слънце ярко; Мъгла пала; А 
што живимъ; ТЯсно ми го скрои; 
Расла ми титра и неранджа; 
концертъ. 15.00 Нада Бранко- 
павичъ, пиано: Соната це-дуръ 
(Бетовени); Гавотъ ефъ-дуръ 
(Батисто — Мартини); Соната 
це-дуръ (Скарлати). 15.30 „Стра
данията на Св. Себастианъ“, 
симф. откъслеци (Дебюси). 
15.40 Инф. 18.15 Септетъ за ци
гулка, виола, чело, басъ, клари- 
нетъ и рогъ (Бетовени). 19.10 
„Ню-Йоркската хубавица" (Кер- 
керъ), изп. воененъ орк.

19.35 Народни пЯсни 
пЯе Павле Антоновичъ; 
Карамани; Те кажуваетъ; 
знаешъ

като описахме въ 
броя какъ работи 

2+4 супери, сега можемъ да 
дадемъ монтажната му схема.

Както се вижда отъ тая схема, 
цоклитЯ на лампитЯ съ изобра
зени като гледани отдолу. Щри- 
ховетЯ означаватъ запойка къмъ 
тенекиеното шаси. Радиостроите- 
льтъ трЯбва да знае, че шасито 
не служи само за монтирането на 
частитЯ: то е общиятъ минусъ на 
цЯлия приемникъ.

Буксата, въ кояуо се включва 
антената, е изолирана, т. е. не е 
въ електрически контактъ съ ша
сито. Тази букса, чрезъ единъ 
конденсаторь 1000 см., се свърз
ва съ отвода № 2 на блока „Же
лозо 1911 А". Колкото за букса
та за земното съединение, тя 
е отъ типа "гола„, т. е. се докос
ва направо къмъ шасито.

Цокълътъ на ЕСН11 е „европей 
ски — за метални лампи". Гой 
има две групи крачета — „•ор
ни" (3) и долни (5).

Управляващата решетка 
ксодната часть е 
но" краче; то 
вода „1" на блока 
едната секция на 
денсаторъ „Желозо 822" (безраз
лично коя секция). Крачето въ 
дЯсно е катодътъ: той е даденъ 
на шасито чрезъ единъ конден- 
саторъ 0.1 МФ. ТрЯбва да отбе- 
лежимъ, че нЯкои конденсатори 
иматъ черенъ пръстени на обвив
ката до единия си край — тази 
край, имено, трЯбва да се даде 
на шасито. Същото краче, чрезъ 
едно съпр. 150 ома свързваме съ 
единия отводъ ка потенциометъ
ра 10.000 ома. ДругитЯ два отво
да съ заземени. Този потенцио- 
метъръ, именно, ще служи за ре
гулиране силата на приемането.

Крачето въ лЯво о заслонъгь 
Той е дадонъ на шасито чрезъ 
0.1 МФ конденсаторь и 30.000 
ома съпротивление, а на високо
то напрежение (+) чрезъ едно 
съпротивление отъ 50.000 ома.

Въ „долната" група, крачето 
най въ лЯво со дава на високото 
напрежение чрезъ 30.000 ома и 
чрезъ едно кондонсаторчо 500 
ммф. (слюдено) съ отвода № 4 на

БЪЛГРАДЪ 437 м. 20 ко. 686 кц.
----------  7.45 Инф.

8.45 Инф.
концертъ. 13.00

ДвоРуска популярна

—| /
оракжъ --- —«=

. — >6.3у 
_ !!{=* 4илТЬ'

Селото 551>ч

„Желозо" и лампи „Филипсъ"

блока. Крачето въ дЯсно се сври-| едно съпр'*»* чп.чение 1 
зва съ катода чрезъ едно сьпро- ж 
тивлений 50.000 ома и I, 
денсаторче 50 ммФ (слюдено) 
отвода № 3 и 
та секция на двойния 
торъ. Роторътъ на двойния 
денсаторъ се заземява 
още при. монтирането му 
шасито. За по-голЯма сигурность, 
обаче, може да се запои къмъ 
шасито, съ парче по-дебег.а жи
ца, медната пластинка между 
дветЯ секции.

Следващето краче на лампата 
е единиятъ край на жичката, кой
то се съединява съ шасито Дру
гото краче се дава на „6.3 вол
та" на трансформатора.

Крачето въ най-дЯсно з 
дътъ. Той се съединява съ 
цето „6" на 
трансформатор» 
Перцето „2" на МФ трасфома-; на реакционна 
тора се дава на високото напре-1 чрезъ 

ТрЯбва да отбележимъ. ■ свързза

| тЯ съпротивления 
■щия са дава ] сито чрезъ 300 '■ 
3" се гвърз че и <пп

40
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ФРЕДЕРИКЪ ШОПЕНЪ
най-

е

Е. Сондакъ

тукъ,

Люб. Ивановъ

не и.това!

и други освенъ

тия

Издание на книгоиздателство „Радно-св1>тьм
КАВЮ-ДУЕБТ — 8оПа, Оопс1ико\у з1г. 23. Те1ерЬ. 2-55-90

глава, но тя прекара 
подъ 
бЯше

ком- 
пиа- 

на

е 
най- 

обла

та в а и
разгръщането 

нито

„Пи- 
Фи- 

добре защо

увличаща
страшно богатство 

страшна огнена вихруш- 
чувства, избликващи ед-

з другия день 
„Търговска" 

удивителна

| аи, ако на рожденния день на 
мадамъ Брикетова, двамата изо
бретатели не бЯха открили, че ду 
митЯ, казани отъ Фифи: „Ела 
близо. Прегърни ме. Ахъ, ти 
тъй студенъ къмъ мене", съ

— Върви при другия!
— Я не се занасяй, -— отвърна 

тя и го хвана за ръката. — Тък
мо сме намерили удобно мЯсто!

Фифи се опита да го целуне, 
но той изви глава.

— Не искамъ цЯлувка отъ 
осквернени устни. Отъ днесъ на- 
татъкъ вече знамъ какво да пра
вя!

Той изви 
ръчичката си подъ мишницата 
му, където му бЯше гъдела.

Обяснението продължи 5 мину 
ти. Следъ традйционнитЯ клетви 
за „вЯрность до гробъ", Фифи 
сложи глава на гърдитЯ му и той 
ревизира бъдещитЯ си отноше
ния къмъ нея съ нЯжна цЯлувка.

(Вмъкнахме горния глупавъ ди- 
алогъ, за да покажемъ, че и ние 
притежаваме способность да над 
ничамс въ душевния миръ на гс- 
роитЯ си).

Чорвсйчото на съмнението, оба 
че, задълба душата но Ямбовъ 
следъ тази тревожна нощь. На
стилаха нови неспокойни дни за 
него. И очитЯ му (две порцела
нови кокарди) може би щЯхо до 
пролЯятъ много още излишни ду-

смисълътъ
1 самия 
■ реши- 
човЯкъ,

младостьта си е 
голЯми дЯла, чув 

: живЯлъ повече от- 
действителность; и 

дълбоката възрасть 
безъ дълбоки дЯла е лишена въ 
същность отъ действителна дъл
бочина.

Така е съ музиката, така е съ 
художествената1 литература, така 
е съ човека: колкото повече има 
дълбочина и живо разгъване 
на безсмъртни идеи, толкова е 
по-живо чувството, че мярката 
на обикновеното време е заме
нена съ една друга мЯрка, мяр
ката на вътрешното време, която 
определя нещата не по тЯхния 
външенъ обликъ, а по съществу- 

.ването на една действителна 
ценность, по-богата и по-вЯчНа 
отъ мимолетната украса на фор
мата.

стои работата 
добре запознатъ 

слушатель: една 
изпълнение трае 
минути, може да 

му се стори наистина доста дъл
га и то съвсемъ не отъ досада, 
ала само защото тя носи въ се
бе си и увличаща мелодична 
линия, и страшно богатство отъ 
идеи, и 
каа отъ
но следъ друго, — чувства дъл
боки, силни, оригинални и непод 
правени. Тогава това, което пре
живява слущательтъ е толкова 
сочно, пъстро и разнообразно,

тогава той създава своитЯ 
значителни творби.

За разлика отъ много други 
композитори, чисто творчество 
обхваща всички музикални видо 
ве. Шопенъ се ограничава въ ед
на область, областьта на пианото. 
Неизчерпаема творческа фанта
зия, както и изключителното да
рование да отразява въ музика
та дълбочина и разнообразие на 
чувствата, помагатъ на компози
тора да открие нови изразителни 
срЯдства чрезъ инструмента, кой
то той владЯе до съвършенство.

Характерна черта за музиката 
на Шопена см настроенията, кои 
то включватъ въ себе си всички 
багри и .тонове на човЯшкитЯ 
чувства — отъ задушевната, неж
на лирика, та до страстни пори
ви и дори мрачно отчаяние.

Разнообразниятъ свЯтъ отъ 
емоции, тЯхното тънко и изящно 
претворяване, искреностьта и 
простотата, и всичко това съеди
нено съ духа на най-съвършенъ 
форте-пианенъ стилъ, ето кое 
напълно ясно обуславя тая голЯ- 
ма популярность, съ която за
служено се ползува творчеството 
на Шопена.

по-
СИ 

тъй студенъ къмъ мене", см би
ли казани отъ нея — на кучен
цето Сиси въ крайната стая, ве- 
черьта ца юбилея на баща й.

— Какъ може да се заблуди 
човЯкъ при опититЯ, — каза й 
същата нощь Ямбовъ, бършейки 
сълзитЯ • съ кърпичка. Про
сти ми Фифи, сгрЯшихъ! Никога 
вече нЯма да се> съмнявамъ въ 
твоята вЯ’рность. Прости ми, про
сти! .

На другия день Фифи срещна 
по „Търговска" младежъ, който 
имаше удивителна прилика съ 
Клеркъ Гейблъ. Тя тръгна следъ 
него. Нопознатиятъ се отби въ 
Радомирската бозаджийница сре
щу джамията и пи боза. После 
кривна по „Пиротска" и влЯзс въ 
одинъ магазини за чанти. И тя 
влЯзо следъ него. Поиска да види 
една чанта, но но й хареса, защо- 
то по „Пиротска" продавали са
мо старомодни вещи. Харесаха 
й, обаче, МустачкитЯ и носа

тебе, но
_ ?

'— Значи ... 
мене?!

Фифи пакъ се изкикоти.
— Шегувашъ ли се или сери

озно , говоришъ, Муци!
— Заловихъ те!

I — ?
— Съ ушитЯ си чухъ презъ сте 

нитЯ, отъ 14 метра разстояние. 
' Фифи, презъ ума на която пре 

мина, че \Ямбовъ е научилъ за 
любовнитЯ й връзки съ машино
писеца, се успокои.

— Какво си чулъ?
— Снощи люоовникътъ ти ‘бЯ

ше на банкета у васъ и останали 
съ него насаме, • ти м^ шепнЯше 
нЯжни любовни думи.

—'У насъ ли? Та кой е той?
— Знаешъ много добро, кой е, 

безсрамнице! Чухъ, когато поиска 
да те прегърне.

— Никому не съмъ казвала подо 
бно нЯщо! Изглежда, че ти още 
ие си дошолъ на себе си отъ но 
щесъ или пъкъ електричеството 
те е хванало, — и тя направи съ-, 
ответно движение съ ръка около 
главата си.

новооткрития по „Търговска" 
Клеркъ Гейблъ, заговори съ него 
и когато излЯзоха отъ магазина, 
тръгнаха заедно. При разговора 
имъ той заяви, че билъ шлосеръ 
че предпочиталъ кината, намира
щи се . по „Христо Ботевъ" и че 
квартирата му била наблизу — 
презъ три улици. За да не поми
сли, че е отъ „съмнителнитЯ", 
Фифи предупреди шлосера, че 
тая вечерь трЯбвало да се- при
бере по-рано въ къщи, но че на 
другия день следъ обЯдъ била 
свободна. ..

Нощьта Фифи прекара въ меч
ти по мустачкитЯ на новооткри
тия Клеркъ Гейблъ и на другия 
день, въ уречения часъ, се сре- 
шна съ него предъ халитЯ. От
биха се въ Радомирската боза
джийница и пиха боза. Шлосе- 
рътъ плати и тръгнаха по 
ротска"... за жилището му. 
фи знаеше много д 
отива въ него. Прекараха тамъ 
около часъ и половина. Преди да 
излЬзатъ, Клеркъ Гейблъ отвори 
чантичката й, и скритомъ пусна 
иъ нея 20 лева — повече не мо

но | жа да отдЯли. (следва)

Италианското правителство 
организирало конкурсъ за 
интесерни постижения въ 
стьта на радиотехниката.

Японското радио предаав ин
формации на 68 езици.

Годншенъ або
наменти 100 лв. 
за 52 броя. За 
1н год. — 60 лв. 
Пощенска чеко
ва смЪткл 2382.

На 22 февруарий т. г. се из
пълниха 131 години отъ рожде
нието на Шопена, съ чието свЯт 
ло име се свързва една отъ най- 
поетичнитЯ страници изъ история 
та на музиката на Х1Х-то столЯ- 
тие.

„ВсЯко произведение на Шо
пена те въвежда сЯкашъ въ нЯ- 
какъвъ новъ прекрасенъ свЯтъ", 
— пише единъ отъ биографитЯ 
на безсмъртния пианистъ и I 
позиторъ, а най-великйятъ 
нистъ, другарь и почитатели 
Шопена казва за него, че всЯка 
негова чота е зърно паднало отъ 
небето.

Шопенъ е роденъ на 22 фев
руарий 1810 год. ДетскитЯ и юно 
шески години той прекарва въ 
Варшава. Едва още осемь-годи- 
шенъ, той се явява за първи 
г.ъть на концертната . естрада. 
Къмъ това време се отчасятъ и 
неговитЯ първи опити да твори 
произведения за пиано.

Презъ 1830 год. Шопенъ оти
ва да живЯе въ Парижъ, който 
по това време е главенъ цен- 
търъ на европейската култура. 
Тъкмо-тогава тамъ блЯстятъ име
ната на Берлиозъ, Листъ, Майер- 
беръ, < Менделсонъ, Хюго, Бал- 
закъ Твърде скоро Шопенъ става 
желанъ гостъ въ кръга на тЯзи 
видни музикални и литературни 
творци.

ГодинитЯ прекарани тукъ, се 
оказватъ като най-плодотворни 
за Творческия пъть на Шопенъ-

ЗА ВЖТРЕШНОТО ВРЕМЕ
ВсЯка добра музикална творба 

носи въ себе си духа на свое от- 
дЯлно, на свое собствено време, 
тъй нареченото вътрешно време, 
което нЯма нищо общо съ се- 
кундитЯ, минутитЯ и часоветЯ, 
които часовникътъ отчита.

Това нЯщо звучи нЯкакъ си 
мудно, ако не и невЯроятно, но 
то си е така: защото пулсътъ на 
слушателя незабелязано се ув
лича отъ пулса на истинската 
композиция, за да го накара да 
забрави обикновения ходъ на 
времето. Тогава именно секун- 
дитЯ, минутитЯ и часоветЯ губятъ 
всЯкакъвъ реаленъ обликъ и ос
тава на лице чувството за една 
единствена мЯрка: началото, раз
витието и завършакътъ на ос
новната тема, върху която почи
ва дадената творба. Въ такъвъ 
случай ако се касае до единъ 
най-обикновенъ слушатель, твор
бата ще му се стори отегчителна 
а съ това и доста дълга, щомъ 
като разгръщането на темата 
нито обещава, нито задоволява, 
а най-малко въздействува бла
готворно и магически, макаръ 
че споредъ часовника, изпълне
ната пиеса не е дълга. И обрат
но: богатата съ мелодичность 
пиеса му се струва винаги не
достатъчно дълга и той иска тя 
да продължава дори съ часове, 
ако и въ тоя случай мЯрката на 
часовника да показва едно, а 
чувството друго.

По друго-яче 
съ културния и 
съ музиката 
творба, чието 
само нЯколко

толкова бременЯещо отъ голЯмъ 
творчески духъ и дарба, че той 
се чувствува вътрешно обога- 
тенъ не само за единъ часъ, ни
то само за единъ день, а отива 
въ живота напредъ съ много, 
много години. И разбира се ожи
вената дейность на мисъльта и 
сърдцето даватъ пълната илюзия 
за едно времетраене на изпъл
нение, което е двойно, дори 
тройно по-голЯмо отъ действител 
ното означение по циферблата 
на часовника.

Това за вътрешното време въ 
музиката. Но' вътрешно време 
има и трЯбва да има и всЯка 
истински-издържана художестве
на проза или епосъ, както е съ 
безсмъртната Илиада. Защото, 
езикътъ, стилътъ, художественигЯ 
похвати и картинитЯ опредЯлятъ 
само едната половина отъ бога
тството на творението, а другата 
половина зависи отъ пулса на въ 
трешното време, което създава 
отъ разказа единъ истински жи- 
вотъ съ начало, развитие и край.

А какво означава 
на вътрешното време за 
човЯкъ? Наистина . нЯщо ■ 
телно, — понеже единъ • 
който презъ 
билъ герой на 
ствува, че е 
колкото въ 
обратното:


