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^6 ГОДИНИ РАДИО
Само малцина напредничави уче
ни см се заинтересували отъ сме 
литЪ и логични изводи на Мак- 
суелъ и строгото имъ научно 
обсноваване. Между тЬхъ требва 
да споменемъ Хенрихъ Херцъ, 
който пръвъ е получилъ практи
чески електромагнитни вълни и 
•ъ своите опити не само доказалъ 
правилностьта на теориите 
Максуелъ, но е открилъ и 
семъ нова область въ науката.

Трудовете на тия двама учени, 
именно, см изиграли решаваща 
роль за създаването на условия
та, безъ които би било невъз
можно да се изобрети радиото.

Херцъ, обаче, не се опиталъ да 
приложи електромагнитните въл
ни за телеграфиране безъ жици. 
НЬщо повече, той е отричалъ до
ри възможностьта да бмдатъ из

цели 
него, 
само

ПромЪни сс светътъ, промени 
се и радио-скалата... Вместо 
концерти, все повече се разнася, 
речьта. Говори се отъ всички 
станции и на всички езици.

Говореше се и по-рано, обаче, 
не така. . . Всека национална 
станция говореше на своя езикъ, 
а сега, чувате да се говори отъ 
френска станция на немски, отъ 
немска — на английски, а отъ 
английска — на всички, същест
вуващи езици. . .

Тъкмо за английските станции 
ни бе и думата. Ние нема защо 

се безпокоимъ отъ българ
ския говоръ на приятелските ра
дио-станции; отъ приятелите си 
нема защо да странимъ.

Предно е, обаче, когато при
слушваме неприятелските радио
станции. Те ни заливатъ съ лъ
жи, подкопват*ь духа ни, преслед- 
ватъ смелостьта ни, огорчаватъ 
щастието ни.

Ако всеки слушатель би

стан-
прмзнакъ на 

често

> 12 мартъ 1832 г., тоя 
изследователь вече 

твърди, че разпространението на 
електрическата и магнитната сила 
представлява отъ себе си коле- 
б-ателно явление и става съ опре
делена бързина.

Това е било най-забележител- 
ното откритие, което никой тога
ва не е пожелалъ да признае.

Въ течение на 42 години реди
ца учени, като Хенри, Хелмхолцъ, 
Томсонъ, Максуелъ и др., см из
учавали колебателния характеръ 
на електрическия рЪзрядъ. •

Въ 1875 г. Клеркъ Максуелъ 
публикувалъ своя прочутъ „Трак- 
татъ за електричеството и магне
тизма", въ който, основавайки се 
върху трудовете на Фарадея, Хен
ри и Томсона, той изказалъ пред
положение за съществуване вза
имна връзка между електричес
ките и магнитнитЬ полета и че из
менението на електрическото по
ле предизвикало появата на маг
нитното поле. Тия предложения 
см довели Максуелъ до извода, 
че смществуватъ променливи 
електромагнитни полета, които 
се разпространяватъ въ простран
ството безъ жици, съ бързина 
равна на тая на светлината.

По тоя начинъ Максуелъ прсд- 
сказелъ теоретически съществу
ването на радиовълните и въ то
ва, именно, сс състои заслугата 
му предъ науката. Повочето отъ 
учените отъ деветнадесетия векъ 
не см признавали теориите на 
Максуелъ. Но гониалниятъ ученъ 
но е могълъ да докаже практи
чески своята теория, защото но 
е знаолъ какъ може да се полу
чен» радиовълни, въ съществува
нето на които той билъ уоеронъ.

Изобретяваното на 
било предшествувано

радиото 
____ .. _____# отъ про
дължителна и упорна работа на 
цЪла редица велики учени отъ 
деветнадесетия векъ. Техните за
бележителни идеи и научни от
крития см повдигнали общото 
ниво на развитието на физиката, 
и особено науката за електриче
ството, безъ което би било не
възможно изобретяването на ра
диото.

Въ намереното презъ 1938 г. 
въ архивите на английското крал
ско дружество писмо на прочу
тия ученъ-самоукъ М. Фарадей, 
датирано съ 
гениаленъ 

че

Годишенъ абоиамвнтъ 100 лв. за 52 броя независимо отъ 
кой брой ставата абоиатъ, за ’/3 година 60 лв. Превеж

дайте суми по пощ. чек. с/иа 2382

то на предавателя-вибраторъ на 
Херцъ —• на цели 80 мефа, кое
то е било цела сснзоция за вре
мето. А. С. Поповъ пръвъ е из- 
ползувалъ приемната антена, като 
съединили съ кохерьора портика 
лонъ проводникъ: той забелязали, 
че топ проводникъ подобрявали 
приеманото. По тоя начинъ още 
тогава см се очертали основни
те детайли на радио-продапатол- 
нота уредба.

А. С. Поповъ е намерил», 
щонъ източникъ на 
китни вълни въ самата природа

Електрическия апарати 
макинството улеснява и 
ва работата на домакинята. Без
спорно, най-разпространения елек 
трически, домакински апарати 
днесъ е електрическата ютия. Не 
по-долу стоятъ и електрическите 
затоплители.

Достатъчно е натискането на 
едно само копче и за неколко 
минути домакинята има въ кух
нята си гореща вода. Електриче
ските печки, чайници, възглавни
ци за затопляне и пр. принадле- 
жатъ вече къмъ всеко модерно 
домакинство. За да се улесни по-

Изчезването на една ненуждна романтика
въ до- I бедния маршъ на електрическите 
ускоря- I апарати за домакинството, напо- 

- , следъкъ цената на електричест
вото за домакинска употреба въ 
Германия е отново значително 
намалена. Въ момента берлин
ската фирма А. Е. Г. строи една 
извънредно удобна и икономиче
ска нова плоча за готвене. Съ 
нея домакинята може да готви 
кмдето си иска, стига да има 
електрически контакти, безъ пу- 
шекъ и ядове. Въ наши дни ко
гото времето е екмпо, техниката 
значително улеснява частния жи
воти. Г. Н.

въ светкавиците, които см мощ
ни електромагнитни разряди, 
възбуждащи силни елекромагнит 
ни вълни: сигналите, детектира- 
ни отъ кохерьора, били . . . ат
мосферни паразити.

На 7 май 1895 г. А. С. Поповъ 
демонстрирали споя уреди за 
„регистрирано електрическите 

пъ атмосферата" предъ 
на физмко-химнческо- 

дружество въ Потербургъ. Тая 
може да се смЬта за дата 

на радиотоле-

РАДИО-ПРОПАГАНДА 
гълъ да има критично отнасяне 
къмъ нещата, още не бихме има
ли работа съ беда. За жалость, 
не см много ония, които могатъ 
да отделятъ истината отъ лъжа
та, пропагандата отъ 
информация.

Слава Богу, че българскиятъ на 
родъ има политически усЪтъ и не 
се подава на лъжи. И псе пакъ, 
най-разумното би било да се из- 
бегва слушането на чуждата про
паганда.

Да се слуша отъ любопитство 
е грЪшка: неприятельтъ само 
трови нервите.

Да се слуша съ практическа 
цель, за ориентация, е излишно: 

България вече е определила 
пмтя си, и не е радиото на Лон- 
донъ или Москва, което може да 
промени тоя неинъ пмть.

Всеко слушане на такива 
цин, по-скоро, е 
наивности, а наиакостьта 
граничи съ малъкъ умъ.

ползувани за практически 
тия вълни, които, споредъ 
представлявали интереси 
отъ научна гледна точка.

Ето защо, въпреки грамадни
те му заслуги, Херцъ не може да 
се смета за изобретатели на ра
диото.

Редица
Блондло,

учени — Лоджъ, Ричи, 
Бранли, Лехеръ и др. 

— продължили изследвания въ 
тая область, като съ това способ- 
ствупали за по-нататъшното раз
витие на новата наука.

Рускиятъ ученъ А. С. Поповъ е 
усъвършенствувалъ апаратурата 
на Херцъ за произвеждане елек
тромагнитни вълни, като успелъ 
да направи видима изкачащата 
между сферите електрическа ис
кра,

Презъ 1890 год. френскиятъ 
ученъ Бранли открилъ свойство
то на железните стърготини да 
изменятъ собственото си съпро
тивление подъ влияние на елек
трически разряди. Английскиятъ 
ученъ Оливеръ Лоджъ усъвър- 
шонствуволъ детектора на Бран
ли и му далъ името „кохорьоръ".

Като узнали за опитите на Ло
джъ, Поповъ рошили до усъоър- 
шонствупа кохерьора, като намЬ- 
ри по-удобонъ уреди за откри
вано електромагнитните вълни, 
съ цоль да се може постигна те
леграфирано безъ жици.

Следъ като усъпършонсгиувалъ 
кохерьора, Поповъ успели да 
увеличи далечината но действие-
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и 12.00 Турска музика- 12.45 
Оркестъръ. 17.03 Радио-джазъ.
17.40 Джазъ. 18.00 Турска му
зика. 18.45 Музика. 19.15 Тур
ска музика. 20.10 Изъ оперите. 
22.00 Джазъ.
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решетка на

гурность да опредКлятъ стадиу- 
ма на болестьта. Само грамо
фонната плоча може да хване 
съ голЬма точность различните 
удари и тонове на сърдцето. Бж- 
дещето ще ни покаже до каква 
степени може да се разшири при
ложението на грамофонната тех
ника въ медицината. По настоя- 
щемъ „Телефунконъ” пробва гра
мофонните плочи при болни отъ 
гръдни болести и гърло.

е са- 
прием- I управляващата решетка

| и до —• 24.5 при регулиране.

филхармоници. 24.00 Лека 
зика. 24.45 Салоненъ орке
стъръ.

ВЕЧЕРЬ
17.00 Часъ за нашил войникъ.
18.00 Часъ за детето:

Участвупатъ: Н.
групата „Д-------

Гюнтеръ Раминъ на органъ. 
Хоралъ (Турнемиръ), изп. 
торътъ на органъ.

900 Божествена служба.
ОБЪДЪ

11.30 Праздниченъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта 
„Донъ Жуанъ’ (Моцартъ), изп. 
оркестъръ. 2. Концертъ за че
ло и оркестъръ въ ре мажоръ 
(Хайднъ), солистъ Гуйлермина 
Суджия. 3. Симфония въ до 
мажоръ „Юпитеръ" (Моцартъ), 
дир. Готфри: а) алегро виваче 
б) анданте кантабиле, в) мену- 
етъ, г) финалъ — молто але
гро.

12.35 Слово отъ Епископъ Нико- 
димъ.

12.50 Предаване на немски езикъ.
13.10 Народни пЬсни, изп. Добри 

Балабановъ и народната сед- 
морка:
1. Мома въ тъмница. 2. Солда- 
тинъ пита разпитва. 3. Никола 
Радка думаше. 4. Майка Стой- 
ну говори. 5. Книга ми дойде. 
6. Комшийке либе.

13.30 Точно време, 
новини, съобщения.

13.50 Забавенъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Никола Кокоши- 
ровъ:
1. Лотоесъ, валсъ (Олзень) 2. 
Фортисимо (Калманъ). 3 Север 
на нощь (Бечей). 4. О момиче, 
мое момиче (Лохаръ)

14.20 Лека и танцова музика.
(въ паузата търговски съобще
ния).

14.45 НЬмско-български часъ 
войника.

15 30 Край.

млади.
ка. 6.
жени.

19.30 Предаване на нбмеки езикъ.
19.50 Японска музика.
20.10 Концертъ на д-ръ 

Спасогъ, английски рогъ: 
1. Ларгето (Ф. Купренъ) 2 
Приспивна пЬсень (И. Ружекъ). 
3. Елегия (X. Геофрай). 4. Меч 
та (А. Глазуновъ)

20.30 Точно време, исторически 
календ-зръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения

21 00 Симфониченъ концерти:
1. Увертюра „Беагрисъ и Е.ень- 
диктъ" (Берлиозъ), дир. Копшъ.
2. Концертъ № 4 въ до ми- 
ньоръ, оп. 44 за пиано и орке
стъръ (Сенъ-Сачсъ), солистъ 
Алфредъ Корто. 3. Симфония 
№ 5 въ ми миньоръ, оп. 95 
„Изъ новия сз^тъ", (Дворгканъ) 
дир. Сцелъ: а) адажио - 
гро молто, б) ларго, в) 
цо, г) финалъ.

22.15 Предаване на нЬмсхч елчкъ.
22.30 Забавна музика, търгочег.: 

съобщения.
22.45 Новини.
23 С0 Предаване на френски, ита

лиански н английски езици.
23.15 Танцова музнкз.
23.30 Край.
АНКАРА 163 м. 120 кв. 182 кц.
6.33 и 7.00 Плочи. 11.33 Турска 
музика. 12.00 и 12.30 Плочи. 
17.03 и 17.40 Турска музика. 
18.15 Плочи. 18.45 Радио-джазъ. 
19.45 Нередни пКсни. 20.10 Тур
ска музика. 20.45 Симфониченъ 
оркестъръ. 21.45 Джазъ.

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц.
245.60 1222; 263, 10/1140; 492/10/61

20.30 С, мфонично-аокаленъ кон- 
концертъ. 21.30 Филмова музи
ка. 22.00 Оркестъръ.

ИТАЛИЯ И 230 м. 1303 кц. 50 кв. 
м. (713 кц.); 492 м. (610 кц.). 
20.40 Оркестрътъ Четра. 22.00 
Полицейскиятъ оркестъръ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
^0,00 Инф. 20.15 За всички по 
малко — два пъстри часа. 22.00 
Инф.; музика. 24.00 Инф.; му
зика.

ПРАГА 1 470 м. 120 кв. 638 кц.
20.00 Народни пКсни. 20.40 Вое- 

орк. 21.30 Народни пЬсни.
,.г.<а музика. 24.45 Са-

Съпрстивлението въ заслона 
24.000 ома.
Катодното 

150 ома.
Утечката на 

ома.
Токъ въ третата решетка и ре

шетката на триода = 190 михро- 
ампера.

Отрицателното напрежение въ 
= 2 вол- 

безъ автоматично регулиране

хемода).
Високо 

то.
Отрицателно

— 2 волта.
При анодно

200.000 ома („КАТ1
«нодниятъ токъ е 1 мд, дисторйя'- 
тл п „ и^ усилвано на напро- 

(Слодва на стр. 7).

СУТРИНЬ
7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Народни пЬсни, изп. Елена 

Николова съ Слатинската трой
ка.

8.00 Точно време, ободрителни 
думи, новини, църковенъ 
лендаръ.

8.15 Забавенъ концертъ:
1. Увертюра къмъ оп< 
„Ева“ (Францъ Лехаръ).
ско вълшебство (Шарли). 3. Ту 
така, ту така (Буланже). 4. Моя 
мечта си ти (Иоханъ Щраусъ).
5. Сантименталната андалузка 
(Турина). 6. Унгарски танцъ № 
5 и 6 (Брамсъ). 7. Танцова им
пресия № 2 (Михаилъ Яри).

8,45 .Религиозна музика:
1. Пасторалъ (И. С. Бахъ), изп. 

на органъ. 2.
ав-

т
може да се построи отличенъ су I 
перъ, отговарящъ на 4 ламповъ 
тъй като триодната часть изпол
зувана като НФ предусилватель 

жти напрежението, | 
достатъчно

// ГМИЗГОЯМАГОЙ 
гпАизгоякАТЕиг:- мг, 
[Г ТЯАМ5Е0РМЕР (.

■ЕМР
~г~=4^
ТЛЛгпПЛЛг

члллллР---Чф—юооол
„ IЕНОРОНРЕ ' ?

7С1ЕЕ ОЕ ВОРТ/Е 27: е, 
\оитриг тивЕ

ЕСН21 като МФ и НФ усилвате ль. Двата диода еж диодитЬ на 
ЕБ Л21

^=1.1МЛ 
г-ЯРЛПР-

-плллли-41-

скито филхармоници
12.50 Предазане на нбчеки езикъ.
13.15 Точно зреме, момеитврк 

новини, съобщения.
13.35 Популяренъ концертъ:

1. Фолия (Корели — Ромео 
Сксрпа), изп. Струнния орке
стъръ на Е. И. А. Р. - Торюо 
дир. Уго Тансинч. 2. „Ксломби- 
на", увертюра сьр1/ една по
пулярна венецианскапЬсемь(Зан 
донай;, изп. Симфоничния ор
кестъръ К1 Е. И. А. Р. — То
рино, д; р. Угс ‘. □.• сини.

13.50 Битътъ на селото — 
неиъ це.чтъръ на единение, 
вори Иванъ Коевъ.

14.05 Забавна и танцова музика. 
Въ паузата търговски съоб
щения.

14.15 Край.

може да се използува като меж- 
диннефреквентенъ и низкофрек- 
вентень усилватель или като НФ 
и дефазсторна лампа предъ едно 
п; шъ-пулно стжпало. Лампата 
ЕСН21 представлява отъ себе си 
една комбинация отъ две отдел
ни системи — триодна и хептод- 
г • — съ общъ катодъ.

Електрическите характеристики 
на ЕСН21 отговарятъ на тия на 
РСН4, която сме описали вече въ 
брой 145 на „Радио-св^ть“. Ще 
опишемъ накратко преимушества 
т.“ на триодъ-хептоди-Ь предъ 
ЧоугитЪ смЪсителни лампи:

1) Допълнителната — супресор 
на — решетка не позволява поя
вяването на вторична емисия — 
т. е. на електронно течение отъ 
анода къмъ заслона. По този нс- 
чинъ, заслонътъ може да получа
ва положително напрежение 
чрезъ едно последователно вклю 
чено съпротивление и вжтрешно 
то съпротивление не намалява 
зри регулирането на силата. Отъ 
друга страна, значително намаля* 
ле витрешниятъ шумъ на лампата

2) Висока преобразувателна 
стръмность (750 микроампера на 
волтъ) при малъкъ аноденъ токъ 
(3 милиампера).

3) Отлични качества отъ транс- 
модулационна гледна точка.

4) Минимално 
фреквенца при г 
кжеи вълни, При 
смЬсително стжпало.

5) Висока стръ/лность 
идната часть (3.2 
което се постига енергична 
билна осцилация, безъ възбужда 
не.

Тъй като хеп.одната часть е на 
пълно отдЬлена отъ триодната, 
първата може да се използува 
за мех<динно-:зстотно 
а втората — за низкочестотно 
усилване, съ съпротивителна свръ 
зка (рис. 2). При използуване на 
двойния диодъ пентодъ ЕБЛ21 
като крайна лампа,

само съ три лампи

Вмтрсшното съпротивление ва
рира между 1.4 и 3 мегома, а 
преобразувателната стръмность

МЕДИЦИНСКИ ГРАМОФОНИ
Може би на малцина е 

стенъ факта, че сжщестауватъ I 
грамофонни плочи, които слу- I 
жатъ като помощно средство на ( 
много специалисти. Напоследъкъ 
по предложение на научния ин- 
ститутъ при „Телефонконъ", въ 
нькои университети и клиники е 
въведена грамофонната плоча 
при изучаване на сърдечнитй бо
лести. Диагнозата на болното 
сърдце се опродЬля отъ биенето 
на сърдцето. Досега модицитЬ 
прислушваха сърдцето на болния, 
обаче, но винаги можеха съ си-

!!. Бзллбанооъ 
„Детска радоеги"

18.45 Часъ за селото-
Народни пЬсни, изп. Борисъ 
Мошпловъ и групата на ЦвЬ.ко 
Благоеви. 1, Стопански съвоти 
и напмтетпия; 2. Хуморь

19.30 Предаване на нЬмски озинь.

Електродите и цо кълътъ на 
решетката на триода върху | отъ 750 до 7.5 микроампера 

• I волтъ.
Отъ гледна точка на вътреш

ния шумъ, лампата отговаря на 
едно съпротивление отъ 55.000 
ома (виж. „Радио-свЬтъ" брой 
169, стр. 11).

Характеристики на хептодната 
часть, използувана като междин
но честотенъ усилватель (третата 
решетка несвързана съ решетка
та на триода).

Високо напрежение = 250 вол
та. Напрежение въ третата ре
шетка = О. Съпротивлението въ 
заслона = 45.000 ома. Отрица
телното преднапрежение: отъ — 
? до — 36 волта (регулиране на 
стръмностьта 1:100 и до — 44 
волта при максималното регули
ране 1:1000).

„Плъзгащо се" напрежение въ 
заслона = отъ 90 до 250 волта.

Аноденъ токъ = 5.3 мА.
Токътъ въ заслона = 3.5 мА.
Стръмностьта варира между 

2200 — 22 и 2.2 микроампера на 
волтъ, а вътрешното съпротивле
ние отъ 0.9 до 10 мегома.

Отъ гледна точка на вътреш
ния шумъ, лампата отговаря на 
едно съпротивление отъ 7500 
ома.
Обща характеристика на триод

ната часть.
Анодно напрежение = 100 вол
та. Отрицателно преднапреже
ние = О волта.

Аноденъ токъ = 12 мА.
Стръмность = 3.2 мА7волтъ.
Коефициентъ на усилването = 

22.
Характеристики на триодната 

часть, използувана като осцила- 
торъ (решетката свързана съ тре
тата решетка на хептода).

Високо напрежение = 250 вол
та.

Съпротивлението въ 
43.000 ома.

Утечката на 
ома.

Токътъ съ 
кроампера.

Аноденъ токъ = 3.5 мА.
въ анода

триода = 50.000

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
19.00 Новини отъ фронта, му
зика. 20.00 Инф. 20.15 Популя- 
ренъ концертъ. 21.15 Забавна 
програма. 22.00 Инф., музика. 
24.00 Инф., музика до 2 часътъ.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
20.15 Салоненъ оркестъръ. 20.55 
Забавна музика. 21.30 Популя- 
ренъ концертъ. 22.45 Прашките 
*........ ......... " МУ-

I

19.50 Забавна и танцова музика. 
^0.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения.

.1.00 Малки оркестрови пиеси:
1. Първа прелюдия (Бахъ), дир. 
Фили Фереро. 2. Серенада 
(Хайднъ), дир. Клайберъ. 
сюитата „Тафелмузикъ" 
манъ), изп. Висбйденския 
гиумъ музикусъ: (а) алегрезе, 
б) овчарска идилия. 4. Сюита 
(Франсоа Купренъ), изп. Вис- 
баденския колегиумъ музикусъ: 
а) увертюра, б) ария, в) го- 
лЬмъ ритурнелъ, г) лека ария.
5. а) Серенеда (Фолкмвнъ); б) 
Хвърченето на бръмбара ичъ 
операта „Царь Салтанъ" (Рилл- 
ски Корсаковъ). изп. Чигагския 
симфониченъ оркестъръ, дир. 
Щокъ.

21.30 Концертъ на Илка Пилона 
Мавродиева, мецо-сопрано: 
ПЬсии отъ Францъ Шубсртъ:
1. Пребивание. 2. ПЪсень вьрху 
водата. 3. Смъртьта и момиче
то. 4. Горски царь. 5. Гретхонь 
на чекръка. 6. Аве Мария. 7. 
Молебствие.

22.00 Забавна и танцова музика.
22.15 Предаване на нКмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини.
22.55 Танцова /лузика.
73 30 Край.

ЕСН21 като НФ усил ватель и дефазаторъ

Характеристики на хептодната 
часть, използувана като смЬси- 
тель (третата решетка свързана

ОБЪДЪ
12.80 Забавна музика:

1. Деца на Изаръ (Щелцлъ), изп 
Фрицъ Мюлхолцъ не цитра х 

славей (”;:;), изп
— сопрано съ хор- 

оркестъръ. 3. Сребърните 
_>та (Щулмюлеръ). 4. Н. 

Рейнъ, на немския Рейнъ (Ри 
терехаузъ), изп. Францъ Фьол 
керъ — теноръ съ съпровод: 
на пиано. 5. СнЬжанка и се- 
демтЪ джуджета (***), изп. воке 
ленъ квартетъ съ соло тромба 
и оркестъръ. 6. Отъ Виач: 
лрезъ сз&та, потури (Хруби), 
изп. Розлъ Зегерсъ, сопрано I 
Петеръ Андерсъ — теноръ съ 
оркестъръ.

12.30 Изъ италиански опери:
1 Увертюра къмъ олерагд „Ве- ! 
стелката" (Спснтини) дир. I у- [ 
арниери. 2. Ария на хорцта I 
„Стори ми се вид^чь сълзи’, 
изъ операта „Риголето (Зерди), 
изп. Алфредъ Пикаверъ — те
норъ съ оркестъръ. 3. Балетна 
музика изъ операта „Джскон- 
да‘‘ (Понкиели), изп. Борлин-

ВЕЧЕРЬ
12.30 Танцова музика.
19.00 Народни пЬсни, 

рипа Вангелова съ 
седморка:
1. Я чуйте, чуйте. 2. С^дянка 
се кладе. 3. Колчемъ се върна 
Нацке бе 4. Либили се двама

5. Наклале ми се сЬдян- 
Да знае мома да

СОФИЯ 
Варна, Схара>3агора 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи 
5 50 Четвърти часъ маршове. 
7-05 Новини.
7.10 Забаана музика.
7. ?0 Точно време, новини.
1 35 Народна музика:

1. Засвирилъ Божилъ
ла, изп. Гуди Гудезъ съ
денъ оркестъръ. 2 Чорбаджи: 
ска сватба (довеждане на 
ката), изп. оркестъра на Кава/:- 
джиевъ. 3. Билчинъ Еленки ду- 
мъши, изп. Жечо Долчинковъ

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ. 

макински съвети.
8. С0 Забааенъ концертъ:

1. Потпури изъ оперетата ,Дч- 
бари" (Мильокъръ). 2. Пгезь 
поля и гори 3. Валсъ 
съкровищата (Иоханъ Щраусъ) 
4. Балада (Шеферъ). 5. Луиза 
(Ферари). 6. Нраздника на рс 
радостьта (Шеферъ). 7. Да жи- 
воятъ годениците (Миньоне).

8.30 Край.
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съобще-

№
и | 25ЮЛИИI| 23 ЮЛИИЮЛИИЮЛИИ'

езеро/ Баба

иБи-

до-диезь ми-

и

оркестъръ.

я.

35

VI алегрето

1 Тоси

20.45

съ

Лиляна Таба-

Г. Н.Дондуков* 23, III отажъ, Тол, 2-55-90 Г. Н.

Атанаска 
орке-

народ- 
терцетъ

изъ
лю-

кон-
Фа-

Петь

ЕЮРН 
22

.Динора"
. .. ..рия изъ опо- 

„Сомнабула" (Белини). 
>чно време,

Боргези, б) до 
въ Джаниколо,

на бе- 
Мими 
Нани,

Щраусъ), изп. Амстердамски: 
концертгебоу оркестъръ,

I (въ паузата търговски 
| ния) 
! 14.45 Край.

СОфИЯ
Варна, Сгара‘3агора

СОФИЯ
Варна, Стара>3агора

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

V

V-

а;

филхармоници.
ГолЯма оперетна 

за пиано и 
на

20.10 Забавна програма.
Популяренъ концортъ.
„Домашна’ музика, 23.15 Стру- 
ненъ концортъ. 24.45 Шрамелъ- 
квартетъ.

а) Проклятието на кларнети- 
ститЯ (Щрубе), изп. селски ор
кестъръ. б) Мой Неаполе, неа- 
политанска пЯсень (Анибале), 
изп. Габре — теноръ съ орке
стъръ. в) Въ чакалнята 

изп.
оркестъръ. г) 

приспивна 
изп.

ОБЩОГЕРМДНСКА ПРОГРАМА
20.00 Инф. 20.15 Забавна ве- 
черь. 21.00 Новини отъ фронта. 
22.00 и 24.00 Инф.; музика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
19.40 Забавенъ концертъ. 20.30' 
Кабаретна програма. 21.30 По
пуляренъ концертъ. 22.45 Чех- 
скитЯ филхармоници. 23.30 П-а 
симфония (Шубертъ). 24.45 За
бавна програма.

Единъ разваленъ радиоапа- 
ратъ бива попрзвенъ

Приемникътъ постоянно се усъ
вършенства и е станалъ вече 
единъ сложенъ уредъ. Докато 
преди всЯки единъ безъ особени 
познания можеше да поправи 
повредения си детекторъ днесъ 
е съвсемъ друго. За нуждитЯ на 
радио слушателитЯ „Телефун- 
кенъ" поддържа цЯлъ щабъ отъ 
работници и техници. Преди да 
влЯзе въ работилницата развале
ния апаратъ бива прегледанъ и 
снабденъ съ карта, въ която се 
записватъ симптомитЯ на боле- 
стьта. Слодъ топа той бива при- 
стъ отъ специалисти, които со за- 
ематъ съ поправката. Основно- 
стьта съ която се преглеждатъ и 
попразятъ радиоапаратите въ ра
ботилниците на „Тслефункенъ" е 
типична за германската техника 
и германския работникъ.

не ' календаръ, прегледъ на съби-

. ..............-.....

ЖТШПКЬ
| 2Д_________

СОФИЯ
Варна, Стара>3агора

зика. 21.00 
кестъръ.

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц. 
245/60/1222; 263/10/1140; 492/20/61 

22. Симфониченъ оркестъръ.

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц.
20.40 Музика. 21.15 Филмови 
шлагери. 22.10 Оркестъръ.

ОБЩОГЕРМДНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 Творби на Мо- 
цартъ. 21.00 Инф. отъ фронта; 
музика. 22.00 и 24.00 Инф.; му
зика.

ВЕЧЕРЬ
18.30 Часъ за семейството:

1. Забавна музика:
а) валсови перли, потпури (Ед- 
вардъ), изп. виенски бохемски 
оркестъръ, б) утро въ Санъ 
Суси, тонова картина (Кокертъ), 
дир. Войчахъ, в) въ градината 
на единъ китайски храмъ (Ке- 
телбай).
2. Едно нашенско питие—бо- 
зата, говори Михаилъ Миховъ, 
асистентъ при Университета.

19.00 Народни пЯсни, изп. Жечо 
Долчинковъ съ народната сед- 
морка;

ВЕЧЕРЬ
18.30 Забавна и танцова музика.
19.30 Предаване на нЯмски езикъ.
19.50 Унгарска музика.
20.00 Концертъ на Лиляна Таба

кова, мсцо-сопрано:
1. Птицата въ гората (В. Тау- 
боръ). 2. ЦаЯтятата цъфтЬха, 
пЯсень (Пиоръ Бенса). 3. Лека 
сЬнка, изъ операта „Динора" 
(МеЙорборъ). 4. Ар| 
рата .

20.30 Точно време, исторически

Една хил. отъ милиметъръ
Основата на модерната техни

ка е точната и прецизна работа. 
Често нЯкое парче требва да бм- 
де измерено точно, до една 
стотна часть отъ милиметъра. За 
тЯзи извънредно малки мЯрки, 
които човешката ргака и око не 
могатъ да установятъ и израбо- 
тятъ, се създаватъ нови ма
шини. ГолЯма сензация е пре- 
дизвикалъ между техническите 
срЯди на Германия неотдавна пу
снатия отъ АЕГ инструментът кой
то е въ състояние да измЯрва и 
установява съ точность до една 
хилядна отъ милиметъра. Инте
ресът* къмъ тоя новъ измери
тел* на АЕГ е извънредно го- 
лЯмъ. Неговата научна стойност* 
и работа въ помощ* на прочутата 
финна германска индустрия см ’ 
неоценими. I

Менгелбергъ.
13.50 Архитектурата на Западно

то българско царство, говори 
Никола Мавродиновъ.

14.05 Лека и танцова музика.
(въ паузата търговски съобще
ния)

14.45 Край.

ОБЬДЪ
12.00 Изъ тонфилми.
12.30 Инструменталенъ концертъ:

1. Капризната, оп. 17 (Елгаръ), 
изп. Хуберманъ — цигулка съ 
съпроводъ на пиано. 2. Мечта
ние, за валдхорна и оркестъръ 
(Глазуновъ), дир. Волфъ. 3. Кон 
цертна пиеса за арфа и орке
стъръ (Пиерне), солистка Лили 
Ласкинъ.

12.50 Предаване на нЯмски езикъ.
13.15 Течно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.35 Популяренъ концертъ:

1. Норвежки танци, оп.
(Григъ), дир. Фойгетъ: 
а) алегро маркато, б) 
транкило.
2. Перпетумъ мобиле (Иоханъ 
Щраусъ), изп. Амстердамския

дир.

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Четвъртъ часъ маршове.
7.05 Новини.
7.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народна музика:

1. Меглено моме (Бобчевски), 
изп. Борисъ Христовъ съ съ
провод* на пиано. 2. Ениджен- 
ски хора, изп. духов* орке
стъръ. 3. Цигукъ мигукъ, изп. 
Церковска съ оркестъра на Ка- 
валджиевъ.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8 00 Забавенъ концертъ:
. 1. Шампания галопъ (Лъмби).

2. Приличашъ ми на цвЯте (Ка
ната). 3. Най-хубавото, валсъ 
интермецо (Кохманъ). 4. Ката- 
ния въ праздникъ (Балсамо). 5. 
Лудиятъ кларинетъ № 2 (Кра- 
меръ). 6. • Манферина (”*). 7. 
Крамелияна № 8 (Крамеръ). 8. 
Лъжлива любов*, валсъ (Кири- 
ко). 9. Хубавата Мария (”*).

8.30 Край.

ИТАЛИЯ I 245 м. (1222 кц.); 421 
м. (713 кц.); 492 м. (610 кц.). 

22.00 Воененъ оркестъръ.

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц.
20.40 Музика. 21.15 Японска му
зика. 21.30 Оркестъръ. 22.25 
Музика.

| 1. Кани се селу да бяга. 2. Ки-
раджи Райно. 3. Мъри зададе 
се облакъ тъменъ. 4. Разшета 
се тънка бяла Неда. 5. Чули, 
мамо, чули, чули и разбрали.

19.30 Предаване на нЯмски езикъ.
19.50 Комедиант* хармонистить.
20.00 Забавенъ концертъ на Са

лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Никола Кокоша- 
ровъ:
1. Азъ те обичамъ (Валдтой- 
фелъ). 2. БЯлото конче (Бенсц- 
ки). 3. Романсъ изъ операта 
„Самсонъ и Далила” (Сенъ- 
Сансъ). 4. „Мюзетъ" за соло 
чело (Офенбахъ).

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

21.00 Опера
„ЛУЧИЯ ДИ ЛАМЕРМУРЬ“ 

(Дсницети), дир. Молайола, I 
II действие.
22.15 Предаване на нЯмски езикъ.
22.30 111-то действие на операта 

„Лучия ди Ламермуръ" (Дони- 
цети).
Около 22.45 новини.
Следъ операта танцова музи
ка, търговски съобщения.

23.30 Край.
АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.

6.33 и 7.00 Леха музика. 11.33 
Турска музика., 12.00 Плочи.
12.15 Турска музика. 17 03 Тур
ска музика. 17.40 Свингъ-джазъ.
18.15 Музика. 18.45 Туреха му-

21.45 Малъкъ ор-

! тията, новини, съобщения.
21.00 Часъ Обединена България:

I. Охридъ, единъ отъ първитЯ 
християнски центрове, говори 
Георги Константиновъ.
II. Народни пЯсни, изп. Ата
нас* Вельовъ съ народната пе
торна:
1. Ори Йовке мори кумановке.
2. ЦвЯта мома убава. 3. Кадъ- 
но моме Калино. 4. Слушай 
Митро. 5. Ори татковице. 6. 
Мъжотъ одитъ на оране.

21.45 Симфонични поеми:
1. Римски пинии (Респиги), дир.
Егоре Паница: 
а) въ вилата I 
единъ гробъ, в) 
г) по виа Апиа.
2, Омагьосаното езеро (Ля- 
довъ), дир. Иеренфелдъ. 3. Фа- 
етонъ (Сенъ-Сансъ), дир. Пие- 
ро Копола.

22.15 Предаване на нЯмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини.
23.00 Предаване .на френски, ита

лиански и английски езици.
23.15 Танцова музика.
23.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
6.33 и 7.00 Лека музика. 11.33 
Турска музика. 12.00 Плочи.
12.15 Турска музика. 12.30 Пло
чи. 17.03 Турска музика. 17.40 
Радио-джазъ. 18.15 Джазъ. 18.45 
Турска музика. 19.00 ПЯсни отъ 
всички страни. 19.45 Музика.
20.10 Турска музика. 20.40 Сим
фониченъ оркестъръ. 21.45 
Джазъ.

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц. 
245/60/1222; 263/10/1140; 492/20/61

20.40 Оркестрътъ Четра. 21.20 
Цигулка. 22.00 Ревю.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц. 50 кв.
20.30 Струненъ орк. 21.30 Орке
стъръ. 22.20 Симф. музика.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 Виенски звуци. 
21.00 Новини отъ фронта; ду- 
ховъ оркестъръ. 22.00 Инф.; му
зика. 24.00 Инф.; музика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц. 
20.00 ЧехскитЯ 
20.30—22.00 
вечер*. 22.45 Конц. за пиано 
орк. (Листъ). 23.10 Творби 
Дворжакъ. 23.40 Популяренъ 
концертъ. 24.45 Хармоники.

ОБЬДЪ
12.00 Лека и танцова музика.
12.30 Изъ опери:

1. Увертюра къмъ операта ,Ми- 
ньонъ" (Тома), дир. Блехъ. 2. 
„Идете на хълма Друиди"! изъ 
операта „Норма" (Белини), изп. 
Шаляпинъ, басъ съ оркестъръ. 
3. Ария на Аида „Съ победа се 
върни" изъ I д., на операта 
„Аида" (Верди), изп. Мета Зай- 
немайеръ — сопрано съ орке
стъръ.

12.50 Предаване на нЯмскн езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.35 Инструментални сола:

1. Адажио (Вивалди-Бахъ), 
изп. Жакъ Тибо, цигулка съ съ- 
проводъ на пиано. 2. Ностал
гична пЯсень (Вечей), изп. авто
рът* на цигулка съ съпроводъ 
на пиано.' 3. Скерцо тарантела, 
оп. 26 (Виенявски), изп. 
Шпиваковски, цигулка съ 
проводъна пиано. 4, Часовни
кът*, предачката и галантният* 
(Касадо), изп. авторътъ на че
ло съ съпроводъ на пиано.

13.50 Стопански погледъ върху 
Македония и Тракия, говори 
д-ръ Г. П. Стапчичъ.

14.05 Лека и танцова музика.
(въ паузата търговски съобще
ния) 

14.45 Край.

ВЕЧЕРЬ
17.00 Часъ за нашия войникъ. 
18.00 Забавна и танцова музика.
18.30 Часъ за детето:

Участвуват*: Н. Балабановъ 
групата „Детска радост*“.

19.30 Предаване на нЯмски език*. 
19.50 Български хорови пЬсни.
20.00 Забавенъ концерт* на Са

лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Никола Кокоша- 
ровъ:
1. Милвамъ те, валсъ (Ланеръ).
2. Казанова (Линке). 3. Любов
но признание (Зиде). 4. ПЬсень 
та на овчарката (Кортопаси).

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

21.00 Цнкъпъ Велики компози
тори:
Чайховски — 1-ви концертъ:
1. Симфония № 6 въ си ми- 
ньоръ, оп. 74 (патетична), изп. 
Амстердамския концертгебоу 
оркестъръ, дир. Менгелбергъ: 
а) адажио — алегро, б) алегро 
конъ грация, в) алегро молто 
виваче, г) адажио ламентозо.
2. Концертъ въ си бемолъ ми- 
ньсръ за пиано и оркестъръ, 
солист* Меркъ Хамбуркъ, дир. 
Ропалдъ:
а) алегро нонъ тропо е молто 
маестозо, б) андантино семпли- 
це, в) алегро конъ фуоко.

22.15 Предаване на нЬмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини.
22.55 Репортаж* и съобщения на 

есперанто.
23.00 Танцова музика.
23.00 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 КЦ. 
6.33 и 7.00 Лека музика. 11.33 
Турска музика. 12.00 Оркестъръ. 
12.15 Турска музика. 12.30 Ор
кестъръ. 17.03 и 18.45 Турска 
музика. 19.45 Народни пЬсни. 
20.10 Музика. 21.10 Турска му
зика. 21.45 Джазъ.

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Четвъртъ часъ маршове.
7.05 Новини.
7.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народни пЬсни, изп.

Наета съ Софийската Кореняш- 
шка група:
1. Я излази Гюргьо, я излЬзи се 
стро. 2. Со собрали селянитк
3. Гости вихае, горното маало. 

7.55 Църковенъ календаръ, дома
кински съвети.

8.00 Забавенъ концертъ:
1. Мечтание въ Санъ-Суси (Шьо- 
нианъ). 2. Зимна радост* (Ни- 
витъ). 3. Мария Мари (Капоа).
4. Селска чехека полка (Андра- 
чекъ). 5. Ела при менъ посень 
(Бьоментъ). 6. Флажолегенъ 
валсъ № 2 (Буланже). 7. Ман
долината (Паладиле). 8. Гайда- 
рьтъ (Буланже). 9. Мелодии 
(Шопенъ).

8.30 Край.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
19.40 и 20.30 Забавна програ- 
грама. 21.30 Популяренъ 
цертъ. 22.45 Симфония 
дуръ (Дворжакъ). 23.25 
ромаенса (Вагнер*). 23.45 Ду
хов* оркестъръ. 24.45 Салонна 
музика.

СОФИЯ
Оарва, Стара«3агора 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
/.50 Четвъртъ часъ маршове.
7.05 Новини.
7.10 Забавна музика.
7 30 Точно време, новини
7.75 Народна музика:

1. Злато моме, изп.
Тодорова съ народен* 
стъръ. 2. Пайдушко хоро, изп. 
Военната музика на Военното 
училище. 3. Стоянъ си иде отъ 
пятя, изп. Руска Крънчева.

7.45 Лека музика
7.55 Църковен* календаръ, дома

кински съвети:
5.00 Забавенъ концертъ:

1. Книгата съ валсови каотини 
(Хипманъ). 2. Патраула на джу
джетата (Плесовъ). 3. Унгарски 
танци № 1 и 3 (Брамсъ). 4. Още’ 
веднъж* (Профили). 5. Колко 
си ревнива (Пинаци). 6. Неза
бравимите Веберови мелодии 
(Хьонс).

В.ЗО Край.

бето (Бернауеръ), 
Тома съ с, 
нани мое детенце, 
посень (Затлеръ), изп. Ерна 
Закъ, колоратурно сопрано съ 
оркестъръ.
2. Филодендронъ и арапия, го
вори Гена Папазова, асистенка 
при Агрономическия факул
тет*.

19.00 Танцова музика.
19.30 Предаване на нЪмски езикъ.
19.50 Виенски валсове.
20.00 Концертъ на Величка Саво

ва Вжжаропа — пиано:
I Иоханъ Себастиянъ Бахъ: 
Французка сюита въ ми ма- 
жоръ:
а) алеманда, б) куранта, в) га- 
вогь, г) полонеза, д) бурре, е) 
менуетъ, ж) жига.
II. Максъ Регеръ:
Три хуморески въ ре мажоръ, 
солъ миньоръ и до мажоръ.
III. Скерцо въ до 
ньоръ (Шопенъ).

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

21.00 Часъ Обединена България:
I. НЪкога въ Тракия, говори Ив. 
Камбуровъ.
II. Народни пЬсни, изп. Венета 
Бешовишка съ народната пе- 
торка:
1. Кара Бою. 2. Петро, Петро- 
ланке. 3. Къню мама си дума
ше. 4. Ситно ситниш* Недо, 
Недке. 5. Надхвърлили ли са 
вдовецъ и ерген*.

21.45 Камерна музика;
1. Квартет* въ ре мажоръ (Бо- 
родинъ), изп. квартета Полтро- 
ниери: а) алегро; б) скерцо; в) 
ноктюрно; в) финал*. 2. Две 
пиески за арфа (Тедески), изп. 
Гандолфи:
а) Марионетки; б) Испански па- 
траулъ.

22.15 Предаване на нЬмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини.
22.55 Общъ седмичен* прегледъ 

на немски езикъ.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.
АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 КЦ.

6.33 и 7.00 Лека музика. 11.33 
Турска музика. 12.00 Плочи. 
12.15 Турска музика. 12.30 Симф. 
музика. 17.03 Турска музика. 
17.40 Камерна музика. 18.15,
18.45 и 19.45 Малък* оркестъръ.
20.10 Сонати. 20.45 Хорове.
21.45 Джазъ.

ИТАЛИЯ I 245 м. (1222 кц.); 421 
м. (713 кц.); 492 м. (610 кц.). 

20.30 „Аида’, опера отъ Верди.
ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц.

21.20 Оперетни селекции. 21.50 
музика.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 Оперетен* 
концертъ. 21.00 Новини отъ 
фронта. 21.15 Весела вечерна 
музика. 22.00 и 24.00 Инф. и му
зика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
~ ' 21.10

22.45

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Четвъртъ часъ маршове.
7.05 Новини.
7.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини
7 35 Народна музика:

1. Бистришко хоро, изп. 
стришката четворка. 2. Ръчени
ца изъ „Самодивското извор
че" (Маестро Атанасов*), изп. 
духовъ оркестъръ. 3. Дрянов
ски хора, изп._ духовъ орке
стъръ.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календар*, 

макински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Серенада (Хайкенсъ). 2. Про
летни цвЯтя (Амадио). 3. На те
бе казах* (Вилино). 4. НЯжна 
любов* (Роси). 5. Ала фиура 
(Нинзеръ). 6. Една нощ* въ Бу
дапеща, валсъ (Крамеръ). 7. 
Хубавата воденичарка (Щрубе).
8. Любовьта на турцитЯ (Кра
меръ). 9. За Старите ергени 
(Болманъ).

8.30 Край.
ОБЬДЪ

12.00 Забавна музика:
1. О, хубаво време, о бла- 
женно време! (Гьоце), изп. ор
кестъръ съ соло пистонъ. 2. Са
мо за тебе (Джилъ). 3. Куклич- 
ка си ти, полка (Жилберъ), изп. 
инструменталенъ квартет*. 4. 
Борба съ бикове (Иземанъ). 5. 
Воденицата, характерна пиеса 
(Йенсенъ). 6. Въ аула, изъ кав
казка сюита (Иполитовъ-Ива- 
новъ), изп. балалайченъ орке
стъръ. 7. Екстаз* (Канъ). 8. Пол
ка изъ Еспианте (Кастило-Бота), 
изп. оркестъръ съ пЯние.

12.30 Изъ оперети:
1. Откъслеци изъ Иоханъ Щра
усови оперети, (Шльогелъ), дир. 
Добриндтъ. 2. Потпури 
оперетата „Парадът* на 
бовьта (Шерцингеръ).

12.50 Предаване на нЯмски езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.35 Популярен* концертъ: 

„Вишеградъ" изъ симфонична
та поема „Отечество" (Смета
на), дир. Урбахъ.

13.50 Скотовъдството за град
ското население, говори д-ръ 
Борисъ Ефтимовъ.

14.05 Лека и танцова музика.

ОБЬДЪ
12.00 Народни пЯсни, изп. трупа

лата „Българска пЯсень":
1. ПЯтлитЯ пЯли не пЯли. 2. Ка
вали свирят*. 3. ОгрЯяли до 
три звезди. 4. Ишу ишу. 5. Цър- 
ничице девойко. 6. Мома Ла- 
тине. 7. ПЯсень ми е пЯя си 
8. А бре Коста Костадине

12.30 Забавна музика:
1. Еделвайс*, щирийска 
на пЯсень (***), изп.
отъ ци.тра, хармоника и пиано.
2. Да, да виното е хубаво 
(Щрекеръ), изп. Дитрихъ квар
тет*. 3. Баварска килия (Щау- 
дахеръ), изп. Георгъ Фройдор- 
феръ на цитра съ съпроводъ 
на оркестъръ. 4. Веселият* 
оберланд*, лендлеръ (**♦), изп. 
акордеон* и банджо. 5. Аржен
тинска полка ”*), изп. Валтеръ 
Пьоршмань на хармоника съ 
оркестър*. 6. Изъ времето на 
младостьта, народна пЯсень 
(”г’), изп. Мюлхолцъ на цитра.

12.50 Предаване на пЯмсии езикъ. 
13.15 Точно време, коментаръ,

новини, съобщения.
13.35 Вскапенъ концертъ:

1. ПЯсни на които ме учеше 
майка ми (Дворжакъ), изп. Ро
за Понселъ сопрано съ орке
стъръ. 2. Утрени чуруликания 
(Карозио), изп. Маргарита Ка- 
резио — сопрано съ оркестъръ.
3. Победительтъ (Каунъ), изп. 
Рихард* Таубер* — теноръ 
оркестър*. 4. Тихо въ гората 
(Муссргски), изп. Шаляпинъ — 
басъ съ оркестъръ.

13.50 Миньорството като поми
нък*, говори инж. Борисъ Ган
чев*.

14.05 Лека и танцова музика.
(въ паузата търговски съобщс- 

14.45 Край.
ВЕЧЕРЬ

18.30 Часъ за семейството:
1. Забавна музика:
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8+2 СУПЕРЪ
чучулигата

| 26 юлий

лампа

своя

3
нЕколко

5

петата

(Рьо-отидешъ

взематъ

НФ

А. Вълчанови

I

<1

съ
съ

спвчелилъ 
изкуство,

Хри- 
народната

вашъ 
на т.

все
У

:е по- 
пло-»-

I х-1—

оъ
До-

1Йп:ш

ЕЛЗ, ЕЛ11 или 5.000 за 6\’6. Как- 
то казахме, единиятъ ще се взе
ме малъкъ, а другиятъ по-голЕмъ. 
Дроселътъ трЕбва

на
уни- 

както
аме-

ИТАЛИЯ II 221 г +
и 230 м. 20 кв. 1303 кц.

20.40 Оркестъръ. 21.45 Брилянт
на музика.

Фрида Хем- 
на

СОФИЯ
Варна, Стара:3агора

м. 10 кв. 1357 кц. 
1::з кц.

следъ фил-
150 см.1 се |

1.000 см. 
конденсаторъ 
само високи- 

низкитЕ ми-

въ предусилвател- 
1 низкитЕ тонове 
катода имаме 2500

е 
ха- 

ЕФ11). 
съ за-

-а ,
«гег®-

двата низко- 
>лита см респек- 
. Утечката на ре-

•
■■

билъ маписанъ отъ френ- ди загубили своята обична втора 
египтологъ Мариегь Е ~ ~

Бусето, 
^ия Верди, французинътъ дю

Печ- „Стопанско развитие“ ул. Веслецъ, б — 1941 —887

портативни 
капацитети до 26 
Четири лампоз и ятъ 

може дз се захранва съ 
золтозъ акумулатори и дори 

; съ джебна батерийна 4 волта. 
| Стоипъ Яиевъ, Пернхиъ. 
ламповитЕ батерийни 

задоволителни

I ПаритЕ, които той 
I чрезъ своето голЕмо 
оставилъ за благотворителни це
ли. Маестро Верди построилъ въ 
Милано домъ за бедни артисти 
и го подарилъ на града; той под- 
писалъ документи, който олредЕ- 
лялъ за него една сума отъ два 
и половина милиона лири. И не
говото Бусето не било забраве
но. Градътъ получилъ три прите
жания, които му носЕли годиш
на лихва отъ 10 х. лири. 10С0 ли
ри отъ тЕхъ били определени на 
единъ образователенъ институтъ 
за бедни деца, като особена бла
годарности за онази стипендия, 
която нЕкога му билъ отпуснали 
градския съвети. 30 бедни фа
милии впоследствие се радвали 
на щедрата ржка на своя благо
детели, Общополезния инсти
тутъ въ Генуа той сжщо покре- 
пилъ съ значителни суми. Инсти- 
тутътъ за слЕпи и глухонеми, ед
на детска болница и една друга 
болница получаватъ заедно го
дишно 70.000 лири. Остатъкътъ 
отъ неговите още много значи
телни средства се падналъ на не
говата внучка Мария Карара, ро-

на 
поетъ 
билъ 

на 22. 
«Санъ- 

Милано. «Реквиемити" 
I ви концертните зали 
на успехи отъ' слуша- 
поради своя театра-

гге- 
лампи рД“ е 

пз—мощсиъ отъ
единъ 4 гамповъ. Петлампозиятъ 
може да се захранва крайно еко 
комично и съ 6.3 волтови акуму
латори (теглене само 50 мА). На 
пазаря чма портативни 6.3 ^»<у- 
/лулгторч, съ капацитети до 

• амперъ-часа.
ЕВСЗ). 1 супери 

требва 4 
ка- 

3000 
250.000 

:а сврнзка 
(6У6, ЕЛЗ,

на 
би- 

Текстътн 
дю Локлн

дена Верди.
И този мжжъ, който би могили 

да направи си парите си всичко, 
били най-скромниятн човеки въ 
света. Той не окачили никога ме
дали. Той отказали скромно Ану- 
нциевия ордени, най-висшето ита
лианско отличие, който правели 
притежателя му превъзходител- 
ство и братовчеди на краля, ка
то благодарили за честита, която 
му се предлагала. Макари, че 
Верди отбегвалн обществото, той 
требвало да стане' народени пред 
ставитель ви 1864 г., а ви 1875 г. 
въпреки желанието му сенатори.

Джузепе Верди имали много 
тежка борба съ смъртьта; осемь 
дена тя се домогвала до своята 
жертва. На 27. I. 1901 г., рано су
трините въ 2 ч. и 50 м. въ хо
тели «Милано" въ Милано Верди 
угасналъ за винаги,

Единъ велики гений отлетели 
въ вечностьта, за да остане не
говата музика за винаги въ сърд- 
цата на хората!

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 Забавенъ кон
церти. 21.00 Новини отъ фрон
та. 22.00 Инф.; музика. 24.00 
Инф.; музика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
19.40 Народни песни. 20.00 Про
грамата на германските стан
ции. 22.45 Забавени концерти.

011А1 СШЕ1 л » 111 4
Ивалъ М.ите», е. Лжжаме, Пс- 

Единъ 5 лампоаъ бат
риенъ супери съ лампи „Д" 

20.000 ; чувствително
см. ви първия (съ 300 см. конден 
саторъ на шасито) и 1.000 см. 
за другия. Този кондеисаторъ 1 
1000 см. пропуща 
те фреквенции — 
наватъ презъ 20.000 см.

ДветЬ НФ предусилсателни 
лампи сй5 триоди (6Ф5, 
Тъй като високите тонове 
да бждатъ поаече усилвани, 
тодното съпротивление е 
ома, а анодноТо 
ома. Конденсаторътъ 
съ крайната лампа 
ЕЛ11) е 1.000 см. Анодътъ е да
дени на шасито чрезъ 1000 см. 
За по-добро възпроизвеждане 
на високите тонове 
волтови електро/ 
тивно 2 и 5 М1Ф.

части на
• класиче-

I денсаторъ 200 см. 
техтиранитЕ колебания се 

, мзтъ, именно, отъ катода.
| Благодарение на тази специал- 
' на «катодна" детекция, селектив- 

_ ,___  _ , ; ностьта е превъзходна и музи-
възпроизвеждзне? калното възпроизвеждане на 

------- л— изопа- • 
често-

100 и 6.000 периода въ 
Но това не може да се 
съ салхо единъ високо-

да бмде 1000 ,п 
п з 60 лева. 4)ома, 120 мА. Двата електролита _ '

ще се взематъ по 32 микрофа- 1 • Кидъ работятъ най-много съ 30 
| волта анодно напрежение.

| (Продължаза отъ стр. 2) 
I При 100.030 ома въ анода, 
анодниятъ токи е 2 мА, изопача- 
пането е 2.1и'и и усилването 14.

При 50.000 ома аъ анода, анод- 
ниятъ токи е 3.5 мА, изопачава
нето 2.1",п и усилването 14.

Изходящо промЕнлисо напре
жение е 7.5 ефективни волта.

се (500.000 ома), а другият/ — ' пешковъ. 
за високитЕ (250.000 ома). Кон
денсаторътъ за свръзка е

ДЖУЗЕПЕ ВЕРДИ
Двадесети и третата опера на 

Верди с «Силата на еждбата", 
такстъ отъ Пиаве стъкмень 
испанската драма „Донъ Алваро" 
отъ Ангели де Саавреда, която 
на 22. III. 1Б35 г. въ Мадридъ 
спечелила завиденъ успЕхъ. Дей
ствието е отблъскващо: убийство 
отъ засада, дуели и самоубий
ство — това е ядката на цЕлата 
опера. Освенъ това се явявала 
и една съвсемъ комична фигура 
йъ лицето на брата Мелитоне. На 
нейната премиера на 10. XI. 1862 
год. въ Петербургската Царска 
опера, тя била приета равнодуш
но. Преработката, която напра
вили Гислзнцони спечелила на 
20. III. 1869 г. въ Милано единъ 
успЕхъ отъ рода на «Трубадури".

Двадесети и третата опера 
Дж. Верди „Дони Карлосъ" 
ла сжщо отхвърлена, 
отъ Мери н Камий 
билъ написа.1ъ за 
въ 1867 г 
изопаченис 
ма. 
на 
дадени —  —,------- .......... .. .............. ........ ................. . ..г - -
Музиката е по-суха и отъ текста. I нЕмало никакво бурно въодуше- 
Сплпол.. гт.гк.гч из ппоимо Пя спрнитК НЪ РимЪ. ФлО-

шеткате на крайната лампа е 
500.000 ома (катодното съпроти
вление е 300 ома за 6У6 и 150 за 
ЕЛЗ — ЕЛИ).

Усилването 
ната лампа за 
ПО-МаЛКО: ВЪ ,
ома, въ анода 80.000 и 30.000 ома, , 
съ 0.25 МФ на шасито. Конден- I 
саторътъ за свръзка е 50.000 см. 
Утечката е 250.000 ома. Въ енс-. 
да имаме 20.000 см. на плюса. 
Двата низковолтози електролита 
требва да бткдатъ поне по 10 
мФ (по-добре да се взематъ дза 
по 25 МФ и дори по 50 МФ).

Токоизправителната лампа трЬ- 
да бмде мощна — те

гленето е 110 мА приблизително. 
Ще се употрЕби една 523 или 
А212. Трансформаторътъ трЕбва 
да даза 2X350 волта 120 мА.

Двата високоговорителя трЕбва ...... ......
да бждатъ перманентно-динамич- I заплашзалъ, че нЕмали" 
ни,^ съ имленданцъ 7.000^ ома^ за и искзлъ да зи глсб

една «случка жалостлива", до
стойна за кслонитЕ на .Щурецъ". 
3) Таксата за диоденъ детекторъ 
е 60 лева. 4) „Ретродинъ" и

4;;:;—

ще се 
оада.

Препоръчваме на читателитЬ 
блока .Желозо" 1915 съ 4 вида 
вълни.

Даваме снимката на описания 
приемникъ съ американски лам
пи —■ за да се види разположе
нието на частитЬ.

Приемнихътъ ще се постави 
голЕма и солидна кутия, съ 
бъръ резонансъ.

| ТЕОРЕТИЧНАТА СХЕМА НА ВФ 
СТЖПАЛО

Високочестотната « 
приемника е напълно 

1 ска.
СмЕсителната лампа е триодъ- 

хексодъ (6Е8, 6К8, ЕСНЗ, ЕСН11). 
Блохътъ съ бобинигЬ е изобра- 
зенъ схематично. ДаннитЕ 
смЬсителното стъпало съ 
версални — подхождатъ 
за европейскитЕ, така и за 
риканскитЕ лампи.

Мсждчнночестотната
ВФ пентодъ съ измЕняема 
рактеристика (6К7, ЕФ9, 
Заслонътъ му е свързанъ 
слона на смЕсителката.

Двата междинни трансформа
тора съ съ желЕзна сърдцевина. 
Препоръчваме МФ трансформа- 
торитЕ „Желозо" 701 и 693 (на
стройка на 467 кц). |

Три- 
с/перя не 

дсватъ задоволителни резултати 
— монтирайте 4 лампезъ съ ..Д“ 
лемпи. ВходящитЕ бобини — са
лдо за къси и срЕдни вълни, за 
дссенъ конденсаторъ „амери
кански" типъ (380 см.) що назие- 
те саморъчно: намиращитЕ се на 
пазаря бобини не дзватъ добри 
резултати съ „Д” лампи. Меж- 
дин.чочестотнитЕ трансформато
ри ще бъдетъ „Желозо" 691 и 
692 (693). Всички цокли на „Д" 
лампитЕ иматъ 8 крачка, но не 
всички предстазляватъ отъ себе 
си отводи на електродитЕ — има 
нЕколко „халостни" крачка.

П. Лоходски, с. Гориа-Митро- 
полия, ПлЕвенско. 1) Силовиятъ 

| трансформатори на описания въ 
' „Радио-СвЕтъ" вибропреобразу- 
ватель е съ сечение 19X19 мм. 
Първичната има 120 назиски жи- 

I ци 1 мм., съ отзодъ въ срЕдата. 
: Вторичната има 4.500 навивки ж< 
[ це 0.1, съ отводъ въ срЕдата. 
I Първо навиваме първичната, изо- 
’ лирзаме я съ нЕколко слоя па- 
рафиринирана хартия, следъ то- 

; ва навизамс вторичната, като 
следъ всЕки 530 навивки изопир- 
ваме съ парафинирана хартия За 

I дроселъ (..14") ще употрЕбите 
е сърдцевина съ сечение отъ 6 до 

7 см.-. Металната основна плоч
ка е 60 мм. дълга, 20 мм. широ
ка и 2 мм. дебела. Бобината ча 
електромагнита е съ размЕри 2.2 
мм. на 7.2 мм. (четвъртита), дъл
га 15 ллм. Числото на навивк-тЕ 
е 1500, жицз 0.15. Жицате 
държа отъ дзе страним м 
хи 12 -17. На рис. 2 се виждатъ 
семе 2 пластинки — но тЕ съ 4. 
кзкто се вижда отъ схемата. 2) 
ВсЕки радиолюбитель може да 
продаде построения отъ него 
приемникъ. Вие пишете, че иска
те да продадете построения 
еасъ кристаленъ приемникъ 
единъ вашъ приятели, но нача.1- 
никътъ на т. п. т. станция билъ

1 стс поапо 
глоби . . . Ето 

жалостлива",
на

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6 50 Четвъртъ часъ маршове.
7.05 Новини.
7.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народки пЕсни, изп. Атанас

ка Тодорова съ Тракийската 
тройка:
1. Богданъ и Янка. 2. БЕлила 
Тона дарове. 3. Мама Маринка 
позгоди. 4. Воне ле вакълъ- 
карагьозъ

7.55 Църковенъ календаръ, дома
кински съвети.

8.00 Забавенъ концертъ:
1. Влюбениятъ щурецъ (Рай- 
монди). 2. Въ нощьта (Емоли). 
3. Серенада (Линке). 4. Стра- 
дела ("Салваторе). 5. Светица 1 
(Греко). 6. На осемстотинъ (Би- 
стоа). 7. Плъзгане по пианото 
(Крамеръ). 8. Киле, киле, кар-, 
лине, полка (Вапенсъ). 9. Ше
гаджия (Коло).
8.30 Край.

ОБЬДЪ
12.00 Лека и танцова музика.
12.30 Забавенъ концертъ:

1. Чардашъ сцени, оп. 32, № 4 
(Хубай). 2. Шлагерно ревю, пот- 
пури (Шнайдеръ),- изп. орке
стъръ съ вокаленъ квартетъ. 3. 

, Времето на люляка (Шубертъ- 
* Берте). 4. ПеперудитЕ, интер

мецо (Щайнике).
12.50 Предаване на нЕмски езикъ.
13.10 Именити пЬвци:

1. Да стане чудо (Листъ), изп. 
Рихардъ Тауберъ — теноръ съ 
оркестъръ.
2. Принцъ Евгении, балада (Льо- 
ве), изп. Михаилъ Боненъ — 
бвритонъ съ съпроводъ на пи

ано.
3. Където ти

«катодна" детекция, 
е превъзходна 

възпроизвеждане 
високитЕ тонове е великолЕпно.

I За образуване отрицателно , бва 
преднапрежение необходимо за 
автоматичната регулация на си
лата звука, се изполЗуватъ двата 
диода на единъ двоенъ диодъ

' (6Н6, ЕВ4, ЕВИ), съ заземени ка- 
I тоди. АнодитЕ съ свързани съ ре
шетката на детекторния триодъ 
чрезъ единъ слюденъ конденса
торъ отъ 50 см. Утечката е 
500.000 ома. Отрицателното пред
напрежение презъ филтъра 1 ме- 
гомъ и 50.000 см. се прилага на
права къмъ МФ пентодъ и решет 
ка на двойния указатель за на
стройка (ЕМ4), и чрезъ 100.000 
ома — 0.1 мФ къмъ смЕситол- 
ната лампа.

ТЕОРЕТИЧНАТА СХЕМА НА 
СТЕПАЛО

НизкочестотнитЕ колебания отъ 
катода на триода, ‘Г’ “
тража (50.000 ома и 150 см.) се

I изпращатъ въ два потенциоме- 
тра единиятъ за низкитЕ тоно-

Качеството на единъ прием
никъ зависи най-много отъ низ- 
кочестотната му часть. За да се 
увЕрите въ това, вземете единъ I 
малъкъ приемникъ за правъ и 
промЕнливъ токъ, съ крайна Лам
па 43 напримЕръ. Откачете мал
кия му електродинамиченъ висо-

който | 
СйЧЩ- 

за да 
резултатъ. 

низхочестот-

когосоритель — 12 см. обикно
вено — и го замЕнете съ 21 и 
24 сантиметровъ, монтиранъ вър
ху резонаторна дъска. Резулта- 
тътъ ще б.тде забележителенъ 
по мощность и музикалность: на 
пасъ ще ви се струва, че имате 
съвсемъ другъ, много по-добъръ 
приемникъ.

Отъ гореказаното следва, че 
всЕки добъръ приемникъ може 
да стане още по-добъръ, ако се 
усъвършенствува низкочастотното 
му стжпало.

Кое е първото условие за вЕр- 
но музикално възпроизвеждане? 
— 'Да се предаватъ безъ 
ч-зване всички музикални 
ти между 
секунда, 
постигне 
говоритель.

Но има другъ начинъ, 
изглежда сложенъ, но въ 
ность е много простъ — 
се постигне тоя 
Следъ детекцията, 
нитЕ колебания се раздЕлятъ на 
два канала* (ето защо приемни- | 
кътъ е кръстонъ „Дуалъ-Шанслъ") 
__ единъ за високитЕ честоти, а 
другиятъ — за низкитЕ. ВсЕки 
отъ тия усилвателни стжпала ра
боти съ отдЕлонъ високоговори
тели: едното съ малъкъ високо
говорители (12 до 17 см.) 
твърда мембрана, а другото 
по-голЕмъ (21 до 2-1 см.), съ гъв
кава мебрано, която повече под
хожда за възпроизвеждането на 

низкитЕ тонове.

Верди работилъ 4 години.
НЕколко години по-късно въ 

гостоприемната кжща на музи
калния издатели Рикорди,^ при 
единъ веселъ банкетъ, Бойто се 
дигналъ и казалъ на приежтетву- 
взщитЕ, че Верди. е написалъ но
ва комична опера. Тази опера е 
, Фалстафъ", текстъ споредъ Шек- 
спиръ отъ Бойто. Сжщиятъ сю- 
жетъ, който разработилъ Ото 
Николай въ «ВеселитЕ уиндзор- 
ки". Въ «Фалстафъ“ изпъква ори
гиналността на Верди, който съ
дова муз. комедия. Когато него- 

изложението [ вета двадесети и седма и послед- 
г. „Донъ Карлосъ" е не опера била представена на 9. 
е но Шилеровата дра-I ||. 1893 г. въ Миланската Скала, 

I. БогохулсгвенитЕ мждрувания I публиката надарила своя старъ 
I краль Филипъ II и Поза били и заслужилъ композиторъ съ по- 

въ най-широка форма. I добаващо внимание, при все че

селъ), изп. Еми Бетендрофъ — 
сопрано съ хоръ и оркестъръ.
4. Рейнско злато (Фишеръ), 
изп. Йонъ Глезеръ — теноръ 
съ оркестъръ.
5. Слушай, слушай 
(Шубертъ), изп. < 
пелъ-сопрано съ съпроводъ 
пиано.
6. Есени (Францъ), изп. Р. Тау
беръ — теноръ съ оркестъръ.

13.30 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.50 Забавна и танцова музика, 
(въ паузата търговски съобще
ния).

14.45 Край.

Споредъ писмо на композитора 
й, на премиерата въ ГолЕмата 
опера въ Псрижъ на 11. III. 1867 
г., тя нЕмалз успЕхъ. Въ Италия, 
въ Бопоня и Милано тя била при
ета съ ликувзние, а въ Римъ и 
Неаполъ се отнесли къмъ нея 
хладно. „Доъъ Карлосъ" претър- 
пЕла много преработки, но най- 
сжщестсена к тази отъ 1872 г., 
кждето петтЕ действия били на
малени на четири. Поради една 
важна причи :а не може да се 
пренебрегва «Донъ Карлосъ’ — 
въ нея изпъква новиятъ стилъ на 
Верди.

Двадесети и петата Вердиева 
опера представлява обратъ въ 
музикалния начинъ на изразяза- 
не Тази опг.ра е „Аида". Тя би
ла написано по поржчка на ви- 
це-краля на Египетъ Исмаилъ па
ша. Пързата скица, — простъ 
разказъ, тг.... .
ския египтологъ Мариетъ Бей. | съпруга Джузепина, родена Стре- 
Въ Бусето, педъ наблюдението на ' пони, 
самия Верди, французинътъ дю , 
Локлъ написалъ стиховетЕ. Мно- [ 
го отъ тЕхъ били съставени отъ 
самия Верд>, а Гисланцони пре- 
₽елъ текста на италиански. Ком
позицията с превъзходна творба, 
единъ модеренъ дъхъ лъха презъ 
цЕлата олср:.. Верди, сече на 53 
год. не е ни.акъвъ подражатель, 
той сътвори, "л всичко съ собст
вена свобода. Премиерата се съ
стояла на 2-1. XII. 137! г. по слу
чай открива; ето на Сусцкчя ка- 
налъ въ ■ Кайро. УспЕхътъ билъ 
огроменъ!

Съ течение на годинитЕ 
по-нови сил.’ се развивали 
Рерди. На 5.1!. 1837 г. въ Милан
ската Скала следъ 16 год. мълча
ние Дж. Взр/,и изнеи^далъ съ 
своята дзарстсть и шеста опера 
„Отело". Вс,-. <:<и мислЕли, че ма
естро Верди с остарЕлъ вече, а 
той се пзкег лъ по-зрЕлъ и ло- 
блЕстящъ сгъ всЕкога. Ариго 
Бойто биг.ъ с лнъ отъ честитЕ му 
гости въ нп.-овия чифликъ Сз. 
Агата при Бусето. Той самъ, ком
позиторъ и даровитъ писатели, на 
писалъ либрето. Когато завесата 
паднала, избухнала буря отъ въ

одушевление, което преминало 
ггицки граници. Седемдесето и 

по четири годишния композиторъ 
показали, че е скжсалъ съ стара
та форма. ТоноветЕ и думитЕ се 
съгласували, поетичното излага
не се изравнявало съ музикално- 

, то. Върху тази музикална драма

Теоретичната схем ана приемника 

I Детекторната лампа е триодна I 
I (6С5, ЕВСЗ, ЕВС11) и работи ка
то детекторъ „Сипвания". Долни- 
иятъ край на вторичната на по
следния МФ трансформаторъ е 
даденъ на минуса, а началото — 
,на решетката на триода. Анодътъ 
му е свързанъ направо съ висо
кото напрежение. Катодното съ
противление е 50.000 ома, съ кон

на шасито. Де- 
взи-

зление. На сценитЕ въ Римъ, Фло
ренция и Неаполъ операта не до
стигнала успЕха на който се на- 
дЕвали. Въ чужбина, въ Парижъ, 
Лондонъ и особено Берлинъ 
Верди спечелилъ по-голЕма приЗ- 
нателность. Това, което пр^ави 
впечатление, е че „Фалстафъ" на 
Верди била приета по-добре отъ 
„ВеселитЕ уиндзорки" на Нико
лай.

Сега трЕбва да споменемъ „Ре
квиеми” отъ Верди въ памети 
приятеля му, починалия 
Алесендро Манцони. Той 
изпълненъ за пръвъ пжть 
VI. 1874 г. въ черквата 
Марко" въ 
е приетъ и 
и се радва 
телитЕ си I
ленъ характеръ.

На 17. XI. 1897 г. Джузепе Вер-

ВЕЧЕРЬ
18.00 Забавна и танцова музика.
19.00 Народни пЕсни, изп. Руска 

Крънчева съ народната петор
на:
1. Янтата хаберъ проводи. 2. 
Мама Стояну думаше. 3. Янка 
Николчудумаше. 4. Де се чу
ло видЕло. 5. Царь Стефанъ Ян
ка думаше. 6. СнЕгъ удари де
вети педи.

19.30 Предаване на нЕмски езикъ.
19.45 Часъ за работника:

1. Съобщения на Б. Р. С. 2. 
Здравни съвети отъ д-ръ Хр. 
Анастасовъ. 3. Хуморъ. 4. Тан
цова музика.

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

21.00 Часъ Обединена България:
I. Нашата борба за свобода, 
говори Иванъ Гьошевъ.
II. Народни пЕсни, изп. 
стина х. Колева, съ 
седморка:
1. Маминъ Кольо. 2. Доудой 
лудо. 3. Гугумъ гугумъ Дима
но. 4. Тръгналъ ми Турлакъ Ни
кола. 5. Не дреми Къдро.

21.45 Забзвна и танцова музика.
22.15 Предавано на нЕмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини.
23.00 Предаване на френски, ита

лиански и английски езици.
23.15 Танцова музика.
23.30 Край.
АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 цк.

6.33 и 7.00 Лека музика. 12.33 
Турска музика. 13.00 Духовъ 
оркестъръ. 13.45 Турски плочи.
14.00 х/а часъ танци. 17.03 Тур
ска музика. 17.40 и 18/15 Ра- 
дио-джазъ. 18.45 и 19745 Турска 
музика. 20.10 Плочи по жела
ние. 20.55 и 21.45 Малъкъ орке
стъръ.

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц. 
245/60/1222; 263/10/1140; 492/20/61

20.30 „Мефистофелъ", опера 
отъ Бойто.
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тилерийски лафети, санитарни

силно

за

гзне- 
италианци, 
два метра

1е лишенъ
първите

той
на

беше 
близките

бързаше да 
юрнитЬ бюра. Въ 
'сп плитк ла ияЕ

лбоко
зщество, I

„Война

постоянно 
въ всички 
бели и

2/Сам> Срраиа.—(

1----- Въ Смукъ, ь&дъ
Айше и сестра й, въпреки го

рещините и заминаването на 
войските, см що така си докар
ваха отлични печалби. Клиентите 
ймъ беха офицерите отъ тила — 
отъ интендантските и санитарни
те служби, отъ цензурата и во
енната поща. Сжщо така, двете 
сестри утешаваха съ своите скж- 
по платени ласки току-що при
стигналите офицери, отпускари- 
те, излизащите отъ болниците, 
куриерите за свръзка и пр.

По това време пристигнаха 
подкрепления за Антантата. Въ со 
лунските улици маршируваха 
високи и снажни руски войници, 
командвани отъ низичъкъ 
ралъ и низки, сухи 
чийто генералъ беше 
високъ.

И все 
пълнеха

камиони, I ва което му струваше петдесеть | жаление, И докато многобройни 
---------------- -з приети 

гатъ отъ стара Гърция и специал
но отъ островите отъ архипела
га, гдето се беха приютили най- 
/убазите традиции на еллинската 
честь, къмъ солунчаните требва
ше да се приложатъ съвсемъ 
други мерки.

Гръцки и критски жандарми бе 
ла пуснати въ града, съ заповедь 
да завзждатъ въ казармите всич
ки ммже, годни да носятъ орм- 
жие. Те изпълняха ревностно тая 
задача, като арестуваха всички 
лица отъ ммжки полъ — отъ 14 
до 65 години. На тия, които имъ 
казваха: „Не виждашъ ли, че 
съмъ старъ човекъ?" — те отго
варяха любезно: „Дай ми петь 
драхми и ще те пусна!"

А отъ тия, които се оправдава 
ха съ своята младость, добрите 
стражари искаха неколко лепти.

Всички мжже отъ шестнадесеть 
до четиридесеть години извед- 
нажъ изчезнаха. Това бегетво 
беше паническо. Едни се криеха 
по мазетата, други се скриваха 
при приятелите си.

А презъ това време европейски 
те вестници описваха нетърпени
ето и ентусиазма на населението, 
което ужъ бързаше да се 
сва въ набс. ' "
ность,- неуспелите да 
беха отвеждани насила 
мите, последвани отъ 
жени, които си 
и псуваха офице 
>'добенъ едучай

запи- 
смщ- 

избегатъ
въ казар 
плачущи 

драскаха лицето 
1ерите. При първи 
1 тия нещастници 

, бързаха да избегатъ презъ тес
ните улички, да прескочатъ не- 
■:оя стена и да се скриятъ не- 
кмде, обзети отъ неописуемъ 
страхъ. Некои отъ техъ се хвър
ляха въ залива!

Всичко това приличаше повече 
на весела оперета, отколкото на 
героична драма!

Израелъ, който силно неодо- 
бряваше това решение на Коми
тета, бе тоже хванати отъ же
стоките критяни, но те веднага 
го пустнаха, щомъ той имъ пред 
стави картата си на агентЪ при 
Безопасностьта.

На него би било мжчно, както 
на много други —• поради липса 
на кръщелно свидетелство — да 
покаже, че е още младъ за от
биване военна служба!

Но когато се увери, че тия 
мерки не го засегаха, той стана 
по-големъ патриотъ и военнолю- 
бецъ отъ всички други и по
бърза да предаде на полицията 
своите приятели, които се крие
ха отъ неколко дена въ мазета
та, задъ ' барикади отъ бъчви и 
сандъци.

Тази негова постжпка беше по
срещната много добре отъ 
чалството, защото тоя день 
направи не по-малка услуга 
каузата на Антантата, отколкото 
младите парижки журналисти, 
които сЬднали до бюрото си пи
шеха възпламенителни статии, 
които затрогваха дълбоко вдови
ците отъ висшото общество, като 
лансираха лозунга „Война до 
край!" и оежждаха всички ония, 
които со криеха въ тила, и не же 
лаеха да пролентъ кръвьта си за 
Родината... (Следва)

се
_____ г____  __  Зъл- 

гарската армия бега въ сръбската, 
а отъ сръбската се връща пакъ 
□ъ гръцката.

За кого и какво требваше да се 
биятъ тия нещастници?

Колкото за евреите, те см един 
стаено евреи. А когато обстоя
телствата со налагатъ, те си из- 
биратъ една родина, но този из
бори пада рЬдко върху Гърция.

Македонците и солунските ов- 
рои побързаха да но отгопорятъ 
но свещения апели на защитни
ците на родината, които оти тоя 
день те почнаха да считатъ за I 
луди, опасни и достойни за съ-1

тивоположни посоки: .................— --------- .... —
твуколки, тежки платформи, ар-1 лепти, и за петдесеть лепти, то- • доброволци започнаха да 

. ------------ ---------  | ла, което му струваше десеть, Гж-гм.ия и <■
; Израелъ печелеше доста. Но тия 

" задоволяваха —
за много по-голе-*

По това време въ Солунъ се 
случиха важни събития.

Германците и българите влезо- 
ха въ източна ,Македония. Храб- 
риятъ генералъ Хаджопулосъ по
бърза да се предаде съ целия 
си армейски корпусъ и града Ка
вала. Неколцина гръцки военни 
и цивилни, въ които оживК ду- 
хътъ на героите отъ освободител 
ните войни, се почувствуваха 
силно засрамени. Те дигнаха 
знамето на революцията и обра
зуваха комитетъ за национална 
отбрана.

На апела имъ се притекоха вой 
ници и офицери. Въ Солунъ крал 
ските войски се затвориха въ ка
зармата на Марсово поле. Разме
нени беха неколко изстрела. Но 
революционерите беха 1 по-мно- 
гобройни и, най-вече, се възпол
зуваха отъ благосклонното при- 
ежтетвие на съглашенците. Следъ 
еднодневна борба, всичко завър
ши съ обикновено интерниране 
на ония военни, които виждаха 
въ датския краль Константинъ 
превъплощение на всички наци
онални и военни добродетели.

Населението посрещна тази но 
въ бунтъ спокойно, безъ да се 
зчуди или се разтревожи. Това 
не беше ново за него.

За нещастие, комитетътъ поже 
ла да участвува въ действията, 
поедприети съ цель да се изгони 
вечниятъ врагъ отъ елинската зе
мя. Той реши да събере неколко 
дивизии, които да се биятъ на 
страна на Съглашението и обяви 
мобилизация въ Македония.

Това беше съвсемъ друго не
що. Солунчаните, а особено со
лунските евреи, изпитватъ дълбо
ко ужасъ отъ военната служба и 
отвращение къмъ войната, и не 
криятъ тия свои чувства.

Освенъ това, никакъвъ идеали 
или интереси не може да ги на
кара да рискуватъ скъпоценния 
си животъ на бойните полета.

Смесь отъ всички раси, деге- 
ниранъ мелези, солунското насе
ление е имало толкова отече
ства, че ви края на краищата ос
тана безъ отечество. То е крайно 
нещастно, защото всеки се бори 
за него и всички балкански стра
ни го викатъ подъ знамената. 
Отъ години наредъ то дезерти- 
оа отъ гръцката армия, за да 
предаде на българите, отъ 61
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мили сестрички . . .
Една руска пословица казва, 

че рискътъ е благородно дело.
Безъ да я познава, нашиятН» 

Израелъ я приложи на практика.
Като награда за своите заслу

ги, той успе да получи разреше
ние за откриване войнишка 
лавка.

Той нае съответно помещение 
— дъсчена барака —1 съвсемъ 
близо до лагера на новосформи
раните войски. Стоката му се 
състоеше отъ подправено вино, 
съмнителни консерви и стари су
хари.

Но тъй като Израелъ немаше 
намерение да става кръчмарь, 
отъ една страна,, и тъй като отъ 
друга страна, не разполагаше съ 
свободно време, то нашиятъ ге
рой натовари съ тая работа 
бащата на своята приятелка, 
който, както знаятъ нашити чи
татели, продаваше пържена риба 
на жгъла на ул. Агиу Николау.

По тоя начинъ, семейните 
връзки се засилиха още повече: 
Провидението възнаграждаваше 
нашия герой, който беш< 
отъ семейство презъ 
години на своя животъ.

Отъ време на време, приве- 
черь, Израелъ посещаваше заве
дението си, за да види какъ 
върви търговията, а най-вече съ 
цель да провери сметките, за
щото се съмняваше — и то не 
безъ основание — въ почтен- 
ностьта на своя тъстъ. Впрочемъ, 
дребните мошеничества на ста
рия циганинъ не го смущаваха. 
Той знаеше отлично, че тъстътъ 
му беше глупави и не можеше 
да има по-широки възгледи по 
въпроса за кражбите. • Но въ
преки всичко, бащата на Айше 
требваше да се чувствува подъ 
наблюдение.

Пжтьтъ, който води отъ Со
лунъ за Цейтенликъ, гдето се на
мираше заведението на Израелъ, 
представляваше отъ себе си ед
но отъ най-интересните кжтчета 
на земното кълбо.

Той можеше да со познае отъ 
далече — поради гметиятъ об
лени прахъ, който со издигаше 
надъ него. Тази вихрушка отъ си- 
тенъ песъкъ просто ослепявашо. 
Непрекъснати редици най-разли
чни видово превозни средства со 
движеха постоянно въ дво про-

тилерийски лафети, санитарни ко , ла, което му 
ли, туристически автомобили съ ■ Израелъ печел! 
началството, коли съ фуражи, ко | печалби не го 
ли-резервуари и пр. И тия не- , той мечтаеше : 
търпеливи и ревещи редици беха I ми сделки, 
често спирани отъ антични маке- “ 
донски коли, използувани за сна
бдяване на войската — теглени 
съ отчайваща и непоправима ба- 
вность отъ заспали биволи, кои
то постоянно дъвчеха и върте- 
ха въ всички посоки големите 
си бели и нищо неизразяващи 
очи.

Тогава, отъ всички превозни 
средства се изсипваха върху би- 
г.оларите хиляди псувни на ан
глийски, френски, руски, итали
ански, сръбски, мадагаскарски, 
индокитайски, индуски, сенегал
ски и арабски — но биволарите 
не имъ обръщаха внимание, по 
простата причина, че не разбира- 

а тънкия имъ смисълъ.
Лагерътъ на Антантата 

разположени върху 
склонове. Той представляваше 
цЪлъ градъ отъ палатки и дървени 
бараки, наредени симетрично, съ 
широки и добре поддържани 
улици. Колониалните офицери си 
бЬха построили тухлени кжщур- 
ки въ арабски или индокитайски 
стилъ, който придаваха живопи- 
сность на тоя обширенъ градъ, 
неочаквано се появилъ въ тая 
пуста до сега местности. Военни
те болници имаха широки черве
ни кръстове върху покрива и бе
ха обградени съ малки градинки.

Израелъ много обичаше да 
отива въ Цейтенликъ, защото все
ки пжть Той оставаше възхитени, 
като си помислеше колко пари 
се харчеха презъ войната и как
ви грамадни беха печалбите на 
предприемачите, които работе
ха за различните армии само въ 
тази часть на обширния светъ.

Едно нещо само го смущаваше: 
появата на неприятелските само
лети. Отъ време на време те ус 
певаха да минати преградите на 
противоаеропланната артилерия. 
Пилотите пущаха бомби върху 
лагера и често, наверно за ше
га, върху болниците. Единъ день 
Израелъ беше въ заведението си 
по време на една бомбардиров
ка. Щомъ чу писъка на снаряди
те и експлозиите, той избега ка
то лудъ и се хвърли въ една ло
ква.

Отъ тоя день, Израелъ винаги 
вървеше съ дигната нагоре глава 
•1 се спираше веднага щомъ съ
зираше некое малко облаче въ 
небето, което взимаше за раз
пили на снаряди.

Около лавката винаги се тру
паха войници оти най-различни 
националности и видове оръжие, 
измъчвани оти страхотна жажда. 
И почтониятъ баща на Айше и 
Лейла имъ поднасяше бутилки съ 
б1.ло гръцко вино, въ чийто съ
стави но влизашо абсолютно ни
какъвъ гроздови сокъ. И ви псич 
ки стомаси, дори въ английскитЬ, 
които см прочути съ своята устой 
чиоость, това вино причиняваше 
болезнени и продължителни сви
вания,

Продавайки за дво драхми, то-


