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СЪДЪРЖАНИЕ:

Отгъ 17 до 23 августъ

Тел. 2-55-90

КАКЪ ДА СЛУШАМЕ РАДИОТО

Какъ да слушаме радиото
4+1 суперъ съ американски лампи, 

схема и подробно описание. Новиятъ 
дуодиодъ-пентодъ 11ВЬ21. Поща

„ВЪ СОЛУНЪ...“—подлистникъ (край)

помЯсти
Бернъ

телевизия 
междинни

РАДИОСЛУШАТЕЛИТЪ ВЪ 
ГЕРМАНИЯ

преса
отъ

Подробната програма на всички ваши и 
чужди станции.

пластъ, 
поната- 

плочата. 
съ

на 
за които 

.500 цикла.
I звуко- 

второ 
шестото 

Чо- 
обхвата 

цикла

БЕЗЖИЧНАТА
| „разстояние" отъ 9 кило! 

съседните съ Радио-(
съ:

нови начини 
изработване. Нарязаната 

плоча следъ снимането 
въ една специална 

тодно-разпръсквателна 
ция. Последната се 
една гол.ма желЯзна 
стояща върху дървена 
Ретортата се затваря с 
а отъ дветЯ и 
ни стъкла, пре 
прави своитЯ наблюдения, 
апаратъ набира пп 6 гаксови пло
чи наведнажъ. Въ тая инстала
ция нарЯзания ваксъ се покрива 
съ помощьта на електричеството 
съ тънакъ металически 
което е необходимо за 
тъшното изработване на 
По-рано вакса се намазваше

Новъ начинъ за изработване на гоамофонни плочи
Който днесъ чуе хубавата му

зика отъ една „орлида" — теле- 
функенова грамофонна плоча, 
'трудно' може да си представи 
Каква сложна и прецизна работа 
е била необходима за нейната 
изработка. Докато преди години 
фабрикацията на грамофонни 
плочи е била свързана съ голЯ- 
ми неудобства, днесъ съ откри
ти нови начини за по-съвършен- 
но изработване. НарЯзаната вак- 
сова плоча следъ снимането се 
поставя въ една специална ка- 

инстала- 
състои отъ 

I реторта, 
з поставка, 
съ капаци, 

страни съ поставе- 
>езъ които инжинера 

Този Радиото днесъ е единъ отъ 
най-важнитЯ инструменти на една 
модерна държава. За голЯмия 
напредъкъ на идеята за пълно
то радиофицирване на Германия 
свидетелствува постоянно увели
чаващото се число на радиослу- 
шателитЯ.

На 1 юлий 1938 година радио- 
абонатитЯ въ Германия см въз
лизали на 7.5 милиона души. На 
1 януарий 1941 година въ Гер
мания см преброени 14,7 милио
на радио-абонати. ОфициалнитЯ 
сведения на германското култур
но министерство гопорятъ, че са
мо прозъ течение на 19->0 годи
на, числото на радно-абонатитЯ 
се е увеличило съ около 2 ми
лиона души.

Отъ слушане на р-> 
слушане има толкова 
колкото оъ бЯлото до черното.

Да се слуша радио е цЯло из
куство. Имз хора, които въртятъ 
непрекъснато апарата и съ това 
тровятъ и своитЯ нерви и нерви- 
тЯ на околнитЯ си.

ТЯ могаъ да бъдатъ наречени 
радио-туристи, тъкмо хоанатъ нЯ- 
кол станция съ хубава музика, 
завьртятъ отново, попаднатъ на 
новини, но не ги изспушватъ, а 
бързатъ да гонятъ „друго”. Но и 
него не изслушватъ — и отново 
препускатъ изъ скалата.

Всмщность радио-туризмътъ"
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'одншенъ абонаментъ 100 лв. аа 52 броя независимо отъ 
той брой ставате абонатъ, за 112 годила 60 лв. Превеж

дайте суми по пощ. чек. ела 2382

графитъ или бронзовъ прахъ. Но 
тъй като тоя пластъ биваше грубъ 
и неудобенъ за понататъшното 
преработване, техницитЯ бЯха 
принудени да търсятъ нови, по
добри начини. Идва въ последно 
време когато съ помощьта на ви 
сокото електрическо напрежение 
се дойде до откриването на но
вия начинъ за покриване вакса 
съ много тънъкъ металически 
пластъ. Така получения пласть има 
дебелина равняваща се на една 
6 милионна частичка отъ мили
метъра. По такъвъ начинъ се 
фабрикуватъ най-доброкачестве- 
нитЯ грамофонни плочи. П. Б.

ТЕЛЕВИЗИЯТА ПРЕЗЪ 1941 ГОД.
Ежедневната преса помЯсти I на, въ всЯки „обхвагь" 

следната телеграма отъ Бернъ ' се настанятъ много 
на Хавасъ — ОФИ: станции, безъ да си
ВЪПРОСЪТЪ ЗА БЕЗЖИЧНАТА взаимно. Достатъчно

ТЕЛЕВИЗИЯ РАЗРЕШЕНЪ , „разстояние" отъ
В-къ ,Ла Сюисъ" пише, че ,въ- 

просътъ за безжичната телеви
зия е вече разрешенъ". До сега, 
за телевизията 6Я необходимо 
да се употрЯбява кабелъ и това 
6Я причина развитието й да се 
натъква на. голЯми прЯчки. Презъ 
време на праздненствата, които 
стенаха въ Бернъ, можа да ста
не едно предаване безъ кабелъ, 
чрезъ употрЯба на междиненъ 
предаватели, съ помощьта на 
който може да се предаватъ об
рази отъ дадено мЯсто до глав
ния телевизионенъ предаватели. 
Благодарение. на този междиненъ 
предаватели могатъ да се полу- 
чаватъ почти съвършено ясни об
рази. Може, прочее, да се смЯта 
че въпросътъ за безжичната те
левизия е разрешенъ. (БТА)

Ще се постараемъ да обяснимъ 
на нашитЯ читатели смисъла на 
горното съобщение.

ВсЯка радио-вълна се опредЯля 
стъ своята дължина или, по-на- 
учно, отъ своята честота — т. е. 
огьчислото на трептенията въ се
кунда. Въ първитЯ години на без
жичната телеграфия бЯха изпол
зувани крайно дългитЯ дължини 
на вълната — значи съ много 
низка честота (напр. 10.000 мет
ра и 30,000 периода въ секунда 
т. е. 30 килоцикла). Начиная отъ 
1922 г., за безжичната телефо
ния — т. е. за предаването по 
етера говора и музиката — тех
никата започна да използува тъй 
наречения обхзатъ „дълги въл
ни" 750—2,000 метра (400—160 
кц.) и обхвата „срЯдни вълни" 
200—600 м. (1500—500 кц.). Съ
щевременно, следъ продължи
телни опити 6Я установено, че 
за предавания на най-голЯми раз 
тояния най-добро подхождатъ 
„къситЯ вълни" отъ 12 до 50 ме
тра (отъ 24.000 до 6000 килоцик
ла).

За дподосеть години радио
то постигна заболожитолонъ нл- 
предъкъ, по простата причина, чс 
предаваното на звука съ по
мощьта на електромагнитните 
колебания но представлява осо
бени трудности. Отъ друга стра-

- въвежда- 
бозкабелни

- ще даде новъ 
телевизията, и

I новъ клонъ 
ще плЯзо 

както

царската 
ною на 
станции — ще даде новъ под- 
тикъ на телевизията, и следъ 
пойната тоя най новъ клонъ на 
радиотохниката ще плЯзо три 
умфално въ живото, както товг 
61 шо съ радитолофопиятл следъ 

I свЬтовната война 1914—1918 г.

може да 
отдЯлни 
прЯчатъ 

е едно 
>цикла: 

така, съседнитЯ съ Радио-София 
(859 кц.) станции съ: Берлинъ 
(841 кц.) и Симферополъ (859 
уц). Основната вълна на Радио- 
София е 850.000 цикла — въ дЯ- 
сно и въ лЯво отъ нея се насла- 
гатъ звуковитЯ колебания — 
музиката и на говора — ’
съ достатъчно по 4.500 1 

Напр. пиеното покрива 
зия обхватъ отъ долното 
„ла" = 27.18 цикла до I 
горно „ла" = 3.480 цикла. 
вЯшкиятъ гласи покрива 
отъ първото „ми" = 81 
до петото „до" = 1.034 кц. Има 
и изключения: покойниятъ Шаля- 
пинъ .взимали долното „фа" — 
43 цикла. Не може да се каже, 
обаче, че разстоянието 9.000 ци
кла е съвършено, но то е напъл
но достатъчно.

При телевизията, обаче, за да 
бъде образътъ ясенъ, странич
ната лента трЯбва да има поне 
500 цикла. А това значи, че при 
качествена телевизия.’ само една 
станция ще покрие обхвата 200— 
2000 метра — т. е. срЯднитЯ и 
дългитЯ вълни.

Ето защо за телевизия се из- 
ползуватъ Ултра-кмситЯ вълни 
между 6 и 7 мотоа (50.000—43000 
кцЛ: въ този обхватъ отъ 7000 
килоцикла може да се вмЯстятъ 
много телевизионни станции.

За жалость, ултра-къситЯ въл
ни се разпространяватъ като свЯ 
тлиннитЯ лъчи — само въ права 
посока. А тъй като земята е об
ла. слоцъ като изм«натъ 50 ки
лометра, тЯ се изгубватъ въ про
странството.

Въ странитЯ, гдето телевизията 
е рече доста разпространена, ко
лебанията сс предаватъ отъ цен
тралата въ съотвотнитЯ подцен- 
тпали, чрезъ специални кабели. 
По тоя нлчинъ, цЯлата страна е 
покрйта съ моожа телевизионни 
пподасатоли, свързани чрезъ ка
бели съ централната телевизион
на станция.,

Само отъ себе си се разбира, 
!о употрЯботл на .кабели значи- 
‘олио спъва развитието на толо 
визията. Постиженията на шлой-

радиото до ' е интсрссенъ: човЯкъ за нЯколко 
ва разлика,: минути влиза въ съприкоснове- 
■» илпиптл ний съ свЯта. Отъ такова гледище 

той е оправданъ. Когато се пре
върне, обаче, въ болно маняче- 
честпо, той престава да предста
влява стойность.

Хубавото и полезно с, когато 
се извлича поука и упада отъ 
псЯка станция, Когато радио-лю- 
биТельтъ умЯе да оползотвори 
стоенето си около апарата.

Дълги е на културнитЯ радио
любители да опътватъ ония, кои
то не умЯятъ да си служатъ съ 
радиото.
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4+1 СЪ АМЕРИКАНСКИ ЛАМПИ

7ь гара августъ

н

1

музика, търговски

ОБЬДЪ

кв. 182 кц.

КгйСИ ВЪЛНИ

на

комснтаръ,

изключи-

танцова музика,

съобще-

зл

на
Ме- |

на 
на

е

Цакаме, 
Мнб-

ободрителни
календаръ.

полка 
ПЕсень 

Унгарски

(Иоханъ
(Линде- 

мелодии

музи-
21 45

бор- 
Отъ

19.20
22.00

. Монти- 
съ «черве-

Турска 
музика.

СОФИЯ
Варна, Стара«3агора

е свърза 
, С22=0.1 
(1 ватъ);

пре- 
см. 
Р14

имаме 
но шо- 
Р13 =

13.30 Оркестъръ.
' 20.20

22.10

, анодчетата на

Керменъ, 
'I N ра- 

усилва-

концертъ. 
концертъ. 
оперетата 

13.00 
Брамсъ.

I. 15.30 
украински 
Концертъ 

Популяренъ

музика 
. Цонка 

сед-
14 45 НЕмско-българсни часъ 

войника.
15.30 Край.

Варна:
всЕки познава.

12.40
12.50

Отъ София.

>щь въ 
Шипъ- 

джу- 
НЕжна

положи-
на МФТ,

старитЕ ита-
348 кило-

напре 
чрезъ Р12 = 5( 
и се прилага 

решетка

. 1Г77

19.30 Народчз музика. 21.30 Ка
мерна музика.

БУДА-ПЕЩА I 549,100/546
12.10 Цигани. 13.30 Орис
15.20 Плочи. 17.35 Танци. 
Оперетниятъ оркестъръ. 
Плочи. 23.30 Цигани.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
19.20 Музика. 1945 За войната. 
20.00 Инф. 20.15 За всички по 
малко — два пъстри часа. 20.50 
Отъ фоонга. 22 00 Инф.; забав
на музика. 24.00 Инф.; нощна 
музика.

> (Равелъ) дир. автора. |
1лария, говори д-ръ Ни- !

[
БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.

морка:
1. Мчлицке. 2. БЕла Ружа. 3. по 
вамъ девойче. 4. Чия е тая де
войка. 5. Севдо мори. 6. Кажи 
Яно.

19.30 Новини на немски езикь.
19.50 Тино Роси и Ракслъ

Мо- 
юдата (Казела), 

Испанска рзп- 
(Шабрие), дир. Копола 

Иванъ Кадий-

16.81:
16.89; 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 

минути; вечерь: 19.85;

14.20 Забавна и танцова музика. 
(Въ паузата търговски съобще
ния).

7.35 Народна музика:
1. Дей гиди Маро селфио, изп. 

орке- 
Гошо

ираула на

Шо ^.ЦУ-О7—I
А----- ------- ЯСМ

4_ =;

17 часа 45 минути; вечерь: 19.85; 
25.49; 31.01; 49.83.

7.00 Нар. пЕсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Забавна музика. 
9.15 Камерна музика. 10.00 Ор- 
кестровъ концертъ. 12.00 «ЛЕт- 
на радость’ — свири капелата 
Егонъ Кайзеръ и Рудолфъ Хой- 
нелъ, акордеонъ. 13.00 Забавна 
музика. 14.15 Продълж. на заб. 
музика. 15.30 «За всЕки по нЕ- 
що". 17.30 Малъкъ концертъ. 
18.30 Камерна музика. 
Музикално интермецо. 
Пъстра прегр-ма.

Мнозина отъ нашитЕ читатели 
притежаватъ американски „стъ
клени лампи" 6А7, 6Д6 и пр. 
както и бобини за суперъ 125 ки- 
лоцикла. Ето защо въ тоя брой 
опиегзме «американски" 4 + 1 су
перъ, който значително се от
личава отъ популярнитЕ у насъ 
схеми и дава много по-добри ре
зултати.

СМЪСИТЕЛНОТО СТЕПАЛО
Антената се включва или непра

во въ антенната намотка или 
чрезъ С1=100 см.

Конденсаторътъ е троенъ (аме
рикански типъ). Първата секция 
настройва бандъ-филтъра. Втора
та — решетъчния кржгь, третата 

БобинитЕ см 
безь 

Само 
се разбира, че на 

нЕма бандфилтъръ— 
включва направо въ

леръ, шлагери.
20.00 Забавени концертъ на Са 

лонния оркестъръ, подъ ржио- 
водстзото на Василъ Стефз- 
новъ: 
1. .Ест;

имаме С15-25 мФ (при 30 вол
та) и Р17=500 ома за „41“ и 450 
ома за „42”.

ЛампитЕ ,41* и 1,42’ даватъ 
почти еднакви резултати —• Лич
но ние предпочитаме „41“.

Въ анода на крайния пентодъ 
п» съ първичната 

трансформаторъ, 
и тонъ-блендата 

и потенциоме-

7.00 Плочи. 11.33 Турска 
12.15 Тур- 

1 7 03 
....-------- 13.15

Плочи. 18.45 Джазъ. 19.45 Народ 
ни пЕсни. 20.10 ~ 
ка 20.45 Симф.
Джазъ.

БЕРЛИНЪ

първия МФ трансформаторъ 
свързано съ качулката на 6Д6, а 
краятъ е заземени чрезъ С5=0.1 
мФ. МФ лампа е пентодътъ 6Д6. 
Въ катода имаме Р8=250 ома 
Р/з ватъ) и С6=0.1 мФ. Супре- 
сорнат-а решетка е свързана съ 
заслона на 6А7. С22=0.1 мФ. 
РЗ=33.000 ома (1 ватъ); Р6= 
20.00 ома (1 ватъ).

Въ анода на 6Д6 е включена 
първичната на втория МФ тран
сформаторъ.
ДЕМОДУЛАТОРНОТО СТЖПАЛО

Детекторното стжпало е малко 
особено: краятъ на вторичната 
на втория МФТ е заземенъ,-а на
чалото, чрезъ С23 = 100 ммФ, 
слюденъ, се свързва съ двата 
диода на лампата 6Б7. Утечката 
Р10 = 503.000 ома р/а ватъ) се да- 
за на катода. Въ катода имаме 
Р9 = 2.500 ома и С7 = 10 мФ (при 

' а си къмъ ка-

Народни пЕсни, изп. Атанаска I 
Тодорова съ Тракийската трой- | 
ка:
1. Майка димитъръ думаше. 2. , 
ВсрЕдъ море мамо бЕлъ ка- I 
мъкъ. 3. Черню Петрана дума- I 
ше. 4. Мари накичи се Тота.
1. Стопански съвети и напътст
вия; 2. Хуморъ.

19.30 Нозини на нЕмски езикь.
19.50 Лека танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледи на съби
тията, новини, съобщения.

21.00 Забавени концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа
нови:
1. Кайзеръ, валсъ (Щраусъ). 2 | 
.Дипломати", 
Щраусъ). 3. 
манъ). 4. 
(Тауберъ).

21.30 Хорови пЕсни отъ Шубертъ:
1. Гондолиерътъ, изп. мъжки 
хоръ, дир. Максъ Щанге. 2. На 
еотдалеченитЕ, изп. певческото 
дружество на берлинските учи- 

I тели, дир. Хуго Рюделъ. 3. Но- 
[ щьта, изп. мъжкия хоръ на Ви

енския Шубертовъ съюзъ съ 
съпроводъ на оркестъръ, дир. 
Викторъ Келдорферъ. 4. Сере
нада, изп. мъжки хоръ съ съ
проводъ на пиано, соло алтъ- 
Мария Баска.

21.45 Лека и танцова музика.
22.15 Новини на нЕмски езикъ.
22.30 Забавна

съобщения.
22.45 Нсвини, точно време.
22.55 Танцова музика
23.30 Край.

Дим. Еневъ, .-г- 
Сливенско. Лампата А 441 
боти много лошо като 
тель.

Ф.СимОбновь, Бургасъ. Пред
ставителството на «Желозо’ не 
разполага сЪ милиймперметри 
и подобни измерителни уреди — 
обърнете се къмъ фирмата Н 
Джебаровъ, Дондуковъ 27.

„кучето'1, Плевене. 1 
Ьтатий+Е «— нб До И6 6И 
го дълги!

Каменъ Стоичковъ, с. Лилякъ 
Кюстендилско. 1) Въ 4-И суперъ 
съ лампи 6А7—6Ф7—12А7, лам
пите не може да се заменятъ съ 
европейски. За захранването на 
жичките на тия лампи, трансфор- 
маторътъ требва да дава въ вто
ричната 12.6 волта (300 мА, съ 
отводъ въ средата за 6.3 волта). 
Жичката на 12А7 що се отоплява 
съ 12.6 вОЛТй| а_ ЖИЧНйте йй 6Ф7 
и 6А7 — съ 6.3 волта (Наралбл0 
но), 2) Предпазителната крушка, 
въ батерийните приемници се 
включва между „—’ на високо
то напрежение и , + " или «—' 
на отоплението (споредъ схема
та)!

Бочо Бочевъ, Карлово. 
райте „Аудиториума" съ 
ни" лампи!

Димо. 2. Влезло е 
момче горянче .3. Сульо ле, 
бимбашио ле. 4. Кукувица ку
ка. 5. Ойне, Дойне, гиздава де
войко. 6. Хей, похвали се мом
че.

12.00 Забавенъ коацертъ*
1. Лендлеръ изъ Валберъ (’*’), 
изп. селска музика. 2. Валсътъ 
отъ тая нощь (Лехаръ), изп. 
Абрамовичъ-теноръ съ орк. 3. 
Сега бие тринадесеть ("**), 
изп. Марселъ Пилоти на ор- 
ганъ. 4. Сто, сто червени рози 
(Лаело), изп. Йозефъ Челени- 
баритонъ съ съпроводъ на циган
ски оркестъръ. 5. Една каменна 
ржка (’*’), изп. дзе корни съ 
съпроводъ на орк. 6. Имаше 
едно момиче (Талиафери), изп 
Габре-теноръ съ оркестъоъ. 7. 
Музикална въртяща се сцена 
(Хьоне). 8. Кръчмата на Ланъ 
(Щайнингеръ), изп. комедиачтъ 
хармониститЕ, съ съпроводъ на 
пиано.

12.50 Изъ опери:
1.Увертюра къмъ операта „Дъ
щерята на полка’ (Доницети), 
дир. Вайсманъ. 2. Балетна му
зика изъ операта «Фаустъ* 
(Гуно).

12.50 Новини на немски езикъ.
13.15 Точно време, комснтаръ, но

вини, съобщения.
13.40 Популяренъ концертъ: 

Болеро
13.55 Ма»

кола Станчевъ.
14.05 Лека и 

точно време. 
(Въ паузата търговски съобще
ни я).

14.45 Край.

! 30 волте), съ плюса 
; года.
I При такава схема селективно- 
I с»ьта на приемника е много пс- 

г.исока, отколкото при обикнове
на «директна’ детекция.

ЗвуковитЬ колебания се 
хвърлятъ презъ С10 = 10.000 
и съпротивлението-филтъръ 
— 102 000 ома (’/г ватъ) въ плъз
гача на потенциометра 500.000 
ома, единиятъ край на който е 
г.чземенъ, а другиятъ е свързанъ 
съ ширмеаанъ проводникъ съ ка
чулката на 6Б7. Паралелно съ по
тенциометъра се монтира гнез
дото за грамоефона, съ съотве- 
танъ шзлтеръ. ПроводницитЬ за 
гнездото трЬбвз да бмдатъ шир- 
/ \г>сани.
ДЕЙСТВИЕТО НА АВТОМАТИЧ
НОТО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЗВУКА

Ще обяснимъ действието 
автоматичното изравняване 
звука («антифадинга'), което 
малко особено въ тази схема, 

Когг.то детекционниятъ конден-
1 саторъ С10 се зарежда 
;телное оть вторичната

6Б7 получаватъ по
ложително напрежение. Между 
тЬхъ и катода протича токъ, ка
то С10 се разрежда веднага. Съ 
други думи, въ тези точка не мо
же да се задърж-» никакво поло
жително напрежение,

I Когато С10 се зарежда отри- 
! цатолно, токътъ не може да мине I е

— решетъчния 
осцилаторния 

изобразени схематично - 
съответно превключване, 
отъ себе си се разбира, 
кжеи вълни 1 
ентената се 
решетъчния кржгъ.

Последователно съ решетъчна
та осцилаторна бобина е вклю- 
ченъ падингътъ. Конденсаторътъ 
за свръзка съ първата (осцила
торна решетка) е слюденъ, съ ка 
пацитеть 100 ммФ. Осцилатор- 
ниятъ анодъ (втората решетка) 
получава високото напрежение 
чрезъ съотв. намотка и съпроти
влението Р4 = 20.000 ома (1 ватъ). 
Конденсаторътъ-фхлтъръ С4=0.1 

мФ.
СмЪсителката е 6А7. Управител

ната й решетка (качулката) е 
свързана съ началото на втория 

Краятъ 
заземенъ чрезъ 

за кж-
на

ВЕЧЕРЬ
18.30 Забавна и танцова »
19.00 Народни пЬсни, изп.

Чупарова съ народнйгз 
морк
1. М»

изъ < 
Лехаръ.

I отъ Б| 
музика. 
пЬе 
20.15

ние предпочитаме „41“. 
анода на кр< “ 

имаме, паралелно 
на изходящия 
С16=3000 см. 
С17=40.000 см. 
търъ 50.000 ома.

ТОКОИЗПРАВИТЕЛНАТА ЧАСТЬ
Токоизправителната часть е на

пълно класическа. Лампата е 
.80". Двата електролита С19 и 
С18 сж по 8 микрофарада. С21 = 
0.1 мФ служи за прехвърляне 
чисоката фреквенция отъ плю
са въ минуса, тъй като електро
литите иматъ високо собствено 
съпротивление.

Двете отоплителни намотки сж 
съ отводъ въ средата — въ по- 
вечето трансформатори, обаче, 
тия намотки сж безъ отводъ.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите зависятъ 
телно отъ бобините.

Безъ да споменаваме имената 
требва да отбележимъ, че на па
заря има много недоброкачест
вени бобини местно производ
ство, съ които настройката е поч- 
то невъзможна; чувствителность- 
тд о неравномерна по целия об- 
хпатъ и старите нз скалата но 
съпподатъ.

Нищо но пречи, разбира се,, 
ежиптл схема да со приспособи 
за 467 кц. — съ блока «Жолото" 
1911 А и МФТ 701 и 692.

Описаниятъ приомникъ що ста
не непълно модоренъ, око вме
сто 6А7 що со употреби триодъ- 
хоксодътъ 6К8 или,, дори овооппй- 
ската метална смЕситолка ЕСН11; 
всички данни остапать сгащитЕ-

ОБЪДЪ
11.30 Праздничснъ концертъ:

1. Увертюра къмъ операта 
«Ифигения въ Авлида" (Глукь), 
дир. Клайберъ. 2. Симфония МР 

8 въ си миньоръ—недовършена 
(Шубертъ), дир. Клайберъ: а^ 
алегро модерато; б) анданге 
конъ мото. 3. Концертъ за ци
гулка и оркестъръ въ ла ми
ньоръ № 8, оп. 47 (Шпоръ), 
солистъ Куленкампфъ. 4. 
настиръ върху в< 
дир. Паница. 5.
содия

12.35 Слово отъ 
ски.

.12.50 Новини на немски езикъ.
13.10 Забавенъ концертъ:

1. Валсови перли (Едуардъ). 2. 
По сините води на Хавай (Ке- 
телбай). 3. Танцова сюита (Кю- 
неке). 4. Деца на пролетьта 
(Валдтойфелъ).

13.30 Точно време, 
новини, съобщения.

13.50 Народни песни, изп. гюрГя 
П. Тричкова съ народната сед- 
морка: 
1. Старъ

СУТРИНЬ
7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Народни хора и танци, изп. 

Софийската Кореняшка група.
8.00 Точно време, 

думи, църковенъ 
новини.

8.15 Забавенъ концертъ:
1. Унгарски танци № 5 и 6 
(Брамсъ). 2. Имаше дне царски 
де^а (Айлбътъ). 3. Коодова 
(Албеницъ). 4. Ту тзна, ту така 
(Буланже). 5. Сантименталната 
андалузка (Турина). 6. Но» 
Сарагоза (Фрай). 7. 1
ахой (Яри). 8. Па:. 
джета те (Плесовъ) 
любовь (Роси).

8.45 Религиозна музика: ]
1. Прелюдия и фугй въ си бе- 
молъ миньоръ (И. С. Бахъ), изп. [ 
Ото Дункелбергъ на органъ 2 
Отъ насъ поздравенъ (Листъ), 
изп. Ситардъ на органъ. 3. Кре- 
сту твоему (Гречаниновъ), изп. 
Митрополитския хоръ въ Пл- 
рижъ, дир. Афонский.

9.00 Божествена служба

ПОЩА
М. Къневъ, Казанйъкъ. Междин 

мата фреквенция въ 1 • 
лиански супери 
цикла.

Дим. | 18 августъ

СОфИЯ I
Варна, Стара«3агора |

•удиантина', валсъ (Валд- 
тойфелъ). 2. Любовна мжк ? 
(Крайслеръ). 3. Рустиканелз 
(Кортопаси). 4. Виенска музика 
(Калманъ). 5. Романсъ (Щолцъ'.

20.30 Точно време, историчесм.1 
календаръ, прегледъ нз съби
тията, новини, съобщения

21.00 Си> ^озиченъ концертъ:
1. Увертюра къмъ операта 
«Танхойзеръ" (Р. Вагнеръ), дир. 
Иохумъ. 2. Концертъ за пиано 
и оркестъръ N° 19 въ фа м.а- 
жорь (Моцартъ), солистъ Ге- 
оргъ Босковь. 3. Симфония 
2 въ до мажеръ, оп. 61 (Шу- 
манъ), дир. Пфицнеръ: а) але
гро ма нонъ тропо, б) скерцо, 
в) адажио епресиво, г) алегро 
молто виваче.

22.15 Нсвини на нЕмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
23.00 Предаване на френски 

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

РАДИО-ВАРНА
6.45 Отъ София. 8.30 Край. 12.00 

Отъ Варна. Музикаленъ калей-
доскопъ. 12.30 Съобщения, 
си. 12.40 Вокални сола. 12.50 
София. 14.45 Край. 18.30 Отъ Со
фия. 19.50 Отъ Варна: Забавна 
музика. 19.55 «Писатели отъ гр. 
Варна’, говори Добринъ Васи- 
левъ. 20.05 Концертъ на Ана 
Попова, сопрано. 20.30 Отъ Со
фия. 21.00 Отъ Варна: Концертъ 
на Любенъ Владигеровъ, цигул
ка, 21.25 Симфониченъ концертъ.
22.15 Отъ София. 23.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
6.35 и ” ■■ " -
музика. 12.00 Плочи 
ска музика. 12.30 Плочи 
и 17.40 Турска музика.

(качулката) 
началото на 

настройващъ се кржгъ. 
на намотката е 
С11=50.000 см. Бобината 
си вълни е дадено направо 
шасито.

Въ катода имаме Р1 = 250 ома 
(•/« вать) и С2 -50.000 см. Утеч
ката Р2 = 50 003 ома (’/: ватъ),

Въ анода на 6А7 е включена 
първичната на първия междинио- 
фреквеитенъ трансформаторъ. 
Ако имаме милиамперметъръ за 
настройка (сь сЕнка), ще го 
■ключимъ въ кржга, паралелно 
съ Р7 -5.000 ома (1 ватъ) и С20-: 
50 000 см. Ако нЕма милиампер
метъръ — краятъ на първичната 
ше се даде направо на плюса — 
С20 и Р7 падатъ. :

МФ СТЖПАЛО
Началото на вторичната

РАДИО-ВАРНА
7.00 Отъ София. 10.30 Край. 11.30
Отъ София. 12.00 Отъ
Мелодии, които

12.30 Съобщения, борси. 
(Гр. плочи). 
17.00 “

презъ катода и отива шаси
то, презъ утечката РЮ. Тъй като 
омичната величина на РЮ е зна
чителна, въ съпротислението се 
образува значително падение на 
напрежението и, същевременно, 
се явява отрицателно напреже
ние.

Звуковото Напрежение, както 
казахме вече, се прехвърля чрезъ 
С10.

Отрицателното напрежение се 
филтрира чрезъ Р12 = 500.000 ома 
(V» ватъ) и се прилага направо 
къмъ упр. решетка на 6А7 и 
чрезъ Р5=500.000 ома (’/а ватъ) 
— къмъ упр. решетка на 6Д6, 
презъ съотв. навивки.

КонденсаторитЕ С11 и С4 фил- 
триратъ това отрицателно на
прежение и опредЬлятъ бързи
ната на действието на автоматич
ното изравняване на звчка

Колкото е по-мощна станция
та, толкова е по-силно обоазува- 
ното отрицателно напрежение, 
прилагано къмъ решеткитЕ на 
6А7 и 6Д6. А тия две лампи сж 
гъ из.мЕняема стръмность — кол
кото е по-високо отрицателното 
напрежение, прилагано къмъ ре
шеткитЕ, толкова е по-малко усиг- 
ването и обратно. Значи, мощ- 
нитЕ станции лампитЕ ще усил- , 
ватъ по-малко, а слабитЕ стан
ции —; повече Въ тоя чачинъ се | 
постига едно автоматично израв
няване на звука, наречено обик
новено «антифадингъ". Това на
звание е неправилно, тъй като 
фадингътъ изобщо, не може да 
се премахне.

НФ СТЕПАЛО
Въ анода на 6Б7 виждаме С12 

= 200 см. не шасито и Р15 = 
250.000 и Р16--25.000 ома (1 ва- 
товъ) на плюса, съ филтъръ С13 
= 0.1 мФ на шасито. Впрочемъ 
Р15 може да се даде направо но 
плюса — ще „икономисаме" С13 
и Р16. Въ заело»»? на 6Б7 
Р11 20.000 ома (’/з ватъ) 
сито' и С9 01 МФ и 
100.000 ома (1 ватъ) на високото 
напрежение.

Чрезъ С14 30.000 см. звуко- 
витЕ напрежения со прохвърлятъ 
въ решетката на крайния пон- 
тодъ 41 или 42. Угсчката Р1Р. 
500.000 ома (*/» ватъ). Здслонътъ 

дадонъ на плюса, Въ катода

ВЕЧЕРЬ
17.00 Часъ за нашия оойникъ.
18.00 Часъ за детето:

Участвуватъ: Н. Баллбанопъ, 
групата «Детска радость" и др.

18.45 Часъ за солото:

Карузо пЕе 
Отъ София. 
23.30 Край. 
АНКАРА 1648 м. 120

7.35 Маршове 8 00 Лека музи- ' 
ка. 11.33 и 12.00 Турска музика. 
12.45 Малъкъ оркестъръ. 17 03 
Редио-джазъ. 10.00 Гурска му
зика. 18 45 Музика. 19.15 Турска 
музика. 20.10 Изъ оперитЕ.

БЕРЛИНЪ кжеи вълни 16.81; 16.89; 
16.89; 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 
17 часа 45 минути; вечерь: 19.85; 
25.49; 31.01; 49.83.

7.00 Нер. пЕсни. 7.15 Утриненъ 
концертъ. 9.15 Концертъ на ор
ганъ. 10.00 Малъкъ 
12.00 Популяренъ
12.45 , Мелодии I
„Царевичъ" отъ 
Симфония № 1
14.30 Забавна 
Ивана Иваницка 
и нЕмски пЕсни. 
на органъ. 22.00 
концертъ.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц. 
21.00—22.00 Концертъ оть Теп- 
личе.

БУДА-ПЕЩА I 549/100 546
12.30 Оркестъръ, 15.00 Плочи.
16.45 Сватбени пЕсни. 19.20 
Плочи. 22.10 Цигани. 23.25 Тан
ци.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Опор. 20.15 ГслЕмъ заба- 
вонъ концертъ. 20.50 Отъ фрон
та. 22.00 Инф. 22.15 Забавна му 
зикл. 24.00 Инф.; нощна му
зика.

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Четвъртъ часъ маршове.
7.05 Новини, точно време.
7.10 Забавна музика.
7 30 Течно време, новини, 

Народна музика:

Баба Наета Павлова, сь 
стъръ. 2. Ржченица, изп. 
Лоловъ на кларинетъ. 3. Злато 
моме (Г. Спасовъ), изп. хоръ.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Серенада (Хайкенсъ). 2. Мл- 
рия-Мари (Капоа). 3. Мля меч
та си ти (Мильокъръ). 4 Ман
долината (Паладиле). 5. Бала
да (Щеферъ). 6. Унгарски 
танцъ № 1 и 3 (Буланже). 7. 
Още веднажъ (Профили). 8. 
Хубавата воденичарка (Щру- 
бе).

8.30 Край.
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I

гайдана

8

II.

гру-

(12.зе-

ВЕЧЕРЬ

изп.

пЬсни

нервна
Василъ

3.
4.

(Въ паузата търговски съобще
ния).

14.45 Край

серенада, 
интермецо. 
Мусоргски.

.меки езикъ.
коментаръ.

(Ппе- 
вокали-

/зика. 
юнски 

му- 
му-

Любозна 
интермецо, 
оркестъръ

на 
съ

СОФИЯ
Варна, Стара<3агораСОФИЯ

Варна, Стара<3агора

ПЬ-
19.45

музика 
музи-
1703

гаьйькь!
I 21

ОБЪДЪ
12.00 Народни п1сни, 

пата „Българска г.*в 
1. Телялинъ вика 
Мала мома ясенъ 
Расти боре. 4. Радо 
Снощи коне не дойдоха. 
Ой звездица. 7. Пиле 
не пЬй 
ленвй.

17.40 Военонъ 
ски мелодии.
Струнниятъ ква,
20.55 Джазъ. 21

13.55 Архитектурата въ Македо
ния презъ XIV вЬкъ, говори Ни- 
кола Мавродиновъ.

! 14.05 Лека и танцова музика точ- 
' но време.

забавна 
нощна музика.

ститЬ 
момче 
манъ), 
солисти и хоръ. 5.

24 (Брамсъ-
- УН, оп. 8

СОФИЯ
Варна, Стара<3агора

12.00 
пиеси отъ го- 

12.30 съоб-

В»
I 19

проводъ 
трио. 4. 
ми, >_ .. 
„Пажътъ 
изп. Рих. 
кесть| 

13.55
ГО8! 

14.05

изп. Хри- 
народната

Печ- «Стопанско развитие“ 
ул. Веслецъ, 5 — 1941—1003

цертъ на Берл! 
моници — Пас 
фония на Бетовен! 
Конвични. 12.45 П1 
соргски. 13.00 
1*5.15

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

Участвуватъ:. Н. Балабановъ, 
групата «Детска радость" и др.

19.30 Новини на нЬмски езикъ. 
19.50 Български хорови пЬсни. 
20.00 Предаване отъ Салцбургъ

,— СимфониченЪ концертъ — 
Творби отъ Рихардъ Щраусъ, 
дир. Клеменсъ Краусъ.
(Въ паузата точно време, исто
рически календаръ, прегледъ 
на събитията, новини, съобще
ния).

22.15 Новини на немски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
72.45 Новини, точно време.
22.55 Репортажи и съобщения на 

есперанто.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.

РАДИО-ВАРНА
6.45 Отъ София. 8.30 Край. 12.00 
Отъ Варна: Концертъ на духова-

гзика при флота 
Съобщения, Г

14 45 
. 19.50 
между 
20.30

не дрЬми. 3. 
дума. 4. Мари 
кундуркитК. 5. 

Турлакъ Никола, 
момче Загорче.

юри архимандрити Николай. •
Лека и танцова музика, • 

точно време.
(Въ паузата търговски съобще- ' 
ния).

14.45 Край. 1

Абонирайте се 
за най-добрия радио 
вестникъ въ България«•и „ниннтг 
Го лишени абонаменти 100 лв. 
за 52 броя, независимо отъ 
кой брой ставате абонати. 

Преведете сумата по нощ. чекова 
с-ка 2382 или съ пощенски записи 
Адреси: в-къ ,РАДИО-СВЪТЪ*

Дондукови № 23 — София

Стефани. 
14.00 Унгарска музика. 15.15 
Унгарски пЬсни. 17.45 Квартетъ 
„тарогати". 18.15 Военни пЬсни. 
20.00 Цигани.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
19.45 Съобщ. -- 
на. - ---------
ви мелодии.'20.15 Отъ
21,15 „Бозсмъртниятъ 

22.00 Инф.;
24.00 Инф ;

25.49; 31.01; 49.83.
7.00 Народни пЬсни. 7.10 Утри- 
ненъ концертъ. 8.15 Забавна му
зика. 10.00 Виртуозна клавир
на музика. 10.30 Изъ «балетната 
сюита’ отъ Максъ Регеръ оп. 
130. 11.45 Маршово и пЬсни 
отъ нашитЬ колони. 12.00 Кон-

5 Съобщ. за морската вой- 
20.00 Инф. 20.15 Тонфилмо- 

~ фронта, 
валсъ".

музика,

| музика.
12.30 

музика.
Продължение

18.45 Турска музика. 19.00 
сни отъ всички страни.
Музика. 20.10 Турска музика.
20.20 Симф. музика. 21.45 
Джазъ.

БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ 16.81: 
6.89; 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 

17 часа 45 минути; вечерь: 19.85; 
25.49; 31.01; 49.83.

7.00 Нар. пЬсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Забавна музика.
9.25 Концертъ на цигулка. 10.00 
Забавна музика. 10.30 «Испан
ско капричио“ отъ Римски Кор- 
саковъ. 12.00 Весела музика. 
13.00 Заб. музика. 19.20 Музи
кално интермецо. 21.45 Изъ 
оперитЬ на Верди.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц. ;
20.20 и 21.20 „Аида" — I и II д. ' 

БУДА-ПЕЩА 1 549/100/546
12.10 Оркестъръ. 13.30 Цигани.
15.20 Танци. 16.15 Руски */г часъ.

орк. 18.45 Унгар-
19.20 Плочи. 19.50 
артетъ Албертъ.

. . !1.25 Плочи. 22.10 I
Цигани. 23.30 Джазъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
19.45 Полит. прегледъ. 20.00 | 
Инф. 20.15 Виртуозна му:
20.50 Отъ фронта. 21.15 Вие 
звуци. 21.00 Инф.; забавна 
зина. 24.00 Инф.; нощна 
зика.

Цигани. 18.30 На;
Оркестъръ. 
, Остендс". 
кестъръ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
19.45 Полит. прегледъ. 20/0 
Инф. 20.15 За мариндга. 20.50 
Отъ фронта. 21 15 Опорна му
зика. 21.00 Инф. 22/5 Забасна 
музика. 24.00 Инф • нощна ла
зиха.

ВЕЧЕРЬ
18.30 Забавна и танцова музика.
19.30 Новини на нЬмскн езикъ
19.50 Комедианти хармониститк 
20.00 Забавени концерти:

1. Сбирка отъ нЬмски
(•*•), 2. Виена ти градъ на мои- 
т1 мечти (Сицински), изп- Ри- 

’ хардъ Тауборъ, сеноръ съ ор
кестъръ. 3. Огъ успЬхъ къмъ^ус- 
п1>хъ, шлагерни потпури (П 
сови), изп. Мотрополъ

ОБЪДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Парадъ въ приказната гора 
(Ноакъ). 2. Лети една птица 
(Оксъ). 3. Р?пка за рдака съ те
бе (Палмъ). 4. Балада (Порум- 
беску). 5. Моряшка (Ратке). 6. 
КамбанитЪ на Сенъ-Мало, га- 
вотъ (Римеръ). 7. „Самумъ", 
танцова фантазия (Робрехтъ).

12.30 Изъ оперети:
Г. Откгкслеци изъ Иоханъ Щра
усови оперети (Шльогелъ), дир. 
Добриндтъ. 2. Потпури изъ опе
ретата «Парадътъ на любовьта" 
(Шерцингеръ),

12 50 Новини на нЬмски езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ 

новини, съобщения.
13.40 Популяренъ концертъ*

1. „Кикимора" (Лядовъ), дчр 
Иеренфелдъ. 2. Една нощь вър
ху голия връхъ (Мусоргски), 
дир. Албертъ Волфъ.

-'пинскитЬ филхар- 
1асторалната сим- 

нъ, дир. Фр. 
1Ьсни отъ Му- 

:ки. 13.00 Заб. музика. 
Пъстра музика. 17.30 Нем

ско-италиански размЪненъ кон
цертъ 18.30. Стари - полкови 
маршове —• нови войнишки пе
сни. 19.30 Изъ операта „Царе- 
зичъ" отъ Лехаръ. 20.00 Пасто
ралната симфония отъ Бетовенъ. 
22.00 Забавна музика.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
20.00 и 21.15 Конеерти.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
12.10 Полицейскиятъ оркестъръ. 
13.30 Солоненъ оркестъръ. 15.20 
Пиано; вокаленъ концертъ. 17.15 

“■’? Чар. песни. 20.30
22.10 Отъ кафе 

22.30 Салононъ ор-

та музика при флота на Н. В. 
| 12.40 Съобщения, борси. 12.50 

Отъ София. 14.45 Край. 17.00 
Отъ София. 19.50 Отъ Варна: 
Единъ часъ между варненските 
работници. 20.30 Отъ София. 
21.00 Отъ София: Народни пес
ни, изп. Веса Пуховска съ «при
морската тройка" .21.25 Изъ ита
лиански опери. 21.45 Отъ София.
23.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц. 
6.35 и 7.00 Лека музика. 11.35 и 
12.00 Турска музика. 12.15 . Пло
чи. 17.05 Турска музика. 19,45 
Нар. песни. 20.10 Музика. 21.10 
Турска музика. 21.45 Джазъ.

БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ 16.81: 
16.89; 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 
17 часа 45 минути; вечерь: 19.85; 
25.49; 31.01; 49.83.

7.00 Нар. песни. 8.15 Забавна 
музика. 10.15 Концертъ на се
ло. 12.15 Забаве.чъ концертъ. 
13.00 Забавна музика. 15.30 
Концертъ на чело. 16.45 Испан
ско капрично отъ Римски-Кор- 
саковъ. 17.30 Малка -------------- ’
19..20 Музикално
19.30 Песни отъ ...,__г,. .......
2.0,10 «За всеки по нещо”. 22.00 
Музика — музика — музика!
22.30 Испанско Капричио -г 
Римски-Корсаковъ.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
21.30 Народна музика. 21.40 
Концертъ.

5УДА-ПЕЩА I 549/100/546
■ 8.30 Процесията Св.

14.00 Унгарска

съ оркестъръ. 4. Хайде 
изсвири ми нещо! (Кох- 
изп. Ото Кермбахъ съ 

Севилския
изп. коме

дианти хармонистите. 6. Едно 
весело шлагерно пжтуване, 
потпури (Борхардъ), изп. Адал- 
бергъ Лутеръ-теноръ съ орке
стъръ.

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

21.00 Часъ Обединена България:
I. Географска особеность на 
Македония, говори Станю Пе- 
тровъ.
II. Народни песни, изп. Георги 
Станевъ и Руска Крънчева съ 
съпроводъ на народната петор- 
ка: 1. Я му Тудора. 2. Пилен
це пищи мамо. 3 Мене ме е 
мама годила. 4. Иванъ си Стан
ки думаше. 5. Синъ баща на 
сячдъ караше. 6. Провлякла е 
кдпина.

21.45 Концертъ на Теофана Кал
чева, пиано:
1. Вариации, оп. 7‘ 
Хеяделъ). 2. Етюдъ XII, 
(Скрябинъ).

22.15 Новини на нЪмски езикъ.
22.30 Забавна музика,- търговски 

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

лиански и английски езици
23.15 Танцова музика.
23.30 Край.

РАДИО-ВАРНА
6.45 Отъ София. 8.30 Край. 12.30 
Съобщения. " 
Ргеръ пее

14.45

18.30 Часъ за семейството:
I. Забавна музика:
I. Серенада (Плесовъ). 2. Ме
лодия (Розбахъ). 3.
песень (Цибулка), 
изп. мандолиненъ 
«Конъ брио“.
II. Нашата симпатична 
система, говори д-ръ 
Неноаъ.

19.00 Народни песни, 
стина х. Колева съ 
содморка:
1. Учихъ те Ганке, учихъ те. 2. 
Не дреми Къдро 
Никола Ганки 
кой ти купи 
Тръгналъ ми 
6. Слязло ми

19.30 Новини на немски езикъ.
19.50 Ринз Кети и Морисъ Шева- 

лие, шлагери.
120.00 Забавснъ концертъ на Са-

ОБЪДЪ
12 00 Лека и танцова музика.
12.30 Изъ опери:

1. Увертюра къмъ операта ба
гера въ Силезия" (Майерберъ), 
дир. Клайберъ, 2. Фантазия 
изъ операта «Тоска" (Пучини), 
изп. оркестъръ^ 3. Квартетъ изъ 
операта „Риголето"'. (Верди), IV 

. д. „О, девойко вижъ какъ стра- 
дамъ", изп. Паула Иодеръ-со- 
прано, Луиза Киндеманъ-алтъ, 
Хелге Розвенге-теноръ и Хансъ 
Райнмаръ-баритонъ съ съпро
водъ' на оркестър!

12.50 Новини на не!
13.15 Точно време, 

новини, съобщения.
13.40 Пиеси за цигулка:

1. Прелюдия и фуга • изъ сона
та № 1, .въ соль миньоръ (И. 
С. Бахъ), изп. Янъ Деманъ. 2. 
Турски маршъ изъ «Атинските 
развалини" (Бетовенъ), изп. Тоси 
Шписаковски — цигулка съ съ
проводи на пиано.- 3. Унгарски 
танцъ № - 7 въ ла мажоръ 
(Брамсъ)/- изп. Миша Елманъ — 
цигулка съ съпроводъ на пиано. 

13.55 Владичество^ на световни
те търговски 'пмтища, говори 
д-ръ Г. П. Степчичъ.

14.05 Лека и танцова музика, точ
но време.
(Въ паузата търговски съобще
ния).

14.45 Край.

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

1. На трапеза, изп.
Илия Атанасовъ. 2. Кой день ще 
ни е сватбата, изп. Гуди Гу- 
девъ съ оркестъръ на Кавал- 
джиевъ. 3. Ловчанска ржчени- 
ца, изп. на кавалъ Цветко Бла- 
гоевъ.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Перпетумъ мобиле (Пагани- 
ни). 2. На единъ птички пазаръ 
(Щьорсъ). 3. Въ нощьта (Емо- 
ли). 4. Ветъръ свири (Миньоне).
5. Не бързай (Щьорсъ). 6. Ста- 
бела, песень валсъ (Салвато- 
ре). 7. Гайдарьтъ (Буланже). 8. 
Хопсаса (Рихснеръ).

8.30 Край.

СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи. : 
6.50 Четвърти часи маршове.
7,05 Новини, точно време.
7.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
7 35 Народна музика:

1. Старо-Загорско хоро, изп
■ кларинетъ Ради Ангеловъ 

оркестъръ. 2. Петрува мама 
думъши, изп. Жечо Долчин- 
ковъ. 3. Рмченица, изп. Пару- 
шевъ на физармоника.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

.1. Най-хубавото, валсъ интер
мецо (Кохманъ). 2. Крамелиак.» 
№ 8 (Крамеръ). 3. Бърборене 
(Жилетъ). 4. Веселата куклич- 
ка (Буланже). 5. Манферина 
(“**). 6. Въ сепарето (Хойбер- 
геръ). 7. Цигулките (Ритеръ). Я 
Шегаджия (Коло). 9. Добро на
строение (Херингеръ).

8.30 Край.

сни, изп.
песень":

изъ село. 2. 
брала. 3.

мари. 5.
6. 

славей 
рано. 8. Зеленей се 
9. Славейче пее.

12.30 Забавенъ концертъ: ’
1. Парадъ на куклите отъ Ни- 
геръ (Вецелъ). 2. Въ градината 
на единъ китайски храмъ, фан
тазия (Кетелбай). 3. Сватбено 
шествие на марионетките (Рат- 
ке). 4. Канарекъ-Хонзичекъ, 

полка (Адлеръ). 5. У/лилквач- 
ката (Айленбергъ). 6. Испански- 
ятъ скворецъ (Албано), изп. ор
кестъръ съ пение. 7. Тамъ въ 
Вахау (Арнолдъ).

12.50 Новини на немски езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.40 Вокаленъ концертъ:

1. Аве Мария (Бахъ-Гуно), 
Хедвигъ Кауфманъ-сопрано съ 
оркестъръ. 2. Тихо като нощь- , 
та (Бомъ), изп. Каринъ Бран- 
целъ — алтъ съ оркестъръ. 3. 
Люлчена песень (Веберъ), изп. 
Лоте Леманъ-сопрано съ съ- 

иа инструментално
.. .. Каква беше песеньта 
не мога да ти я изп!я изъ '

> на кралицата“ (Григъ), 
с. Тауберъ-теноръ съ ор-

митрова — мецо-сопрано:
1. Брамсъ: а) Майска нощь, 6) 
Самотность, в) Ода, г) Лю
бовьта ми е зелена.
2. Волфъ: а) Жълта пеперура, 
в) Мълчалива любовь, в) Гра- 
динарьтъ

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

21.00 Часъ Обединена България* 
I. Погледъ надъ Беломориото, 
говори Атанасъ Чоруковъ.

Народни песни, изп. Катя 
Тенева съ народната пето^ка* 
1. Море рано рани. 2. Стоянке 
бела гургутке. 3. Радка на Ду- 
навъ продума. 4. Анко леко пе
ро. 5. Петлите пеятъ 6. Чули 
ся зрели ягоди.

21.45 Камерна музика:
1. Втора соната за флейта, ар
фа и виола (Дсбюси), изп. Та- 
синали, Гандолфи и Мера: а) 
Пасторалъ, б) Интерлюдия, в) 
Менуетъ, г) Финалъ. 2. Три пи
еси за цигулка, виола и чело 
(Габриелъ Пиерне), изп. Трио 
Паские.

22.15 Новини на нЪмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 

на немски гзчкъ
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.

РАДИО-ВАРНА
6.45 Отъ София 8.30 Край. 
Отъ Варна: Малки I 
леми композитори.
щения, борси. 12.40 Мелодии отъ 
Францъ Лехаръ. 12.50 Отъ Со
фия. 13.45 Край.
18.30 Отъ София 19.00 Отъ Вар
на: Петь минути за филатели- 
ститъ. 19.05 Сола за цигулка.
19.30 Отъ София. 19.50 Отъ Вар
на: Отбрани вокални сола. 20.05 
концертъ на проф. Мате, Сак- 
сонъ. 20.30 Край.
АНКАРА 1648 м. 120 кв. 132 кц. 

к ..А.35 Лек- музика. 7.00 Симф 
музика 11 35 Турска 
12.00 Плочи. 12.15 Турска 
ка. 12.30 Симф. музика.

музика. 17.00 Камерна 
музика. 18.15 и 13.45 Малъкъ 
оркестъръ. 19.^5 Леки мелодии. 
20.10 Турска музика. 70.45 Тур
ски хорове. 21.45 Джазъ.

БЕРЛИНЪ КЯСИ ВЬЛНИ 16.81: 
16.89; 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 

; 17 часа 45 минути; вечерь: 19.85;
,ръ. ,
Преображение Господне, '

СОФИЯ
Варна, Стара«3агора 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи. 

Четвъртъ часъ маршове.
20.00 Концертъ на Елена Ас. Ди-—7 05 Новини, точко време.

7.10 Забавна музика,
7.30 Точно време, новини.
7 35 Народни хора, изп. Стойчо 

Даскалови на тамбура.
7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Праздника на радоепта 
(Щеферъ). 2. Серенада (Гин
ке). 3. Пролетни цвЬтя (Дма- 
дио). 4. Хубавата гАария (Ж:|:*). 
5. Влюбенилтъ щурецъ (Гай- 
монди). 6. Приличащи ми на 
цвЪте (Каната). 7. За старитЬ 
ергени (Болманъ). 8. Потпури 
отъ ловджийски пЬсни (Таилъ).

8.30 Край.

лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа
нови:
1. Бавени валсъ (Шопенъ). 2. 
Сребърни звънчета (Кзплушъ).
3. Кокзтиране (Талие). 4. Ро
манси (Чайковс.си). 5. Златната 
цигулка (Цангеръ).

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

21.00 Опера
„БОХЕМИ"

(Пучини), I, II и III действие. 
22.15 Новини нз нЪмски езикъ. 
22.45 Новини, точно време.
22.55 IV действие на операта 

„Бохеми" (Пучини].
23.30 Край.

РАДИО-ВАРНА
Отъ София. 8.30 Край. 12.00 Отъ 
Варна; ОбЬдечъ концертъ — 
предаване отъ морското казино. 
12.40 Съобщения, борси. 1250 
Отъ София. 18.30 Отъ Варна 
часъ за малкитЬ слушатели: уча
ствуватъ: Боянъ Петровъ и Т. 
Велковъ. 19.00 Отъ София.
АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.

6.35 и 7.00 Лека музика. 11.35 
Турска музика. 12.00 Плочи,
12.15 Турска музика 12.30 Пло
чи. 17.03 Турска музика. 17 40 
Свижгъ-джазъ. 18.15 и 19.45 Му
зика. 21.00 и 21.45 Малъкъ ор
кестъръ.

БЕРЛИНЪ КгпСИ ВЪЛНИ 16.81: 
16.89; 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 
17 часа 45 минути; вечерь: 19.85; 
25.49; 31.01; 49.83.

7.00 Нар. пЬсни 7.10 Утриненъ 
концер*ъ. 8.15 Заб. музика.
10.15 Неаполитански пасни и 
старо-италианска клавирна му
зика. 12.00 Хубави мелодии. 
13.00 Заб. музика. 15.30 Стари 
полкови маршове — нови вой
нишки пКсни. 16.45 Пьстъръ 1/| 
часъ. 17.30 Музика — музика 
— музика! 17.50 ПЬятъ младеж
ки хорове нз Италия. Япония, 
България и Германич. 18.40 Ци- 
гулковъ концертъ. 20.00 Ма
лъкъ кониертъ. 22.00 Весели 
мелодии.

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 кц.
20.20 и 21.30 .Аида' — III и IV 
действие.

БУДА-ПЕЩА I 549/1С0/546
12.10 Воененъ орк. 13.30 Сало- 
ненъ орк. 15.20 Цигулка и пиа
но. 17.15 Оркестъръ. 18.15 Му
зика отъ Бартокъ и Кодали.
19.20 Цигани. 20.15 Оперниятъ 
оркестъръ, съ уч. на певицата 
Мария Неметъ. 22.10 Танци. 
23.25 Салоненъ квинтети.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
19.45 Гаври авиационниятъ гене 
ралъ Куаде. 20.00 Инф. 20.15 
ЛКтни мелодии. 20.50 Отъ фрон 
та. 21.15 «Моцарти", майстори 
на забавната музика. 22.00 Инф. 
забавна музика. 24.00 Инф

СУТРИНЬ

6.45 Марши, ободрителни думи.
6.50 Четвирти часи маршове.
7.05 Новини, точно време.
7Л0 Зсбавна музика.
7.30 точно време, новини.
7.35 Н.родна музика:

1. Тринска ряченица (Асенъ 
Керастояновъ), изп. духовъ ор
кестъръ. 2. Се запали пиле 
Трено (Д. Христови), изп. хоръ 
3. Шопска ряченица, изп. Кар- 
ло Алиевъ на флигорна.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома 

кински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Луиза, мазурка (Ферари). 2. 
Ела при мене (Бромелтъ), 
Още веднъжъ (Профили). 
Флажолетенъ валсъ N° 2 (Бу
ланже). 5. Мелодии (Шопенъ).
6. На тебе казахъ, полка (Ви- 
лино). 7. Да живЪятъ годени
ците (Миньоне). 8. Една нощь 
въ Будапеща (Крамеръ). 9. 
Шампания, галоепъ (Лъмби).

8.30 Почивка. “
9.00 Божествена служба.

борси. 12.40 Марта 
(плочи). 12.50 Отъ 

София. 14.45 Край. 18.30 Отъ 
София. 18.55 Отъ Варна: «ЛЬтни- 
нит4> коремни разстройства", го
вори д-ръ П. Скорчевъ. 19.10 
Забавна музика на хавайски ки
тари, изпълн. Манохинъ-Гиндевъ.

19.30 Отъ София. 23.30 Край.
АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.

6.35 и 7.00 Лека музика. 11.35 
Турска музика. 12.30 Плочи. 
17.05 Турска музика. 17.40 
Джазъ. 18.1’5

ОБЪДЪ
12.00 Изъ тонфилми.
12.30 Пиеси за виолончепо. изп.

Гаспаръ Касадо:
1. Гавотъ. (Меулъ). 2. Ларгето 
(Пардини). 3. Менуетъ (Пада- 
ревски). 4. Арлекинъ (Поперъ).

12.50 Новини на н&мски езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.40 Популяренъ концертъ: 

Композиции отъ Дебюси:
VIII. 1862 г.):
1. Малка сюита, дир. Копола.
2. Звънъ надъ листата, дир. Ко
пола.

13.55 Какво требва да знае всЬ- 
ки за лаковититЪ води, говори 
д-ръ Василъ Бакърджиевъ.

14.05 Лека и танцова музика, точ
но време.
(Въ паузата търговски съобще
ния).

14.45 Край.

ВЕЧЕРЬ I
48.30 Часъ ■ за семейството:.

I. Забавна музика: I
I. Звуци отъ Аркадия, потпу
ри (Морена). 2. Менуетъ изъ 
дивертименто въ ре мажоръ 
(Моцарти). 3. Оригиналенъ ун
гарски цигански чардашъ 
(Мурь).
II. Ролята на семейството у 
училището за създаване на 
личностьта у детето, говори Ца- 
мянъ Димовъ

19.00 Танцова музика.
19.30 Новини на езикъ
19.50 Народна и художествена 

българска музика, говори Ив.
Камбуровъ. |
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(Въ паузата търговски съобще
ния).

14.45 Край.
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Дуодиодъ — краенъ пентодъ 11В1 21

Плочи.
.15 Танци. 19.50 

Плочи, 
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вж. 
положение( 

може да се 
I съ 110, 150 и 
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со напра-
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Анодно напрежение................
Напрежение въ заслона . . . 
Катодно съпротивление .... 
Отриц. преднапрежсние .... 
Аноденъ токъ............................
Токъ въ заслона ........................
Стръмно сть................................
Вътрешно съпротивление . . . 
Импсданцъ въ анода................
Изходяща мошь........................
Изопачаване ................................
Необходимото променливо на

прежение за решетката (ефек
тивно) ................ ....

Чувствителность (за 50 м\У из
ходяща мощность)............

изходяща
анодни на-

Диодитк изправятъ максимално 
200 волта 0.8 мА.

Тъй като ОВ)_ 21 дава 4.8 зата 
при 180 волта на анода, то за да 
не става изменение въ схемата, 
токътъ на мрежата при 220 волта I 
що се намали 190 волта. (Въ 
смщность, ще имаме 190—10 — 
180 волта, поради високото отри
цателно преднапрожоние 
тг.блицата). При топа 
приомникътъ що I 
включва пъ мрежи 
220 волта (дросолъть 
кото напрежение 
ви съ отводи).

ВЕЧЕРЬ
18.00 Забавна и танцова музика.
19.00 Народни пксни, изп. Вене

та Бошовишка съ народната пе
торна:
1. Момчилъ си
2. ДЕ ля мома си 
Недко льо единъ 
Мене ме мамо 
Мама на Боя

19.30 Новини на

ц±а
щастливия случай. Но все пакъ 
тя налучка изхода. Съ постоянно 
то си пжтуване между Аахенъ и 
Берлинъ, тя успк да изпълни за
дълженията си и тукъ и тамъ, 

I като въ филма изпълняваше 
дребни роли. Следъ това въ Уфа 
не се подвуомиха да и повЬрятъ 
и по-тежки задачи за разреша
ване.

Като малка, благородна дъще
ря на земедклецъ въ филма 
„Пжтя къмъ свободата", тя дока
за своето дарование на артистка 
Нейниятъ селско свенливъ образъ, 
финната й въздържаность, сж ся- 
кашъ противоречие на пищния 
театраленъ евктъ, който се поед- 
ставя тукъ отъ Зара Леандьръ. 
Играта на Ева Имерманъ е изра
зителна и разнообразна. Това е 
една хубава, характерна артист
ка — истинска печалба на гер 
майското филмово изкуство.

упр. решетка ще се включ- 
едно съпротивление отъ 1000 

а въ заслона — 100 ома.
жичката

перманентни високоговорители, 1 бр. контроленъ 
ритель и 1 бр. голкмъ самовъзбуждащъ 

вата.
5. Контроленъ 

телъ монтиранъ на самата апара
тура, снабденъ 
лание да бжде 
члюченъ. 6. Ча 
оазположени удобно 

вхедящиятъ 
по

Лампата 
одъ и 11 ______ „г_____  ___ ..
съ голЬма чувствителность —

19.45 Часъ за работника:
1. Съобщения на Б. Р. С. 2. 
Здравни съвети отъ д-ръ Хри
сто Анастасовъ. 3. Забавна му
зика. 4. Хуморъ.

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

! 21.00 Часъ Обединена България:
I. Западни покрайнини — нк- 
колко думи за робитк и изгна- 
ницитк, говори Евтимъ Стефа- 
новъ.
II. Народни пксни, изп. Тони 
Еневъ съ народната седморка: 
1. Тазъ Станка нашата комший
ка. 2. Що щешъ Донкеле в’туй 
ливаде. 3. Я почакайте, я по
слушайте. 4. Стано мари, туй 
що отъ тебе. 5. Гьоргина мама 
думаше. 6. Гено слазя отъ пла
нина.

21.45 Забавна и танцова музика. 
22.15 Новини на нкмеки езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.

нощь", 
Фрьолихъ 

пробнитк снимки на н1 
:ади артистки — още начинаю- 

, I. Случайно въ ржцетк му по
пада и една филмова лента на 
Ева Имерманъ, която били при
готвили малко преди това. Тя 
тркбвало да дойде много бързо 
въ Нойбабелсбергъ, се казвало 
въ писмото, което Ева получила. 
Да служишъ същевременно на 
двама господари — на филма и 
театъра — е много тежко. Ева 
вече бкше ангажирана въ театъ
ра съ редовенъ контрактъ, а и 
не можеше да изпусне току г?ка

СОФИЯ
Вариа Стал>а:3агора 

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

1. Мама Рада ситно плете, изп. 
Атанаска Тодорова, съ наро- 
денъ орк. 2. Ръченица, изп. 
духовъ оркестъръ. 3, Мома бк- 
га презъ ливади (Асенъ Кара- 
стояновъ), изп. Гюргя Тричкова 
съ оркестъръ.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забгвенъ концертъ:

1. Мечтание въ Санъ-Суси 
(Шьонианъ). 2. Колко си рев
нива, полка (Пинаци).‘3. Луди- 
ятъ клзринетъ (Крамеръ). 4. 
Долу въ Вахау (Арнолдъ). 5. 
Веселиятъ Хайнрихъ (Людеке).
6. Алла Фиура, мазурка (Нин- 
зеръ). 7. Малки коннико язди! 
(Зигеръ). 8. Седмиченъ музи- 
каленъ прегледъ (Фишеръ).

8 30 Край.

12
Централизираната апаратура 6 

АЕ е специално проучена и по
строена за училища ■ съ ограни- 
ченъ брой класни стаи, болници, 
трапезарии, частни жилища и др 

Въ една елегантна дървена ку
тия сж монтирани:

1. Модеречъ радио-апаратъ су- 
перъ съ висока чувствителность 
и голкмз селективность. Приема 
станциитк не къси вълни 16—52 
м. и еркдни 190—580 м., по же
лание . и на дълги вълни отъ 
780—2000 м.

Снабденъ е съ око за 
намиране на станциите.

2. Усилзательтъ дава неизкри- 
зена изходяща мощность 10 ва
та за подхранване и контролъ на 
инсталации до 6 високоговорите- 
ли инсталирани въ различни по
мещения и за контролния висо
коговорител^ който се намира 
въ самата апаратура.

3. На подвижна кутия е поик- 
репенъ електрически грамофонъ 
съ полуавтоматично пускане въ 
движение и автоматично спиреке 
и електромагнетиченъ пикъ-упъ 
съ висока музикалность.

4. Контролно табло на високо
говорителите съ 6 превключвате
ли за включване и изключване 
по отделно на всеки единъ отъ 
високоговорителите.

ОБЪДЪ
12.00 Лека и танцова музика.
12.30 Забавенъ концертъ:

1. Селската музика (Фрибергъ), 
изп. комедиантъ хармониститк.
2. Не пътувай надалече мое 
русо матросче (Фаилъ), изп. 
четирима весели младежи съ 
оркестъръ. 3. Ехо въ гората 
(•'■*), изп. селски оркестъръ. 4. 
Виенско капричио (Крайслеръ), 
изп. Рихардъ Тауберъ-теноръ 
съ оркестъръ. 5. Желалъ бихъ 
да умра (Тости), изп. Тино Пати- 
ера-теноръ съ орк. 6. Течащо
то злато (Робрехтъ).

12.50 Новини на нкмеки езикъ.
13.10 Именити пквци:

1. Рахирдъ Тауберъ-теноръ.
а) Тъга по родината (Хуго 
Волфъ). б) Тихо като нощьта 
(Карлъ Бомъ).
2. Лот е Леманъ-сопрано:
а) Да лкемъ по водата (Шу- 
бертъ). б) Утро (Рихардъ Щра- 
усъ). в) На моето сърдце (Шу
ма нъ).
3. Шарлъ Панзера-баритонъ: 
Вечерь (Шарлъ-Гуно), поезия 
отъ Лемартинъ

13.30 Точно време, 
новини, съобщения.

13.50 Забавна и танцова музика, 
точно време.

сь ключъ по же- 
вкг.юченъ или из 
апаратурата сж 

за манипу
лиране: вхедящиятъ превключ- 
сетъ за включване по желание 
радиоапарата грамофона или ми
крофона, 6) главниятъ прекжс- 
зачъ на тока, в) ключа за външ- 
яитк високогозорители, г) регула 
тора на обема.

Апаратурата .6 АЕ." дава въз- 
можность да се приема музмиз 
и говоръ отъ станциитк на къси, 
еркдни и дълги вълни и да се 
предава съ високоговорителите 
инсталирани въ различните поме
щения, двора или другаде. Да се 
лредаватъ грамофонни плочи и 
даватъ нареждания или четатъ 
сказки и окръжни на микрофо
на. Може да бъде изнесена на 
площада и временно прикаченъ 
къмъ нея големъ високоговори- 
телъ за предаване молебени, 
речи, музика и др. Некои отъ 
високоговорителите могатъ да се 
изключатъ, а други оставатъ да 
работятъ.

Подхранването на 
става съ променливъ 
мрежата съ напр< 
125—140—160—220

Е1ВЬ 21 е двоенъ ди- 
ватовъ краенъ пентодъ 

---------- .------------ - за 
приемници за правъ и промен
ливъ токъ, съ отоплителенъ токъ 
100 мА. Диодната и пентодната 
часть иматъ общъ катодъ; двете 
диодчета се намиратъ подъ ка
тода, отъ дветЕ му страни. Пен
тодната часть се намира надъ ка
тода. Управителната решетка, 
която е изведена върху цокола, 
минава презъ специална ширмов- 
ка, Покрай диодите.

Комбинацията „краенъ пентодъ
— два диода* дава възможность- 
та да се монтиратъ различни ви
дове приемници съ много малко 
типове лампи. Детектираните отъ 
единия диодъ сигнали може да 
се усилятъ предварително отъ 
НФ лампа и тогава да се пратятъ 
въ управляващата решетка на 
пентода.

Отоплителното напрежение на 
лампата е 55 волта при 100 мА
— значи консумацията е само 
5*/2 вата (по-малка отъ ЕБЛ21!).

Тази лампа е много по-добра 
отъ лампите СЛ4 и СЛ6 отъ се
рията 200 мА — при 100 волта

анодно напрежение тя дава 1.35 
вата изходяща мощность, а при 
200 волта — цели 5 вата.

Най-големото преимущество 
на Е1ВС21 е, че ние можемъ да я 
превключваме отъ 110—130 до 
220 волта, като анодниятъ кржгъ 
остава безъ промени.

Накратко, преимуществата 
Е1ВЬ 21 сж:

1) Задоволителна 
мощность при низки 
преженил.

2) Голема изходяща мощность 
при 220 волтови мрежи.

3) Лесно превключване отъ 
низковолтови мрежи на високо
волтови, безъ изменение на ве
личините на съпротивленията и 
на анодния кржгъ.

4) Възможностьта детектирани
те пипала да се прехвърлятъ на
прано въ пентода (15 пжти усил
ване).

5) Малко консумация и 
на бръмчения.

6) Солидна кострукция.
7) Висока стръмность на 

тодната часть.
8) Възможность на най-различ

ни комебинации.

МАЛКИ ПРЕИМУЩЕСТВА, НО ВСЕ 
ПАКЪ ОТЪ ЗНАЧЕНИЕ

Малки сж преимуществата на 
фотографическата камера „Ико- 
флексъ" 3 — («Цайсъ-Иконъ"), 
обаче, отъ големо значение за 
онзи, който прави снимки съ нея 
Манипулацията съ тоя апаратъ е 
твърде лесна и се усвоява мно
го бърже. Табелата за експони
ране е гравирана така, че не се 
изисква при нагласяваното голе
ма опитность и практика отъ 
страна на обслужващия апарата. 
Кутията на апарата отъ лекъ ме- 
талъ, а другите части сж хроми- 
рани. Другите модели на „Цайсъ- 
Иконъ", «Икофлексъ" 1 и 2/6 на 
6 см. притежаватъ сжщите пре
имущества, Едно автоматическо 
приспособление на тия апарати 
прави невъзможно двойното 
вктляване на фиДма. Когато е на
правено една снимка вече, но мо 
же да се експонира преди да 
бжде завъртяно филмовата лен
та. Обектива на .„Икофлексъ 1" 
„новоръ-анастигматъ" — 1:3.5, 
Колкото и незначителни на глодъ 
до ст тия преимущества, все 
пакъ тк см отъ голямо значонио.

П. Б,

Въ 
ва 
омл,

"Краятъ „—Г’ на 
се дава на минуса.

Забележка. Лампите отъ серия- 
I) 21 може да се стопляватъ 
трансформаторно — вторич- 

I дева 55 волта, съ отводи 
!0 и 12.6 волта. Анодното 

напрежение ще се взима напра
но отъ мрежата. Подобно за
хранване е по-икономично и по- 
сигурноо, отколкото съ серийно 
включване. Отъ друга страна, за 
такива трансформатори ще е ну- 
ждно много малко жица.

ВНИМАНИЕ! |
Преостжпва сс почти неупотре

бявано шаси на 4 + 2 суперъ съ 
лампи ЕСН11 — ЕБФ11 — ЕМФ11 
— ЕСЛ11 съ френски бобини, съ 
желкзна сърдцевина „Феролитъ" 
за трн вида вълни и американ
ска скала, съ измкняема селен- , 
тмвность н чувствителность, дво
енъ рагулаторъ на силата (на низ
ките и високите тонове), копче за 
разливане обхвата „кяем пъпни”.| 
Високоговорительтъ е перманентъ ! 
8 ватовъ сРола" (английски), съ 
диаметъръ 24 см., монтиранъ 
върху голкма резонаторна дъска. 
Приомникътъ е извънредно чув- ! 
свителснъ, мощенъ и съ забеле- ; 
житсленъ тонъ. Преостжпва се за | 
5.500 лева. Може да се прати и , 
сь напоженъ платежъ, заедно съ ! 
схемите и опжтване за обслуж
ване. Справка — редакцията. Ка
чеството е гарантирано отъ ком- | 
петентнетьта на техническия от- 
дклъ при вестника. |

23.00 Предаване на френски, ита
лиански и английски езици.

23.15 Танцова музика.
23 30 Край.

РАДИО-ВАРНА
6.45 Отъ София. 8.30 Край. 12.00 
Отъ Варна: Оркестрови сюити. 
12.30 Съобщения, борси. 12,40 
Песни и инструментална музика 
12.50 Отъ София. 14.20 Отъ Вар
на: Народни песни, изп. Ангели
на Баръмова съ „приморската 
тройка. 14.45 Край. 18.00 Отъ Со
фия. 18.40 Отъ Варна: Млади си
ли — Ваня Николова, пиано. 
19.00 Отъ София. 2330 Край.
АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 цк.

6.35 и 7.00 Лека музика. ' 12.35 
Турска музика. 13.00 Духовъ 
оркестъръ. 13.45 Турска музи
ка. 14.00 Танци. 17.05 Турска 
музика. 17.40 и 18.15 Джазъ.
18.45 и 19.45 Турска музика.
20.10 Плочи по желание. 20.55 
и 21.45 Малъкъ оркестъръ

БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ 16.81: 
16.89; 19.63; 19.74; 31.09; 31.38 до 
17 часа 45 минути; вечерь: 19.85; 
15.49; 31.01; 49.83.

7.00 Народни пксни. 710 Утрк- 
ненъ концертъ. 8.15 Забавна 
музика. 9.25 Любими шлагери 
отъ доброто старо ' време. 
10.00 Весели мелодии. 11.45 
Концертъ на органъ. 12.00 Ста
ри военни маршове. 13.00 За
бавна музика. 15.15 Мелодии 
изъ операта „Една нощь въ Ве
неция“ отъ Щраусъ. 17.30 Тан
цова музика отъ Делфи-па- 
ластъ въ Берлинъ. 18.30 Музи
ка за излктници. 19.20 Изъ Нкм 
ски тонфилми. 20,10 Танцова 
музика. 22.00 Забавна музика. 

БРАТИСЛАВА 299 м. 14 кв. 1004 иц.
20.00 „Словашко пке". 20.45 
Плочи.

БУДД-ПЕЩА 1 549/100/546
12.10 Оркестъръ. 13.30 
15.20 Цигани. 17.Г ’ 
Концертъ. 22.10 
Циганскиятъ 
кьози.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
19.45 — Полит. прегледъ. 20.00 
Инф. 20.15 Кабаре. 20.50 Отъ 
фронта. 21.15 Пъстри звуци. 
22.00 Инф.; забавна музика. 
24.00 Инф.; нощна музика.

ЕДИНЪ ПОЛЕЗЕНЪ СЪВЕТЪ
Германската техника отправя 

|иятъ съветъ къмъ притежа- 
на грамофонни плочи, отъ 
всеки би тркбвало да си 
добра бележка. За да мо- 

една грамофонна плоча да 
,з запазена за по-дълго вре

ме, което е въ интересъ на при
тежателя и първото условие е тя 
да бжде просвирвана винаги съ 
новосменена ягличка. По никой 
начинъ не требва да се правятъ 
икономии на игличките, защото 
въ противенъ случай плочата бър 
зо се изхабавя и става негодна 
за употребление. Колкото и здра 
ва да е една игличка както напр. 

първокласните телефуненови 
„сталитови" такива, все пакъ 
нейното острие следъ едно само 
употребление се затжпява и за
почва силно да драще върху 
финните нерези на грамофонна
та плоча. Всека стара игличка 
разваля плочата и за топа ико
номии прави само оня, който ща
ди скжпите грамофонни плочи 
като изхвърля старите и изхабе
ни вече иглички и употрЬбява 
нови.

Ева Имеомзич е отъ н «и мпн- 
дото филмово псчсление .‘/елко 
би могло да се каже за нея 
безъ да бжде похз-тлеч-з предва
рително. Досега тя се е явява
ла на екрана въ една сравнител
но незначителна роля въ Уфа 
филма на Карль Фрьолихъ „Тс- 
ва бЬше едн1 опияняваща бална 
нощь" и за втоои пжть като пар 
тньорка на Ззоа Леандьръ въ 
„Пжтя къмо свободата ‘Ьч-.:. а 
успеха оазб ща се сж по^с-^от». 
обещание, Тк даже говорятъ за 
природно модерна артистична 
ЛИЧНОСТ*:.

Интересно е да се знае по ка
кви капризни стечения на обегоя 
телствата тя стана артистка. Не 
бкше никакъ необходимо, но все 
пакъ тя тркбваше да почувству
ва и използува една щастлива и 
редка случайность. Ева Имер
манъ е родена въ Дрезденъ. 
Още като малко момиче тя по
лучила артистично възпитание. 

Въ берлинския комедиански т»*- 
търъ Ева дебютира като млада 
салонна дама въ „Нощна сере
нада". Следъ това — ангажи- 
ментъ въ Чехска Острава и из
вестно време успкшно артистич
на дейность въ театъра на 
Аахенъ. Внезапно тя бива анга
жирана отъ Уфа. При снемането 
на филма „Това бкше една опия
няваща бална нощь", режисьс- 
рътъ Карлъ Фрьолихъ прелис- 
тилъ пробните снимки на нкколко 
мла; 
щи.

та
и
пата ще
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Теоретични или 
монтажни схеми из
работваме срещу 
10 лева на лампа 
въ пощенски марки.

бЬше 
. То.й гово- 
:и се да из- 

незначите- 
се понрави

съвета
Наимъ

реши

римските 
българските

е н и ч е р и, 
надъ

протегна
> трепе- 

да 
ШР-

2/Сам> уСоф франа

I-----

на 
Мехалионъ, 

и на 
френски 

, които 
приятенъ 

съ радость 
елегантность. 
възпитани

О македонски песни, изрззъ на 
тягата на вечно измячзтнъ на- 
родъ, попадали подъ игото на 
толкова I 

опише 
сте 

чиято

благове- 
апетитъ 

1 помил-

гърдитЬ 
девойки затворени въ парфюми
раните ?■ 
вени поле: 
вече да за

банкноти по 
ги протегна 

като го

разкисваните 
и луната по- 

съ сребърент.

празднуваше 
праздникъ и 
хоръ некаква 
стара песень.

Израелъ се услуша.
Песеньта беше бавна и тжжна. 

Тя се движеше постоянно въ дол
ния . рогистъръ, като погребалвнъ 
химни, следи това се издигаше 
постепенно къмъ високите ноти 
— и тогава заприличваше на 
цЬла поредица отчаяни хълцания, 
болезнени молби на страдащи 
смщсстпа, които изразяватъ бол- 
китЬ сй съ целата си сила, за да 
бждетъ чути отъ напълно без
различното небе.

ПонЬкого, въ пКсоньта изпък
ваха гневни закани и слодъ мол
бите следваха обиди — но вед
нага тя пакъ се превръщаше въ 
монотонно резигнация.

.рвеше съ гордо вдигна- 
и чувствуваше, какъ 

стопляше сърдцето 
банкноти порто-

ха отъ парите и обичаха да се 
занимаватъ съ техъ, дори когато 
те не беха техна собственость.

Младите девойки горещо бла
годариха на Израелъ и веднага 
побързаха да съобщатъ на роди
телите си: „Той е много любе- 
зенъ, този г-нъ Османиасъ — 
истински джентлеменъГ А 
мнение доказваше, че те 
наистина наблюдателни.

Израелъ изслуша съ I 
ние концерта, изяде съ 
пастите, пи шампанско и 
ва кучето на г-жа Езекиелъ. Дър
жанието му беше великолепно, 
и никой не можеше да си поми
сли, че той е започналъ кариерата 
си като ваксаджия предъ хотелъ 
Сплендидъ. Съ увереность мога 
да кажа, че и самиятъ той беше 
забравилъ това.

Когато се сбогува съ любезно
то семейство Езекиелъ, той бе
ше вече получилъ надъ поло- 
винъ дузина покани за презъ 
седмицата — отъ страна на ро
дителите на възторжените млади 
момичета, които оцениха прият
ната му външность и виждаха 
въ него евентуаленъ съпругъ.

Израелъ беше просто полу- 
делъ отъ радость и гордость.

*
Нощьта беше студена и духа

ше силенъ ветъръ, който просто 
смразяваше лицето. Израелъ по
вдигна яката на балтона си, скри 
ржцете въ джобовете и тръгна 
бавно за в’кящи. Стяпките му 
ехтеха въ тишината на безлюд
ните улици. Той чувствуваше, че- 
е сила, една сила, която нищо не 
може да спре.

Надъ главата му блестеха злат
ни звезди, средъ 
отъ ветъра облаци, 
криваше пятя му 
килимъ.

Той въ| 
та глава 
•приятно му 
пълниятъ съ 
фелъ.

Изведнажъ, на ягъла на една 
улица, той просто се сблъска съ 
единъ човекъ,, който дремеше 
правъ. допренъ до железната ру
летка, на единъ магазинъ. Изра
елъ направи едно полуобръща- 
не, за да го отмине — въ тоя 
моментъ той забеляза, че тоя чо-

I неговиятъ ексъ-уси- 
хамалинътъ. Мохамедъ

I за Атина, где- 
беше назначенъ 

комисията, 
проверява,

векъ беше 
мовитель, ; 
Огманъ.

Той се спре и почна да раз
глежда стареца, чието лице при 
лунна светлина изглеждаше съв- 
семъ мъртво и бледо. Малко 
жалость се промъкна въ сърдце
то на нашия горен.

Какво ли правеше той тука, въ 
тоя късенъ часъ? Беше ли из
пият. повече ракия, отколкото 
требплше, следъ неочаквана пе
чалба? Или пъкъ, следъ умоои- 
телна работа, не в ималъ сили да 
се изкачи до Еди-Куло, защото 
всеки донь силата на могмщпго 
му тЬло се изхабяваше псе по
вече и повече?

Той бЬшо се поомКнилъ значи
телно за тия нЬколко месеци.

Колко о тмжна емдбата на тия 
здрави хамали, които на млади

Израелъ се опдати къмъ жили
щето си.

Той мина предъ една кдаща 
осветени прозорци. Въ нея 

нЬкакъвъ семеенъ 
гостите пееха въ 
си стара, много

затвори-хареми, разро- 
ета. които никой н^ма 
засЬва.

Вие напомняте понякога страш
ната радость на отмъщението, 
следъ дълго очакване задъ нЬкой 
храстъ или въ дъното на Нокоя 
урва — ножътъ въ гърба на са
мотния врагъ, убитъ безшумно, 
и чието треперящо тЬло бива 
хвърлено въ черните води на рЬ- 
ката.

Македонио, земьо проклета, 
толкова пропита съ кръвь, че 
почвата ти има червена отсянка, 
тъй често опожарявана, че небе
то ти е запазило отблЬсъцитЬ на 
пожарите, Македонио, която си 
видела войските на Александра 
и Филипа, римските легиони, 
галските и българските орди, 
бзвЬрялитЬ е н и ч е р и, зна
мената надъ кръстоносците, 
на Византия и Венеция и чер
вените байраци на турците съ 
полумесеца, Македонио, въ коя
то тежките оридия на Великите 
Сили пораждатъ сега страшни 
еха, Македонио, твоятъ Нацио- 
наленъ химнъ може- да бмде са
мо синтезътъ на всички страшни 
викове, които си чула!

О македонски песни, ‘кой 
може да опише 
скръбь?

Лейла замина 
то Мавролски 
за членъ на комисията, която 
требваше да проверява, дали 
наистина гръцкото кралско пра
вителство изпращаше войски въ 
Пелопонезъ, както беше търже
ствено обещало на Съглашение
то.

Следъ всичко това, по 
на своя покровитель 

Езекиелъ, нашиятъ герой 
да се сдобие съ поданство.

Тъй като той забогате чрезъ 
доставките за британската и 
френската армии, той не се по
колеба да приеме италианско 
поданство, което щеше да му 
отвори нови врати.

Отъ друга страна, той отъ се
га нататъкъ щ4ше да има 
сулъ, за справка и защита.

Собственикъ на единъ 
кингъ и на едно отечество, той 
сега можеше да се яви въ обще
ството и да посещава всеки пе- 
тъкъ дома на г-нъ Езекиелъ, 
гдето се събираше висшето Со
лунско

измжчвтнъ 
подъ игото 

господари, кой може 
да опише дълбоката ви скръбь? 
Вие сте еманация на една 
душа, чиято сила е сломена 
отъ нещастието, на една подпла
шена душа, която знае само 
да плаче.

Вие напомняте страшните, по
беди на варварите, кланета, гра
бежи, .отвличания, изнасилвания, 
обесени млже по клоновете на. 
високите дървета, деца убити на 

на майките имъ, млади

дома на г-нъ 
се събираше 

общество.
*

Исмаилъ бе посрещнатъ като 
човекъ съ строго установена ре
путация. Държането му 
забележително добро.

•реше малко, стараейю 
глежда скроменъ и 
ленъ. Това държане < 
на всички.

Езекиелъ го представи после
дователно на братята си: Юда 
Американеца и Яковъ Италиане
ца, на Голдщайнъ, на Бенраки. на 
Парера Моисъ и Парера Сало- 
монъ, на Коенъ, на Ибрамъ 
Мозъ, на Сами Мехалионъ, на 
Шаулъ Гамаръ, кекто и на не
колцина английски френски и 
италиански офицери, които по
сещаваха тоя приятенъ домъ, 
гдето намираха съ радость ев
ропейската елегантность. до

бро пиано и възпитани млади 
момичета.

Госпожиците Езекиелъ и тех
ните приятелки беха просто оча
рователни. Очите имъ беха чер
ни и големи, носътъ леко йзкри- 
венъ — те приличаха на малки 
екзотични птички. Всички изпъл
няваха преданно и ревностно 
службата на доброволни мило- 
сердни сестри въ градските бол
ници. Ето защо те обкржжиха 
веднага нашия Израелъ, предла
гайки му билети за благотвори
телни концерти и’лотарийни би
лети.

Вие познавате добре нашия 
приятель V знаете, че по приро
да той е разумно щедъръ и ин-’ 
стиктивно разбиро, каква роля мо

же да играятъ парите, Ето защо 
вие не се съмнявате, че той се 
показа въ случая напълно на ме
сто. Той купи всички билети и 
номера на томболата, които му 

■ предлагаха, като ги заплащаше 
съ хубави банкноти отъ потде- 
сеть драхми, като винаги се от
казваше отъ остатъка отъ сума
та, който требваше да му се 
г.ъоно.

По тоя начинъ той спочоли зна- 
читоленъ успехъ между тия мла
ди девойки, които со възхищава-

Забслежка на преводача.
торътъ на поместения въ вестни
ка романъ, Жанъ Жозе Фрапа, 
известенъ френски литературенъ 
и театраленъ критикъ, азторъ на 
много романи и пиеси, е взелъ 
участие на балканския фронтъ 
като офицеръ за свръзка. „Въ Со- 
лунъ . . . подъ погледа на бого
вете" билъ завършенъ на 1 юний 
1917 г., при фамозния завой на 
Черна. — Отбелязваме съ ра
дость, че нашиятъ подлистникъ 
бе посрЬшнатъ много добре отъ 
читателите.
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години носятъ на гърба' удиви
телни тяжести, а когато остареятъ, 
за да не умратъ отъ гладъ, но
сятъ малки пакети, и едва се 
цържатъ на треперлщите си кра
ка. . .

Израелъ си спомни за думите 
на равина: „Требва да бмдешъ 
г.ризнателенъ на тоя, който те е 
вьзпиталъ, въпреки, че е невер- 
никъ". Той извади отъ поог^фе- 
ла си две банкноти по петсасеть 
драхми и ги протегна на Моха
медъ, следъ като го разтърси 
леко.

Като виде парите, въ безцвет
ните очи на нещастника блеснаха 
малки пламъчета. Той г 
сухата си десница, която 
реше старчески. Но, преди 
вземе парите, той погледна 
дрия минувачъ, които му даваше 
тази грамадна сума.

На лицето му се изписа очуд- 
ване. Той разтърка очите и на
прави движение назадъ.

— Да, това съмъ азъ, 1 
медъ Османъ — каза тихо 
диятъ момъкъ, смутенъ 
страшния погледъ на 
Вземи тия пари.

Но Мохамедъ се изправи вне
запно, съ широкъ жестъ отблъс
на рядката, която държеше банк
нотите, и, безъ да каже нещо, 
плю съ целата си сила въ лицето 
нл Израелъ.

Любовникътъ на Айше пърга
во отскочи въ страни и, виждай
ки, че хамалинътъ идва срещу 
него съ заканителенъ видъ, по 
бърза да избега, считайки, че тур- 
чинътъ изведнажъ полуде.

Той се успокои само следи ка
то измина четири улици и се 
увери, обръщайки се двадесети
на птти, че страшниятъ старецъ 
не го преследва.

Тогава той прибра парит!, пов
дигна раменете и се почувс'в\ва 
облекченъ — тая неочаквана 
среща съ Осменъ му помогна да 
изпълни благороденъ жестъ, кой
то завинаги освобождаваше съ- 
вестьта му отъ гризения, 
биха могли да я смутятъ 
День...........................................


