
Цена 3 ян.Год. IV. Брои 200 22 августъ 1934 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

Тел. 2-55-90

РАДИО-ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПРОФ. РАДИОТУСЪ

»>

НаЙ-новиягь начинъ за обслужване радноприемникъ съ „копчета“

РАДИО ВЕСТИ

Яз

за-

и

точонио

П. Б.

Авганистански войникъ на постъ 
съ студиото

Подробната програма на всички наши к 
чужди станции.

Отъ 24 до 30 августъ

Пълниятъ текстъ на правилника 
за прилагане наредбата-законъ 
за радиото.

Четириламповъ батериенъ суперъ 
— схема и описание. Съвети за 
читателитЬ.

Кино хроника. Радио-вести и пр.

? -I „

Седмиченъ вестникъ за радио-култура 
Реданторъ: Д-РЪ ИНЖ. П. ИВАНОВЪ 

Редакция и администрация: Бул, Дондуковъ 23. София.

Ши Ой

; "7

ГЕРМДНСКИТЬ ПРИКАЗКИ ПРЕДЪ 
РАДИОТО

Германските радио-станции 
включпатъ отъ скоро време въ 
своето продаване и великолепни
те германски приказки, които се 
провождатъ и могатъ отъ цЬлъ 
свЬтъ, Тия приказки се нагаждатъ 
сега отъ специално ангажирани 
за случая писатели, които ги пра- 
работватъ и ги правятъ годни за 
радио-продаване. По този начинъ 
се създаватъ приказки, които що 
заинтересувал. не само малките, 
но и възрастните.

ДВГАНИСТАНЪ [Е РАДИОФИЦИРА
Едва ли има страна въ света, 

въ която радиото да не е наме
рило широко разпространение. 
Миналата година „Телефункенъ" 
построи въ Авганистанъ пър
вия 20 киловатовъ предаватель. 
като съ това постави начало на 
радиофицирането на страната. 
За да биде постигнато пълното 
радиофициране на една страна, 
обаче, е необходимо и увеличе
ние броя на радиослушателитЬ. 
Авганистанското правителство е 
срещнало твърде големи пречки

МАРШОВИ ПЪСНИ 
отъ Георги Димитровъ

Напоследъкъ у насъ се 
твърди името на одинъ певчески 
съставъ — камерния радио-хоръ 
на Г. Димитровъ. Неговите мно- 
гобройни концерти показаха ви
соки постижения, редки за на
шата дейности, Една отъ прЬкитЪ 
задачи на хора е да запознава 
нашето общество съ творбите на 
съвременните български компо- 
нисти. Но, за да могатъ тКзи твор 
би да проникнал» въ всички кж- 
тово на нашата голЬма вече стра
на, каморниятъ радио-хоръ си е 
поставилъ още по-трудна задача 
— тяхното отпечатвано, Така бъл

одишвнъ абонамантъ 100 лв. за 52 броя независимо отъ 
<ой брой ставате абонатъ, за г|3 година 60 лв. Превеж

дайте суми по пощ. чек. с,ка 2382

ВМЬСТО ГЛАШАТАЙ — РАДИО 
ГОВОРИТЕЛИ

Въ Габрово, по инициативата на 
кмета на града ни г. инж. Ап. 
Гмдевъ, правятъ се проучвания 
за въвеждане на високоговорите
ли изъ всички части на града, по 
които ще се предавал» всички на 
редби и заповеди до граждан
ството.

гарскиятъ компонисть ще се види 
улесненъ въ творческата си ра
бота и освободенъ завинаги отъ 
кошмара на ржкописите.

Като първа стжпка съ тази на
сока е отпечатването на „Мар
шови песни" за еднороденъ хоръ 
отъ Георги Димитровъ. Този пър 
ви свитъкъ съдържа 11 маршови 
песни, добре подбрани като ме
лодии и още по-добре хармони
зирани. Името на Г. Димитровъ е 
залогъ за тЬхната художествена 
значимость.

НЬкои отъ маршовите песни, 
, като „ПЬсень на летците", .Мла
дежка пЪсень", „Конче водя, ма
мо’, см негово лично творчество; 
други представляватъ стари и по- 
’знати патриотични песни, въ кои
то е отразена волята на българи
на за животъ и неговиятъ духъ.

тъкмо при разрешаването на тоя 
въпросъ, понеже страната е 
рЬдко населена, съ лоша съоб
щителна мрежа, липсвал» елек
трически централи и подготвенъ 
технически персоналъ. Тия об
стоятелства см принудили пра
вителството да разреши въпроса 
по одинъ много оригиналенъ на
чинъ. То е народило да се по
строял» въ по-голЬмитЬ населе
ни пунктово приемателни инста
лации съ широка телофунконова 
високоговорителна мрежа, съ ви
сокоговорители по пазари и пло
щади, чрезъ които населението 
следи важните радио-съобщения.

Значението но тия инсталации 
с още по-голЬмо, защото поло
вината отъ населението на Авга
нистанъ е неграмотно, Съ помо
щите на радиото, обаче, всички 
могатъ да Ьмдатъ въ 
на свЬтовнитЬ събития.

РАДИО ЗА СЕЛОТО
Напоследъкъ селската радио

служба при М-вото на земеде
лието се централизира въ сто
панското отделение. Чрезъ него 
се провеждатъ всички инициати
ви имащи за цель да се популя- 
ризиратъ мероприятията на 
М-вото или да се дадатъ напмт- 
ствия за сезонните работи въ зе 
меделието. За да могатъ преда
ванията за селото да се слушатъ 
отъ повече слушатели, М-вото е 
предписало до земеделските учи 
лища да се снабдятъ съ радио- 
приематели и да организиратъ 
слушане не само за учащите се, 
но и за населението. За сега ра
диоапарати иматъ средните и 
практическите училища на брой 
36 и освенъ това 14 допълнител
ни земеделски училища и то най- 
вече въ Софийската, Пловдивска 
та и Плевенска области,

ХЪРВАТСКИ ПИСАТЕЛЬ ЗА БЪЛ- 
ГАРИТЪ ВЪ МАКЕДОНИЯ

Една сказка по радиото 
Съобщаватъ ни отъ Загребъ: 
Младиятъ хърватски писатоль 

публицистъ г, Станко Радовано- 
вичъ-Жрновачки, който нодавна е 
билъ въ новоосвободена Маке
дония, говори по родио Загробъ 
на тема: „Културните усилия на 
българите въ Македония’, Съ 
редица характерни примери г.
Радованопичъ охарактеризира 

мерките, взети отъ българските

власти повдигане равнището 
на материалния и духовния жи
вотъ въ новоосвободените земи. 
Той се спре и на отличното от
ношение на българските власти 
къмъ пленниците-хървати, като 
изтъкна грижите, положени за 

I техното бързо връщане въ ро
дината.

■ Г'р.
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РБДЪКЪ ОКАЗИОНЪ!
Система „Лингвафонъ“ за 
италиански езикъ—зо уро 
ка, записани на грамо
фонни плочи, заедно съ 
съответнитЬ учебници, 
съвсемъ нов ь — цена 3.800 
лева — се отстжпва за 

12.500 Лева. Справка — 
I редакцията.

1/мгг

2

ВЕЧЕРЬ
18.30 Забавна и танцова музика.
19.00 Народни песни, изп. Вик

тория Крайселска 
петорка:

Радо. 2. Марко бие 
хо либе. 3. Янина 

Играели баби по
5. Сине ле, сине

га
2

пянтода 
липов"
изра!
465 »
лозо1
ва
Супресо]

мм, изолация 
навивки СЪ въ 

осцила-

19.50 Унгарски песни.
20.00 Забавенъ концертъ:

1. Рапсодия № 1 (Рихснеръ).
2. Серенада (Хайкенсъ). 3. Най- 
хубавиятъ сънь (Аренцо). 4. 
Менуеть (Болцони). 5. Малки- 
ятъ танцъ (Бьоршелъ). 6. 6. Ве
село телесно училище за мла
ди и стари (Вайцеръ), изп. ду- 
хоаа музика. 7. А сега най-но
вото, потпури отъ шлагери (До- 
сталъ).

20.30 Точно

изп.
съ народна-

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
20.00 Инф. 20.15 „Перпетуумъ 
мобиле".20.50 Отъ фронта. 22.00 
Инф.; забавна музика. 24.44 
Инф., нощна музика,

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
20.25 Музика за настроение.
22.45 Познати оперни мелодии.

АНКАРА 1643 м. 120 кв. 182 кц. 
12.00 и 12.30 Плочи. 17.05 и 
17.40 Турска музика. 13.15 Пло-

Радио-джазъ. 19.45 
Поени. 20.10 Турска 
20.45 симф. музика.

Съвети за читателите
1) Преди да купите какъвто и 

да е приемникъ, необходимо е 
да изискате отъ Вашия достав- 
чикъ да Ви построи, чрезъ спе- 
циалистъ-монтьоръ, подходяща 
външна висока антена. Само при 
такава антена може да имате яс- 

представа за техническите ка
на различните апарати, 

ще изпробвате и сравнява- 
кжщи. При тъй наречено- 
ш.поп Кин. янтаи^’ за дд

20,00 Инф. 20.15 .За 
малко", 20.50 О“ 
Инф.; забавна 
Инф.; нощна

ПРАГА 1 470 м. 120 кв. 638 
22.45 Немска музика.

чи. 18.45
Народни 
музика. 
21.45 Джазъ.

БЕРЛИНЪ къси вълни 
7.00 Нар. песни, 
концертъ. 8.15 
концертъ. 9.15 , 
цертенъ « 
концертъ. . ____
13.00 Забавна /.*?/?___ .
Симфониченъ концертъ. 
Виенска камерна музика. 
Приятни мелодии. 17.50 3^

календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения, 

21.00 Симфониченъ концертъ:
1. Увзртюра „Кориоланъ“ (Бе- 
товенъ), дир. Монголбергъ. 2. 
Концертъ за пиано и оркестъръ 
въ ре миньоръ (Бахъ), солисть 

I Едвинъ Фишсръ: 1) алегро; б) 
I адажио; в) алегро. 3. Симфо- 
I ния № 3 въ ре мажоръ (Шу- 

бертъ), изп. Мюнхенската Фил
хармония, дир. Освалдъ Каба- 
ста: а) адажио маестосо- 
алегро конъ брио. б) алегрето; 
в) менуеть; г) престо-виваче.
4. Бразилски импресии (Респи- 
ги), изп. Мюнхенската филхар
мония, дир. Освалдъ Кабаста: 
а) Тропическа нощь. б) Бутан- 
танъ-змийската родина при 
Санъ-Паоло, в) ПЪсень и танцъ. 

22.15 Новини на немски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Нозини, точно време.
23.00 Предавано на френски, ита 

лиански и английски езици.
I 23 15 Танцова музика.

23.30 Кран.

му- 
12.00 Турска му- 

12.45 — 13.30 Оркестъръ. 
Радио-джазъ. 18.00 Турска 

Музика.

т°
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Варна, Стара>3агора

на
чества 
които 
те въ , .
то приемано „безъ антена1 
следната служи цЬлата градска 
освЪтлителна мрежа, която дава 
много слабо приемане, при из
вънредно много странични сму
щения, които прикриватъ много 
отъ недостатъците на приемни
ка. Антената е важна съставна 
часть на приемника; не скъпете 
малките разноски за една добра 
антена.

2) При избиране Вашия радио- 
приемникъ не се ръководете са
мо отъ многообещаващи рекла
ми. Купете Вашия апаратъ отъ 
фирма, която има достатъчно го- 
лЪмъ пласментъ въ страната и 
може да поддържа постоянна 
работилница съ всички резервни 
части — единствена гаранция за 
дълголетието на Вашия апаратъ. 
За всеки купенъ апаратъ изиск
вайте отъ продавача реална пи
смена гаранция, осигуряваща Ви 
безплатна подръжка на апарата 
продължение на една година,

3) Знайте, че не всекога голе- 
миятъ брой радиолампи въ единъ 
апаратъ е гаранция за висока 
чувствителность и селективность 
— качества, които зависятъ и отъ 
направата на апарата, респектив 
но отъ количеството на настрой
ващите кръгове и загубите въ 
техъ. При некои съвременни мо
дерни апарати (3+1 супери) 
една и съща лампа се из
ползува по неколко пъти за ед
новременното изпълнение на раз 
лични функции въ апарата. По 
този начинъ единъ сравнително 
евтинъ апаратъ, съ по-малко лам
пи, може да даде една висока, 
чувствителность при евтина пед- • 
дръжка.

4) Не искайте отъ апарата не
възможното! Помнете, че добри- 
ятъ приемникъ възпроизвежда 
покрай музиката и смущенията, 
стига последните да проникнатъ 
въ антената. Имайте продвидъ, 
че разпределението на вълните 
между европейските радио стан
ции не е идеално, и е причина 
на некои смущения и на слагане 
на много близки радиостанции. 
Този, който иска хубава музика, 
не требва да слуша малките и 
слаби станции, а само мощните 
и близките предаватели.

та
1. Иде ли 
свое първе 
планина. 4. Играели баби 
месечина. 5. Сине ле, 
Стояне. 6. Радо, Радо бела Ра
до.

I 19.30 Новини на немски езикъ.

21.00 Забавенъ концертъ на Са-1 
лонния оркестъръ, подъ ръ- | 
ководството на Василъ Стефа-1 
новъ: 1. Злато и сребро (Ле- 
харъ); 2. Андалузки романсъ 
(Саразате); 3. Цигански песни 
(Лайхнеръ); 4, Само за една 
нощь (Гайгеръ); 5. Италианска 
серенада (Талиафери).

21.30 Хорови песни,
21.45 Лека и танцова музика.
22.15 Новини на немски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

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

МФ СТЖПАЛО
Първичната на първия МФТ е 

включена между анода на сме- 
сителката и плюса, а вторичната 
— въ упр. решетка (качулката) на 

КФЗ . или ДФ22 „Фи- 
и линията .автоматично 

шняване на звука". За МФ = 
кц. ще се вземе МФТ „Же- 

>" № 691. Заслонътъ получа- 
само 80 волта напрежение,. 

, , |рътъ е даденъ на шасито 
ДЕТЕКТОРИ© СТЯПАЛО

Първичната на втория МФТ 
(„Жолозо" 692 за МФ = 465 кц.) 
е включена между анода на МФ 
пентодъ и плюса. Горниятъ край 
на вторичната е свързанъ съ еди
ния диодъ на КБС1 или ДДС 21, 

Звуковото напрежение се за
държа отъ утечката Р4 « 500.000 
ома на земята и се филтрира съ 
конденсатора С4 = 500 см. Чрезъ 
С5 = 10.000 см. то се прехвърля 
въ потенциометъра за силата 
(500.000 ома логаритмичонъ, съ 
прокъсвачъ), съ заземенъ край.

ВЕЧЕРЬ
17.00 ОТ.ъ зала „България" пре

даване на 3-тй концертъ по же 
лание за Немско-българския 
войникъ.

19,00 Часъ за селото:
Народни песни, изп. Мина Стой 
ова-Гарноопа и Борисъ Ма- 
шаловъ съ групата на ЦвКт- 
ко Благоевъ: 1, Стефанъ подъ 
дърво седеше; 2. Снощи вля- 
зохъ въ градинка; 3. Какво ми 
се чува Нане; 4. Стопански на
пътствия; 5. Хуморъ.

19.30 Новини на немски езикъ.
19.50 Забавно'и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

калондаръ, преглодъ на съби
тията, новини, съобщения.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
7.35 Маршове. 8.00 Лека 
зика, 11.35 и ’ 
зика.
17 05 
музика. 18.45 Музика, 19.15 
Турска музика, 20.10 Изъ опе
рите.

БЕРЛИНЪ К?ЙСИ ВЪЛНИ
7.00 Нар. песни. 7.15 Утриненъ 
концертъ. 9.15 Концертъ на 
органъ. 10.00 Немско-италиански 
размененъ концертъ. 12.00 По- 
пуляренъ концертъ. 12.45 „Фран 
кфуртъ Ви забавлява. 13.15 Вое- 
ненъ концертъ, 14.15 Заб. кон
цертъ. 19.20 Музикално интер
мецо. 20.15 Бахъ-Кантата. 22,00 
Популяренъ концертъ.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
12.30 Унгарска музика. 14.00 
Плочи. 15.25 Лека музика. 19.10 
Джазъ. 22.10 Цигани. 23.25 Са- 
лоненъ квинтетъ.

чрезъ С1 = 2.000 см. Втората 
решетка ще получава направо 
високо напрежение чрезъ едно 
съпротивление отъ 15.000 ома (1 
ватъ) и ще се свърже съ заземе
ната реакционна намотка чрезъ 
единъ слюденъ кондонсаторъ отъ 
500 ммФ,

Както казахме, можемъ да упо 
трЬбимъ серията „К".

КК2 — КФЗ — КБС1 — КЛ4.
или серията ВД"
ДК21 — ДФ22 — ДАС21 — ДЛ 2,1 
— и въ двата случая „Филипсъ". 
Съ серията „К" отоплитолниятъ 
токъ о 420 милиампора при 2 
волта, а съ сорията „Д" той о 
само 175 мА при 1.4 волта.

секция на настройващия конден- 
саторъ и началото на входящата 
бобина. Краятъ й е заземенъ 
чрезъ блока С9 = 50.000 см. Суп 
ресорната решетка на октода е 

] съединена съ жичката въ вмтреш 
ностьта на лампата,

БОБИНИ
Ето данни за саморъчно нави

ване входящи и осцилаторни бо
бини за срЪдни вълни, за двоенъ 
американски конденсаторъ съ ка
пацитети 380 см. и МФ = 465 кц. 
Тржбитк за бобини ще се взе
ман. съ диаметъръ 25 мм.

Антенна намотка = 22 навивки.
Решетъчна намотка = 110 на

вивки, на 2 мм. подъ антената.
Осцилаторната решетъчна на

мотка = 80 навивки.
Реакционната намотка = 28 на

мотки на Р/а мм. подъ осцила
торната.

Жицата е 0.2 
емайлъ. Всички 
една посока. Ако нЪма 
ция, да се обърнатъ краищата на 
реакционната бобина. Падингътъ 
ще бткде слюденъ конденсаторъ 
300 ммФ, съ паралеленъ квечъ 
200 см.

ДзетК тржби ще 
перпендикулярно 
друга.

СОфИЯ
Варна, Сгара<3агора

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

Слатинската четворка.
8,00 Точно време, ободрителни 

думи, новини, църковенъ ка- 
лендаръ.

8,15 Заоавенъ концертъ:
1. Чардашъ изъ оперетата °Ду- 
хътъ на войводата“ (Гросманъ)
2. Престо (Клечъ). 3, Детски же 
лания (Рихснеръ); 4. Интермецо 
изъ оперетата „1001 нощь“ 
(Иох, Щраусъ); 5. Детски коп
нежи (Рихснеръ); 6, Фантазия 
върху мелодии отъ Невинъ 
(Невинъ); 7. Това дава настрое
ние (Прагеръ); 8. Индийско 
сватбено шествие (Зиде),

С.45 Религиозенъ концертъ:
1. Соната въ до мажоръ за 
органъ и оркестъръ (Моцартъ), 
изп. Герхардъ Бункъ; 2, Слово
то на Арахангелъ Гаврилъ(*““' 
изп. Илзе Фишеръ Ралинъ 
хоръ, органъ и оркестъръ. 

9.00 Божествена служба.
ОБЬДЪ

11.30 IX Симфония въ ре миньоръ 
оп, 125 (Бетовенъ) дир. Иохумъ: 
алегро конъ мото, скерцо; Ада 
жио анданте; престо,

12.40 Маршове,
12.50 Новини на немски езикъ.
13.10 Забавенъ концертъ:

1. Любовенъ праздникъ (Вайн- 
гартнеръ); 2, Канцонета (Ам- 
брозио), изп. Буланже съ ор
кестъра си ; 3. Испанска сере
нада (Бизе); 4, Тарантела (Ро- 
сини); 5. Обичамъ те (Григъ); 
6. Сватбата на лилипутитЪ (Тран 
слатьоръ), изп. духовъ оркес
търъ.

13.30 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.50 Народни пЬсни, изп. Гер
гана Цекова съ народната сед- 
морка: 1. Нане Иле; 2. Никнала 
ми е мома Тодора; 3, Провик- 
налъ се е Никола; 4, Заспала

, Тодора; 5. Мари 
чернооко.

14.20 Лека и танцова музика. То
чно време, 
(Въ паузата 
щения), 

15.00 Край.

се поставял» 
една спрямо

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

1, Засвирилъ Божилъ съ кава
ла, изп. Гуди Гудевъ съ наро- 
донъ оркестъръ; 2. Овчарска 
идилия, изп. на кавалъ Цвятко 
Благоевъ; 3. Чорбаджийска 
сватба, изп. оркестъра на 
валджиевъ,

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ дома

кински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Серенада въ. синьо (Плесовъ)
2. Гърмящиятъ тромбонъ (Лаке)
3. .Лъжлива любовь, валсъ 0<и- 
рико); 4, Валсъ на минутитЪ 
(Шопенъ-Мюлеръ); 5. Светица 
(Греко); 6. Селски музиканти 
(Кьочеръ); 7. Презъ поля и го
ри (*’*).

8.30 Край.
ОБЪДЪ

11.45 Предаване отъ 
концертъ на виенските класици, 
дир. Клеменсъ Краусъ: 1, Сим
фония № 13 въ солъ мажоръ 
(Хайднъ); 2. Концертъ за флей 
та въ ре мажоръ (Моцартъ);
3. Увертюра „Леонора" № 3 
(Бетовенъ).

12.45 Маршове.
12.50 Нозини на нЬмски езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.40 Популяренъ концертъ: 

Серенада за струненъ оркес- 
тръ (Моцартъ), дир. Клайберъ: 
алегро, романсъ, менуеть, 
рондо,

13.55 Пнротъ — стопански н кул- 
туренъ цеятъръ на моравските 
българи, говори К. Трезлинцевъ

14.05 Лека и танцова музика то
чно време.
(Въ паузата 
щения).

14.45 Край.

Румънски
Забавенъ 
мелодии

14.15 
15.30

• 17-30 
. '.50 Забавна 

музика. 18.30 Свири Ото Доб- 
риндтъ. 19.20 Музикално интер
мецо, 20.10 Любими оперни 
мелодии, 22.00 Португалски 
компонисти.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
12.10 Воененъ орк. 13.30 Цига
ни. 15.10 Орк. 17.15 Кларинеть 
соло. 18.05—19.00 Танци. 19.20 

1П ,п л )НИ-

танци.
23.30

НашитЬ селски читатели се оп- 
пакватъ, че въ страницитЬ на „Ра 
дио-свЬтъ" сме помествали по- 
веча схеми на приемници за мре 
жа, отколкото за батерия и аку- 
мулаторъ.

Тази забележка е справедлива 
— не требва да се забравя, оба
че, че числото на градските ра
диолюбители значително надми
нава числото на селските, а отъ 
друга страна, градските строите
ли разполагатъ съ повече сред
ства и иматъ по-евтина електри- 
чека енергия на разположение.

Въ миналия брой поместихме 
схема на 4+1 суперъ съ амери
кански лампи, много икономи- 
ченъ и лесно построимъ. Сега ще 
дадемъ схема на четириламповъ 
батериенъ съ европейски лампи 
«.Филипсъ" отъ серията „К’ (2 
волтови) или „Д" (1.4 волтови).

Схемата е крайно опростена — 
съ 6 съпротивления и 8 постоян
ни конденсатори — тя дава, оба
че, отлични резултати.

СМЪСИТЕЛНОТО СТЕПАЛО
Антената се включва или на- 

празо съ антенната намотка или 
чрезъ конденсатора С1, споредъ 
типа на входящите бобини. Спо
редъ схемата, приемникъть е съ 
сходящъ бандфилтьръ (МФ 125 
кц.) и съ три конденсатора на 
една ось. Само отъ себе си се 
разбира, че може да използува 
МФ = 467 килоцикла. При тази 
МФ нема нужда отъ бандфил- 
търъ — настройката ще се извър 
шва съ двоенъ конденасаторъ.

См*сителката е октодътъ КК2 
отъ 2 волтова серия или ДК21 
Филипсъ' отъ новата „Д" серия. 

Утечката на осцилаторната (пър
ва) решетка Р1 = 50.000 ома (*/з 
ватъ), С2 - 50 ммФ слюденъ 
блокъ. На схемата падингътъ е 
вилюченъ последователно съ на
стройващата секция на конденса
тора — ние можемъ да го вклю- 
чимъ последователно съ боби
ната и шасито.

Реакционната 
чена между втората 
високото напрежение, 
•«е имаме блокъ СЗ = 0,1 мФ на 
шасито и Р2 = 25.000 ома (1 ватъ) 
на „+ 80" волта. Управи
телната решетка — качулката — 
е свързана съ статора на първата

Плъзгачътъ е свързанъ съ решет
ката на триода (чрезъ ширмованъ 
кабелъ).

Образуваното отрицателно на
прежение се филтрира презъ РЗ 
= 1 мегомъ (х/г ватъ) и се пра
ща въ решетъчнитЪ намотки на 
първитЬ две лампи — за авто
матично изравняване на силата 
на звука.

КРАЙНО СТЕПАЛО
Усилените отъ триода НФ ко

лебания въ Р5 = 50.000 ома (‘/г 
ватъ) се прехвърлял» чрезъ С7 
= 10,000 см. въ решетката на 
крайния пентодъ КЛ4 или ДЛ21. 
Филтрътъ за високата фреквен- 
ция С6 = 500 см. Утечката на ре
шетката Р6 = 500.000 ома Р/з) се 
свързва съ поларизационния от- 
водъ на анодната батерия—4.5 V 
волта приблизително при 135 V 
анодно напрежение. Заслонътъ 
з даденъ на „ + '. Супресорътъ е 
свързанъ съ средата на жичката 
въ самата лампа.

За новитЬ „Д" лампи високото 
напрежение трЬбва да бжде са
мо 120 волта.

Въ анода ще се включи пер- 
манентно-динамиченъ (или обик- 
новенъ магнетиченъ) високогово
рител ь, съ импеданцъ отъ 15.000 
до 19.000 ома. С8 = 3.000 см.

ЗАХРАНВАНЕ
„— 2 волта“ на акумулатора 

(или „— 1.4 волта на сухия еле- 
ментъ) се включва и се изключва 
чрезъ прекъсвача монтиранъ въ 
потенциометъра за силата. „— 2 
волта" именно, ще се даде на 
шасито както и „—135 волта" на 
анодната батерия. Ако се употре
би отдЪлна поларизационна бате
рийна (4 волтова), плюсътъ й 
ше се свърже съ „— 2 волта". 
Ооугиятъ край на жичките се 
свързва съ „+ 2 волта’ (или „+ 
1.4 волта").

РЕЗУЛТАТИ
Резултатите зависятъ отъ на

стройката (МФ е 465 килоцикла) 
и отъ антената, Съ 25 метрова 
■■|теиа суперътъ ще приема за
доволително всички наши и чуж
ди предаватели. Ако се употре
би блокътъ „Жолозо' 1911 А, при 
емникьтъ ще работи на три вида 
вълни, Скачването на блока 1911 
А що изисква следните промени: 
антената ще со включва само

7,10 Утриненъ 
Симфониченъ 

1 кон-. 7.1^ „гумъ.. 
часъ'. 10.00 

, 12.00 Весели 
музика.

17.15 Кларинеть

Унгарски песни. 20.10 Опер» 
ятъ оркестъръ, ‘л 
22,35 . Салоненъ 
Плочи.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА.. . _ 
всички по

. 20.50 Отъ фронта. 22.00 
а музика.
музика.

I

КВС1

НГ!
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Василъ Сгефа-

№вь₽шф1
I 29августъ августъавгустъавгустъ

ДО-

7.

6.30 Край.

комични

3. Фан-

търг. съобщения).

втлсъ гото-

III

на Н.
Тодоро,

СВЬРЗВА 
КОНТИНЕНТИ

твой 
пбсень при 

(Плесовъ). 5. Ката-

15.20
18.20 
Отъ 

на

. 20.10 
музика.

17.50 
ПЬсни

Iа

големи 
на Вик- 

(Бринкманъ).
П. Б,

Внесете сн абонамента по 
пощенска чен. с-на 2382

Бя
га. 2. Рмчени- 

извор-

1ло да 
мами 
презъ 
Милено, ь 

одамъ. 5. Колко те

изп. Ка- 
съпро- 

. на слЪпитЬ,
рмководи Николай Бехтеровъ: 

маминара. 2. Раз-

ВЕЧЕРЬ
18.30 Часъ за семейството:

I — Забавна музика:
1. „Метрополиана", 
потпури отъ мелодии
торъ Халендеръ (Б^>пппт«апо/.

2. Спокойна като нощьта (Бонъ)
3. Унгарски танцъ № 6 (Брамсъ)
II — Икономична кухия, гово
ри д-ръ Никола Станчевъ,

17.15 Оркестъ| 
на Листъ, 17.^ 
>гъ — „Кавалерътъ 
. опера отъ Р, Щраусъ.

ж

ВЕЧЕРЬ
. 17.30 Изъ палсоичтЬ на Ланеръ.

Щраусъ и Вапдтойфопъ.
10,00 Танцова музика.

Печ- «Стопанско развитие“ 
ул. Веслецъ, 5 —1941—1020

I 27
СОФИЯ

Варна, Стара>3ахора 
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6,50 Четвъртъ часъ маршове.
/.05 Точно време, новини.
7.Ю Забавна музика,
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народна музика:

1. Провикналъ се Николчу, изп, 
Жечо Долчинковъ. 2. Врачан
ски хора (Цв. Госковъ), изп. 
духовъ оркестъръ. 3. Хоро, 
изп. Лоловъ на кларинетъ,

7.45 Лека музика.
7,55 Църковенъ календаръ, 

макински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1, Квинтенсенция (Морена), 2. 
Перпетумъ мобиле (Иох. Щра-

на тия лампи. СтоманенитЪ 
се отличавагь отъ стъкленитЬ 
само по външната обвивка, < 
по съвършснно нова 
конструкция, която 
една дълготрайность 
та. Тази радио-лампа 
по качество америк 
металическа. Въпркки войната 
германската индустрия се стреми 
да прави все по-нови завоевания 
въ областьта на техниката, за да 
подържа доброто име на своитЪ 
произведения всрЬдъ външнитЬ 
пазари.

11,33 
Плочи. 

. 17 40
8.15 Музика, 

музика.

ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНЕ
НИ РАДИО-ЛАМПИ

Въ последно време „Телефун- 
кенъ* строи всички свои апарати 
съ новата серия «стоманени ра- 
диолампи”, ПоследнитК ся? едно 
ново откритие въ радиотехника- 
та, което се дължи на дългого
дишната опитность на техницитЬ 
отъ фирмата. Презъ изтеклата 
година е създадена възможности 

лампи 
'» не 
а и 

вмтрешна 
гарантира 

на лампа- 
надминава 

>иканската — 
ьки

6 33 Плочи. I 
- 11.35 и 12.00

СОФИЯ
Варна, Стара<3агора

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

Софийската Кореняшка група.
8.00 Точно време, ободрителни 

думи, новини, църковенъ ка
лендаръ.

8.15 Забавени концертъ:
1, Чардашъ сцени (Хубай). 2 
Вълшебната флейта (Крамеръ), 
3. Джуджетата (Дерксенъ). 4. 
Винаги напредъ (Пистоа). 5. 
Танцуващите воденичари (Рат- 
ке), 6. Плъзгане по пианото 
(Крамеръ). 7. Наосемстонинъ 
(Пистоа). 8. Около филма (Лу- 
бе).

8.45 Религиозна музика:
1, Алелуя изъ мотета „Ексул- 
тате” (Моцартъ), изп. Хедвигъ 
фонъ Дебицка, сопрано. 2. Го
споди Боже, изъ „Тържествена
та литургия” (Росини), изп. Ен- 
рико Карузо, теноръ. 3. Божий 
агнецъ (Бизе), изп. Марта 
Оферсъ,контра алто.

9.00 Божествена служба.

ководството на
новъ:
1, Валсъ на цвЬтята (Делибъ).
2. Капризи (Московски). 3. ПЬ- 
сень на славея (Григъ). 4. Ин
термецо изъ „Мадамъ Тюрлю- 
шинъ" (Гюиръ). 5. Мечти, при
спивна пЬсень (Бри).

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

21.00 Опера

ОБЪДЪ
12.00 Изъ тонфилми.
12.30 Инструменталенъ концертъ:

1. Соната въ фа мажорь за 
флейта и пиано (Лоайлетъ), 
изп. Хайнцъ Брайденъ: а) гра 
ве-алегро; б) адажио- 
гавотъ; в) ария - алегро. 2. 
Менуети » и 2 и Жига изъ пар 
тита № 4 въ си бемолъ ма- 
жоръ (Бахъ), изп. Валгерь Ги- 
зенки/къ-лианистъ. 3. Соната 
въ солъ мажоръ за цигулка и 
пиано (Тартини), изп. Рег-с Ше- 
ме: а) анданте конъ мото; 6) 
ларго-алегро комозо.

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

новини, съобщения.
13.40 Популярснъ концертъ:

1. Химнъ на слънцето изъ опе
рата „Ирисъ” (Маскани), дир. 
автора. 2. Танца на Олафъ 
(Пикъ-Манджагали), дир. Па
ница.

13.55 Що е лЬковище, говори 
д-ръ Василъ Бакърджиевъ.

14.05 Лека и танцова музика, то
чно време.
(Въ паузата търг, съобщения).

4.15 Край.

^паузата търг, съобщения),

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

Участвуватъ: Н, Балабановъ, 
групата „Детска радости^ и др.

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 и
18.15 Джазъ. 18.45 Турска на
родна музика. 19.00 ПЬсни отъ 
всички страни. 19.45 Музика.
20.10 Турска музика. 20.40 Сим
фонична музика. 21.45 Джазъ.

БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ 16.81: 
7.00 Нар. пЬсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Оперенъ кон
цертъ. 9.25 Любими оперни 
мелодии. 10.00 Оркестровъ кон 
цертъ, 12,00 Концертъ на цве
тарската изложба въ Берлинъ. 
13.00 Заб. музика. 14.15. Опе
ренъ концертъ. 17.50 Заб. му
зика. 18,30 Виенска камерна 
музика. 19.20 Музикално интер
мецо, 21.30 Концертъ на цве
тарската изложба въ Берлинъ. 
22.30 Песни отъ Рих Вагнеръ.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
12.10 и 13.30 Оркестри. 15.20 
Плочи. 17,15 Цигани. 18.10 Г-нъ 
Пилински, отъ Операта. 19.20 
„Улични песни”. 22.10 Оркес
търъ. 23.30 Цигани,

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф, 20.15 Духова музи
ка. 20.50 Отъ фронта. 21.15 
„Виенски цвуци", 22,00 Инф.; 
забавна музика, 24.00 Инф,; но 
щна музика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
20.20 и 21.30 Забавна музика. 
22.45 Народни песни. 23.15 Со
листи.

найде майко. 2. 
дума. 3. Затича 

село. 4. Айдо 
комита ке 

5 милвамъ.
19.30 Новини на немски езикъ.
19.50 Шлагери, изпълнени отъ 

Грета Келеръ.
20.00 Забавенъ концертъ на Са

лонния оркестъръ, подъ ря?-

СОФИЯ
Ьарна, СтараХЗоГора

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи 
о.зо Четиъргъ часъ маршове. 
/.«> Точно време, новини.
/.10 Забавна музика.' 
7.3и (очно време, новини. 
/.з5 народна музика:

1. Ьистришко хоро, изп. 
стришката четворк< 
ца изъ „Самодивското 
че” (Маестро Атанасовъ), изп. 
духовъ оркестъръ. 3. ДрЬнов- 
ски хора, изп. духовъ орке
стъръ.

7.45 лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, до

макински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Любовьта на щурците (Кра
меръ). 2. Винаги любовь (Фри 
мълъ), 3. Винаги твой (Вал- 
меръ). 4. Весела 
танцуване 
ния въ праздникъ (Балсамо). 6. 
Не знамъ какъ ще го направя 
(Волмеръ). 7. Разбрали ме? 
(Буланже).

8.з0 Край.

19.00 Танцова музика.
19.30 Новини на нЪмски езикъ.
19.50 Испанска музика,
20.00 Концертъ на Мария Стефа

нова, сопрано:
1. Ария на Орфей изъ операта 
„Орфей” (Глукъ). 2. Ария на 
Евридика изъ операта „Орфей” 
(Глукъ). 3. Каро мио бенъ 
(Джордано), 4. Ларго (Хенделъ)

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

И.ои часъ обединена България: 
I — МалоазиискигЬ българи, 
говори I еорги Т. Будуровъ.
И — Народни пъсни, изп. Та
ня Начева съ народната сед- 
морка:
1. ьЪгала Нейна граовка. 2. По- 
шла е Румяна. 3. Велико мо
ме. 4, Море мома бйга леле 
изъ ливади. 5. ВлКзла баба у 
градинка.

21.45 концертъ на „Български 
струненъ квартетъ": Владимири 
Аврамови, Стоянъ Сертевъ, 
Стефани Мвгневъ и Констан- 
тинъ Кугийски:
1, Квартетъ въ си бемолъ ма
жоръ (Иоханъ Шамицъ): 
модерато, адажио, алегро. 2. 
Ноктюрно (Бородинъ). 3. Ан
данте кантабиле (Чайковски), 

22.15 Новини на нЪмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

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

на нЬмски езикъ.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц. 
6.33 Лека музика, 7.03 Симф. 
музика, 1133 Турска музика, 
12.00 Плочи. 12,15 и 17.05 Тур
ска музика, 17.40 Камерна му
зика, 18.15 Малъкъ оркестъръ,
19.45 Лека музика, 20.10 Турска 
музика, 20.45 Турски^ хорове,
21.45 Джазъ,

БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ 16.81: 
7.00 Нар. пЬсни. 7,10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Оперетенъ кон
цертъ, 10.00 Музикални дребо
лии, 11.45 Малъкъ концертъ на 
РегенсбургскитЬ момчета. 12.00 
Концертъ на Берлинските фил- 
харномици. 12,45 ПЬсни отъ 
Иох, Брамсъ. 13.00 Заб. музика. 
14,15 Оперетенъ концертъ, 15.15 
Весели Виенски мелодии, 16,45 
„Танци отъ Остмаркъ”, 17.30 
Изъ италиански опери. 18.30 
Стари полкови маршове — нови 
войнишки пЬсни. 19.30 Малъкъ 
концертъ на РегенсбургскитЬ 
момчета, 22.00 Весели мелодии.

БУДА-ПЕЩА 1 549/100/546
12.30 Орк. Мелесъ, 13.30 Танци. 
15,10 пиано и цигулка. 17,15 
Плочи. 18.15 Хоръ. 19.10 Орке
стъръ. 20,35 Цигани, 21.10 Стру
ненъ квартетъ (Моцартъ), 22.10 
Воененъ оркестъръ. 23.25 Танци.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 Сто години 
„Германия надъ всичко”. 20.50 
Отъ фронта. 21.15 Популяренъ 
оперенъ концертъ, 22.00 Инф.; 
забавна музика. 24,00 Инф.; 
нощна музика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 638 кц.
21,35 Любими мелодии, ПЪсни 
отъ Брамсъ и Р. Щраусъ.

19.30 Нсоини на немски езикъ.
19.50 УспЬнме Богородично, го

вори Протодяконъ Георги Ибри 
шимовъ.

20 00 Забавна и танцова музика. 
20*30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения,

21.00 Цикълъ Велики компози
тори:
вагнеръ — П-ри концертъ:
1. Прелюдия Къмъ операта 
„Тристанъ и - Изолда", дир. 
Карлъ Елмендорфъ. 2. „Горско 
шумолсние” изъ операта „Зиг- 
фридъ", дир. Лео Блехъ, 3. 
Прощаването на Вотанъ и въл
шебния огънь, изъ операта 
„Валкюра", дир, Зигфридъ Ва
гнеръ. 4. Езда на валкюритЬ 
изъ операта „Валкюра", дир. 
Зигфридъ Вагнеръ. 5. Две пЬ- 
сни: а) Болка и б) Мечтание, 
изп. Лоте Леманъ, сопрано, 6 
Трауренъ маршъ изъ операта 
„ЗалЪзътъ на БоговеН”, дир, 
Клайберъ. 7. Прелюдия къмъ 
операта „Парсифалъ", дир. Ши 
лингсъ.

22.15 Новини на нЬмски езикъ.
1230 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
22.55 Репортажъ и съобщения на 

нЬмски езикъ.
23.00 Танцова музика,
23.30 Край.
АНКАРА 1643 м. 120 кв. 102 ЦК.

7.00 Лека музика, 
I Турска музика.

12.15 Плочи. 17.05 Турска музи
ка 19.45 Народни пКсни.
Музика, 21.10 Турска /
21.45 Джазъ

БЕРЛИНЪ КгКСИ ВЪЛНИ
7.00 Нар. ‘ пЬсни. 7.10 Утриненъ 

. концертъ, 8.15 Заб. музика.
9.15 Изъ италиански опери 10.15 
концертъ на чембало, 12,15 Пъ 
стра музика, 13.00 Заб. музика. 
15.30 Концертъ на чембало. 
16,45. ПЬсни отъ Рих. Вагнеръ. 
18.40 Мелодии отъ Францъ Ле- 
харъ. 19.20 ПЪсни отъ Брамсъ.
19.45 Музикално интермецо, 

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
12.10 Плочи. 13.30 Орк, 
Цигани, 17.15 Оркестъръ. 
Творби на Листъ. 19.20 
Салцбур!
розата",
23.25 Танци.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
20.00 Инф, 20.15 Забавна музи
ка. 2050 Отъ фронта. 21.15 Хуба 
ви, стари мелодии. 22.00 Инф.; 
Забавна музика. 24,00 Инф.; 
нощна музика.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА НОВИТЬ 
ФОТОГРАФИЧЕСКИ АПАРАТИ
Едни отъ най-усъвършенствува- 

нитК германски фото-апарати си? 
моделитЬ „Суперъ-Иконта" на 
фирмата „Цайсъ-Иконъ". Най-ва
жното преимущество на тоя 
типъ апарати се състои въ това, 
че камерата може всЪки мо- 
ментъ и въ всЬко време да пра
ви еднакво добри снимки, неза
висимо отъ разстоянието между 
обекта и апарата. Това се дължи 
на силниятъ обоктивъ и на осо- 
бонитЬ приспособления на мет^ 
ража на суперитЬ. „Суперъ- 
Иконта” 6 на 6 см. о най-преци
зно изработения и най-усъвър- 
шеиствувония фото-апаратъ на 
„Цайсъ-Иконъ", Германската фо
то-техника о била винаги първа 
и сога достойно пази това си 
мЬсто, като отбелязва ежедневно 
все по-голЬми постижения, П. Б,

13.30 За вейкиго по Н1що,
19.30 Новини на нЬмски ези: ъ. 
19.50 Забавна и танцова музиха.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения.

21,00 Часъ Обединена България:
I — Българскиятъ духъ въ Ма
кедония, говори Станю Пет- 
ровъ.
II — Народни пЬсни, изп. Ста- 
матка Калудова съ народната 
седморка:
1. Провикна се Радка. 2. Отиш
ла Янка у лелини си. 3. Рано 
ранила мома Румяна. 4. Дими- 
търъ рано подрани. 5. Ой не
весто Христовице. 6, Вуйчо ле, 
хаджи Димитре.

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

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

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

1

ИО1 
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СОФИЯ 
йирца, Схараг^асора

СУТРИНЬ
и.чз Маршъ, ободрителни думи. 

че|мър1ъ часъ маршове, 
/.Ил Точно ире^ле, новини.
7.10 Зииавна музика.
/.ли ючно време, новини.
/.а- Народна музика:

1. Надо Надке, изп. Венета Бе- 
шовишка съ оркестъра на Ка- 
валджиевъ. 2. СедЬнка се кла
де, изп. Стаматка Калудова съ 
оркестъра на Кавалджиевъ, 3. 
пито моме, изп. Цонка Петкова 
съ оркестъръ.

.>.4з Лека музика,
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
0.&0 Ьао-авенъ концертъ:

1. ЛетящитЬ, валсъ (Сантана),
2. Госпожа илюзия (Франа-Ке- 
рубини). 3, Акробатичниятъ сак 
софонъ (Видоефгь). 4. Нощь въ 
село (Сантана). 5. Тази птичка 
(Ноналди-Керубини), 6. Вил- 
хелмъ 1елъ (Росини-Аусшнидъ). 
7. Фантазия върху приспивната 
посень отъ Годаръ (Мюлеръ). 
и Цигански пЬсни (Сарасате),

6.30 Край.
ОБЪДЪ 

12X0 Народни пъсни, 
рамфилка Петкова съ 
водъ на оркестъра

1. Връбка
сърдили се. 3. Маминъ сине.
4. Да знае мома да се не же
ни. 5. Девойка се Богу помо
лила. 6. Дойди, дойди евда- 
гъмъ.

12,3б Забавенъ концертъ:
1. Пеперудите, интермецо (Щай 
нике). 2. Времето на лиляка 
(Шубертъ). 3. ПЬй за мене (Кур 
тисъ). 4. Валсъ въ до диезъ, оп. 
64, № 2 (Шопенъ-Хуберманъ),
5. Цигуларътъ отъ Кремона (Ху 
бай). 6. ПЬсень (Хашлеръ).

12.50 Новини на нЬмски езикъ,
13.15 Точно време, коментаръ, 

носиви, съобщения.
13.48 Воиаленъ концертъ:

1. Брюнетката (Купренъ),
Лиза Даниелсъ, 
Принцъ Евгени, 
ве), и: 
тонъ.
доаъ), изп. Рогачевски, теноръ, 
4. Лудетина (Маркези), изп. 
Ерна Ззкъ, сопрано. 5. Небие 
(Респиги), изп, Илка Мавроди
ева Попова, мецо-сопрано.

13.55 Бащата като възпитател*, 
говори Атанасъ Чоруковъ,

14.05 Лека и танцова музика, то
чно време.
(Въ паузата

14.45 Край.

ОБЪДЪ
11.30 Праздниченъ концертъ:

1. Увертюра къмъ операта 
„Вълшебния стрелецъ" (Ве- 
беръ), изп. Берлинските фил- 
хармоници, 2. Симфония N2 8 
въ фа мажоръ, оп. 93 (Бето
вени), дир. Шалке: а) алегоо 
виааче е конъ брио; б) алегре- 
то скерцандо; в) менуетъ; г) 
алегро виваче. 3. Концерта въ 

- рв л’ажоръ, оп. 35 за цигулка 
и оркестъръ (Чайковски), со- 
листъ Хуберманъ.

12 35 Впечатления отъ Хьрват- 
ско, говори Василъ Сеизовъ.

12 50 Новини на н&мски езикь.
13 1С Народна музика:

■ Пайдушко хоро, изп. духо
вия оркестъръ на Военното на 
Н В. У-ще. 2, Жетварска пЬ- 
сень, изп. Г. Пинджуровз. 3. На 
дълга софра, изп. Ради Анге- 
лобъ на кларинетъ съ орке
стъръ, 4. ЗапЪй ми Славке, изп 
Гудм Гудевъ съ орчес^ъръ 5. 
Дайчево хоро, изп. духовия 
сркестъръ на Военното 
В. У-ще. 6. Хайде 
изп. хоръ (Г. Спасови).

13.30 Точно време, кол-ентаръ. 
новини, съобщения.

1350 Забавенъ концертъ на Са- 
ления оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стецта- 
юпъ:
1. Любовенъ валсъ (Москов-1 
сьи) 2. Чардало (Гунглъ) 3 

прощаване (Хуитъ). 4, Изъ 
„Последния втлсъ" (Оскаръ 

• Цраусъ).
1120 Лека и танцова музика, то

чно време.
(Пу. паузата търг, съобщения).

15.06 Край,

усъ). 3. Гургулицата (Кондоръ). 
4. Музика на летцитК (Хьо- 
феръ), 5. ЦвЬтя за възнесение 
(Кокей), 6. Щраусиана (Щра- 
усъ-Бьоршелъ). 7. Петербургска 
разходка (Айленбергъ),

8.30 Край,
ОБЪДЪ

12.00 Забавна музика:
1. Рапсодия (Уудъ). 2. За една 
цЪлувка (Тости). 3. Който има 
Майка въ кмщи (Тауберъ), изп. 
автора. 4. Момичето отъ пла
нината (Симпсонъ). 5, Тикъ-ти, 
тикъ-та (Феола), изп. Розета 
Ферлинъ, сопрано. Мелодия 
(Рубинщайнъ), изп. оркестъръ 
съ соло пистонъ. 7. Да умЬешъ 
да обичашъ (Базилъ). 8. Когато 
любовьта умира, валсъ (Кре- 
мийо).

12.30 Изъ оперети и 
опери:
1> Потпури изъ оперетата „Из
губената жена" (Пиетри), изп, 
оркестъръ „Ди Пирамо". 2. Фан 
тазия изъ оперетата „Мадамъ 
де Шебъ" (Ломбардо), изп. ор 
кестъръ „Ди Пирамо", 3. Фан
тазия изъ оперетата „Бокачио" 
(Супе), изп. оркестъръ Ди Пи
рамо. 4. Фантазия изъ операта 
„Багдатския Халифъ" (Боалдьо), 
изп. Виенския симфониченъ ор 
кестъръ, дир. Паулъ Керби. 5. 
Фантазия изъ операта „Дъл- 
гиятъ пл?ть" (Куека-Валверде), 
изп. оркестъра „Ди Пирамо”.

12.50 Новини на нЬмски езикъ.’ 
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13.40 Популяренъ концертъ:

1. „Еросъ и Психея", симфони
чна поема (Франкъ), дир. Мен- 
гелбергъ. 2. Италианска сере
нада (Хуго Волфъ), дир. Фрицъ 
Щидри.

13.55 Дейностьта на Българската 
земедЬлска и кооперативна бан 
ка презъ 1940 г., говори Бо- 
рисъ Кючуковъ,

14.05 Лека и танцова музика, 
чно време.
(Въ па-------- ------- —

14.45 Край.

„ДОНЪ ПАСКУАЛЕ" 
(Доницети), дир. Карло Са- 
байно, I и II действие.

22,15 Ноаини на нЬмски езикъ. 
22.*45 Новини, точно време.
22.55 111 действие на операта

^Донъ Паскуале” (Доницети).
23.40 Край.

АНКАРА 1643 м. 120 ка. 182 КЦ.
6.33 и 7.00 Лека музика.
Турска музика. 12.00 
17.03 Турска музика. 
Свингъ-джазъ. 18."’ 
18 .45 и 19.45 Турска I _ 
21.00 и 21.45 Оркестъръ.

БЕРЛИНЪ К?ЯСИ ВЪЛНИ 16.81: 
7.00 Нар. пКсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Заб, музика. 
9.15 НЬмска музика. 10.15 Фин
ландска музика. 12.00 Пъстра 
музика, 13.00 Заб. музика. 15.30 
Стари полкови маршове — но
ви войнишки пЬсни, 16.45 Лю
бими мелодии. 17.30 Румънски 
концертен^ часъ. 17.50 Мла- 
дежьта пбе. 18.40 ПЬсни отъ 
Хуго Волфъ и Францъ Шуманъ. 
18.55 Музикално интермецо. 
20.10 Изъ италиански опери. 
22.00 Музикални дреболии.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
13.30 Воененъ ор- 
“ 15.55

18.00

12.10 Цигани.
кестъръ. 15.20 ПЬсни.
Акордеонъ. 17.15 Плочи. ____
Оркестъръ. 19.10 Творби на Шо 
пенъ. 20.10 Оперниятъ оркес
търъ. 21.10 Цигани. 23.25 Танци.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20,00 Инф. 20.50 Отъ фронта. 
21.15 Забавна музика отъ Мо
цартъ. 22.00 Инф.; забавна му
зика. 24.00 Инф.; забавна му-~ 
зика. ,

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 633 кц.
23.40 Чехски оперни прелюдии.

ВЕЧЕРЬ
18.30 Часъ за семейството:

I — Комедиантъ хармониститК.
II — Лбтовищни грКшки, гово
ри д-ръ Никола Станчевъ.

19.00 Народни пЪсни, изп. Надя
съ народната пе

ри 
>.00
Бърдарова 
торка: 
1. 31 
Колю 
момче 
ставай

изп.
сопрано. 2.

__ , балада (Льо- 
(зп, Герхардъ Хюшъ, бари 
3. ’Приспивна пЬсень (Ля-

гачевски, т< 
(Маркези),



I
3 Брой 200 - -„Р Л Д И О - С В Ъ Т Ъ“ Стр. 7 === Стц. 6 - — Бпой 200 „Р А ДИО-СВЪТЪ“

КИНО-ВЕСТИ

Шота
зоояително за радиоприемане,| 30 августъ

за

си

П. Б.

частно

коментари,

а бо

на

изпълнява
из

I
I

Сиамски
8. Кукличка

.Отпуска 
превъплотявайки

се издава
1 лица и 

То не

керъ), 7. |
(Линке). Г 
(Жилбертъ),

8.30 Край.

фабрики, 
на 
Да 

ос-

СОФИЯ
Варна, Стара>3агора

не- 
и

гербови марки 
схемитЬ и 300 

удостовЬре.нието. 
се

цейска адресна 
случай радиоабонатътъ 
женъ да предизвести 
т.-п. станц!
то си местожителство; : 
промени станциитК сж

Густавъ Грюдгеисъ г»"’- —• 
главната роля въ филма на „Уфа' 

— „Фридеманъ Бахъ”

роли

ПРАВИЛНИКЪ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА - ЗАКОНЪ ЗА РАДИОТО, 
относно радиоабонаментната и контролна служба

Джонъ Макъ Кормакъ-те- 
>ръ. 5. Сърдце не се отчай

вай така скоро, изп. Паулъ 
Ломанъ-баритонъ.

13.30 Точно време, 
новнни, съобщения.

13.50 Забавна и танцова музика, 
точно време, 
(Въ паузата търг, съобщения).

14.45 Край.

Всеки, който желае да от- 
. работилница или 
радиоприемници и 

части за такива, е дълженъ да се 
снабди предварително съ толкова 
удостоверения за правофабрику- 
ване или търгуване, колкото фа
брики, работилници, магазини или 
клонове отъ такива притежава. 
УдостовЬренята се издаватъ отъ 
Главната дирекция на п. т. т. За 
издаване на такова удостовере
ние се подава заявление, къмъ 
което се прилагатъ свидетелство 

- за сждимости, по два екземпляра 
схеми за приемниците, които ще 
се фабрикуватъ или ще се про- 
даватъ, 105 лева 
за обгербване на 
лева гербъ за
Схемите, които се прилагатъ 
къмъ заявлението за искане удо
стоверение или позволително, 
требва да бмдатъ печатни, хели
ографни или изтеглени съ туши 
върху бела прозрачна чертожна 
хартия. Схеми копирани съ мо-

Телевизия за раненитЬ гер
мански войници 

Доволенъ и добре екипиранъ 
войникъ ще се бори на фронта 
геройски и ще направи всичко за 
да изпълни задачата си, Сжщо 
така много е важно и ранените 
войници, освенъ лекарското ста
рание, да иматъ и духовно раз
влечение. Въ Германия сж обра
зувани специални дамски комите
ти, членките на които всекиднев
но посещавать ранените войни
ци. Но, освенъ това, те и военни
те власти се стараятъ, да дадатъ 
и разни развлечения за да не се 
отегчаватъ болните. Много често 
болниците посещаватъ разни ар
тисти, рецитатори, певци, коми
ци. Но всички тези артисти могатъ 
да изпълнятъ само такива нуме- 
ра, за които не требва никакво 
специално приспособление, нито 
голЬмо помещение. Властите, 
обаче, желаятъ да дадатъ на ра
нените войници всичко каквото е 
възможно и въ рамките на техни 
ческите придобивки на Германия. 
Така, въ 14 берлински болници 
см инсталирани специални апара- . 
ти за телевизия, тъй че болните 
сега иматъ възможность да гле- 
датъ и цЬли представления, Неот
давна, напримеръ, за болните и 
ранени германски войници било 
„Толсвизирано” голЬмо балетно 
представление.

ВЕЧЕРЬ
18.00 Забавна и танцова музика.
19.00 Народни песни, изп. Ека

терина Вангелова съ народната 
седморка:
1. Станчо си Станка либеше.
2. Море кай ми лопа, 3, За
спала Тодора. 4. Черна се чу
ма зададе. 5. Какво сей хоро 
люшнало. 6, Милкано моме,

19.30 Новини на немски езикъ.
19.45 Чась за работника:

1. Съобщения на Б. Р. С, 2. 
Здравни съвети отъ д-ръ Хр. 
Аиастасовъ. 3. Лека музика. 4, : 
Хуморъ.

20.20 Точио време, исторически 
календари, прегледи на съби
тията, иозиии, съобщения.

' зХС Чась Обединена България:
I — Западните покрайнини и

ОБЬДЪ
12.00 Лека и танцова музика, 
1X30 Забавенъ концерти:

1. Деца на пролетьта, валсъ 
(Валдтойфелъ). 2. Парадъ на 
куклите отъ Нигеръ (Вецелъ), 
3. По сините водина Хавай (Ке 
телбай). 4, Валсъ интермецо 
Кохманъ). 5. Песеньта на про
летьта (Менделсонъ). 6. Летна 
песень (Петерсонъ).

12,50 Новини на немски езикъ. 
13*10 Песни отъ Хуго Волфъ:

1. Подтисната любовь, изп. 
Паулъ Ломанъ - баритонъ. 2 
Нощь, изп. Рихардъ Тауберъ- 
теноръ. 3. Тжга по родината, 
изп. Карлъ Шмидъ Валтеръ- 
баритонъ. 4. Спящиять Исусъ, 
изп. Джонъ Макъ Кормакъ-те- 
НО|

Изъ германската фототехника
Този, който разглежда некоя 

хубава фотография често и не се 
запитва колко големи требва да 
сж познанията на техниците, кои 
то произвеждатъ самите фото- 
графически апарати. Задачата на 
оня, който се занимава съ изра
ботването на една камера е твър 
де сложна, защото требва да 
сведе въ обща хармония тежнини 
и изкуство. Първите фотографии 
сж немали никаква стойности отъ 
гледна точка на изкуството, нито 
пъкъ самите фотографически апа 
рати сж били така усъвършенст- 
вувани за да сж въ състояние да 
правятъ добри снимки,

Съ течение на времето техни
ците сж увеличили познанията 
си въ тая область, добили сж по- 
голема опитность и днесъ се про 
извеждатъ съвършенно нови и 
модерни апарати, които далечъ 
надминаватъ по качество стари
те такива. Съ модерна каме
ра могатъ да се правятъ снимки, 
на които действително човешко
то око може да се наслаждава. 
Отъ оня, който я обслужва, не се 
изискватъ особени фото-техниче- 
ски познания, защото добриятъ 
сбективъ и лесното нагласявано 
хващатъ всички мотиви съ най- 
малки подробности, и придаватъ 
на снимката наистина едно завид 
но качество. Апаратите на „Цайсъ 
-Иконъ” отговарятъ на всички изи 
сквания на висотата на дневната 
техника, Големиятъ моделъ „Су- 
поръ-Иконта" е така усъвършен
стван^ че въ всЬко времо и на 
ссКко место може да прави от
лични снимки. „Суперъ-Иконта” 
6X6 макаръ и малъкъ притежава 
ненадминати преимущества. Той 
може да бждо свързанъ съ слек-

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6,50 Четвърти часъ маршове.
7.05 Точно време, новини, 
/.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народни пЪсни, изп. гру

пата „Българска песень”:
1. Телялинъ вика изъ село, 2. 
Мала мома ясенъ брала, 3. Ра
сти боре. 4. Радо мари. 5. 
Снощи коне не дойдоха. 6, Ой 
звездице. 7. Пиле славей не 
пей рано. 8. Зеленей се зеле
ней. 9. Славейче пее.

7,55 Църковенъ календаръ, до
макински съвети.

8.00 Забавенъ концертъ:
1. Полка потпури (Линдеманъ).
2. Долу въ Лобау (Шрекеръ).
3. Рандеву на светулките (Зи- 
де). 4. Титания валсъ (Радигъ).
5. Далече ОТЪ бала (Жилетъ).
6, Сватбено пжтешествие (Ди-

~ патраулъ
ти

българското възраждане, гово
ри Стилиянъ Чилингировъ.
II — Народни песни, изп, Ге
орги Станевъ съ народната пе
торна:
1. Коце мама дума. 2. Ристо- 
вице. 3. Ой Яно Яно. 4. Ей оди 
свако Скакараки, 3. Запитай 
си, тетко девойчето. 6. Отъ 
ума си поизгубихъ.

21.45 Забавна и танцова музика.
22.15 Новини на немски езикъ, 
л2,30 Забавна музика, търговски

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
23.80 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, 12.33 
Турска музика. 13.00 Духовъ 
оркестъръ. 13.45 Турска музика. 
14,00 Плочи, 17,03 Турска му
зика. 17.20 и 18.15 Джазъ, 18.45 
и 19,45 Турска музика, 20,10 
Плочи по желание. 20.55 и 21.45 
Оркестъръ.

БЕРЛИНЪ КИСИ ВЪЛНИ
7.00 Нар. песни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8,15 Малъкъ кон
цертъ, 9.25 Мелодии отъ Фр, 
Лехарь. 10.00 Весела музика. 
10.45 Концертъ на органъ. 13.00 
Заб. музика, 14.15 Малъкъ кон
цертъ. 15.15 Виенска музика. 
16.45. Пъстъръ >/< часъ. 17.30 
Изъ света на оперетата. 17,50 
Заб. музика. 18,30 Музика изъ 
немски тонфилми. 19.20 Два ви 
енски валса, 19,35 Музикално 
интермецо. 20.10 Танцова му
зика.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
12.10 Салоненъ орк. 13,30 Пло
чи, 15.10 Музика. 17.15 Пиано и 
цигулка. 18.15 Воененъ орк. 
20.15 Унгарски песни, 21.10 Ор
кестъръ, 23.25 Плочи.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
. 20.00 Инф, 20.15 Забавна музи

ка. 20.50 Отъ фронта, 21.15 Изъ 
пъстрия светъ на оперетата. 
22.00 Инф.; забавна музика, 
24,00 Симф.; нощна музика до 
2 часътъ,

ПРАГА I 470 М. 120 кв. 638 кц.
20.25 Духовъ оркестъръ, 22.45 
Вечеренъ концертъ, 23.45 Лека 
музика.

СОТАНСЪ 442 м. 60 кв. 677 кц.
22.50 Италиански мелодии. 23.00 
Танци4

пойните и 
което да е упоменато, че имъ се слепи само за домашно ползу^а-

_____   —~ ол нита ПиПТН а-а ИТ* разрешава да правятъ опити и де 
мострации въ разни места. Из
пробването на радиоприемникъ 
отъ такива лица на едно и сжщо 
место не може да продължава 
повече отъ 10 дни, освенъ ако се 
заплати допълнително установена 
та за това такса, (справка § 1, ал. 
II), за тази цель се подава заяв
ление, обгербвано съ 5 лева.

При издаване удостоверение 
за правотъргуване и праводемон 
страция се изисква отъ търгове
ца писмена декларация, че за все 
ки продаденъ радиоприемникъ, 
той се задължава въ триднеаенъ 
срокъ да уведоми писмено съот
ветната т. п. станция, въ чийто 
районъ се намира купувача. Въ 
случай, че търговецътъ не напра
ви това, той се счита за наруши- 
тель на постановленията на наред 
бата-законъ за радиото и правил 
ника за прилагането му, и отгова 
ря солидарно съ купувача за гло
бата, наложена поради неснабдя 
ване съ позволително.

§ 4. Позволителното, въ зази- 
симость отъ категорията на радио 
абоната, се обгербва, съгласно 
закона за гербовия сборъ.

§ 5. При изгубване на позво
лителното, преписъ отъ сжщото 
се издава отъ съответната т. п. 
станция, срещу заплащане на так
са отъ 50 лева. Списъкътъ на из
губените и по право унищожени 
позволителни се оповестява въ 
служебните наредби на Главната 
дирекция на п. т. т.

§ 6. Позволителното дава пра
ва на радиоабоната да се ползува! 
само стъ единъ радиоприемникъ, | 
ако радиоабонатътъ желае да се, 
ползува съ повече отъ единъ при 1 
емникъ, той -ребва да се снабди 
съ толкова позволителни, колко
то радиоприемника ще ползува. 
Броятъ на позволителните, които 
могатъ да се издаватъ на единъ 
радиоабонатъ, е неограниченъ. 
Партида не може да со открие 
на абонатъ, който не притежава 
позволително или преписъ отъ 
него.

Позволителното и заплатената 
абонаментна такса важатъ и тога
ва, когато радиоабонатътъ проме 
ни местожителството и адреса си. 
Промензта ка местожителството 
и адреса се установява съ поли- 

карта. Въ такъвъ 
е Длъ- 

писменно 
|ия въ старото или нозо- 

за такива 
: длъжни 

взаимно да се уведомятъ.
§ 7. Ако следъ съставяне 

акта по чл. 39 и 63 отъ закона за 
радиото, служители не се снабди 
съ позволително за сжщия радио 
апаратъ до единъ месецъ отъ де
ня на съставяне на акта, апарата 
се пломбира служебно отъ орга
ните на службата и се отплом- 
бирва служебно следъ като се 
снабди съ позволително.

§ 8. Освобождаватъ са отъ 
радиоабонаментни такси, радио
приемници, инсталирани въ жили

(Часть II, Глава II, точки 2, 3 и 
5 отъ наредбата-законъ за ра

диото).
§ 1. Всеки радиослушатель, кой 

то притежава изправенъ радио
приемникъ за слушане радиопро
грами, предназначени за общо 
ползуваме, и се ползува отъ него, 
е дълженъ да се снабди предва
рително съ позволително и да за
плати установените радиоабона
ментни такси, следъ което вече 
радиослушательтъ добива право 
на редовенъ радиоабонатъ.

Допуска се изпробване на ра
диоприемникъ до 10 дни, но 
следъ Като биде заплатена пред
варително такса отъ 20 лева. (Съ
гласно чл. 34, буква „л”, отъ за
кона за обществено подпомагане)

§ 2. Позволителното < 
само на правоспособни 
за неопределено време, 
може да се преотстъпва другиму 
и не може да се наследява. На
следниците на починалъ радио
абонатъ сж длъжни въ срокъ отъ 
3 месеци следъ смъртьта на на
следодателя да върнатъ позволи
телното въ мЪстната телеграфо- 
пощенска станция, за да се за
крие партидата му. За използува
нето на радиоапарата отъ стра
на на наследниците, следъ смър
тьта на наследодателя имъ, въ 
случай, че сж заплащали редов
но следуемата се такса, глоба не 
се налага, а такава се Налага 
следъ изтичането на 15-дневенъ 
срокъ отъ писмената покана, врж 
чена на който и да е на наслед
ниците, съ която имъ се съобща
ва да върнатъ позволителното на 
наследодателя въ местната т.-п. 
станция.

Чуждите поданици въ България 
могатъ да притежавагь радиопри 
емници и да ставатъ радиоабона
ти, следъ като получатъ писме- | 
но разрешение отъ Дирекцията 
на полицията. Укрилите се такива 
безъ разрешение отъ Дирекция
та на полицията, се считагь за на
рушители и позволителното се 
счита по право унищожено.

Радиоабонатите сж длъжни при 
поискване да представятъ позво
лителните си на контролните ор
гани на службата.

§ 3. Вс*;;.:, ;; “ 
вори фабрика, 
магазинъ за

(Публикуванъ въ брой 177 на „Държавенъ вестникъ“ отъ 13 августъ 1941 год.) 
ливъ посредствомъ индиго, не 
требва да се приематъ, нито 
представятъ за заверка въ глав
ната дирекция.

Позволително за инсталиране 
на радиоприемникъ (образецъ 
653) се издава отъ всека телегра- 
фо-пощенска станция, като се по
дава заявление (образецъ 654), 
сбгербовано- съ 5 лева гербъ. 
Позволителното се обгербва съ 
100 лова гербови марки, събиратъ 
се 20 лева и се внасятъ въ Фондъ 
обществено подпомагане, съгла
сно чл. 34, буква „л”, отъ закона 
за обществено подпомагане. Ако 
приемникътъ е закупенъ отъ фир
ма търговска, която е зареги
стрирала схемите на приемника, 
се събира само. 25 лева гербъ, 
който се залепва на гърба на зая
влението, безъ да се иска да 
представи схеми. Въ случай пъкъ, 
че приемникътъ е любителски или 
произлиза отъ фирма, която не 
е зарегистрирала схемите му, то 
тогава се прилагатъ две схеми, 
които се обгербватъ едната съ 
100 лева, а другата съ 5 лева. Об 
гербованите съ 100 лева гербъ и 
одобрени схеми се даваш» на зая 
вителя. Напримеръ: а) известно 
лице желае да се снабди съ поз
волително за приемкикъ, на кой 
то е вече зарегистрирана схема
та, попълва заявление, форму- 
ляръ образецъ 654 и го подава 
въ мЪстната т. п. станция, кждето 
му събиратъ: 5 лева гербъ за за
явлението, 100 лева гербъ за по
зволителното, 20 лева по раз
писка за фондъ обществено под 
помагане, 25 лева гербъ, които 
се облепватъ на гърба на заявле 
н.ието или всичко 150 лева.

б) лице, желаещо да се наб- 
ди съ позволително за прием- 
никъ, който само си е построи
ло или закупило' отъ фирма, коя 
то не е зарегистрирана въ Бъл
гария, постжпва по сжщия на- 
чинъ, като му се събиратъ: 5 ле
ва гербъ за заявление, 100 лева 
гербъ за позволително, 20 лева 
по разписка фондъ обществено 
подпомагане, 2 схеми на прием
ника обгербовани съ 105 лева 
или всичко 230 лева.

Едновременно съ издаване на 
позволителното се събира и 
намента такса най-малко за 
кущото тримесечие.

Собствени цитЬ на 
работилници или магазини 
разни приемници сж длъжни 
се снабдятъ предварително, 
венъ съ удостоверение за право 
фабрикуване или търгуване, още 
и съ толкова позволителни за из
питание и демонстрации, въ кол
ко фабрики, работилници, мага
зини или клонове иматъ поставе
ни радиоприемници, като запла
тял» предварително радиоабона- 
ментнитЬ такси.

Търговски пжтници и предста
вители на фирми, които се зани- 
маватъ съ продажба на радиопри 
емници или съ поставяне на таки
ва за опитъ или демонстрация въ 
частни жилища и обществени за
ведения, требва да притежаватъ 
на свое име, освенъ удостовере
ние за правотъргуване, още и по

да прочетете евтинъ патоси. Той 
обича разката скица, вЬрната и 
ьепристорена обрисовка. Карлъ 
Раддацъ е артисти, който прила
га най-прости средства, избЬгва 
веока театралность и все пакн 
внася интересни отсенки ви така 
просто предадените оти него об
рази. Неговото диржане показва 
гнвкавъ, св!тски човекъ, като по- 
некога говори съ ирония, която 
прильга много добре на неговото 
чувство къмъ хуморъ. И въпреки 
всичко това, при него не можете 
да забележите изтъркания шаб- 
лонъ на бонвивана. Често бихме 
могли да го сравними съ Вили 
Биргелъ, на когото прилича по 
външности.

Впрочемъ Биргелъ беше 
говъ колега въ Манхаймъ 
Аахенъ.

Припомняме си неговите 
въ „Заглъхнала мелодия", 
сенчица и любовь", „Ние танцу
ваме около света", ‘„Свободни 
ржце", „12 минути следъ 12". Въ 
по-ново време той игра въ нЬ- 
кои военни Уфа-филми на Карлъ 
Ритеръ — „Най-ценното на све
та”, „Концертъ по желание’ и 
„Щуки”. Тези последни филми
— документи на едно велико 
време — ще запазятъ за идните 
поколения образа на добрия 
другари и рицаря-офицеръ.

трически „белихтунгмесеръ" и 
така съ своите художествени 
снимки да доставя истинска ра
дости и удоволствие на оня, кой
то го притежава.

КАРЛЪ РАДДАЦЪ
Карлъ Раддацъ може да бжде 

причислени къмъ най-добрите 
германски артисти. Неговата ка
риера въ филма прилича много 
на кжсъ, но извънредно стръ- 
менъ пжтъ. Той се прояви още 
при първит! роли, които му бе 
възложили проф. Карлъ Ритеръ 
— щастливиятъ откриватель на 
млади таланти. Това беше въ 
стария националенъ исторически 
филмъ на Уфа „Отпуска подъ 
честна дума“, 
идеално и верно образа на офи
цера отъ Световната война. Доб- 
лестното държане, светлиятъ от
крити погледи, въ който се че
те гордость, съзнание за отговор 
носгь и истинско другарство, на
правиха отлично впечатление.

Карлъ Раддацъ е роденъ въ 
Манхаймъ. — градъ който вина
ги е давалъ на света голЬми та
ланти. Хербертъ Майшъ — тога
ва режисьорътъ въ манхаймския 
театъръ, е билъ негови пръвъ 
учители на сцената. Последниятъ 
изиграва важна възпитателна ро
ля върху Раддацъ. Майшъ—сами 
офицери презъ Световната вой
на, е пресътворявалъ съ любовь 
и увлечение най-напредъ на сце 
нота въ Манхаймъ, а следъ това 
въ Шилеровия театъръ и въ фил
ма образите на буйната герман
ска младежи.

И все пакъ въ Раддацъ нЬма

ма| 
не дойдоха.
Пиле с

въ [ щата на инвалиди оть
: /-Г.4.Г1.4 та лоаайШН

не и то ако позволителното е из
дадено на тЬхно име. Техните 
позволителни не се освобожда
ваш» огь гербъ.

§ 9. Осаобождаватъ се оть пла 
щане радиоаобнаментна такса ра 
диоприемници, монтирани въ слу
жебните помещения на жилища
та на: програмните уредници, те
хническия персоналъ при студия
та и радиопредавателите, както и 
техническите органи на служба
та Радиосмущения.

Радиоапарати, собственость на 
държавни учреждения се освобож 
давать отъ плащане радиоабона
ментни такси и позволително, ко 
гато се използуваш» за държавни 
цели.

§ 10. За изработка или поправ 
ка на радиоприемници отъ дър
жавни, областни или общински 
учреждения както и оть частни 
лица за собствено употребление, 
не се изисква удостоверения за 
правотъргуване и за правомон- 
тьорство. Ако, обаче, тези при
емници се използуваш», то ползу 
защитЬ ги сж длъжни да се снаб 
дятъ съ позволително за радио- 
приемане и да заплатятъ установе 

Пата радиоабонаментна такса.
§ 11. Позволителното се сме

та по право унищожено, когато се 
установи служебно:

а) не плащане или нередовно 
заплащане ка радиоабсиемент-

! ната такса (съгласно $ 10);
б) когто се установи съ актъ 

I (чл. 65 отъ закона за радиото),
че радиоабонатътъ е заелъ своя 
приемникъ за вре?ленио ползува
ме на други лица и. на другъ ад- 
ресъ, като за танцувални забави, 

: частни събрания, увеселения и пр.
Въ зависимости отъ местопо- 

ставянето на радиоприемниците 
□ а слушане на радиопрограми, 
радиоползуването се подразделя 
на две категории:

първа категория — частно или 
, домашно ползуване, когато радио 
приемникътъ е инсталиранъ въ 
жилището на радиоабоната или 
въ частната му автомобилна кога 
и втора категория — обществено 
ползуване, когато рздиоприемни- 
кътъ е инсталирани г-ъ Д’- рьсавно, 
общинско или обществено учреж 
дские, училище, читалище, болни
ца, войскова и полицейска части, 
театъръ, хотелъ, кафене, мага
зини, фабрика, работилница, път
ническа автомобилна кола, так- 
симетъръ и др.

Позволително за радиоползу- 
ване отъ първа категория не мо
же да служи за ползуване оть 
втора категория. Позволителното 
за радиоползуване отъ втора ка
тегория може да служи за пол- 
□увене отъ първа категория.

§ 12. Радиоабонати, който по
желае да включи къмъ радиопри 
емника си допълнителенъ високо
говорители, е длъженъ да запла
ти предварително установената 
такса — за домашно ползуване 
50 лева тримесечно, а предпл гге- 
но за цЬла година 150 лева; за 
обществено ползуване по 100 ле- 

(Следва на стр. 8)
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на

съ

чл. 36

запо-

на| 
Гер( 

за

1 срещу 
се за единъ 

натоварени съ 
нареченитК 

въ стратос- 
като броня

Параходи що потъватъ 
“ като тЬхнитЬ С. 

бждатъ погъл- 
магнитнитк вихрушки, 

централи по цЪлъ 
подпалятъ, жолЬзни- 
що со намагнетизи- 

на морзовитК апа- 
лудо да под-

ху слънцето, споредъ сведенията 
на италианската обсерватория въ 
Бенданди въ Фаенца, се увели
чава все повече и е достигнала I 
една големина отъ 
квадратни километра. Този елек
трически хаосъ на слънцето, ние 
го чувствуваме подъ формата на 
магнитни бури. Теоретически по
гледнато, тогава цЬлото радио
предаване на кжеи вълни и теле- 
графит!» ще бждат ъужасно сму
щавани. " . 
безследно, тъй 
О. С. викове що 
нати отъ 
ТолсфоннитЬ 
свЬтъ що со 
тЬ частички 
ратъ, частитЬ 
роти ще почнатъ 
скачатъ . . ,

Докато тЬзи пропасти со нами
рал» на повърхностьта на слънце
то, нашата зомя но о почувству-

об- 
ществено ползуване, но не се 
допуска включването на високо
говорители за обществено пол
зуване къмъ радиоприемникъ за 
домашно ползуване.

Радиоприемникъ или допълчи- 
теленъ високоговорители, поста- 
венъ въ жилищно помещение, 
свързано непосредствено презъ 
вратата или прозореца съ общест 
вено заведение се таксува по 
втора актегория, акр заведението 
и жилището сж на едно и смщо 
лице; напримЪръ; питиепродавни- 
ца съ стая за спане на персона
ла или съ стая за жилище на соб 
ственика, радиоприемникътъ се 
таксува на обществено ползуване 
въпреки, че се намира въ жили
щето или'въ стаята на прислугата; 
шивачка, която приема публика 
и клиентела въ ателието си, нами 
ращо се въ жилището й, радио- 
приемникъть се таксува за обще
ствено ползува и пр.

§13, ТакситЬ за ползуване на 
радиоприемници сж следнитЬ: 
първа група — за кристаленъ де
тектори 20 лева на тримесечие 
или 60 лева годишно, ако таксата 
се заплати наведнажъ.

Втора група — за 1, 2 и 3 лам 
пови приемници — 75 лева на 
тримесечие или 250 лева годиш
но, ако таксата се заплати навед
нажъ.

За обществено ползуване и на 
дветЬ групи такситЪ се събирать

цель 
всЪко 

, техни- 
радиоабонатитЬ;

за 
да 

вне-на Министра на ж. 
реда за събирането на прЪ-

ва тримесечно или 300 лева го
дишно. Нв се събира допълни
телна такса за повече отъ единъ 
високоговорители включенъ и из- 
.ползуванъ отъ учреждения: дър
жавни, общински, и тия на тър
говските камари, училища, чита
лища съ утвърдени устави отъ 
Министерството на народното про 
свЬщение, държавните общински 
и обществени болници, санатори
уми, приюти, войскови и полицей 
ски части.

При домашно ползуване не се 
допуска преостжпване и ползува
не на допълнителенъ високогово-| 
рителъ отъ лице, което не °! 
членъ отъ семейството на радио- 

* абоната. При обществено ползу-| 
ване не се допуска ползуване на ‘ 
допълнителенъ високоговорители 
отъ друго лице, ако фирмата на 
това лице не принадлежи на ра
диоабоната. Допуска се да се 
включи допълнителенъ високо
говорители за домашно ползува
не, отъ радиоприемникъ за 

но
на I

сведения 
както и за 

редовни такиви, отъ ра-

Комисия:. Д-ръ Св. Стояновъ; 
инж. Д. Тачевъ; Хр. Хитовъ.

двойно.
Трета група — за 4 и повече 

лампови приемници — 100 лова 
на тримесечие или 350 лева го
дишно, ако таксата- се заплати на
веднажъ.

За обществено ползува со съ- 
биратъ 200 лева на тримесечие 
600 лева годишно, ако таксата се 
заплати наведнажъ.

§ 14. РадиоабонаментнитЬ так
си се събирать въ предплата за 
финасовд година или за тримесе
чието. Тримесечията започватъ 
отъ 1 януарий, 1 априлъ, 1 юлий 
и 1 октомврий.

СроковетЬ за предплащане на 
радиоабонаментитниЬЬ такси см 
фатални. Когато последния донь 
«а тримесечието о неприежтет-

ментната такса за тримесечието.
Позволителното се пази въ 

станцията до подновяване на або
намента или най-много една го
дина отъ датата на закриване на 
партидата, следъ което се обез
силва, което се извършва като 
на лицевата му страна върху тек
ста се пише съ мастило или пер
форира думата .обезсилено', и 
се подпечатва съ печата на ра
диослужбата.

Обезсилването на позволител
ните се извършва само отъ ра
диослужбата. ТЬ се унищожавал» 
следъ публикуването имъ въ слу- 
жебнитЬ наредби на Главната ди
рекция на п. т. т.

§17. Държавните общински и 
тЬзи на търговските камари учи
лища, общинскитЬ и обществени 
болници, санаториуми и приюти, 
читалища съ утвърдени устави отъ 
Министерството на нередното про 
свЪщение, войсковит! и полицей
ски части, се ползуватъ съ 30% 
намаление отъ съответната годи
шна или тримесечна абонаментна 
такса. Така напримйръ: въ нача
лото на годината за 3 ламповъ 
приемникъ се плаща 500—150= 
350 лева, а за 4 ламповъ прием
никъ 600—180 = 420 лева; презъ 
годината тримесечно се плаща 
200—60 = 140 лева,’ безразлично 
дали абонатътъ е отъ втора или 
трета група.

§_-15. Контролирането и про
верката на частнитЬ радиоабона
ти се извършва отъ техническите 
органи на службата радиосму
щения.

ТЬхната контрола има за цель 
следното: а) да издирятъ радио- 
слушатели безъ позволителни и 
които не плащатъ радиоабона- 
ментна такса. На такива съставятъ 
актове по чл. 39 и чл. 63 отъ на
редбата-з аконъ за радиото; б) да 
провЪрятъ най-малко единъ пжть 
въ годината всички радиоабонати 
и установятъ вписания въ позво
лителното радиоприемникъ не е 
ли замЬненъ съ другъ по-мощенъ 
или съ друга схема. Въ такъвъ

Слънчевите петна и радиото
Новооткритата пукнатина вър- | вала катастрофални магнитни бу- 

_ ------------------ ри. /,до>ке, наистинаг да дойдатъ
смущения, които не ще бждатъ 

увели- обаче, значителни. Опасно- би 
е достигнала I било, ако петната се намираха въ 

9 милиарда средата на слънцето. Сега що ни 
достигатъ само страничните лж- 
чи. ДругитЪ се разпръсватъ изъ 
вселената. Не требва да се забра
вя, че земята притежава една 
естествена броня срещу тЬзи 
смущения. Касае 
пласти атоми, 
електричество, така 
иони, които лежатъ 
ферата и со явяватъ 
срещу лжчитЬ отъ космоса. Безъ 
тоя пласти иони но би било на- 
примЬръ възможно никакво ра
дио-приемане. Този пласти ре
флектирал радио-вълнитК и усил
ва тКхния интензитетъ. Само вър
ху полюситЬ тази броня е по- 
слаба. СевсрнитЬ сияния см ед
но добро доказателство за това.

случай задължаватъ радиоабоната 
веднага да заяви смЬната вь ма
стната телеграфопощенска стан
ция, която прави завЬрка на по
зволителното, събира 25 лева 
гербъ за промяна на схемата, съ 
който облепва гърба на подадено 
то за това заявление и събира 
разликата въ абонаментната такса.

Въ случая когато се установи, 
че радиоабонатътъ притежава 
по-мощенъ радиоприемникъ отъ 
този на който заплаща и който е 
декларирали, съставя му се актъ 
по чл. 63 отъ наредбата законъ 
за радиото. Гербовиятъ сборъ 
отъ 25 лева за промяна на схе
мата се облепва на гърба на за
явлението въ случай когато нЪма 
представена схема, в) да преду- 
предятъ съ писмена покана, а 
при неявяване и съ посещение, 
нередовнитЪ радиоабонати, обя
снявайки имъ текста на чл. 36 
отъ наредбата-законъ за радио
то, като ги приканватъ въ тридне 
венъ срокъ да заплатятъ непла
тения абонаменти.

Въ София, кждето радиоабо
натите сж много, въ бюрото Ра
диосмущения се води картотека 
по азбученъ редъ на улицитЬ, 
която се редовно попълва съ да
ване всекидневни сведения за 
новите абонати, както и за ста
налите р“.",'?““-- 
диоабонаментната каса.

Тази картотека има за 
да даде сведения презъ 
време на контролиращите 
ци адресите на 
картотеката дава указание и 
редовните радиоабонати, за 
не бждатъ безпокоени при 
запните проверки по домовете.

§ 19. По настоящия правил- 
никъ се уреждатъ всички нами
ращи се нередовни радиоабонат- 
ни партиди. Изплатени до днесъ 
суми не се връщатъ.

§ 20 Настоящиятъ правилникъ 
е изработенъ по силата на чл. 70 
отъ наредбата-законъ за радиото 

Гр. София, 18 юлий 194: год.

Прпвилннкъ за прилагане но наредбата- законъ за рщото
(Продължение отъ 7 стр.) 

венъ, редовното събиране на так
сите безъ глоба става и на пър
вия следъ него приежтетвенъ 
дени.

Абонирането може да става и 
презъ течение на тримесечието, 
обаче абонаментътъ се смета ви
наги отъ началото на тримесе
чието.

Новите радиоабонати, станали 
такива презъ първото тримесечие 
ако пожолаятъ, могатъ да запла- 
Гятъ годишна абонаментна тзкеа.

Платениятъ радиоабонамонтъ 
въ никакъвъ случай не може да 
се върне, освенъ когато се кон
статира грешка въ събирането на 
таксата отъ страна на службата 
или при двойно внасян© и то са 
мо съ разрешение отъ Главната 
дирекция на п. т. т.

§ 15. Радиоабонатъ, който си 
служи съ приемникъ безъ да г«ла 
ща следуемите со такси, се гло
бява въ двоенъ размеръ отъ так
сата за неплатените тримесечия. 
Когато радиоабонатътъ не е за- 
платилъ абонамента си или е пре- 
станалъ да се ползува отъ прием
ника, безъ да е уведомили мест
ната т. п. станция въ продължение 
на две тримесечия и не се яви на 
изпратената му служебна покана, 
въ която се поканва въ срокъ отъ 
15 дни да се яви и заплати про- 
пустнатите тримесечия, партидата 
му се закрива, позволителното се 
счита по право унищожено, а ра- 
диоабонаментнатн такса за двете 
тримесечия се събира въ двоенъ 
размеръ принудително, .съ 
въди на Министра на ж. п 
и по 
ките данъци.

Когато радиоабонатътъ е членх 
отъ семейството, живущи гсички 
членове на сжщото заедно и пол 
зуващи се всички отъ радиопри
емника, когато радиоабонатътъ е 
престанали да заплаща абонамен 
та си или престава да се ползу
ва отъ приемника безъ да е уве 
домилъ т. п. станция въ продъл
жение На Две тримесечия, то або 
наментътъ се събира отъ главата 
на семейството въ случай, че ра- 
диоабонамента не може да се 
събере отъ радиоабоната. Напри- 
мЪръ: радиоабонатътъ е дъщеря, 
която се омжжва и заминава за 
странство безъ уведоми за тоаа 
станцията и безъ да закрие пар
тидата си—абонамента се събира 
отъ родителитЪ й, при които е 
живйла; радиоабон. е непълнолЪ- 
тенъ—абонамента се събира отъ 
родителите му, при които живЪе, 
въ случай, че не може да се съ
бере отъ него.

§ 16. Радиоабонатъ, който се 
откаже да си служи съ радиопри 
емникъ о длъженъ да предупре
ди мастната т. п. станция писмено 
най-късно 5 дни отъ като е пре
станали да си служисъ радиопри 
емника, като къмъ заявлението 
приложи позволително. Ако ра
диоабонатътъ заяви отказваното 
си презъ тримесечие, за което не 
е заплатили абонаментната си 
такса, последната со събира въ 
двоенъ размЬръ, — ДоНьтъ на зая 
вяването е датата за закривано 
но партидата и събирано на абона


