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| та Така напримЕръ, въ рамкитЕ 
на тЕзи репортажи, зрительтъ и 

. _________ 2.._з въвеждани въ
I тайнитЕ на филмовитЕ ателиета и 

хапознаванъ съ огдЕлнитз фил
мови звЕзди. ГолЕмо впечатление 
е оставило следи себе си напо- 
следъкъ предаването отъ ателие
тата на „Тобисъ" на едча ситно 
драматична сцена отъ новия 
филми „Клетвопрестжпникътъ".

телевизията откри ;а неограни 
чено поле за работа. Сегашното 1 дането 
й положение може бм следи *• 
ди1 и ще ни се вижда смЕшно 
глупаво. Обаче, талеь.->зи.я’з 
тава вече 
възрасть задъ себе си и 
умЕлото ръководство на вичлги 
будния технически гений, прави 
бързи стрнпки напредъ

ЧУДОТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА
Ние стоими вечери въ стаята си 

и на платното на нашия радиопри- 
емникъ се движатъ хора, смЕятъ 
се и танцуватъ. И тЕзи хора сж 
отдалечени на стотици хиляди ки
лометри отъ насъ. Телевизията е 
още епно много младо изобрете
ние. Германскиятъ телевизионенъ 
предаватели предава едва отъ 
1935 година, отначало нередовно 
и сега вече всекидневно съ истин
ска и добре избрана телевизион
на програма. ВсЕко изобретение 
требва, обаче, да премине своя
та „детинска възрасть". Ние не 
знаемъ какъ ще се развие телеви
зията ведтре въ 100 години. Може 
би ще бжде възможно, щото 
стоейки въ стаята си, чрезъ на
тискането само на едно копче да 
гледаме всичко каквото пожелае- 
ме и каквото става по най,ата 
земя.

Телевизията, такава каквато е 
днесъ, е все пакъ едно чудо за 
насъ. Берлинската телевизионна 
станция предава всЕка вечери 
между 19 и 21 часа една извън
редно интересна програма. Тъй 
като не всЕки е въ състояние да 
си набави телевизионенъ приема
тели, на много мЕста въ Берличъ 
сйч открити приемателни зали,

нута между Рагнаръ Рокъ и рен
тиера се разви следниятъ раз
говори:

„Мога ли да ви задамъ някол
ко въпроса, мисторъ Бартхел- 
месъ?" Стариятъ чоаЕкъ кимна. 
„Вие твърдите, че сте видоли 
трамвая съ синята свЕтлина мал
ко слодъ изстрела?“ „Напълно 
така." „Но светло или тъмносиня 
бЕше светлината? „СвЕтло-синя"- 
,И много ли свЕтълъ* бе този 
сини цвЕтъ?“ „Много светили". 
,Мисторъ ^артхслмссъ, благодаря 
Ви отъ името на моя клиенти Ха
рмонии! Колата, която сто видели 
непосредствено слодъ изстрела, 
не о била отъ колите съ синя 
светлина на трамвай № 4, а на 
трамвай № 3, но конто светлина
та о бела. Следователно, но е би
ло 23 ч., вромото, въ което мина
ва последната копа съ синя свет
лина, пъ която се о качили пол-

Уолтъ Коронелъ

СИНЯТА СВЕТЛИНА
„При трупа не ся; намерили ни
що", каза Рагнаръ Рокъ, съ си- 
гурность. „Но, ако обичате, при
дружете ме още сега до поли
цията".

Рокъ веднага влезе въ дежур
ната стая на полицая Аткинсонъ. | 
„Ако обичате дамски цигари", 
предложи му любезно дедекти- 
вътъ; „бихъ искалъ да погово- 
римъ съ васъ върху случая Х.ари- 
сънъ. Азъ искамъ да докажа, че 
полковникътъ е невиненъ". „Но 
тамъ е работата, отговори поли- 
цаятъ, че той призна, чо о билъ 
сглщата вочерь въ голЕма кара
ница съ убития. Само чо че со 
признава за убиоцъ“. „Но послу
шайте мо, /листъръ Аткинсонъ", 
со опита да со защити додокти- 
вътъ, „Хприсоиъ со о кочилъ въ 
една отъ колитЬ на трамвай №

4, Така поне твърди кондуктора 
Робинзопъ. Освенъ това, полков- 
никътъ уверява, че съ ПанкросЬъ 
сж се разделили малко преди 
качването. На сутринта, обаче, 
намиратъ Панкрофъ застрелянъ 
до самите релси.

Полковникътъ не скри наисти
на, че се е каралъ съ Панкрофъ, 
и следъ тая неприятна среща ис
калъ да отиде въ греда, за да 
се разбере съ мистрии» Грегъръ, 
но фактитК не свършв-зть тукъ; 
нема съмнение, че Бартхесмесъ 
е чулъ истрела и, подавайки гла
вата си навънъ, вижда да пре
минава трамвай № 4, трамваятъ 
съ синя свЕшино, на който Са е 
качилъ и полковникътъ". „А топа 
значи, чо е било 23 часа", при
бави сухо полицаягъ. ОчитЕ на 
Рагнаръ Рокъ искрЕха. „Повикай- 
ю, моля Ви самия Бортхолмосъ, 
каза той. „НЕма защо до го ви
каме, той о пъ чакалнята'', отго
вори Аткинсонъ. Слодъ една ми-

Не мога да си обясня какъ 
е могълъ той, който съвсемъ не 
ви допада, да ви увлЕче да му 
станете жена?" Хубавата жена се 
изчерви; „Той бЕше подтикналъ 
моитЕ братя къмъ разни спеку
лации, чрезъ което тЕ бЕха въ 
ржцетЕ му. Използувайки това, 
той ме принуди да му стана съ
пруга, Азъ бЕхъ готова да се 
жертвувамъ за братята си, но отъ 
часа въ който со запознахъ 
Лионелъ, видЕхъ, чб съ подобно 
нЕщо но можа да со примиря.

Панкрофтъ, обаче, бЕше си- 
ленъ. Той ме 6Е изнудилъ да му 
подпиша полици, макоръ чо ни
кога не ми е заемолъ пари. Сле
дователно азъ, или трЕбвашо до 
се оженя зо него, или моитЕ 
братя бЕха загубени. Той носЬ- 
ше полицитЕ винаги съ себе си.

кждето всЕки свободно може дз 
наблюдава предаването. Много 
военни лазарети и болници прите- I слушательтъ бива 
угееятъ телевизионни апарати.

Програмата на телевизионния 
предаватель се състои отъ актю- 
елни репортажи и пиески. Съ из
вънредно голЕмъ интереси се по
срещал» сищо и културнитЕ-поли- 
тически предавания, занимаващи 
се съ развитието на нЕкоя дър
жава или прочутъ градъ. 

Филмътъ сгкщо заема 
отъ програмата на

зионния предаватель. Множество 
филми на Тобисъ, като „Ескадра
та Лютцовъ", „Д III 88" и др. ся; 
предадени изцЕло или отчасти по 
телевизионния предаватель. По 
стоянно биватъ предавани и ре
портажи изъ филмовитЕ ателие-

Телевизия на пражкия инрь
Прага, 2 септемврии. ГолЕмата 

пощенска изложба подъ наиме
нование „Пощата въ транспорта 
и техниката", която ще бяде уре
дена на есенния пражки мо- 
стренъ панаиръ презъ седмица
та отъ 7 до 14 септемврии 1941 
година, ще покаже, какъвъ го
лЕмъ напредъкъ е направила 
техниката въ областьта на виж- 

> на далечно разстояние.
I При входа на изложбата ще има 

и ( апаратура, която ще прена- 
ос- ся въ тъмна камера живия об- 

своята първа детинска • разъ на идоащитЬ посетители, 
подъ | кждето приснтгствуващитЕ ще мо- 

' гатъ да следятъ на проекичонча- 
та стена притока на прчети-з- 
ЩМТо.

ЛЕ’““ 
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ДРОСЕЛЪ

д
'у _______ |

отъ Архимандрити 
секретарь на Св.

ПРАГА I 470 м. ПО ко. 638 кц.
20.30 Изъ операта 
цътъ". 22.45 Конц. : 
чело (Брамсъ). 23 ' 
квартети (Шубертъ).

е напълно 
като регулатор- 

излишека

ползуватъ 
е— лип- 

I,* обаче, 
. силови

ДРУга 
' не от-

ЗАХРАНВАНЕ ПРИЕМНИЦИТЕ 
за правъ и променливи токи

Приемниците -*за правъ и про
менливи токи не се 
съ голЬмъ усп4>хъ у насъ ; 
сата на жица ще накара, 
да се изхвърли текжиятъ 
трвнеформаторъ, а отъ 
страна ковитЬ лампи ,11’ 
стмпвать по мощность на „черве- 
нитЬ" и „металиитЬ".

Въ тази статия ще разгледаме 
въпроса за захранването на прием 
ницитЬ за правъ и промЬнливъ 
токи.

12.20 Плочи. 14.20 Плочи. 18.00 
и 19.15 Оркестровъ концертъ.

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 «В. 713 кц.
21.00 Симф. концерти, дир. ААо-' 
линари. I

ИТАЛИЯ II 221 м. 10 кв. 1357 кц. I 
20.40 Орк. 21.35 Струненъ орк.' 
22.10 Народени ансамбнлн. 22.30 , 
Музика. ;

ОБЩО ГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 Забавна музи-1 
ка. 20.50 Отъ фронта. 21.15 Ве-1 
сели звуци. 22.00 Инф.; забавнаI 
музика. 24.00 Инф.; нощна му-; 
зика.

Печ- „Стопанско развитие“ 
ул. Веслецъ, 5 — 1106/1941

на вто- 
500,000 

(щрихи), 
три гнЪзда за 
, си парале- 
3.000 см.

съпротивления сж

тия наши

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

ния квартетъ на Гюргя П. Трич- 
кова:
1. Пояде юнакъ на панаира». 2. 
НевЬно моме. 3. Край Дунавъ. 
4. Теменуго. 5. Видо, Видо. 6. 
Леле Яно.

8.00 Точно време, ободрителни 
думи, църкоиенъ календари.

0.15 Забавени концертъ:
1. ВКтърътъ свири (Миньоне).
2. ЦигулкитЬ, полка (Ритеръ).
3. Въ сепарето (Хойбергеръ).
4. Потпури отъ ловджийски пЬ- 
сни (***), 5. Добро настроение 
(Херингеръ). 6. Да живЬятъ го
дениците (Миньоне). 7. Весе
лата кукличка (Буланже).

8.45 Религиозна музика:
1. Токата и фуга въ ре ми
ньори (И. С. Бахъ), изп. Фрицъ 
Хайтманъ на органи. 2. Аве 
верумъ (Моцарти), изп. на ор
гани. 3. Прелюдия въ ре ма- 
жоръ (Шпрингеръ), изп. Паулъ 
Хебещрайтъ.

9.00 Божествена служба и преда
ване отъ храма паметникъ Св. 
Александъръ Невски молебена, 
по случай именния день на 
Н. Височество Князъ Симеонъ 
Търновски.

ОБЬДЪ

11.00 Предаване отъ
театъръ

!И1^^ 19.00 Народим

I 1. Стойне бре 
1 КПГЛ о II кпил 1

1. Не бързай Радке. 2. Пенчо 
на Нанка думаше. ’ ,г~~.......~
платно бКлеше, 4. 
таръ. 5. Две невести хоро 
дятъ.

14.45 НЬмско-българсни 
войника.

15.30 Край.
» „Якобине-' 

. за цигулка и '
(Брамсъ). 23.30 Струненъ 14.45 Кра<
пъ (Шубертъ).

.... . ............................ ..............' 16-30 Забазна

Народния 
тържеството по слу

чай Праздника на Българската 
земя.

12.35 Слово
Дамаскинъ, 
Синодъ.

12.50 Новини на нЬмски езикъ.
13.10 Князъ Симеонъ Търновски, 

по случай именния му день, 
говори подполковникъ Стоянъ 
Стояновъ.

13.20 Маршове.
13.30 Точно време, 

новини, съобщения.
13.50 Забавна музика.
14.00 Праздникътъ. на българска

та земя, говоря Директорътъ 
на земедЬлието.

14.15 Народни пЬсни, изп. Иван
ка Христова съ народната сед-

• морна:

ИТАЛИЯ I 421 м. 1С0 кв. 713 кц.
21.30 Филмова музика. 22.00 Ци 
гуларьтъ Полтрониери.

ИТАЛИЯ I! 230 м. 1203 кц. 50 кв.
21.00 Брилянтна музика. 21.50 
Струненъ оркестъръ. 22.20 Опе 
регна музика.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 За всички по 
малко. 20.50 Отъ фронта. 21.00 
и 24.00 Инф.; забавна музика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 630 кц.
20.40 Вечерна музика. 21.30 Кон
цертъ за пиано (Веберъ). 22.45 
Популяренъ концертъ. 22.35 1У-а 
симфония (Шубертъ).

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

I 13.35 Изъ опери:
| 1. Увертюра къмъ операта

щъ“ (Лорцингъ), 
Валсова фанта

ста „Кавалерътъ 
. Щраусъ). 3. На 

вЬнецъ отъ 
''•'ата „Въл- 

тецъ" (Веберъ), 
Гусцалевицъ съ 

и оркестъръ.

' СОфИЯ
Варна, Стара«3агора 

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. Засвирил.ъ Божилъ съ кава
ла, изп. Гуди Гудевъ съ наро-| 
денъ оркестъръ. 2. Извеждане I 
на булката, изп. Василъ Гю- 
ровъ на кларинетъ съ орке
стъръ. 3. Призъ горя вървЬха 
два вакли уфчаря, изп. Жечо 
Долчинковъ.

7.45 Лека музика.
7.55 Църкооенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Мандолината (Паладиле). 2. 
Нощь въ Сарагоса (Фрай). 3. 
Кордона (Албеницъ). 4. Чех- 
ска полка (Вейвода). 5. Хуба
вата воденичарка (Щрубе). 6. 
Една нощь въ Будапеща, валсъ 
(Крамеръ). 7. ПЪещиятъ часо- 
вникъ (Блау). 8. За старитЪ ер
гени (Линдеманъ). 9. Шегаджия 
(Коло).

8.30 Край.

(Роси). 2. 
Царьтъ на 
не тяжи 
Ария изъ 

?ъ" (Боро- 
» Хаджи-

к
I 

ос/

__ I
РИС.Х

ВЕЧЕРЬ
17.00 Часъ за нашия войпинъ.
10.00 Часъ за детето:

Участвупатъ: Н. Балабановъ, 
групата „Детска радости" и др.

10.45 Часъ за селото:
Народни пЬсни изп. Минка Гар- 
носпа съ групата на ЦвЬтко 

Благоопъ.

жата, тази опасности 
изключена, тъй 
ната лампа поглъща 
отъ напрежението.

Още единъ съветъ: съвсемъ не 
е задължително едната фаза на 
мрежата да се даде на шасито. 
За тая цель може да послужи 
единъ по-дебелъ проводникъ, из- 
олиранъ отъ шасито,* на който ще 
се дадатъ соътзогнитЪ коаища на 
поларизоциончитЬ съпротивления 
и на бобинитЬ. Проводмикъть що 
со съедини съ шасито чрезъ единъ 

конденсаторъ отъ 5.000 см. По 
тоя начинъ, земния огводъ мо- 
жемъ да додомь неправо Нп ша
сито. При такъвъ мзнтажъ, оба
че, едно докосизно нп решетъч
ния огводъ но бобинлтп до шир- 
мовкато на помпата иппр. може 
да стане причинано едно фа
тално кмео съединение..

РИС,а

На фиг. 1 даваме схемата на 
захранване на единъ „класиче
ски" суперъ съ американски лам
пи 6А7 — 6Д6 — 75 — 43— 25 
2 5.

Токоизправителната лампа 2525 
има два катода и два анода. Ка- 
тодитЬ и анодитЬ ся свързани 
наедно, за да имаме повече мА 
изправенъ токъ. Едната фаза на 
мрежата е дадена на анодитЪ, 
другата — на общия минусъ (ша 
сито). Токоизправянето е едно
посочно — изправеното напре
жение се явява въ катодигЬ.

Първиятъ електрохимически кон 
десаторъ С1 служи за увелича
ване на напрежението въ като- . 
дитЬ, а вториятъ — С2 — за из
глаждане на изпразечото напре
жение (практически — за 
ленив на бръмченето).

Кепацитетътъ на С1, С2 требва 
да бяде най-малко 15 микрофа- 
рада. Теоретически, колкото е 
по-голЬмъ капацитетьть, толкова 
по-ефикасно ща бяде изглажда
нето. Ако употр^бимъ С1 —150 
мф, то капацитетътъ на С2 може 
да бжде съзсемъ м а л ъ к ъ 
(напр., 2 мФ) и анодъть 
крайната лампа може да се 
хренаа неправо отъ катодит! 
(фиг. 2). Требва да отбележи мъ. 
че тия конденсатори може да бя 
датъ изпитани при само 300 вол-

ще може да работи или ще ра
боти много слабо, тъй като си
лата на тока ще бмде ограниче
на отъ другитЬ лампи. Ако по- 
ставимъ еди а лампа, която тегли 
по-малко отъ другитЬ, всички 
останали лампи ие ше могать да 
работятъ съ нормалнз сила.

Колкото за освЬтлителнитЬ лам
пички, т1 смщо такя се вкл-о ,- 
ватъ последователно съ жижитЬ 
на радиолампит*, (ако тоглятъ ед
накво число мА). Прч пущането 
но тока, обаче. рздиолампитЬ се 
загрЬватъ мчого по-бавно отъ 
крушкитЬ — презъ жичкитЬ но 
освЬтлителиитЬ крушки минава 
повече напрежение и тЬ често 
изгарятъ.

Въ квч&ствемить приемници зо 
прооъ и променлив*» токъ, снаб
дени съ специални лампи за ре
гулиране напрежението но мре-

часъ за

20,000 см. въ решетката 
рия триодъ, съ утечка 
ома на „—1.5 волта“ 
Въ анода имаме 
три чифта слушалки, 
ленъ конденсаторъ ;

Всички 
ватови.

Въпреки, че „19" е отъ дву- 
волтовата серия, той може да се 
стопляна съ 1.5 волта. Ще взе- 
мемъ 4 батерийни по 1.5 волта . 
(кржгли) и ще ги свържемъ 
паралелно — т. е. „ + " съ „ + " и 
„—’ съ „—". Само отъ себе си 
се разбира, че отопляването на 
жичката съ 2 волтовъ акумула- 
торъ е по-икономично.

Анодното напрежение може 
да бяде 30 волта (7 джебни ба
терийни по 4.5 волта, свързани 
последователно, т. е. „—" съ „4-* 
и „ + ’ съ „—“). Но съ 60 волта 
приемането е много по-силно. 
Краятъ „— 60 волта" се свърз
ва съ „+ 1.5 волта". Прекясва- 
чътъ се включва въ веригата 
.+ 1.5 V". Краятъ 1.5 V" се 
дава на общия минусъ (шасито). 
Колкото за буксата „земя", тя 
се свързва съ — 60 V и +1.5У.

Апаратчето дава отлични ре
зултати като „домашенъ” и като 
„портативенъ“ приемникъ, ако 
се приема съ добра външна ан
тена и отлично земно съедине
ние. Той може да се монтира 
въ едно малко куфарче.

ля отъ самоиндукцията си, омич- 
ното си съпротивление и макси
малната сила на -оки, която мо
же Да мине презъ навивкитЬ му, 
безъ да го загрке.

Теоретически, грабва да се упо 
трЬби дроселъ съ най-висока 
собствена индукция и минимално 
омично съпротивление — послед
ното условие е необходимо, за 
да нЬма голЬмо паденио на на
прежението въ дросела. Единъ 
такъвъ дроселъ има много на
вивки жица съ малко собствено 
съпротивление — т. е. съ голЪмъ 
диаметъръ. Но едичъ такъвъ 
дроселъ ще бяде много голЬмъ 
__ ще заема цялото шаси и ще 
струва много скжпо.

Тъй като едната фаза на мре
жата е дадена на шасито, то .зе
мята" не трЬбва да дапа напр- 
во на него, а чрезъ единъ кон- 

денсаторь отъ 10000 см. Ако на 
шасито е дадена заземената фа
за на мрежата, опасностзтз на 
едно кясо съединение нЬма. На- 
противъ, ако е дадена другата 
фаза, ще стане кясо съедине
ние. ВЬроятностьта е значи 50г'.'о. 
.Рискъ — благородное дЬло" — 
казватъ руситЬ, но въ радиотех- 
никата не требва да се рискува.

Въ приемниците за промЪнливъ 
токъ, за да се простри дали има 
високо напрежение, можемъ да 
дадемъ високото напрежение на 
шасито съ една отверка. Ако има 
искра — всичко е въ редъ. На- 
противъ, въ приемчицить за правъ 
и промЬиливъ юкъ този начинъ 
за провЬрка трЬбва да се избяг
ва, особено да се даватъ накя- 
со катодитК на токоизправител- 
ката! Ако има токъ, винтътъ за 
центроваме на електродинамчка | чи 
ще привлича стоманената отвер-1 д-щ 
ка — такава проверка е ефикас-^ 
на и напълно безопасна.

Ако конденсаторътъ С1 се про
бие — токоизправителката е »,ка- 
путъ". Ако ви донесатъ прием
никъ съ „умрЬла" токоизправи- 
телка, изхвърлете първия електро 
литъ, безъ да го проверите.

ЖичкитЪ на лампитЬ се свърз
вал» последователно. Тъй като 
въ случая (фиг. 1) жичкитЬ из
исквал» всичко 69 волта (вж. ха
рактеристиките на отоплението), 
а най-низковолтната мрежа дава 
110 волта. то останалите 41 
волтъ требва да се погълнал» 
отъ едно допълнително съпроти
вление .Р". Понеже лампите те- 
глял» 300 мА тоиъ, по формулата 
намираме величината из това съ
противление:

Н-=41: 0,3 = 137 омл.
За мрежите съ 150 и 220 волта 

ще се предвидял» съответни до- 
пълиителяи съпротивления И50— 
110): 0.3 = 134 ома и (220—150) — 
0.3~234 ома. Колкото за кочдея- 
сатора 01 м<Ь между фазитЬ, той 
намалява бръмченето на мре
жата.

Всички лампи въ елияъ прием- 
кииъ за прпъ и променливи токт 
требва дл тоглятъ еднакво число 
милиампери. Та^а, напр. лмеои- 
иаиските лампи теглять 300 мА. 
олпаенлтл серия — 200. иочал* 
.П* серия на „Филипсь"_ само
100 мА. Ако употрЬбимъ одид 
лампа, която тегли лозаче, тя не

На 
притежавал» американската лам
па „19" (двоенъ триодъ) препо
ръчваме поместената схема.

Бобината се състои отъ две 
намотки — решетъчна и реакцион 
на, навити върху железната сърд- 
цевина „вюрфелкернъ". Реше
тъчната намотка има 18 навивки 
жица 0.2 памучна или копри
нена изолация. Антената ще се 
включва въ 26-та навивка. Реак
ционната навивка има 20 навив
ки отъ същата жица. Решетъч
ната намотка ще се навие въ 
първите 6 преградки (по 13 въ 
всека), а реакционната — въ по- 
гпАЛнатапрргралиа.

Може да се употреби и възду-* 
шна бобина (вж. схемата на 2+1 
а-и ^р, 201V Антената ще се вкл- 
чи въ 25-тата навивка на реше-

— ■———

Реакционниятъ конденсаторъ 
е съ капацитетъ 500 см. (твър
до). Настройващиятъ е също та- , 
ка 500 см. (въздушенъ или < 
твърдъ) Теоретически, съ възду
шенъ конденсаторъ загубите съ 
по-малки. I

Въ решетката на първия 
триодъ имаме 250 см. слюденъ 
конденсаторъ и 
ление 2 мегома.

ома 
а на 

колебания 
чрезъ

но моме. 4. Цена си го сака, 
младото Екимче. 5. Вечеряй 
Стойно. 6. Го пратили деда.

19.30 Новини на нЬмски езикъ. 
19.50 Виенска музика.
20.00 Забавенъ концертъ:

1. Любовь винаги любовь (Фри- 
млъ), изп. Крюгеръ съ своите 
солисти. 2. Мартичка (Хаш- 
леръ), изп. духова музика. 3. 
Поздравъ отъ Мона Лиза, оп. 
25 (Шебекъ), изп. оригиналенъ 
банджо оркестъръ. 4. Серена
да апасионата (Щайнеръ), 
Хипманъ съ оркестъра I 
Моята цигулка е счупена (***), 
изп. Имре Магяри съ оркестъ
ра си. 6. За всекиго по нещо, 
потпури (***). 7. Потпури отъ 
класически мелодии (***), изп. 
мандолиненъ оркестъръ. 8. 
Мечти, валсъ (Иойце), изп. ор
кестъръ съ вибрафонъ соло,

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

21.00 Симфониченъ концертъ:
1. Увертюра „Фаустъ" (Ваг- 
неръ), дир. Кооцъ. 2. Симфо
ния № 2, оп. 73 въ ре мажоръ 
(Брамсъ), дир. Фидлеръ: а) 
алегро нонъ тропо; б) адажио 
нонъ тропо; в) алегрето гран- 
диозо; г) финалъ. 3. Концертъ 
за пиано и оркестъръ въ ре 
миньоръ (Моцартъ), 
Митя Никишъ.

22.15 Новини на
22.30 Забавна 

съобщения.
22.45 Новини.
23.00 Предаване на френски, ита

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

6.33 и 7.00 Лека музика. 11.33 
и 12.00 Турска музика. 17.03 
Плочи. 17.30 Турска музика. 
18.55 Музика. 19.45 и 20.10 На
родна музика. 20.45 Симф. му
зика. 21.45 Джазъ.

БЕРЛИНЪ КгПСИ ВЪЛНИ
7.00 Нар. песни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Симф. концертъ. 
9.15 Малъкъ концертъ. 10.00 Ве 
села музика. 12.00 Свири кзпе- 
лата Вили Щайнеръ. 13.00 Заб. 
музика. 14.15 Симф. концертъ.
15.30 Камерна музика. 17.30 За
бавна музика. 19.20 Музикално 
интермецо. 20.15 „Молдава", 
симф. поема отъ Фр. Сметана. 
22.00 Забавна музика.

БУДД-ПЕЩА I 549'100'546
12.10 Оркестъръ. 13.30 Цигани.
15.20 и 18.11 Воененъ орке
стъръ. 19.20 Танци. 20.10 Опер- 
ниятъ оркестъръ. 22.10 Цигани.
23.30 Танци.

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

11.50; 12.20; 14.20 Плочи. 18.00 
Пиано (Шопенъ); хорове. 19.15 
Творби на Пфицнеръ.

ЕДПРИЕНЬ ПРИШИ С1 ШШ „19“ 1. — Стопански съвети и напът
ствия,• II. — Хуморъ.

19.30 Новини на нЪмски езикъ.
19.50 Забавна и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения.

21.00 Забавенъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа- 
новъ:
1. Върху звездитЬ е написано 
(Фетрасъ). 2. Мечти (Херманъ). 
3. Характерно интермецо (Лин- 
ке). 4. Монна Лиза (Шебекъ). 
5. Виенска пЬсень (Щолцъ).

21.30 Концертъ на Илка Попова 
Мавродиева, мецо-сопрано:
1. Ахъ върни ми ‘ " 
Ария изъ операта „I 
Исъ" (Лало). 3. О, 
(Рахманиновъ). 4. 
операта „Князъ Игоръ1 
динъ), 5. Парашкевъ 
евъ: а) Самотни цвЬтя; б) Меч
та.

21.55 Лека и танцова музика. 
22.15 Новини на немски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.

2.55 Танцова музика.
.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
7.35 и 8.00 Лека музика. 11.33 и 
12.00 Турска музика. 12.45 Ма- 
лъкъ оркестъръ. 17.03 Джазъ и 
танго-оркостъръ. 17.40; 18.55;
19.30; 20.10 Турска музика. 20.45 
Симфонична музика.
Берлинъ (къси)
7.00 Нар. пЬсни. 7.15 Утриненъ 
концертъ. 8.30 Малъкъ популя
ренъ концертъ. 9.15 Концертъ 
на органъ. 10.00 Камерна музи
ка, 13.00 Творби на Рих. и Зиг- 
фридъ Вагнеръ. 13.50 Музикал
но интермецо. 14.30 За ас{.ки 
по нЪщо. 15.30 ПЬсни отъ Хуго 
Волфъ. 18.30 Малъкъ популя
ренъ концертъ. 21.30 ПЬсни на 
лаута.

Възбудителната бобина ка елек 
тродина/АИка въ приемниците за 
прааъ и промЬиливъ токъ е оби
кновено включенз между брут
ното високо напрежение и об
щия минусъ. Собственото омично 
съпротивление на възбуидтелмз- 
та бобина требва да бъде доста 
високо — най-малко 3 500 ома. 
Може да се употреби и бобина 
съ по-низко собствено съпротив
ление (1000 ома напр ), обаче то- 
коизпрзвителната лампа скоро Шз 
се изтощи.

За изглаждане из изправеното 
напрежение се употрКбипа отдЬ- 
леиъ дроселъ, който се опродЬ-

гг! I'
въз5, V

БОБИНА -----------

'^■Д-ДРоеЕлъ

БУДД-ПЕЩА I 549/100/546
12.30 Унгарски мелодии. 14.00
Плочи. 15.45 Концертъ. 18.15 Са- 
лоненъ квинтетъ. 19.20 Танци.
22.10 Общинскиятъ оркестъръ.
23.25 Цигани.

ОБЬДЪ
12.03 Забавна музика:

1. Виндобона, виенска народ
на музика (Леополдъ). 2. Мо
мичето отъ Шварцзалдъ (Йе- 
селъ). 3. Берлинъ презъ нощь- 
та (Линке), изп. духовъ орке
стъръ. 4. Златно младехеко вре
ме, потпури отъ студентски пЬ- 
сни (Манфредъ).

12.30 Слово отъ Господинъ Ми- 
нистъръ-предсадателя и минн- 
стъръ на Народното просвеще
ние, г-нъ д-ръ Богданъ Фи- 
левъ, по случай козата учебна 
година.

| 12.50 Новини ка немски езикъ.
■ 13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.

Увертюра 
„Дквиятъ лозз1 
дир. Луце. 2. 
зия изъ опер; 
на розата" (Р. 
тебе ние виемъ 
свежи рози изъ операта 
шебния стрелсцъ* (°' 
изп. Джения 
хоръ

13.55 Популяренъ концертъ:
1. Възпоменания отъ Германия 
— Нюрембергъ и Мюнхенъ 
(Шмитъ), дир. автора. 2. Танцъ 
на седемтЬ воала, изъ опера
та „Саломе" (Р. Щраусъ), изп. 
оркестъръ.

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

1 “■ ■' ай.

ВЕЧЕРЬ
и танцова музика.

. ,. пЬсни, изп. На
дежда Зокманова съ народна
та петорна:
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Засъвети:
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(Добри

на
действие.

до

ма

(Кохманъ).

езикъ.

шс-

разбзра

отъ

музика,танцова 35 (Григъ),тевцъ,

22.25 Наро-
на съби-

Анна 
№ I

СОФИЯ 
Варна, Стара«3агора

■ .Па- 
жални
„Вал-

Забапш 
ПРАГА I 

20.15 
дии.;
Концортъ,

СОФИЯ
Варнд, Стара»3агора

15.20 
Ли- 

17.15

ОБЬДЪ
12.00 Изъ тонфилми.
12.30 50 годишенъ юбилей на Си

листренското педагогическо учи
лище, говори Печо Господи
нови отъ Дирекцията на На-

КЖ5

(Въ паузата търг, съобщения).
1.45 Край.

СОФИЯ
Варна, Сгара<3агора

га луна 
Сюзана 

сопрано съ оркестъръ.
22.15 Новини на немски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски

19 септемврий |

СОФИЯ 
Варна, Стара«3агора

възпитание пъ 
Атанасъ 

дирак-

I сола: 
и пиано въ 

(Моцарти), изп. 
и Симонъ Голд-

Тонфилмови 
Отъ фронта, 

слушомо съ 
и 24.00 Инфч

| 1о септемврий

, З.Не мо
да го разбера (Шуманъ), 
, Еми Бетендорфъ, сопрано 

съпроводъ на пиано. 4. 
(Францъ), изп. Рихардъ

14.10 Лека и танцова музика, 
точно време.
(Въ паузата търг, съобщения).

14.45 Край,

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

I. Търнс моме Тъ[ 
Иорданъ Боневъ съ 
ката четворка. 2. Народно хо
ро, изп. на гайда Илия Атана- 
совъ. 3. Що ми е сърдце тек- 
нало (Ьобчевски), изп. Борисъ 
Христови.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забавени концерти:

1. ерлажолетенъ валсъ (Булан- 
жв). 2. Моя мечта си ти, пЬ- 
сень (Иох. Щраусъ), 3. Серена
да (Линке). 4. Мелодии (1±!о- 
пенъ). 5. Хубавата Мария (*”). 
6. Праздника на радостьта (Ще- 
феръ). 7. Пролетни цветя (Ама- 
дио). 8. Шампания галопъ 
(Лимби). 9. Най-хубавото, валсъ 
интермецо (Кохманъ).

8.30 Край.

ццдг- > . ________ | 19-00 Танцова музика.

116 септемврий |

ВЕЧЕРЬ
18.33 Часъ за семейството:

I. Камерна музика:
НЬмски народни пЬсни, разра
ботени за струненъ квартетъ 
(Кеземаиеръ), изп. Приска квар
тети.
II. Гражданско 
селиъ.стоого, говори 
Чоруколъ, СрЬднщгнъ 
торъ.

Домакински
Консервирано на яй-

предаватели
6.00—7.30 (въ праздникъ 8.30— 
9.30) Утринна програма. 11.50 
Музика. 12.00 Инф. на украин- край, 
ски. 12.10 Инф. на руски. 12.20 
Музика. 12.30 Инф. на румън
ски. 12,50 Войнишки часъ. 13.50 
Инф. на нЬмски, 14.00 Инф. на 
румънски. 14.20 Музика. 14.301 
Часътъ за раконитЬ. 15.30 Ре
портажи отъ Фронта (на нЬм- 
ски). 17.30 Инф. на румънски.' 
18.00 Концерти. 19.00 Концерти.) 
19,50 Инф. на нЬмскм. 20.00 Ин
формации на румънски. I

кедония, говори Стилиянъ Чи- 
лингировъ, председатель на 

Българския писателски съюзъ.
II — Народни пЬсни, изп. баба 
Наета Павлова съ народната 
седморка:
1. Айде кинисалъ ми добъръ 
•онакъ. 2. Море доста оди ер
гени моме, 3. Зарлтчува бола 
Менда. 4. Тиокъ ми вЬтъръ по- 
воя. 5. Айде кога легна.

21.45 Концертъ на Тамара Янко
ва, пиано:
Шопеиь:
1. Ноктюрно въ ми бемолъ ма- 
жеръ. 2. ЛАазурка. 3. Соната. 
4. Три етюда.

72.15 Новини на нЬмски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини, точно време.
' 00 Предаване на френски, ита 
лиа.чеки и английски езици,

23.15 Танцова музика.
23.30 Край.
АНКАРА 168 м. 120 кз. 182 кц.
6.33 и 7.00 Лка /лузика. 11.33 
Турска музика. 12.00 Плочи. 12.15 
Турска музика. 17.03 Джазъ. 
17.30 Турска муз. 18.15 Джазъ.

музи- 
орке-

>рне, изп.
> Бистриш-

16.81:
7.00 Нар. пЪсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Оперенъ кон
церти. 9.25 Изъ свЬта на опе
ретата. 10.00 Изъ „Петерскирсе" 
въ Залцбургъ. 12.00 Концертъ 
по желание за армията. 14.15 
Оперенъ концертъ. 17.30 Музи
ка изъ немски опери. 18.50 Ма
лъкъ концертъ. 19.20 Музикално 
интермецо. 20.10 Маршове и 
пЬсни на германската музика. 
21.45 Концертъ по желание.

5УДА-ПЕЩД I 549/100/546
12.10 Лека музика. 13.30 Вое- 
ненъ оркестъръ. 15.20 Концертъ.
18.10 Цигани. 19.20 ПЬние. 20.10 
Джили пЬе (плочи). 21.10 Цигул 
ка. 22.10 Танци. 22.30 Цигани.

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

11.50 и 12.20 Плочи. 14.20 Мело-
- дии отъ Супе. 18.00 Творби на 

Григъ. 19.15 Танци (Равелъ).
ИТАЛИЯ 1 421 м. 100 кп. 713 кц.

20.20 „Радио въ ваканция". 21.40 
Пиано.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц. 50 кв. 
20.40 Фантазия. 21.10 Струненъ 
оркестъръ. 21.30 Оперетна му
зика.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 Виртуозна му
зика. 20.50 Отъ фронта. 21.15 
Виенски звуци. 22.00 и 24.00 
Инф.; Забавна музика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 633 кц.
20 05 Вечерна музика. 21.00 Изъ унгарска рзпсодия № 1 

_за_бравенитЬ чехе п. опори, _ | (Листъ), ди?, Исерщедъ. 2. Нор-

вежкм тенцъ, оп. 35 (г- -' 
Седмична програма на румънсннтЪ . дир. Клоезъ.

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

18.30 Забавна и танцова музика.
19.30 Новини на немски езикъ.
19.50 Унгарска музика.
20.00 Концертъ на Камерния ра

дио оркестъръ, солистка А..
Тодорова: Дивортимошо 
(Цанко Цанкови),

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

21.00 Часъ Обединена България: 
I Сръбски сиидотолстяа за 
българския харакгоръ на Ма-

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

есперанто.
23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
АНКАРА 1648 м. 120 кв, 182 ЦН.

6.33 и 7.00 Плочи. 11.33 и 12.00 
Турска музика. 12.15 Плочи. 
17.03; 18.55; 19.45; 20.10 Турска 
музика. 20.45 Духовъ оркестъръ. 
21.45 Танци.

БЕРЛИНЪ КНСИ ВЪЛНИ 16.81: 
7.00 Нар. пЬсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ, 8.15 Заб. музика. 9.15 
Старинни мелодии. 10.15 Ци- 
гулковъ концертъ. 12.15 Сви- 
рять солисти. 13.00 Заб. музика,
15.30 Цигулковъ концертъ. 16.45 
Мелодии изъ оеретата 
„Графъ Люксембургъ’ отъ Ле- 
харъ. 17.30 Военни маршове и 
пЬсни. 19.20 Музикално итерме- 
цо. 22.00 Свири капелата Вили 
Щайнеръ,

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
12.10 Плочи. 13.30 Лека музика. 
15.20 Цигани. 17.15 Мандолини.
18.15 Орк. „Мелесъ". 19.40 „Лу
чия де Ламермуръ", опера 
Доницети. 22.10 Цигани.

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

11.50 и 12.20 Плочи. 14.20 Опе
рни валсове. 18.00 Сценична му 
зика. 19.15 Изъ „Селска чести" 
(Маскани). ,20.15 Плочи.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц. 50 кв.
20.30 Орк. „Четра". 21.30 Стру
ненъ оркестъръ. 22.00 Квартотъ. 
22.25 Музика.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 
мелодии, 20.50
21.15 Това, което 
удоволствие, 22.00

-на музика.
‘ I 470 м. 120 кв. 630 КЦ.

„Златни сърдцо" — моло- 
22.45 Оратория (Тома). 23.00

ОБЬДЪ
12.00 Лека и танцова музика.
12.30 Развала, фалшифициране, 

консервиране и контрола на 
хранителните продукти, говори 
Ил. Цоневъ, н-къ на химическо ! 
отделение въ хигиеничния ин- 
ститутъ въ гр. Скопие.

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

новини, съобщения.
13.35 Инструментални 

Соната за цигулка : 
солъ мажоръ 
Лили Краусъ 
бергъ.

13.50 Изъ опери:
1. Увертюра къмъ операта 
„Хензелъ и Гретелъ“ (Хумпер- 
дйнгъ), дир. Менсаръ. 2. Пот- 
пури изъ операта „Марта" 
(Флотоу), изп. солисти, хоръ и 
оркестъръ. 3. Дуетъ на Марта 
и Себастиано — „Никого ос- 
венъ тебе нЬмамъ на свЬта", 
изъ II д. на операта „Въ доли
ната" (Д’Албаръ), изп. Марга- 
рета Боймеръ, сопрано и Гер- 
хардъ Хюшъ, баритонъ съ ор
кестъръ.

14.10 Лека и 
точно време.

ОБЬДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Полка мазурка потпури 
(Кермбахъ), изп. Куртъ Мюл- 
хардъ квартетъ съ оркестъръ.
2. СмЪещиятъ се саксофонъ, 
полка (Клечъ), изп. Албергъ 
Брой на саксофонъ съ орке
стъръ. 3. Бабичката (Лангеръ), 
изп. хавайско трио Одеонъ съ 
оркестъръ. 4. Априлски целув
ки (Лангъ), изп. Едъ Лангъ на 
китара съ оркестъръ. 5. Потпу
ри отъ полки (Линдеманъ). 6. 
Около фидма, шлагерни пот- 
пури (Лубе), изп. Хансъ Бундъ 
на пиано.

12.35 Германо-български култур
ни връзки, говори Кръстю Кра- 
чуновъ, бившъ главенъ инспек- 
торъ въ М-вото на Народната 
просвета.

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

новини, съобщения.
13.35 Изъ оперети:

1. Потпури изъ опер< 
рицата на чардаша"
2. Потпу| 
ганини" 
бисери »

18.55; 19.45; 21.00 Туска 
ка.. 20.45 Симфониченъ 
стъръ. 21.45 Джазъ.

БЕРЛИНЪ КгпСИ ВЪЛНИ

III. Лека музика.
IV. Домакински 
всичко по малко.

19.С0 Народни пЪсни, изп. Вене
та Бешовишка съ народната пе
торна:
1. Иди Доне, иди кака. 2. Сно
щи си /дамо отидохъ. 3. У Стан- 
кини госте дошли. 4. Рано ра
нила Тудорка. 5. Цз^то моме.
6. Дойна ле.

19.30 Новини на нЬмски езикъ.
19.50 Японска музика.
"0 00 Забазенъ концертъ на Са

лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа
нови:
1. Живи картини, валсъ
2. Серенада (Хансенъ).
хамбра,
ке). 4. /
мансъ (Свендсенъ).

2/1.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на съби
тията, новини, съобщения.

20.45 Опера
„АИДА"

(Верди), I, II и III 
дир. Карло Сабаино.

22.30 Новини на Немски езикъ.
22.45 Нозини, точно време.
22.55 IV действие на операта 

„Аида” (Всрди).
23.30 Край.

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 132 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 Лекъ джазъ. 18.55 Тур
ска музика. 20.45 и 21.45 Ма- 
лъкъ оркестъръ.

БЕРЛИНЪ КЯСИ ВЪЛНИ 16.81:
7.00 Нар. пЬсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Заб. музика. 9.15 
Кал\ерна музика. 10.15 Музика 
изъ нЬмски опери. 12.00 Орке- 
строзъ концертъ. 13.00 Заб. му
зика. 15.30 Старинни мелод-<и.
16.45 Два виенски валса. 17.30 
Малъкъ концертъ. 17.50 .,Мла- 
дежьта пЬе". 20.10 Изъ евкта на 
оперетата. 22.00 Оперни мело
дии отъ Джузспа Верди.

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546
12.10 Оркестъръ. 13.30 Джазъ.
15.55 ПЬние. 17.15 Унгарски пЬ- 
сни. 18.10 Воененъ оркестъръ.
20.10 Оперниятъ орк. 22.10 Ци
гани. 23.30 Танци.

>етата „Ца- 
(Калманъ).

,ри изъ оперетата „Г 
(Лехаръ). 3. Вока/ 

, изъ оперетата , 
совъ сънь" (О. Щраусъ), изп. 
солисти, хоръ и оркестъръ.

13.55 Популярень концертъ: 
„Мазепа", симфонична поема 
(Листъ), дир. Фридъ, 

танцова

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Четвърти часъ маршове.
7.05 Новини, точно време.
7'0 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
7.35 Народна музика:

1. Шпиртъ леле Яно (Добри 
Христоьъ), изп. хоръ. 2. Ръче
ница, изп. мандолиненъ квар
тетъ. 3. Севдана, изп. Стамат- 
ка Калудопа съ оркестъра 
Кавалджиевъ.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, 

макински съвети.
8.00 Забапенъ концертъ:

1. Мечтание въ Санъ-Суси 
(Шьонианъ). 2. Малки коннико 
язди, (Зигелъ). 3. Въ нощьта 
(Емоли). 4. Всселиятъ Хайнрихъ 
(Людеке). 5. Манферина (***).
6. Престо (Клечъ). 7. Детски 
желания (Рихснерь). 8. Свети
ца (Греко). 9. Детски копнежи 
(Рихснеръ).

8.20 Край.

гласникъ".
20.00 Забавени концертъ на Са

лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа
нови:
1. „Минезенгери", валсъ (Фет- 
расъ). 2. Гавотъ (Барнардъ Ни- 
че). 3. Ноктюрно (Шебекъ). 4. 
Интернационална сюита (Чай- 
ковски).

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

21.00 Цикълъ Велики композито
ри:
Д'Енди и Габриели Форе:
I — Д’Енди:
1. Интродукция къмъ операта 
„Фервалъ", дир. Албертъ 
Волфъ. 2. Симфония за орке
стъръ и пиано въ солъ мажоръ, 
оп.. 25, дир. Албертъ Волфъ, 
солисти Жана Мари Даре.
II — Габриели Форе:
1, Първи квартетъ за цигулка, 
виола, чело и пиано, изп. Ан
ри Маркелъ, Алесъ Меркелъ, 
Гастонъ Мартезини и Елианъ 
Тенрокъ: а) алегро молто мо- 
дерато; б) алегро виво; в) ада
жио и алегро молто. 2. Импро- 
мптю за арфа, изп. Лили Ла- 
скинъ. 3. Две пйсни: а) На мо
литва, изп. Шарлъ Панзера, ба
ритонъ съ съпроводъ на пиа
но; б) БЪлата луна свЪти въ 
горитЬ, изп. Сюзана Стапенъ,

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

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

19.30 Новини на иЬмски езикъ.
19.45 Банатското българско село, 

говори Каролъ Толбизъ, родак- 
торъ на банатски български

ВЕЧЕРЬ
18.30 Часъ за семейството:

1. Виенски танцъ и менуетъ 
изъ сонатата за пиано, оп. 49, 
№ 2 (Бетовени), изп. камерния 
квартетъ на виенския Шубер- 
товъ съюзъ. 2. Микроби и бо
лести, говори д-ръ Василъ Ив. 
Нсновъ. 3. Рондо ала цинга- 
резе изъ струнния квартотъ въ 
солъ миньоръ, оп. 25 (Брамсъ), 
изп. Гуарниери квартетъ. 4. 
Инфлуенцата у децата, гозори 
д-ръ Иванъ С. Найденовъ. 5. 
Лека музика. 6. 
съвети:
цата.

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6,50 Четвърти часъ маршове.
7.05 Новини, точно време.
7.10 Забавна музика.
7.30 Точно време, новини.
''.35 Народна /лузика:

1. Колко те любя девойко (Д. 
Христови), изп. ЦвЬтана Таба
кова си съпроводи на пиано.
2. На трапеза (на моабатъ), 
изп. Белю Тръндевъ. 3. Кой 
дени ще ни е сватбата, изп. 
Гуди Гудевъ съ оркестъра на 
Кавалджиевъ.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома- 

- кински съвети.
3.00 Забавснъ концертъ:

1. Перпетумъ мобиле (Пагани- 
ни). 2. На единъ птичи пазаръ 
(Щиорсъ). 3. Болеро (Бдеманъ).
4. Не бързай (Щьорсъ). 5. Сед- 
миченъ музикаленъ прегледъ 
(Фишеръ). 6. Тамъ долу въ Ва- 
хау (Арнолдъ). 7. Това дава на
строение (Прагеръ),

8.30 Край.

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

11.50 и 12.20 Плочи. 14.20 Ин
струментална музика __ акор-
деонъ, саксофонъ, ксилофонъ.
18.20 Ромъно-нЬмски воененъ 
часъ. 19.15 Творби на Масне.

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 кв. 713 кц.
20.30 — 21.15 Счмф. концертъ.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц. 50 кв.
20.40 Орк. 21.15 Филмова му
зика. 21.50 Брилянтна музика. 
22.25 Характерна музика.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.15 Забавснъ кон
церти. 20.50 Отъ фронта. 21.15 
Популярна оперна музика. 22.00 
и 24.00 Инф.; Забанаа музика.

ПРАГА I 470 м. 120 кв. 633 кц.
21.20 .Природа, Живогъ, Лю- 
бозъ" — три уверпори отъ 
Даоржакъ, 22.45 Изъ италиански 
тЬ и нЬмски комични опери. 
23.45 Народни пЬсни и танци.

22.30 Забавна 
съобщения.

.2.45 Новини, точно време.

.2.55 Общъ седмиченъ прегледъ 
на немски езикъ.

23.05 Танцова музика.
23.30 Край.
АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц. 

6.33 Лека музика. 7.00 Симф. 
музика. 11.33 Турска музика. 
12.00 Плочи. 12.15 Турска му
зика. 12.30 Симф. музика. 17.02 
Малъкъ оркестъръ, 18.00 и 18.55 
Турска музика. 19.45 Леки ме
лодии. 20.25 Плочи. 20.45 Хоръ. 
21.45 Джазъ.

БЕРЛИНЪ КгтгСИ ВЪЛНИ
7.00 Нар. пЪсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Оперетенъ кон
цертъ. 10.00 Мелодии изъ опе
ретата ,Г р а ф ъ Люксем
бургъ’ отъ Лехаръ. 10.30 Евге
ния Стефанова пЬе нЪмски и 

• бъ-лгарски пЬсни, 11.45 Испан
ска клазирна /лузика. 12.00 Сим 

■фония № 7 отъ Бетовенъ. 12.45 
НЬмски нар. пЬсни. 13.00 Заб. 
музика. 14.15 Оперетенъ кон
цертъ. 15.15 „Мелодии на ра
достите", 17.30 Камерна музи
ка. 18.30 „Весела серенада". 
20.С0 Симф. концертъ: Бето
венъ. 22.00 Музика отъ доброто 
старо време.

БУДА ПЕЩА I '549/100/546 
12.10 Орк, 13.30 Плочи. 
Г-нъ Керени, пЬние. 15.15 
вие Баратошъ, цигулка. 
Цигани. 18.30 Танци. 19.20 Ор
кестъръ. 21.00 Финландски ком
позитори. 22.10 Джазъ. 23.30 Ци 
гани.

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

11.50 и 12,20 Музика. 18.00 Ис
панска и италианска музика.
19.15 Трансилааиски мелодии.

ИТАЛИЯ ! 421 м. 100 кв. 713 кц.
20.30 „Ифигсиия въ Таврида", 
опера отъ Глукъ.

ИТАЛИЯ И 230 м. 1303 кц. 50 кв.
20.40 Оркестъръ. 
денъ ансамбълъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
20.00 Инф. 20.50 Отъ фронта.
21.15 Вълшебни мелодии. 22.00 
и 24.00 Инф.; Забавна музика.

(Линке).
3. Ал-

, рейнска пЬсень (Лин- 
Мелодня (Ацони). 5. Ро-

говори 
отъ Дирекцията 

ционалната пропаганда.
12.45 Забавна музика.
12.50 Козини на Номски (
13.15 Точно време, коментаръ, 

незини, съобщения.
13.35 Забавени концертъ:

1. Салути спагети (Щуки), 
тишъ, изп. селски оркестъръ.
2. На хубавия синъ Дунавъ, 
валсъ (Иох. Щраусъ), изп.. Тео 
Браунъ на саксофонъ съ ор
кестъръ. 3. При Ватерканта, мо
ряшка полка (Юнгхеръ). 4. Не 
желая овчарка изп. сел
ски оркестъръ. 5. Рококо гавотъ 
(Алетеръ). 6. Трикове на хар
моника (Балтимсро), изп. Б-тч- 
деонозъ оркестъръ. 7. Часов- 
никътъ звъни, интермецо 
(Блау).

13.5С Популярень концертъ:
1. Унгарска рапссдия №

ОБЬДЪ
12.00 Народни пЬсни, изп. група

та „Българска пЬсень":
I. ^но мари. 2. Сънчецъ съну- 
вахъ. 3. Вело ле. 4. Черни та
тари. 5. Припаднало мъгла. 6. 
Дойди либе. 7. Заспала Дра
гана. 3. Мама Андономъ ду
маше.

12.3« Предъ новия театраленъ 
сезонъ, разговори съ директо
ра на Народния тсатъръ.

12.45 Забавна музика.
12.50 Новини на немски езикъ.
13.15 Точно време, коментаръ, 

новини, съобщения.
13/35 Вокални сола:

1. За вЬчиата любовь (Брамсъ), 
изп. Лоте Ле/ланъ, сопрано съ 
оркестъръ. 2, Рейнско злато 
(фишеръ), изп. Йонъ Глезеръ, 
теноръ съ оркестъръ. 3 
га / ’
изп. 
съ 
Есени . .
Тоуберъ, геноръ съ оркестъръ,

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

14.45 Край.

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

1 Марийка мома хубава, изп. 
Георги Станевъ съ оркестъра 
на Кавалджиевъ. 2. БЬло агне, 
изп. на кларинетъ съ народенъ 
оркестъръ. 3. Харамия (Буку- 
рещлиевъ), изп. хоръ.

7.45 Лека музика.
7.55 Църковенъ календаръ, дома

кински съвети.
8.00 Забавени концертъ:

1. Зимна радости (Нивитъ). 2. 
Още веднъжъ (Профили). 3. 
Селска чехека полка (Ондра- 
чекъ). 4. Луиза, мазурка (Фе- 
рари), 5. Страбела, пЬсень 
валсъ (Салваторе). 6. Прили- 
чашъ ми на цвЬте (Каната), 7. 
Хопсаса (Рихснеръ). 8. Презъ 
поля и гори (***).

8.30 Край.

' 19.30 Новини 
гъГЯ 19.50 Комедм

.0.00 Концертъ на Камерния ра
дио оркестъръ, солисти Геор
ги Станевъ;
Сюита отъ 10 народни, кюстен
дилски пЬсни (Парашкеви Хад
жиеви),

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

21.00 Часъ Обединена България: 
I — Тракия въ обединителните 
стремежи на българските ца
ре, говори Иванъ П. Орман- 
джиевъ, учители въ Образцо
вата гимназия.
Н — Народни пЬсни, изп. Же
чо Долчинковъ, съ народната 
седморка:
1. Заправилъ Въсилъ чурбад- 
жи. 2. Кой ми 'тропнгя в уруш- 
куту селу. 3. Къкво е чуду стъ- 
нълу. 4. Султанътъ Ганки ду- 
мъши. 5. Зъжени Тиню визи- 
рятъ.

21.45 Концертъ на триото д-ръ 
Христо ОбрЬшковъ, цигулка, 
Димитъръ Неновъ, пиано и 
Константинъ Поповъ цигулка: 
Трио № 1 въ доминьоръ отъ 
Александъръ Гречаниновъ.

22.15 Новини на немски езикъ. 
музика, търговски
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П. Славчевскм, с. Хисаръ. Така
ва схема не сме изпитали — мо- 
жемъ да ви изработимъ — но 
бозъ гаранция. Съпротивителната 
низкочестотна свръзка е за пред
почитане — възпроизвеждането 
не всички звукови честоти 
равномерно и съ много 
дисторсии (изопачаване).

перъ 
„6" и 
сформаторъ (№ 692) 
ната, а .3’ и ,5’ — 
(първичната свързва 
пентодната часть съ е

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

11.50 и 12.20 Плочи. 14.20 Дет
ски хорове. 18.00 Концертъ ро
мантична музика. 19.15 Френ
ска и италианска религиозна 
музика.

ИТАЛИЯ I 421 м. 100 ив. 713 кц.
20.30 „Приятельть Фрицъ", опе
ра отъ /Ласкани.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц. 50 кв.
20.40 Ревю, 21.30 Духовъ орк. 
22.00 Орк. „Метра".

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
20.00 Инф. 20.15 Кабаре. 20.50 

Оперетенъ
24.00 Инф.;

= Брой 203

МОНТАЖНИЯТЪ ПЛАНЪ НА СУПЕРА „КОМФОРТЪ 41
Суперътъ „Комфорти 41“, чия- 

то теоретична схема и подробно 
описание поместихме въ мина
лия брой, ще се монтира върху 
едно шаси съ размЬри 28X20X8

Къмъ 
смисъль да 

една лампа, 
може да 
за кжси : 

използувате 
детекторъ, 
часть

же съ 
„б" чрозъ 
отъ 3.000 до 
родъ вкуса на

Ако искате да има „протнво- 
роакция", що съедините анода на 
ЕЛЗ съ анода на ЕФМ1 — отво
да .а’ за ЕФМ1 — чрозъ едно 
съпротивление #отъ 3 могома.

«Г®

9.15 Маршове и пЬсни. 10,30 За
бавна музика. 11.45 Концерти на 
органъ. 12.00 Виенска музика. 
13.00 Заб. музика. 14.15 „По 
случай края на седмицата". 15.15 
Изъ царството на оперетата. 
16.45 Малъкъ концерти 
скитЪ момчета. 17.30 
музика. 18.30 Маршове 
19.20 Музикално
22.00 Виенска музика. 22.45 „Му 
зика!"

БУДА-ПЕЩА I 549/100/546.
12.10 Цигани. 13.30 Плочи. 15.20 
Духовъ оркестъръ. 17.15 Джазъ.
18.15 Цигани. 20.10 Оперетна 
музика. 22.15 Леки мелодии. 
23.25 Цигани.

„Р А Д И 0 -С В Ъ Т Ъ“

""^ГЕРМАНИЯ НАДЪ ВСИЧКО“
Сто години отъ германския националенъ химнъ

На 26. VIII. т. г. почти всички 
германски държавни предаватели 
отъ 8.15 ч. до 8.50 ч. вечерьтз ни 
поднесоха едно особено преда
ване, озаглавено „Сто години — 
■Германия надъ всичко“. Въ разсто 
яние на 35 минути по единъ до
ста тържественъ начинъ, свойст- 
венъ само на германцитЬ, ни бЬ 
разкрита историята по написва
нето и композирането на нЬмскии 
националенъ химнъ. Не би било 
безинтересно да бждатъ запозна
ти читателитК съ създаването и 
значението на „Германия надъ 
всичко".

Презъ лЬтото на 1841 година 
Хофманъ фонъ Фалерслебенъ за
вършва на островъ Хелголандъ 
стихотворението си „Германия 
надъ всичко". Издательтъ му Кам- 
пе издава това стихотворение съ 
музика отъ Йозефъ Хайднъ. Презъ 
октомврий на сжщата година бива 
изпълнена една серенада предъ 
Хамбургския депутатъ — дворцо- 
виятъ съветникъ Велкеръ, застжп- 
никъ на правата за свобода на 
немския народъ. Гордо и мощно 
прозвучава за пръвъ пжть на нем
ска земя „Дойчландъ, Дойчландъ 
юберъ алесъ!". Неизразимъ въз- 
торгъ обхваща всичкитЬ слушате
ли. Говорительтъ д-ръ Виле, който 
поздравлява Велкеръ за хубавия 
номеръ и отправяйки най- топли 
думи къмъ него, казва следнитФ 
пророчески думи: „Тази пЬсень, 
която за пръвъ пжть се изпълни 
при този хубавъ починъ, получава 
светость, която скоро ще я носи

х е \ 

, ® • I/

ЛТ
на супера „Комфортъ 41“ съ лампи ЕСНЗ— ЕБФ2—ЕФМ1—ЕЛЗ—А31 Филипсъ

говори — суперътъ „Ком
фортъ 410 — добре настроенъ 

- не отстжпаа на най-скжпитЪ 
европейски приемници.

На Ссзположечие сме 
телито за всички други 
ности.

СОФИЯ
Варна, СтарахЗагорз 

СУТРИНЬ
6.45 Маршъ, ободрителни думи. 

" часъ маршове, 
точно време, 
музика.

време, новини.

Шасито, гледано отгоре 

см. приблизително. На рис. 1 да
ваме шасито, гледано отгоре.

За приемника ще се употреби 
вертикална скала, която ще се 
монтира въ срЬдата. Въ дЬсно е 
осьта на бобинения блокъ, а въ 
Лово — осьта на потенциометра 
за силата.

Пентодътъ — око ЕФМ1 се 
монтира надъ двойния конденса- 
торъ, до специалното отвърстие 
въ скалата или въ лЬво отъ нея.

I// I
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на
общия минусъ). 2) Вели- 

съпротивлението РЗ въ 
на 2 + 1 отъ брой 201 е

Отъ фронта, 21.15 
концертъ, 22.00 и 
Забавна музика.

ПРАГА I 470 м. 120 ив. 638 кц.
19.40 Родни звуци. 20.15 и 21,00 
Вечерна музика; концертъ по 
желание, 22.45 Лека музика.

Молимъ читателите да кореги- I 
ратъ следнитЬ допуснати неточ-; 
ности: 1) Въ схемата на 4 + 1 су- | 

лампи въ брой 190, ' 
МФ тран- 

) сж първич- 
- вторичнз!а 

анода на 
високото на

прежение, а вторичната се вклкзч 
па въ решетката на триодната 
часть и общия минусъ). 2) Вели
чината на 
схемата 
100.000 ома.

ВЕЧЕРЬ
18.00 Забавна и танцова музика.
19.00 Народни Пасни, изп. Весе

лина Златарева съ народната 
седморка;
1. Я гледай Донке, 2. Калино 
Радо булино. 3. Булко Дукено, 
4. Булка въ градинка седЪше.

деновата музика бива изпълнява
на по стиховетЬ на Хашка. Но по
явата на ФалерслебеновитЬ сти
хове доведе до онова дЬло, кое
то съедини великия Хайднъ съ 
Хофманъ фонъ Фелерслебенъ. 
„Дойчландъ, Дойчландъ юберъ 
алесъ" е създаденъ!

Въ току-що излязлото въ дво- 
енъ форматъ списание „Доленъ 
Дунавъ, прародината на Фюре
ра" бележитиятъ музикологъ и 
естетъ Рудолфъ Александъръ Мо- 
ислъ, служейки си съ досега не
известни подробности, описва 
най-обширно произхода на тази 
пЪсень. Той доказва и подчертава, 
че Йозефъ Хайднъ е билъ до- 
бъръ и подчертанъ германецъ. 
Даже и безъ своитЬ голЬми твор
би (той написва повече отъ 
сто симфонии), може Йозефъ 
Хайднъ, осланяйки се само на 
„Германия надъ всичко", да пре
тендира за слава и уважение меж 
ду подрастващите поколения.
НОВЪ ХАЙДЕНОВЪ МУЗЕЙ ВЪ 

РОРАУ
На 26. VIII. -941 год., въ деня, 

когато се отпразднуваха 100 го- 
диини на „Германия надъ всич
ко“, нашиятъ интересъ бЬше от- 
правенъ пакъ къмъ дветЬ места, 
кждето тя беше написана и ком
позирана. Виена, единствениятъ 
градъ на германските императо 
ри е въ тази мисъль най-тЬсно 
свързанъ съ островъ Хелголандъ. 
50 години следъ появяването на 
„Дойчландъ, Дойчландъ юберъ 
алесъ" бива откритъ на островъ 
Хелголандъ паметникъ въ чесгь 
на нейния създатели — поета 
Хофманъ фонъ Фалерслебенъ. 
Йозефъ Хайднъ когато пише му
зиката си къмъ стиховете на Фа- 
лерелабенъ живее въ Виена, въ 
квартала на хлебарите или по
точно въ кжщата „Къмъ седемь- 
те хлебарки". Както се научава
ме отъ Моислъ, въ родната кж- 
ща на Хайднъ въ Рорау щелъ да 
бжде откритъ наскоро единъ му
зей, посветенъ на Хайденовия жи- 
вотъ Ъ творчество. Музеятъ щелъ 
да бжде уреденъ по най-достоенъ 
за личностьта на Хайднъ начинъ.

Историята на националъ-социа- 
листическото двиркение е най- 
тесно свързано съ7 „Германия 
надъ всичко". При вси4ки победи 
и клетви на германската армия 
I ерманскиятъ националенъ химнъ 
е винаги на преденъ планъ. Нито 
Хайднъ, нито Фалерслебенъ биха 
се осмелили да повЪрватъ нЪко- 
га, че техната песень 'действител
но ще стане най-здравата връзка 
на всички германци.

Ал. Вълчановъ

Цокълътъ на ЕФМ1

рис. 2 е даденъ въ „уголв- 
1ъ" форматъ цокълътъ на тази 

лампа. Щрихованите проводни
ци сж ширмовани такива, съ „за
земена" ширмовка. Показано е 
прокарването на отоплителните 
проводници за осветителните 
крушки.

Шасито, гледано отъ вжтре, да
ваме на рис. 3. Всички щрихова- 
ни проводници сж ширл

Отъ перцата „1" и „3" 
ка излизатъ проводници 
петните статори на 
денсаторъ. Качулката на 
ще се свържо съ горната 
на статора на секцията „1".

Антенната букса и буксата 
свързана съ перцето „6" на МФ 
трансформаторъ „692" сж изоли
рани (грамофонното гнездо). За 
включваното на високоговорите
ля ще се използува цокълътъ 
но една изгорЬла лампа — на 
плана цокълътъ о съ петь крачка 
(отъ лампата 76). Само отъ себе 
си се разбира, че може до се из-

П® Щ А
; Младъ радиолюбители, Кар- 
| ново. Скали 10X14 см. на складъ 
' нямаме.

Ив. Руйовъ, с. Деветаки, 
ссшко. На лампата КЕО 74 с! 
товаря А 441 N „Филипсъ".

М. X., Казанлъкъ. ЛампомЬ- 
рътъ „Онтарио" измервз само 
емисията на лампите, но не може 
да отбележи вътрешните 
фекти.

„Фадмлгъ", тукъ. 1) 
пера Г44 нема 
прибавя още 
Къмъ супера Г40 
прибазятъ бобини 
ни. 3) Можете да 
лампата 12 А7 като 
катода на пентодната часть ще 
заземите; заслона ще дадете на
прано на плюса. 4) Благодаримъ 
за посочването на допустнатитЪ 
неточности.

Г. Н. гара Романъ. Препоржч- 
паме ви 2 + 1 отъ брой 185. Въ 
момента исканите части нема на 
складъ въ представителството.

X. Гроневъ, с. Томнинско, 
чрезъ гара Горна-Орехопица. Не 
ни е иззестно дали ще има част
ни радио-куросво тази година оъ 
София.

ползува и другъ типъ цокълъ.
Отводите на силовия трансфор

маторъ сж означени съ перца. 
Единиятъ проводникъ на двойния 
шнурь за мрежата се свързва съ 
единия край на първичната — а 
другиятъ чрезъ прекжепача на 
потенциометра за силата (съ шир- 
мозани проводници — но може 
да се използуватъ и обикновени 
меки гумирани проводници). Еди
ниятъ край на намотката „6.3" 
волта се заземява, а другиятъ се 
свързва съ съотв. краче на ЕЛЗ 
и т. н. Заземена е и 
2X360 волта. Отоплителните : 
водници за А31 сж осукани 
плана. Единиятъ отъ техъ 
свързва съ електролита 16мФ

. краче на цокъла за зключ- 
високогооорителя.

Да се внимава 
цията на отводите

За улеснение на монтажа, всич
ки отводи „земя" ще се дадатъ 
на дебела „гола" жица, обозна
чена съ дебели щрихове. . Нема 
де се забрави да се запои къмъ 
коя и роторътъ нз двойния кон- 
денсаторъ — съ мека гола жица.

I приемникъ но е 
тонъ-бленда. За 
тона, анодътъ на 

„а" на високого- 
воритолния цокълъ) ще се свър- 

високото 
единъ

10.000 см.
раднослушателя.

Трансформаторътъ трябва да | се 
дава 2X360 волта 75 мА. Възбу
дителната бобина на електроди- — 
НЕмика (съ импеданцъ 7.000 ома) ев; 
требва да има отъ 1.500 до 1.800 ; 
От.1 собствено съпротивление.

За резултатите е излишно да !

Димитъръ Рачевъ, „Бъкстонъ" 
22, София, търси да купи добро 
запазени бр. бр. 135—155 на в. 
.Радио-Светъ“. Продава окази- 
онъ лампите КФ4 и КЛ4, съв- 
семъ неупотребявани. Купува 
ЕЛЗ и А31. Може и замена. Пи
шете за подробности.

6.50 Четвърть 
7.05 Новини, 
7.10 Забавна
7.30 Точно ___ , _____ _
7.35 Народни хора, изп. Софий-

ската Кореняшка група.
7.55 Църковенъ календаръ, 
- кински съвети.

8.00 Забавенъ концертъ:
1. Чардашъ изъ „Духътъ на вой
водата" (Гросманъ). 2. Фанта
зия върху мелодии отъ Невинъ 
(Невинъ). 3.’ Интермецо изъ 
оперетата „1001 нощь" (Иох. 
Щраусъ). 4. Лудиятъ клари- 
нетъ (Крамеръ). 5. Серенада 
въ синьо (Плесовъ). 6. Индий
ско сватбено шествие (Зиде). 
7. Гърмящиятъ тромбонъ (Ла- 
ке).

8.30 Край.

т 
планъ

5. Мале ле мила 'мале.
19.30 Новини на немски езикъ.
19.45 Часъ за работника:

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

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

21.00 Часъ Обединена България:
I — Добруджа, говори Станю 
Петровъ, учитель въ V мжжка 
Софийска гимназия.
II — Народни песни, изп. Иван
ка Христова и Георги Райчевъ 
съ съпроводъ на народната пе 
торка: 
1. Мари Радо бЪла Радо. 2. Се- 
дналъ ми е юнакъ. 3. Я си ми 
дайте. 4. Трендафилче разго-

■ ворче, 5. Отъ долу иде паша
та. 6. Стуянъ на дюгенъ седе
ше.

71.45 Танцова музика.
22.15 Новини на немски езикъ.
22.30 Забавна музика, търговски 

съобщения.
22.45 Новини.
23.00 Предаване на френски, ита 

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

АНКАРА 1648 м. 120 кв. 182 кц.
6.33 и 7.00 Лека музика. 12.33 
Турска музика. 13.00 Духовъ ор 
кестъръ. 13.45 Турска музика. 
14.00 »/« часъ танци. 17.03 Тур
ска музика. 17.40 и 18.15 Джазъ 
и пиано-оркесгьръ. 19.5;; 19.45 
Турска музика. 20.10 Плочи по 
желание. 21.00 и 21.45 Малъкъ 
оркестъръ.

ЕЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ 
7.00 Нар. песни. 7.10 Утриненъ»______ _ _____  ___ _______________
концертъ. 18.15 Весела музика. I По всички немски земи".

Нито дума, че стиховете на Хаф- 
манъ фонъ Фалерслебенъ сж едно 
гениално откровение. Иначе пЬ- 
сеньта не би могла толкова лесно 
да завладее сърдцата на една цЪ- 
ла нация, а особено следъ като на 
ционалъ- социализмътъ въплоти 
действително въ нея национално 
единство.

Не потмалко гениално е делото, 
което извърши Йозефъ Хайднъ съ 
откритието на мелодията въ единъ 
отъ своите най-щастливи моменти 
на творческа дейность. 44 години 
вече бива изпълнявана тази мело
дия съ другъ текстъ. 
мотивъ на мелодията, 
съ сърдечность и достойнство, сж- 
ществува още тогава. Обаче, все 
още липсва напълно подходящия 
за тази мелодия текстъ. Сега ще 
бжде доста интересно да видимъ 
какъ се стигна до откритието на 
мелодията на „Германия надъ вси
чко".

Министъръ - председательтъ на 
Долна Австрия графъ Францъ Йо
зефъ Саурау, желаейки да подари 
нЬщо на своя императоръ, поржч- 
ва една пЬсень, която сжщевре- 
мсино да стане и националенъ 
химнъ. Съчиняването на тази пЬ- 
сень той възлага на незначителния 
поатъ Лозенцъ Хашка, а Йозефъ 
Хайднъ се заема съ музикалната 
часть. За пръвъ пжть тази пЕсень 
бива изпълнена на 12. II. 1797 год. 
въ стария Бургтоатъръ, въ момен
та когато Императора Францъ пли 
за въ ложата си. Тази пЬсонь о 
подаръкъ за рождения день на 
кайзера. Значи, отъ 1797 год. Хай

ОЕЪДЪ
12.00 Лека и танцова музика.
12.30 Забавенъ концертъ:

1. Менуетъ (Бетовенъ), 
мандолиненъ и лаутовъ орке
стри. 2. Да пиемъ още по ед
но, валсъ (Блуме), изп. саксо- 
фоненъ оркестъръ съ вокаленъ 
квартетъ. 3. Унгарски танцъ (Бу- 
ланже), изп. автора съ своя 
оркестъръ 4. Моряшки танцъ 
(Гайслеръ), изп. оркестъръ 
хармоники. 5. Сватбенъ 
въ Тролдхаугенъ (Григь). 
Джуджетата, характерна 
(Дерксенъ).

1X50 Новини на немски езикъ.
13.10 Вокални сола:

1. Кждето ти отидешъ (Рьо- 
селъ), йзп. Еми Бетендорфъ-со- 
прако съ хоръ и оркестъръ. 2. 
Седя си въ дълбоката изба 
(Фишеръ), изп. Лудвигъ Хоф- 
манъ-басъ, съ оркестъръ. 3. 
Момиче идва отъ свиждане 
(Сибелиусъ), изп. Раута Ваара- 
сопрано, съ оркестъръ. 4. Ко
лата се движи (Фюрстъ), изп. 
Емануелъ Листъ-басъ съ орке
стъръ. 5. Липата (Шуберть), изп. 
Еми Бетендорфъ-сопрано съ 
органъ.

13.30 Точно време, коментаръ, 
новини, съобщения.

13.50 Вазозъ — 20 години отъ 
смъртьта му — говори проф. 
М. Арнаудовъ. Вазови творби 
— рецетира Вл. Трендафиловъ, 
артистъ въ Нар. театъръ.

14.15 Народна музика, 
време.
(Въ паузата търговски съобще
ния).

14X5 Край.

3
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БИЛИ БИРГЕЛЪ

на Уфа „ . . язди за Германия"

по-

(Край)

Сцена изъ новия фил-.ъ 
Режисьоръ Н. Л. Рабенаягъ.

мо-

на 
чи- 

представле- 
Кьолнъ

въ

Ч 5' ЙБ Й ни 
важни 

| за

всички 
сбрала 

ФилмитЯ

като отбелязва голЯ- 
много области. До- 

спорта, на който въ днеш- 
Германия отдаватъ голЯмо 

значение, индустрията сб стреми 
да допринесе нЯщо повече. До
верието, което германската ин
дустрия е спечелила всрЬдъ вън- 
шнигЯ пазари, постоянно расте.

П. Б.

далечъ отъ 
Костолани".

на кгяси
за съоб- 
особсно 

живЯятъ

,Р А д И о - с в •& т ъ*

РАДИО-ВЕСТИ
ни. Приемането на такава една 
поргячка отъ „Телефункенъ" го
вори, че Е--:-“*''" "''Ниатя Т' “

[ самъ е намЯрилъ, какаото е тър- 
силъ". При тЯзи думи, Рагнаръ 
Рокъ гледаше мистрисъ Грегъръ 
право въ очитЯ. Когато забеляза, 
че нейнитЯ устни леко потрепе- 
рватъ, той се усмихна нЯжно и до
бави: Не, но знамъ, кой е извър- 
шилъ убийството, и не ме интере
сува, повтарямъ Ви. „Коронолъ", 
обърна се той къмъ мене, „на- 

Поздравете 
отъ насъ, мист-

въпрЯки войната връз- 
кито на Германия съ неутралния 
свЯтъ продължаватъ да се за- 
крепватъ. Блокадата, съ която 
Англия заплашваше, не е въ съ
стояние да попречи 
германскитЯ произведения, 
строяването на една студио-усил- 
вателна ‘
ля на 
хваща

да
I СЪ 
не е 

на износа на
По-

I ?'1
& !<

къмъ 
шиятъ влакъ тръгва, 
г-нъ полковника 
рисъ Грегъръ".

Когато вече бЬхмо въ купето, 
азъ запитахъ сериозно: „Но кого 
можешъ да предполагаш*, за уби- 
ецъ на Панкрофъ?" Рокъ се 
смЯ силно: „Не, съвсомъ но 

га да предполагамъ. Но тя, тя е 
хубава жена, тази мистрисъ Гре
гъръ, напълно добра за Хари- 
сънъ".

При международния конепъ турниръ въ Женеп.ч требва 
да се преодоляват!. особено трудни препятствия Тукъ бив- 
шнятъ офицеръ отъ СеЪтовнатл война фонъ Бренкенъ (В ’пц 
Биргслъ) отново връща славата на германския трнцтЬть 
следъ нещастната за Германия световна война.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЪ
За електро-акустичната инста

лация на пистата за надбягвания 
въ Аархусъ, която „Телефун-. 
кепъ“ започза на ново да. строи, 

' е конструиранъ отъ същата фир- 
■ ма единъ нопъ уродъ, който съ 
* помощьта на електричеството из- 
) мЯрва съ идеална точность вре
клото за старгь. Тоя уредъ пред- 
| стевляпа една ценна придобивка 
за спорта, тъй като посръдствомъ 
него /догатъ да б?кдатъ избЯгва- 

много недоразумения при 
надбягвания., Той ще бгаде 

пръвъ пяять практически упо- 
трЯбенъ на пистата въ Аархусъ 
и кжщата „Телефункенъ" е на
пълно увЯрена въ неговото пре
цизно действие, садейки по мно- 
гсбройнитЯ до сега направени 
сполучливи опити. Гср?ланската 
индустрия и презъ войната рабо
ти усилено 1
ми заслуги въ 
ри за 
на’

| нощъ премина въ многократни 
опити, въ които главна роля из
играха стаичката съ червено 
освЯтление на рентиера и по ед
на кола отъ № 3 и № 4 съ нощ
ния персоналъ. На края, и 
семъ полицаятъ Аткинсонъ има
ше, какво да възрази на мистеръ 
Бартхелмесъ: „Детектиаътъ е 
правъ. Вие сте чули изстрелъ, но 
колата, която сте видЯли непо
средствено следъ това е била съ 
бЯла свЯтлина. Тогава часътъ е 
билъ 23.30, докато полковникътъ 
е взелъ трамваятъ въ 23.00 ч." 
Обръщайки со следъ това къмъ 
детектива, прибави: „Поздравля- 
вамъ Ви мистъръ Рокъ за ваша
та наблюдатолность; Вие имате 
добри очи. „Добри ли очи", от
върна полушеговито, Рокъ. „На- 
противъ, трЯбва пече да со пон- 
сионирамъ, защото очитЯ ми см 
отслабнали. Ако бЯха силни, то 
нЯмашо пчора прозъ нощьто,

ковникътъ, а половинъ часъ по- 
късно, времето на последната ко- 
ле съ бЯла свЯтлина. И, когато 
Вие сте чули изстрела, полковни
кътъ вече е билъ въ града. Как- 
то виждате: Харисънъ разпола
га съ едно напълно-доказано 
алиби!" „Не, азъ видЯхъ синя 
свЯтлина", отсЯчено възрази Барт- 
хелмвсъ. „Защото малко преди 
това очитЯ Ви см били насочени 
къмъ червената лампа въ стаич
ката за промиване", извика въо
душевено Рагнаръ Рокъ, „Когато 
окото гледа дълго червена свЬт- 
лина и после се насочи къмъ 6Я- 
ла, то тази бЯло свЯтлина му со 
сторва свЯтло-сияя! Значи, бЯла- 
та свЯтлина сте взели за свЯтло- 
синя. И нЯщо повече: ако наисти
на Вие бЬхто видЯли свЬтло-си- 
ня свЯтлина, за окото Ви,свикна
ло съ червения цвЯтъ, гя щЬшо 
да со види като тъмно-синяI"

Рагнаръ Рокъ замълча. Тази

инсталация за предавате- 
Братислава, която ще об- 
всички инсталации въ сту

диото, е възложено на специали
сти' отъ електро-акустичния от- 
дЯлъ на „Телефункенъ". Словаш
ката държава полага голЯ/ли уси
лия за модернизирането на стра
ната си, преценявайки правилно 
заслугитЯ на германската инду
стрия, като е повикала послед
ната на помощь.

П. Б.
ЕДНО СТРАННО ОБЯВЛЕНИЕ

Въ единъ голЬмъ американски 
вестникъ неотдавна се появило 
едно странно обявление. Една 
известна фабрика за радиоапа
рати обявила, Че търси да купи 
единъ мравунякъ отъ бЯли мрав
ки и обещавала добро възнаграж 
дение на специалиститЯ по тЯзи 
мравки за точни сведения досеж 
но най-добрия начинъ за хране
нето и отглежданото на тЯзи на- 
сЯкоми.

Това загадъчно обявление пре
дизвикало живно любопитство: ка 
кво общо може да има между 
радио фабрикацията и бЯлитЯ 
мравки? Въпросната фабрика обя
снила. ИзлЯзло, че тЯзи- мравки 
се развъдили въ помЯщенията на 
фабриката и че всички срЯдства 
употрЯбени за тЬхното унищожа
ване не дали резултатъ. Още по- 
лошото било това, че тЯ имали 
навика да ядатъ изолационния ма 
териалъ въ радио-апаратитЯ и 
предизвиквали по този начинъ 
кгаси съединения.

Поради това фабриката решила 
да отгледа единъ мравунякъ отъ 
тЯзи лакоми насЯкоми и да из
учи съ тЯхна помощь какъвъ 
сортъ изолационенъ материалъ не 
ще отгозаря на.тЯхния вкусъ.

Словашко прззи портячни на но- 
! ва. радио-предасателна станция.

Въ програмата на словашката 
държава за разширяване мрежа
та на радио-предавателитЯ въ 
страната е предвидено построя
ването на единъ 50 киловатовъ 
предаватель на къси вълни. Той 
ще обслужва най-напредъ радио
предаването, а после ще биде 
употрЯбяванъ и за безжичния 
телефонъ и телеграфъ. Съ из
пълняването на поръчката е на
товарена фирмата „Телефун
кенъ". Новиятъ предаватель ще 
биде помЯстенъ въ сищата сгра
да, въ която се намира 100 кило- 
ватовиятъ предаватель на срЯд- 
ни вълни не далечъ отъ Брати
слава при „Велике 
Тоя новъ предаватель 
вълни трЯбва да служи 
щения съ цЯлъ свЯтъ, 
словацитЯ, които живЯятъ въ 
Америка или други далечни стра-

манския филмъ, Въ всички свои 
филми той създава сбраза на 
силната личности. ФилмитЯ на 
Уфа „Баркарола“, „Момичето 
Йоханна“, „Черни рози", „За- 
ключителенъ екордъ", „ИзмЯнни- 
кътъ", „Той язди къмъ свобода
та", „Фани Елслеръ", „Къмъ но
ви брЯгове", „Заглъхнала мело
дия", „Случаятъ Деруга", „Синя
та лисица”, „Хотелъ Захеръ", 
„Губернатора", „Конго-експресъ", 
„Мария Илона", „Тайнствениятъ 
знакъ ЛБ 17", „Сърдцето на кра
лицата", . . -язди за Германия" 
— с?я свързани неразривно съ 
името на „държавния артистъ" Ви
ли Биргелъ. Тази титла той полу
чи презъ 1937 г.

следъ като глодахъ нЯколко ми
нути, червената свЯтлина на се
мафора, да взема бЯлата свЯт
лина въ купето за свЯтло-синя. 
Една малка случайности ми 
могна въ тази история.”

Мистрисъ Грегъръ ни изпрати 
до гарата. Тамъ тя даде на де
тектива единъ чекъ отъ страна 
на полковника. „Поздравете г-нъ 
полковника отъ мене", помоли 
моя приятели, „и ме извинете, че 
не можахъ да дочакамъ негово
то пущане на свобода. Азъ счи- 
тамъ, че моята задача е свършр- 
ца. Тя се състоеше въ доказва
не невинностьта на Лионслъ Ха
рисънъ. Колкото до намиране на 
действителния убиоцъ, това вече 
но мо интересува. Както вочо Ви 
дадохъ да разберото, азъ знамъ 
нЯкои нЯща относно Панкрофъ; 
той но що да о билъ стока. Нока 
другъ да со занимава съ откри
вано на убиоца на одинъ, който

Вили Биргелъ е синъ на зла
тари отъ Кьслнъ. Той работили 
отначало въ работилницата 
своя баща като сбикнозенъ 
ракъ, докато едно 
ние на театъра отъ Кьолнъ не 
направило итински обратъ въ не
говия животъ. Безъ знанието на 
своитЯ родители той става ста
тисти, даватъ му. следъ това мал
ка роля и чрезъ това получава 
основното си артистично образо
вание при училището на кьолн
ския театъръ. Неговиятъ артисти- 
ченъ пити го навежда презъ 
Бонъ, Десау, Кобленцъ и Аахенъ 
въ манхаймския националенъ теа
търъ. Тукъ именно той бива ан- 
гажиранъ отъ Уфа. Първата мал
ка роля, която Вили Биргелъ по
лучава е въ филма „Единъ мижъ 
копнЯе за Германия". Малко по- 
късно той прекрачва новъ етапъ 
въ филмовата си кариера съ пър
вата си по-значителна, роля въ 
филма „Князъ Воронцевъ". Днесъ 
Вили Виргелъ принадлежи къмъ 
некоронованитЯ крале на гер-


