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СЪ ви- 
получа- 
гой по-

студентъ 
(Ъ време на едни 
>раторията, у Тесла

Подробната програма ЕаРацио- 
Софня, Скопие. Варна, Ст.-Загора 

и нЪкон чужди сталцни:
ОТЪ 5.1Х ДО 11. IX.

Животъ и творчество на Никола Тесла
Унгарска народна музика
Антени
Далекопишещи машини
Радиопредаватели на кжеи, еркдни и 

дълги вълни
Пъленъ курсъ по радиотехника 
Научно-забавпн опити

ако не единстпениятъ проводникъ 
на цивилизацията и (подвижница 
за благоденствието на псЪки на
роди".

Най-дълбоки и най-трайня см 
следитЬ на Неговото благотвор
но влияние ви областите на при- 
родиитЬ науки.

Цари Борисъ живо се интере
суваше отъ литературата^ худо
жеството, скулптурата, икономи
ката и проявяваше голЬма склон- 
пости къмъ техниката.

ДЪЛБОКА Е СКРЪББТА 
БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЪ ЗА 
ГОБИЯ ЛЮБИМЪ ВЛАДЕТЕЛЬ.

въ Грацъ 
опити въ 

се по- 
построи елек- 
колекторъ и

СМЪРТЬТА НА Н. В. ЦАРЬ БО- 
”\РИСЪ 1Ц, НАШИЯТЪ ЛЮБИМЪ 

- ЦАРЬ-ОБЕДИНИТЕЛЪ, ВЪ ДНЕШ
НИЯ ИЗВЪНРЕДНО ВАЖЕНЪ ИС
ТОРИЧЕСКИ МОМЕНТЪ, Е ЕДНА 
НЕИЗМЪРИМА ЗАГУБА ЗА БЪЛ
ГАРИЯ.

Негово Величество Цари Бо
рисъ III бЬ и върховниятъ жрецъ 
въ храма на младата българска 
наука.

Прсдъ делегацията отъ уни
верситета, която му поднесе ди
пломата за почетени доктори, въ 
1928 година, Царьтъ каза:

„Въ моитЬ скромни усилия да 
допринеса нЬщо за научното 
опознаване на Родината, азъ съмъ 
се ръководили отъ идеята, че 
науката е мощнипть, истинскиятъ,

Абонаменти 120 лв. за година и 65 лв. 
ловннъ година.

Абонирането става отъ кой да е брой, напр. отъ 
следващия бр. 307 до края на тая година 
ще струва 45, а до ср-Ьдата на 1944 год. 
ще струва 105 лева.

Сумата се превежда по чек.

НЕГОВО ЦАРСКО ВИСОЧЕСТ
ВО ПРЕСТОЛ ОНАСЛЕДНИКЪТЪ 
СИМЕОНЪ КНЯЗЪ ТЪРНОВСКИ, 
НАДЕЖДАТА НА БЪЛГАРСКИЯ 
НАРОДЪ, ВСТЖПИ НА ПРЕСТОЛА 
НА БЪЛГАРСКИТЬ ЦАРЕ, ПОДЪ 
ИМЕТО СИМЕОНЪ II — ЦАРЬ НА 
БЪЛГАРИТЪ.

БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЪ Е ОБЕ- 
ДИНЕНЪ И СПЛОТЕНЪ ОКОЛО 
ПРЕСТОЛА НА Н. В. ЦАРЬ СИ
МЕОНЪ II И СЪ ВЬРА ВЪ СВЬТ- 
ЛОТО БЖДЕЩЕ НА РОДИНАТА.

за 110-

расти, голЬмиятъ ученъ и откри- 
Iватель Никола Тесла.

МногобройнитЬ открития 
I Тесла вь областьта на електрр 
I стбото и радиото и заслугитК 
къмъ науката и техниката го 
реждатъ въ редицата на вели
ките откриватели като. Фарадей, 
Едисонъ и др. И ако той не е 
така, известенъ като тЬхъ, това 
се дължи само на неговата го- 
лема скромность.

Никола Тесла е 
юлий 1856 г. въ малкото далма
тинско село Смиляне, близо до 
Адриатическо море. П1 
ното си образование 
въ родното си село, а гимназиял- 
ното въ Госпичъ и Карловацъ. 
Още твърде младъ той показалъ 
голема склонности къмъ изуча
ване на физиката и математи
ката.

Следъ завършване на гимна
зията, въпреки желанието на ба
ща му да го направи свещеникъ. 
Тесла заминава за Грацъ където 
се записва да следва електротех
ника.

Още като 
презт 
лабо| 
ражда идеята да 
тромоторъ безъ 
четки.

Следъ завършване на курса по 
инженерство въ Грацъ, Тесла за
минава за Прага където изучава 
основно физика и математика. 
По такъвъ начинъ, получилъ со
лидна теоритична и техническа 
подготовка на 25 години, той 
напуска университета и започва 
да работи за осъществяване на 
своите идеи.

Отначало Тесла постъпва въ 
телефонното дружесто въ Буда- 
Псща. Тукъ той открива 
щото со магнитно поле" и 
дукционния мотори“, Отъ 
Пеща по съветите на своя шефъ, 
Тесла заминава за Порижъ ц по- 
стъпва но работа въ Едисоно- 
вото електрическо дружество. 
Тукъ той бързо се издига до 
поста първи инженери и прави 
редица открития въ областьта на

I
•ч■ ■ ‘А* ’ • Д- ■1 - ■ ’т з ТКОВЪ
- /.-••лорданъ Г.иорДеяновъ

I Инж. Ас. Маринови

ИМ И ТВОРЧЕСТВО ИЛ ШОЛЛ ТЕШ
| Презъ м. януарий т. г. почина динамомашинитЬ и автоматиче- 
• въ Ню-Йоркъ на 86 годишна въз- ските регулатори.
расти, големиятъ ученъ и откри- Отъ Парижъ Тесла заминава 

за Америка където презъ 1884 
година постъпва въ лаборато
риите на световно известния Еди- 

| сонъ. Презъ 1887 г. Тесла обра
зува ново дружество „Тесла елек- 
трикъ компани” и което си съз
дава лабаратория и работилница 
за своите открития.

Въ тази вече своя лаборатория 
той се отдава спокойно на твор
ческа работа и въ продължение 
само на две години прави 14 от
крития въ областьта на промен
ливите токове. Презъ 1889 год. 
Тесла открива токовете 
сока фреквенция. За 
ването на тези токове, 
строява т. н. отпорени трептящи 
кръгъ състоящъ се отъ самоин- 
дукция, съпротивление и капа- 

I цитетъ. За да могатъ, обаче, да 
се използуватъ практически така 
получените високосрреквентни то
кове, налага се те да иДатъ ви
соко напрежение. Тесла разреша
ва тази проблема чрезъ откри
ването на своя специаленъ тран- 
сформаторъ, известенъ въ радио- 
техниката подъ името Тесла-тран
сформатори, който трансформи
ра високофреквентните токове 
отъ низко въ високо напрежение 
като запазва техната фреквенция. 
Получените въ тези трансформа
тори токове съ известни въ фи
зиката подъ името Теслоаи то
кове, а самия апаратъ за про
извеждане на теслови токове — 
Тесловъ високофреквентенъ ос- 
цилатсръ. Съ помощьта на този 
осцилаторъ може да се получатъ 
токово съ желана фреквенция к 
напрежение (10—15 милиона вол
та).

Едно важно * откритие на Тесла 
за високофреквонтната техника а 
постигането на резонанси между 
нЛколко трептящи кръга чрезъ 
обикновено регулирана на само- 
индукцията и капацитета. Тесла 
открива и друго едно явление, 
което со наблюдава при високо- 
фреквентнитЬ токово, известно 
подъ името „Скинъ ефекти“ т. е. 
свойството на тЬзи токово да те- 
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- ' > " .. ’ 

- 1 ж ■

-■л ■

. ■

' "М

■ -3



Стр. I„т ддио-сватУ». г= Брой 306 == = Бр, 306РАДИО-С1Ь1Ъ*Стр. 2

много
еже-

6> септе мврий,Антена

на

Открити е начинъ за получаването

ь
Прие! на

и

3 и

Фиг. 40

на

/4
ичспо .

Люд-
6

Фиг. 51

този

течение на

Италиански,

су-

рЗДИООрКо-на

6

Жозефъ Щрг-
Фиг. 47

ОТЪ

Шу-

мар-

Външяа 
антена

и 
съ

на кабела.
действу. 

честоти 
отъ

22
26

3
20

19
44
14

и 
на

по-малко отъ 
предавания 

се

| 
.Приемник-»

минути 
отъ

изъ
Е.

/тотран-
^^сфорцат *р1

Фнг. 50

Кабслътъ, койтд^се употребява

ОБЪДЪ
12.30 Траурна музика.
13.30 Точно време, прегледи 

събитията, новини.
14.00 Траурна музика.
14.30 КРАЙ.

използу- 
ВСИЧКи Про- 

които 
презъ 
мате-

земята т. , 
много добре из- 

въ

се 
269

30 
разпредЪлятъ

Отвънъ
по-го-

СОФИЯ 
Сйоние, Варна и 

Стара»3агора
СУТРИНЬ

7.00 Траурна музика.
7.05 Новини.
7.45 КРАЙ.

|П1ИР1ППТъиРАйц
| На 30 януарий 1933 год. гер- ЕГВ/Ч911Гг>ПМК||1
, майското радио извършваше свои- ||1 Д Я|
I тЪ предавания само на нЪмски V/еви! 
езикъ. л---- "*

-ч СУТРИНЬ

^77.00 Траурна и религиозна му
зика.

7.05 Новини.
7.45 КРАЙ.

време, исторически
прегледъ на печа- нитЬ часове на предаването мно

го ппприо

АНТЕНИ
XII.

ВсЬка антена требва да има 
единъ ключъ антена-земя, който 
да служи и като гърмоотводъ въ 
случай На внезапенъ гръмъ (фиг. 
46). Когато апарата не работи той 
свързва антената съ земята. Свръз 
ката на ключа съ земята трЬбв«^ 
да бжде кжса и —
вършена. Ключа се инсталира

като 
е

рахусъ работи 
разрешението н0 въпроса 
биваио на кофеинъ по с„г 
ченъ *пмть. Както съобщава

отдЬлнитЬ I
особено !

на части- I
стоманена

мия смутитель, понеже желЬзни- 
тЬ конструкции, които съществу
ва тъ въ днешнитЬ модерни здания 
прКчатъ на тКхното по-далечно 
разпространение. Освенъ това си
лата на така създаденото поле 
бързо намалява съ отдалечението 
отъ смутителя, понеже тя е обрат, 
но пропорционална на куба отъ 
разстоянието (фиг. 48). Най-доб
рото “разрешение на въпроса сле
дователно се свежда къмъ изна
сяне на антената вънъ отъ сфера
та на влияние на смутителитЪ или 
тамъ кждето това последното е 
по-слабо и да се свърже тя съ 
приемника посрЬдствомъ единъ

антената и 
който служи за 

1 напрежението, 
автотран- 

между 
на-

Фиг. 46 
близость на приемника; 
може да се инсталира за 
лЪма сигурность единъ 1специа- 
ленъ гърмоотводъ камбанка (фиг.
46) или пъкъ ограничители на на
прежение съ инертенъ газъ (фиг.
47) при наличностьта на който 
ключътъ антена-земя става изли- 
шенъ, тъй като преди още напре
жението на антената да стане опа_ 
сно за апарата или хората, то би 
ва отведено.
11. Безпаразитни приемни антени 

Въ градоветк смущенията дъл
жащи се на разни електрически 
уреди като мотори на асансьори, 
вентилатори, хладилници, прахо-

Ширмованъ 
„ «.антеноот- 

..........вожб...п»

•...... -........
Ширмъ Т

гумената 
пъхнатъ ме-

Ь,=290иН; Ь,= 15[1Н; Ь3 = 
15цН и Ь4 = 530|1Н.

Англия 
Западна Европа 
Южна Европа 
Югоизточна Европа 22 
Северна Европа 
ИзточнитЬ области 

Европа 
САСЩ-Канада 
Южна и СрЬдна Аме

рика 22
Бразилия 13
Африка 17
Ориента 29
Азия и Австралия 28 

ТЬзи предавания се извърш- 
ватъ въ продължение на цЬлото 
денонощие, или съ други думи 
всЪки петь минути започва едно 
предаване на чужди езикъ. Обик
новено 3 отъ тЬхъ се намиратъ 
едновременно въ етера, а въ глав-

добрението на . 
възможности за добиване

|оив.т по ечнтетичечъ пжть, въпрЬ 
I ки всички трудности, които из- 
[ никпатъ отъ военновременната 

_ . --- . ------- ’—, че добива
I на синтетични горивни материали 
| произвеждани отъ каменни вж- 

глмща. задовопяпз за сега напъл
но консуматпнитК нужди на Гер- 
•лччнч, Защото върховенъ законъ, 
за отговорнит! ржководни сто
пански кржгове, еда се 
ватъ най-рационално 
изводствен-! възможности, 
ни предлагатъ наличнитЬ 
това военно време сурови

■ риели. Б. Пр.

НтАвтотран- 
$ асформаторъ 

: дВ-ШфНЪ;

! Смутително 
поле

4 »■ Вътрешна
антена

Кабелътъ. койтс^се употребява На фиг. 51 е показанъ другъ 
за антеноотводъ трЬбва да бжде единъ начинъ чрезъ уравновесена 
здравъ, еластиченъ и лекъ. Диа- ■ линия, за да се получи едно под- 
метърътъ му да бжде малъкъ, за 
Да не указва голямо съпротивле
ние на вкгьра, а изолацията му

| издържлива на атмосферните влия 
ния. Обикновено, той се състои 
отъ единъ здравъ металенъ про- !теноотвода пре; 
водникъ, заобиколени отъ единъ I навитъ подобно

ходящо нагласявано на импендан- 
са между антената и радиопри
емника. При него се употрЪбяватъ 
трансформатори съ отдилни пър
вична и вторични намотки, а ан- 
теноотвода представлява двойно

> на шнуръ кабелъ.

видъ голямата чусствитолность I двата 
на съвременните рчдиоприемн*. | Че 
ци При по-големъ кацатиетъ ча------
губите се увеличаватъ чувстви- , включването 
телно и приемането става аного 
слабо,

ОБЪДЪ
12.30 Траурна музика.
13.15 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
13.30 Траурно музика.
КРАЙ.

смукачки. трамваи, телефони, 
електрически звънци, медицински 
електрически уреди и др. сж тол
кова силни, че требва да се взе- 
матъ специални мерки противъ 
тЬхъ, за да се намали влиянието 
имъ върху антената. Полето въ 
което се проявявать тези смуще
ния обикновено со ограничава въ 
непосредствена близость на са-

феинъ що бждо твърде скжпъ. 
Очаква со, че той ще можо да 
бждо употрЕбенъ и при пригото
вляването ни кафо-заместитолитЬ.

(ВНЕ)

Умниятъ но вЬрва на всичко 

Що чуо, но прави всичко що мо- 
ЖО1 но Иззва всичко що знае» 
но харчи всичко що има.

Лаватсрь

ГОРИВО ЗА МОТОРНИ КОЛИ И 
ЗАХАРЬ ОТЪ ДЪРВО

Днесъ една отъ особените за
дачи на химията е проучване и 
използуване н-з богатствата, които 
дървото крие въ себе си като су- 
ровъ материалъ за индустрията, 
за да направи отъ този, така мал
ко цененъ досега материалъ, та- 
къвъ съ редка стойности. Отъ го- 
лЬмо значение въ тази область е 
откритието за добиване на захарь 
отъ отпадъците и дървените три- 
ци. Главните съставни части на 
първото и особено целулозата, 
могатъ подъ въздействието на 
минерални киселини да се пре- 
вьрнатъ въ така наречената гроз. 
доза захарь, а слеаъ сЬерментира- 
нето на целулозната захарь може 

I да се добие и алкохолъ. По-ната- 
тъкъ отъ дървената захарь. съ по_ 
мощьта на хлебна мая и като се 
добавятъ определени хранителни 

{и минерални соли, може да се 
I добие по биологиченъ пжть хра- 
нителенъ поодуктъ, който съдър- 

1жа около 50% белтъчни веще
ства. Стойностьта и полезностьта 

I на този новъ продуктъ е не по- 
; малк3 отъ тази на соените банич- 
ки и други сладкиши. За доби
ването нз дървената заахрь не е 
нуждно да се подбира’ особено 
качество иЛи видъ дърво, защото 
фабриките 3д производство на 
дървена захаоь гж пр-способили 
тлка своитК инсталации и пооиз- 
осдство, че могзтъ Да се употре. 
бяватъ за добива на целулозната 
захарь всекакзи дървени отпадъ. 
ц.« или трици, безъ д3 се почув
ствува некакза разлика въ каче
ството. При това положение и ко 
стуемите пооиззодствени разно
ски се свеждатъ на едно сравни
телно низко ниво. Относно сми
сленото и стопанско използуване 
на дървените отпадъци, се е ра
ботило цели 200 години, но едва 

' въ последно време сж постигнати 
| задоволителни резултати. Въ ре- 

целото течение отъ бр. 219 до бр. зултатъ на новоткрития начинъ за 
268 — общо целатд годишнина зд I получаване нз алкохолъ и горивни 
155 лева течности За моторните коли отъ

---------  »--------- _ заели
по-

Мнрго важно е заземляването 
На ширма, тъй като въ противенъ 
случай ширмътъ е излишенъ. Мо
же да се използува заземителя 
На самия радиоприемникъ.

___________ __________________ Край

опити за добиване на синтети-

го повече.

Фиг. 49
ното поле действува върху ширма 
и индуктираната въ последния 
е. д. сила се отвежда въ земята. 
Този начинъ. обаче, ле явява не- 
удобенъ, поради обстоятелството, 
че антенния кржгъ съставенъ отъ 
антенната жица, антеноотвода и 
заземителя се явява въ дерива
ция на капацитета антеноотводъ- 
ширма и една часть отъ прихва
натата отъ антената емергия се 
прехвърля въ ширма,  ото тамъ 
— въ земята. Този-загуба е тол
кова по-голЬма, колкото капаци
тета антеиоотводъ-ширмъ е по-го. 
Ломъ, въ сравнено сь капацитета 
На антената. На практика се прие
ма този капацитетъ да не надми
нава 30 м.м. Р/метърь и то за 
но /лного дълъгъ антеноотводъ, лаборатория 
Въ тЬзи граници загубитЬ, кпито 
се получаватъ сж бозъ зидиенио 
за

Миналогодишното 
вестника съдържа:

Радио техника—теория н прак
тика, пъленъ курсъ.

Характеристики на европейски- 
тЬ и американските радиолзмпи 
отъ всички серии и видове съ по. 
дробни и пълни таблици.

Радиопоправки __  подробенъ
практиченъ курсъ.

Електроакустични инсталации 
(курсъ) за радиофициране учи 
лища, площади, модерни жили
ща и др.

Високоговорители (курсъ).
Кпкъ да настроимъ нашия 
перъ (курсъ).
Измервателни уреди въ радио 

техниката.
Анодни батерии.
Устройство, действие, палено н 

подържане на оловните акомула- 
тори.

Изпробване на раднолампитЬ.
Повреди въ постоянните съпро

тивления на радиоприемниците.
Рсжимъ на лаАшите въ радио

приемниците.
Цокли на радиолампи.

Борба съ радиосмущенията.
Практиченъ осцилаторъ за на

стройка.
Високоговорители.! уредба.

ПРЕДАВАНЕ ПОГРЕБЕНИЕТО НА 
НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЬ 
БОРИСЪ III.

Маслодайната фабрика 
,“*^г7л напоследъкъ 

за до- 
синтоти- 

„На- 
ционалъ Тиденде’ опитите били 
сполучливи и производството на 
кофеин» о зопочнзло оь опитната 

. , я на фабриката. Въ
случая со касао за одно произ
водство само зд времето нл пой 

приеманото, като с-3 има пред, ната, тъй като синтотичниятъ ко'

антеноотводъ. който прихваща 
’ колкото е възможно по малко отъ 
смутителната енергия. Това раз
решение, обаче, на практика пред

ставлява известни трудности, кои
то сж свързани най-вече съ ан
теноотвода.

Обикновенно антеноотпода се 
прави ширмованъ. като ширма му 
се заземлява (фиг. 49). Смутител.

Аитена
, Заслонявада 

ламарина 
На"покрива

||пширмъ Г 
Пприемникъ

я'3емя

------ 1 последни типа ширмовки.
Често пжти, за Да се нама- 

лять загубитЪ. прибегва се до 
---------- о на единъ автотран- 

сформаторъ между 
антеноотвода, < 
намаление на 
следъ това съ другъ 
сформаторъ, включенъ 
антеноотвода и приемника, 
прежението се отново покачва 
за Да задействува последния 
(фиг. 50). АвтотрансформаторитЬ 
сж затворени въ специални шир- 
мовани кутии, които ги. пред- 
пазватъ и отъ атмосфер-.ить вли
яния. За срЬднитЬ вълни първич
ната намотка Ь1 требва да има 
сдна самоиндукция отъ Г65 мН; 
а вторичнатаЬо — отъ 10 мН. На
мотката 1л може да има само
индукция отъ 140 мН, а Ьд —>10 
мН. Антоноотвода може Да има 
дължина отъ 15 до 120 метра.

Днесъ то предава 
дневно на 47 езици.

На 30 януарий 1933 год. гер
манското радио си служеше съ 
10 предавателя. Днесъ, освенъ 
предавателите на Райха, то при
тежава 22 предаватели на дълги, 
срЬдни и кжеи вълни, които раз
пространявал» изключително пре
давания за чужбина. Освенъ това 
то си служи за своитЪ нужди въ 
чужбина понякога ,съ 80 други 
предаватели въ Райха и окупи
раните страни и области.

На 30 януарий 1933 год. радио- 
разпръсквателната служба преда
ваше четири пжти дневно новини 
и съобш.ения. Днесъ, покрай 9 
предавания на новини въ рам
ките на програмата на Райха, 
извършвал» не 
осведомителни 

чужбина, които 
така:

СОФИЙ
СЕсопие, Варна и 

Стара«3агора
Траурна седмица на 
Радио София и дру
гите български пре; 
даватели по случаи 
смъртьта на Негово 

Величество“ Царь 
Ворисъ III

Радио София, Скопие, Варна 
Стара Загора що предавал» 
големи изменения въ програмата 

си.

Полезниятъ коефициенл» на 
видъ антеноотводъ не се разли- , 
чава много отъ предишния, като \ 
има по отношение на него само • 
едно предимство, че"1 е по-не- 
чувствителенъ къмъ индуктивните 
интерференции). Могатъ дз се 
употребял» следните стойности:

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
12.15 Изъ оперите на фонъ Ио- 
несъ и Суливзнъ.
СОТАНСЪ 443.1 м.
7.25 Швейцарска популярна му
зика.
12.00 Лека музика.
13.05 Изъ известни опери.
18.30 За всички и за всЪки.
21.20 Популяронъ концертъ.
21.00 Ехо ол» 44 празчикъ 
на Швейцарските музиканти.

течности 3» моторните коли 
__________________ I дърво, въ Германия сж со 

НОВЪ НАЧИНЪ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ I со^иозно 3° °=3^-Рението и 
НА ПРОВОДНИЦИ_ | добрението на производствените

‘ | възможности за добиване на го-
Изнамеренъ е новъ начинъ за 1 

заваряване на отделните частици 
на електрическите проводници, • н„квать отъ 
който прави излишно допълните.! Р6стлчолча. и вьпоЬкн, 
ното заваряване на I
места. Този начинъ е 
удобенъ за заваряване 
ци отъ медь, бронзъ, 
медь и стомана. Предназначени
те за заварявано неща се слагал» 
едно върху друго въ цилиндрич
ната керамична камера на единъ 
уредъ. Заваряването става чрезъ 
въздействието на съпротивление 
н3 тока. Самото заварявано трае 
Не повече отъ 0.3 секунди.

ВЕЧЕРЬ
19.30 Траурна музика.
20.30 Т^уно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини.

21.00 Траурна музика.
23.00 КРАЙ.

РАДИО СКОПИЕ

18.00 Траурна музика. 
20.50 Съобщения.
РАДИО ВАРНА 235.1
12.45 Траурна музика.
13.30 Съобщения.

' СТАРА ЗАГОРА 214/2/1402
19.30 Траурна музика.
13.12 Съобщения.
БЕРЛИНЪ КтСИ ВЪЛНИ:
7.00 Германска народна музика.
7.10 Утриненъ концертъ. 7.45 За- ; 
бавна музика. 8.15 Симфониченъ ] 
концертъ. 12.50 ПЬсни отъ Л;сд- 
вигъ ванъ Бетовенъ. 13.00 06=.- 
денъ концертъ. 14.15 Симфони
ченъ концертъ. 15.30 Чудесни ме
лодии.

ШйТиййГтй 
на в-къ „Радио-свЪтъ“

Противопаразитни инсталации. 
Упражнения по електротехника. 
Кгкъ става откриването на черня 

радиостанции.
Конспекти за изпити на заваре

ните радиотехници.
Схеми на радиоапарати и много 

други статии съ интересенъ ради 
отехнически материалъ.

Редакцията доставя комплектъ

въздушенъ слой, 
тржба, въ която 
талния проводникъ, се държи от
далечена отъ него посрЪдствомъ 
специални кржгови отдЬлители, 
Подобенъ кабелъ съ външенс» ди- 
аметъръ 12 мм. има капацитетъ 
около 20 м. м. Р/м., а съ диаме- 
търъ 6 мм. — 30 м.м.Р/м.

Ширмътъ, въ който е пом!>- 
стенъ кабела, обикновено пред
ставлява една метална тржба, об
разувана отъ метална лента,* на
вита въ форма На спирала или 
нЬколко метални жици разполо
жени по дължината ' —
Най-добрата ширмовка, 
ваща еднакво за всички 
со получава при комбинация

Сполучливи <-------
ченъ кофеинъ въ Дания

въ Аа.
за

ВЕЧЕРЬ
18.30 Траурна музика.
20.30 Точно

календаръ,
та, новини.

21.00 Траурна музика.
23.00 КРАЙ.

РАДИО ВАРНА
13.45 Съобщения.

-лБЕРЛИНЪ __  КЪСИ ВЪЛНИ:
-у7.00 Германска народнп музика.

7.10 Утриненъ концертъ. 7.45 
Забавна музика. 12.00 Популяренъ 
концертъ. 14.30 За всЬкиго по 
нЬщо. 15.30 Вилхелмъ Хьоне пЪе 
пЬсни съ китара. 19.15 Популярна 
музика. 23.00 Интересна музика.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
10.40 Младиятъ Себастиянъ
Георгъ Бьонъ   концертъ 
пиано.

«г. 13.00 Свежи пЬсни. 
френски, немски.
14.25 Четиридесети
„Царицата на Чардаша"
Калманъ.
20.00 Концертъ

стъръ.
4 СОТАНСЪ 443.1 м.

7.10 Валсове отъ ’

Усъ"7.25 „Промотой „• упертюра 
Ботовснъ.
11.15 ПЬсни отъ Шубортъ. 
манъ к Листъ.
12.15 Швейцарски войнишки 
шово.
12.30 Лека музика.
12.55 Любими откжелоци.
16.40 Танцова музика.
20.05 Лока музика.



Стр. о- - Бр, 306 == .РАДИО-СВЙ?Ъ-Е= Бр. 306.И ДИО-СЯЬТЪ'М Стр. 4
НАУКА И ЖИВОТЪ

радиоорке-на *.

септемврий

лЪсни.
на

нана на

м.

Анкара•?>

9465 кц. 20 кв. I кц.

19.74
изп.

25.31

и

ПЪсни оть Вернардъ Сеид- Испания25.54 11745 кц. 50

31.62 м. 9492 кц. 10 кп.

Япония кв.
кв.мла-

Б. Пр. ЧйХНЯИталияНаучни открития Прага — 473 м. 633 кц. 1*20 кп.
Римъ кв.

получавалъ най- НА ДЪЛ-

на
СРЬД-

60 кв.кц.

| Парижъ841 кп.

Ромонякв.

Брашовъ—1875 м. 160 кц. 150 кв.

31.51 кв.

Италия кц.
о

ония, които

СнЬжно-бЬло сладко веще
ство отъ черни вжглища

кв.
кв.

18.50 Малъкъ концерти за 
дежьта.

нК- 
голЬма 
Питани

Турция
16.33 м. 18300 кц. 60 кв.

19.74 м. 15200 кц. 20 кв.

31.70 м. 1

за
единъ <

Германия
Берлинъ1571 м. 191

кв.

СУТРИНЬ

7.00 Траурна музика.
7.05 Новини.
7.45 НРАЙ

чужбина. Фалбергъ, 
прекарва

16.84 м. 178.10 кц. 25
19.70 м. 152.30 кц. 25 кв.
25.40 м. 11810 кц. 25 кв.
25.51 м. 11760 кц. 25 кв.
30.52 м. 9880 кц. 30 кв.
31.13 м. 9635 кц. 25 кв.
49.30 м. 6085 кц. 25 кв.

21.00 Траурна музика. 
23.00 ИРАЙ.

РАДИО СКОПИЕ
19.30 Траурна .музика.
20.50 Съобщения.
РАДИО ВАРНА 235.1
18.30 Траурна музика.
13.30 Съобщения.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
13.35 Траурна музика.
12.40 Съобщения.
БЕРЛИНЪ КЖСИ ВЪЛНИ:
7.00 Германска народна
7.10 Утриненъ концертъ.

ОБЪДЪ:
12.30 Траурна музика.
13.15 Точно време, прегледи 

събитията, новини.
13.30 Траурна музика.
КРАЙ.

ОБЪДЪ
12.30 Траурна музика.
13.15 Течно време, прегледъ 

събитията новини.
13.30 Траурна музика.
КРАЙ.

ОБЪДЪ
12.30 Траурна музика.
13.15 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
13.30 Траурна музика.
КРАЙ.

ОБЪДЪ
12.30 Траурна музика.
13.15 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
13.30 Траурна музика.
КРАЙ.

|_7
СОФИЯ 

Скопие, Варна и 
Стара>3агора

СУТРИНЬ
7.00 Траурна музика, 
7.05 Новини.
7.45 КРАЙ.

СОФИЯ
СКохше, Варна и 

Стара^Загора 
СУТРИНЬ

7.00 Траурна музика.
7.05 Новини.
7.45 КРАЙ.

РАДИОПРЕДАВАТЕЛИ 
ГИ ПЪЛНИ

Франция
— 1648 м. 132 кц. 80

мя!
| § септемврий

СОфИЯ 
С&опие, Варна и 

Стара»3агора
СУТРИНЬ

7.00 Траурна музика.
7.05 Новини,
7.45 КРАЙ.

презъ последните години 
значение — ,

Електрическата | пицитЪ. Термити

човЬкъ, 
за ДРУ-

утъ ми- 
ШубертъВЕЧЕРЬ

18.30 Траурна музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини.

дърво ще бъде незамЬ- 
и сяч- 
дърво 

правятъ бетонни 
после се раз- 

отново. 
и стъл-

Искашъ ли до 
кого? Облечи 
влость.

| е същевременно по-здрав
I него, „дървеното жолЬзо' 
день Що замЬсти мотала пъ иЬ- 
кои кленово на индустрията и

...[ЧЕТВЪПЬКЬ
| <§) септемврий

НОВО ОТКРИТИЕ ВЪ ОБЛАСТЬТА 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ОБЕЗПРА

ШАВАНЕ
Премахването на прахъ, димъ и 
мъгла о отъ гол!мо значение

стопанството и здразословно- .
състояние. Обезпрашаване се 1 това се оформя

ЕВИ
1О септемврий !■

позноешъ 
го ВЪ

който
гитЙ.

Лоши хора нЬма —- лоши см
ги поддържал».

Хюго

ВЕЧЕРЬ
18.30 Траурна музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегпедъ на печата, 
новини.

21.00 Траурна музика.
23.00 КРАЙ.

Римъ — 421 м. 713 кц. 120 кв. 
Милано — 369 м. 814 кц. 50 кв. 
Римъ — 245 м. 1222 кц. 100 кв.

Токио 19.79 м. 15150 кц. 50 кв.
28.48 м. 10335 кц. 20 кв.
31.47 м. 9533 кц. 50 кв.
39.95 м. 75.10 кц. 50 кв.
49.22 м. 6095 кц. 50 кв.

31.30 м. 9585
31.35 м. 9570 кц.
31.41 м. 9550 кц. 25 кп.

м. 9520 кц. 25

, РАДИОПРЕДАВАТЕЛИ НА 
НИ ВЪЛНИ

СОФИЯ
СЕсопие, Варна и 

СгарагЗагора

НА «СИ, СРЕДНИ И ДЪЛГИ ВЪЛНИ
Швейцария

Бсромюнстсръ — 540 м. 556 кв. 
100 кв.

I Сотгнсъ — 443 м. 677 кц. ЮОкв.
’ Хьорби —265 м. 1131 кц. 100 кз.

>аурна музика.
>АЙ.
радио скопмг

18.00 Траурна музика.
20.50 Съобщения.
РАДИО ВАРНА 235.1 м.
19.30 Траурна музика.,
13.30 Съобщения.
СТАРА.ЗАГОРА 214/2/1402
13.12 Съобщения..
13.50 Траурна музика.
БЕРЛИНЪ къси вълни
7.00 Народни германски песни.
7.10 Утриненъ концертъ. 10.00 Фа
милията Фрьолихъ и Илзе Обригъ 
пЬятъ и разказватъ.
БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
14.40 Отъ вълна на вълна около 
свКта.
16 00 
мамъ.
СОТАНСЪ 443.1 м.

Ватикана
Ватикана 16.82 м. 17840 кц. 50 кв.

19.84 м. 15120 кц. 50 кв.

Сърбия
БЬлградъ 25.56 м. 11735 кц. 50 кв.

Франция
I Перижъ — 432 м. 695 кц. 120
■ Лионъ — 463 м. 643 кц. 1С0 

Мадридъ 30.43 м. 9860 кц. 20 кв. ■

използуваните 
Открито било, 

три въздушни 
надъ земната кора, които , 

I К.У1АП1.О М.
72.25 Руска Музика.

1 на една височина ! 12.15 Шопенови мелодии, 
280 клм. надъ зем- 112.30 Концертъ.
гтк | 1Й.*»П ААмпг.1/«- 1/1

Унгария ; Унгария
Будапеща 19.52 М. 15870 кц. 6 кз. 1 Буда-Пеща — 549 м. 546 кц. 120 кз. 

32.82 м. 9125 кц. 6 кв. •

100 кв.
100 кв.

592 кц. 100 кв. I
100 кв.
100 кв. |
100 кз. | 

1С0 кв. I
100 кп.

1031 кц.
100 КВ.

музика.
7.45 За

бавна музика. 17.00 Стар-: маршо
ве — нови войнишки песни. 20 00 
Оперетна музика. 23.00 Забавна 
музика.
БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
ПЕТЪКЪ 12.40 Популярни 
СОТАНСЪ 442 м.
7.25 Лека музика.
12.30 Популяренъ концертъ.
13.15 Симфония И’ 4 
ньоръ „Трагичната’ отъ 
19.00 Лека музика.
21.20 Концертъ на инструментал
ния оркестъръ на радио Швей
цария.

енъ Боаие.
19.40 Концертъ 
стъра.
СОТАНСЪ 443.1 М.
7.25 Утриненъ концертъ.
12.55 Първо деейтвие- отъ опера 
та „Мадамъ Бътерфлай" отъ Пу- 
чини, изп. Миланската скала.
19.40* .БЬло и черно", фантазия 
отъ Жакъ Роланъ.

13 ГОДИШЕНЪ КОМПОЗИТОРЪ
Единъ отъ най-младите герман

ски композитори о Хансулрихъ 
Райкъ, който о родонъ прозъ 1929 
г. въ едно малко градче но из
точна Прусия. Същиятъ о напи- 
салъ много хубава оркестрооа 
вариация на народната пЬсонь 
„Единъ ловоцъ отъ „Курифалцъ", 
която иъ скоро време що бъде 
изпълнена отъ Кьонигсборгската 
филхормония.

Финландия
Лахгн — 1807 м. 166 кц. 220 кв.

Турция
Анкара —1621 м. 183 кц. «20 кп.

КЦ = цикоцикли т. е. 300,000 
I р :здЬлено на дължината на пъл

ната на съответния предзватель.
КВ = киловата т. е. мощнссть- 

I та на радиопредавателя.

кв. 
кз. 

Марсилия — 400 м. 749 кц. 1СО кз. 
Тулуза — 387 м. 776 кц. 120 кв.

• Стрззбургъ — 349 м. 359 :<ц. 80 кп.
! Ренъ — 289 м. 1040 кц. 12013.10 Да се смЪеме съ Маркъ 

Твенъ! '
13.20 Изъ репертоара на Люси- |

Франция
Парижъ 16.84 м. 17810 кц. 25 кв. ■ 

16.88 м. 17770 кц. 25 кв. ' 
19.69 м. 15240 кц. 10 
19.83 м. 15130 кц. 25 кп. I 
25.24 м. 11885 кц.. 12 кв. 

25.61 м. 11715 кц. 12 кв. 
кц. 25 кв. 

25 кп.

ВЕЧЕРЬ
18.30 Траурна музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини.

21.00 Тра,
23.00 КР/

Германия
I Берлинъ— 357 м. 841 кц. 
! Щутгартъ — 523 м. 574 кц. 
■ Виена — 507
Кьолнъ —■ 456 м. 658 кц.
Мюехснъ — 405 м. 740 кц. 
Лайпцигъ — 302 м. 765 кц. 
Хамбургъ — 332 м. 904 кц. 
Бреслау — 316 м. 950 кц. 
Кьонисбсргъ — 291

Германия
РАДИОПРЕДАВАТЕЛИ НА КЖСИ

ВЪЛНИ
Берлинъ 16.89 м. 17760 кц. 50

19.56 м. 15340 кц. 50 кв.
19.63 м. 15280 кц. 50 кв.

152000 кц. 50 кв.
19.85 м. 15110 кц. 50 кв.

м. 11855 кц. 50
25.41 м. 11800 кц. 50
25.43 м. 11791
25.49 м. 11770 кц. 50
25.54 м. 11745 кц. 50 «а. ,

. 31.88 м. 9560 кц. 50 кв. 1
31.45 м. 95.40 кц. 50
49.35 м. 6079 кц. 50
49.42 м. 60.72 кц. 50 кв.
49.03 м. 6020 кц. 50

дрове/. Отъ пресованото 
/логать да со 
куфрвжи, които 
глобяван» и монтиран» 
Подпорни стълбове, греди

..... .. мотан» да со изработ- 
» пресовано дърво-.

АРХИМЕДЪ
Сиракузкиятъ тиранинъ Жеронъ 

се съмнявалъ, че неговиятъ зла- 
тарь, при изработката на корона
та му, е смЬсилъ златото съ дру
ги метали. Затова се посъзетвалъ 
съ Архимедъ, който му билъ род
нина. Архимедъ дълго мислилъ, 
какво би могло да со направи, за 
да се премери златото, безъ да 
се топи сплавътъ и поврежда коро
ната, обаче, не успЬвалъ да на
мери разрешение на въпроса.

Единъ день, както билъ въ ба
нята, открилъ физическия за- 
конъ за специфичното тегло на 
тЬлата и въ екстазъ отъ своето от
критие забравилъ че е голъ,излЬ 
зналъ отъ банята и тичайки изъ 
улицитЪ на Сиракуза, викалъ:

„Еврика, Еврика!", което ще ка
же: „Открихъ, открихъГ

Никога не трЬбва да се довЪ- 
рявашъ на човЬкъ, който нами
ра всичко добро; на човЪкъ, 
който намира всичко лошо, а 
особено на чозЬкъ, който е рав- 
нодушенъ къмъ всичко.

Лаватеръ

РАДИО СКОПМ*
18.00 Траурна музика.
20.50 Съобщения.
РАДИО ВАРНА 235.1 м.
12.15 Траурна музика,- 
СТАРА.ЗАГОРА 214/2/1482 
19.30 Траурна музика.
12.40 Съобщения.
БЕРЛИНЪ КгКСИ ВЪЛНИ:
7.00 Германски народни п!сни. 
7.10 Утриненъ концертъ. 8.15 Опе 
ратвнъ концертъ. 1030 Мелодии 
отъ операта „Графъ фонъ Люк- 
сембургъ". 11.45 П&сни отъ Грип» 
и Фритцъ Юргенъ, изп. Ема 
Щтолъ. 12.00 Концертъ на Бер
линската филхармония, 13.00 ОбЬ 
день концертъ. 14.15 Оператенъ 
концертъ. 23.00 Стари маршове— 
нови войнишки пЪсни.
БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
11.15 Музика на Офенбахъ.
12.40 Забавенъ концертъ.

се смЪеме съ

.ДЪРВЕНО ЖЕЛЪЗО”, КОЕТО ЕI практическия животъ. Требва, да 
ПО-ЛЕКО ОТЪ | се отбележи, че преди пресова

нето дървото може да се офор
ми много лесно, така че и про- 

успК- I цесътъ на обработката на новата 
ппс- материя се-опростява съвършено.

„Дървеното желЬзо" ще може 
да замести желязото въ редица 
части на мебелната индустрия. 
Отъ новата материя ще могатъ 
да со изработвал» дръжки за 
врати, прозорци, панти за сячщи- 
тЬ, вагони и авто/лобилни каро- 

« серии. Въ мелници, млЬкарници 
и химически лаборатории пресо
ваното г':— ■ -—п-

ядатъ. < нимъ материалъ за уреди 
. изра- ' 

,дървено желЬзо"из- 
кгр., докато смщо 

приготвена отъ 
I. Н(- ------

Благодарение на многобройнитЬ 
субстанции, отъ които се състо
ял», вжглищата ся? нЬщо чудно
вато. Тяхната голяма стойность и 
значение обаче со състоятъ въ 
това, че тЬ сак способни на все
възможни преобразования, 'хдинъ 
отъ страничнитЬ произведи при 
преработката имъ, катранътъ, се 
указа като едно вълшебно сред
ство. следъ като химията успЬ да 

(разкрие една следъ друга него- 
: внтЬ тайни презъ последнитЪ пет 
!дгсеть години. Въ използуваното 
на катрана, германската наука за
ема първо &Ьсто,

Къмъ голямото семейство на 
катрана принадлежи едно вещо, 

[ство, което е много странно въ 
! нЬкои отношения. То е захари- 
[ нътъ. Преди да бя;де открито, си- 
!гурно всЪки неспециалистъ би се 
, усмихналъ, ако чуеше, че, въ кат
рана, този черно-мръсенъ, мазенъ 

| и не миришещъ на рози про- 
! дуктъ се крие нЬщо, по-сладко
■ отъ захарь и бЬло и чисто като
■ невинностьта.

Захаринътъ е едно >ерманско 
откритие. Онзи, който го откри, 
бЬше единъ роденъ въ 1850 годи
на въ Тамбовъ германски химикъ, 
Константинъ Фалбергъ. следвалъ 
въ Лайпцигъ и починалъ презъ 
1910 година въ Насау. За съжде
ние и тукъ имаме единъ отъ слу- 
чаитЬ, когато единъ творчески на- 
даренъ човЬкъ е принуденъ да се 
прояви въ " “
следъ като прекарва известно 
време въ германската индустрия, 
отива въ Америка и става до- 
центъ въ университета Балтиморе. 
При своитЬ научни занимания, той 
се е натькналъ въ 1878 год. на 
едно сладко вещество въ катра
на, което той назовава, поради 
приликата му съ основнитЪ за
харни съединения, захаринъ. За- 
върналъ се въ Германия, той съ
здава въ 1886 година, заедно съ 
единъ свой сродникъ, първата 
германска фабрика за захаринъ 
въ Магдебургъ.

Онзи, който е 
много тройка въ училището що 
се ужаси, когато чуе неговото на
учно название, което гласи „орто 
сулфамидобензокиселанхидритъ". 
Яроизведенъ отъ катрана на ка- 
меннитЬ вмглища, той образува 
малки, напълно безцветни и безъ 
ароматъ ’ игли.

Многократно п’о-сладъкъ отъ 
цвекловата и тръстикова захарь 
той нЬма абсолютно никаква хра
нителна стойность. Тамъ, кмдето, 
обаче Не се касае за хранител- 
ность, този дериватъ на катрана 
е едно чудно срЬдство съ много
странна приложимость. Той о на
пълно безвреденъ и напуща хрО“ 
носмилателния апарати напълно 
нспромЬненъ. (ВНЕ).

Най-съвършонъ о оня 
о ной-полозонъ

ВЕЧЕРЬ
18.30 Траурна музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини.

21.00 Траурна музика.
23.00 КРАЙ.

РАДИО СКОПИЕ 
18.00 Траурна музика. 
20.50 Съобщения. 
РАДИО-ВАРНА 235.1 ,
13.30 Съобщения.
12.45 Траурна' музика.
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402 
13.12 Съобщения.
13.35 Траурна музика.
БЕРЛИНЪ КЙСИ ВЪЛНИ:
7.00 Германски народни пЬсни. 
7.10 Утриненъ концертъ. 7.45 За
бавна музика. 8.15 Оперени кон
церти. 9.30 Музика, която всъки 
познава. 14.15 Оперенъ концертъ. 
БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м. 
13.00 Войнишки пЪсни.
16.00 Часъ за раненитЬ.
СОТАНСЪ 443 м.
7.725 Утриненъ концертъ. 
12. 30 Лека музика.
12.55 Изъ опери.
19.40 Музикаленъ кинопрегледъ.

ЕЛЕКТИЧЕСКО ЕХО ОТЪ 280 КЛМ. 
ВИСОЧИНА

Проучването на електрическото 
състояние на йоносферата е 
станало възможно едва тогава, 
когато се откри, че последната 
влияе върху електрическите вълни 
като медиумъ на пречупване и 
при известни условия, когато елек 

I трическитЪ вълни падать върху 
йоносферата отвесно безъ да биг,- 
датъ рефлектирани отъ последна
та. И така се образува електриче. 
ското ехо. При проучвано на то
ва явление еднд радиоприемател- 

I на станция била поставена много 
, близо до единъ радиопредава

тел^ На първо време радиопре
давателната станция, която преда
вала известенъ знакъ, се чувала 
нпправо, но следъ време се чуло 
и електрическото ехо на радио- 
вълнцтЬ, което идвало отъ високи 
тЬ въздушни пластове. За височи
на отъ 100.000 клм. рефлекцион- 
ниятъ интервалъ на електрическо, 
то ехо възлиза на 1/1500-ча часть 
отъ секундата. Споредъ този ме- 
тодъ ся? правени опити въ радио
станцията при Кохелъ, Германия, 
кя?дето-е първата наблюдателна 
станция за подобни проучвания 
пъ Райха. Рефлекционниятъ интер- 
палъ на електро-ехото не е вина
ги еднакъвъ. Той зависи отъ сте- 
пеньта на йонизацията на въздуш
ните пластове, а ся?що така и на 
фреквенцията на 
въ случая вълни, 
че С|Т?щесгвуватъ 
пласта 
еж силно йонизирани. ТЬзи три 
пласта ся? отделени помежду си 
и се намиратъ 
отъ 110,200 и 2_

I ната повърхность.
ЩРАУСЪ

. \ Когато мелодиитЬ на царя на 
у валса започнали да завладяватъ 

целия светъ, Щраусъ получава по
край другите почести различни 
подаръци. Така напримеръ единъ 
фермеръ отъ Южна Африка му 
подарилъ една щраусова птица. 
Композиторътъ незнаейки, какво 
да прави съ нея, я подарилъ 
зоологическата градина въ Шьон- 
брунъ. Когато екзотичната птица 
загинала не много следъ това, 
Щраусъ казалъ съ съжаление: 
„Щраусътъ не можа да понесе 
това, че безъ да е сторилъ нЪ- 
кому зло, беше затворенъ въ клет
ка, докато другиятъ Щраусъ, кой
то завъртЬ главите на мнозина съ 
своята музика може да се дви
жи свободенъ." Б. Н. Е.

А I „ДЪРВЕНО ] 
1- ПО-ЗДРАВО И ПО-ЛЕКО 

ЖЕЛЬЗОТО 
| Следъ дълги опити едно вюр- 
твмбергско предприятие е } 

за стопанството и здравословно- !ло Р>а пресова дърво, което пре- 
то състояние. Обезпрашаване се ■ това се офор/ля въ желани 
прилага пъ електрическите цен- | предмети. Новата /латерия, която 
трзли, пъ фабрики за варь и ци- I се добива отъ пресоването на 
меитъ и при течните мъгли които ‘ дървения /латериалъ има отлич- 
се образуватъ оть газовете на 1 ни свойства. Тя е пъргава, из- 
кзменните вжглища. Между тех- , държлиса и здрава. „Дървеното 
ническите методи за обезпраша- [ железо’ издържа удари и ат- 
ване презъ последните години е : мосферни влияния. То е леко на 
добила голЬмо значение елек- [ тегло и но со поврежда въ тро- 
трофилтрацията; Електрическата I лиците. Термити но могатъ да го 
поляризация на прашинките е отъ | посреждатъ нито да го 
значение за прехвърлянето имъ ' Дръжка за вагонна врата, 
отъ единъ електродъ на друп». ботена отъ 
Т»зи прашинки получавал» уско- държа 5,000 
рено движение въ нехомоген- . такава дръжка, 
ните електрически полета и па- , металъ, со скжсва. Неговата мате- Подпорни стълб 
датъ въ форма на кълбо върху ; рия ще има многостранно при- °и1Ча Щ° могат 
електродите на електрофилтъра. ■ лежеиие. По-леко отъ жел1зото, вотъ изцЬло оть 
Въ областьта на електрическото : е същевременно по-здраво отъ 
обезпрашаване германската нау- | него, „дървеното жолЬзо" единъ 
ка е постигнала извънредно мно
го. Пр.

кв. 
кв. 

кц. 50 кв. 
нв. 
кв.
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СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
13.35 Траурна музика.
13.12 Съобщения.

се
ни-

стъръ.
12.50 Изъ ря" 
фелъ Сустеръ".

---- Г:

държавно лице)
Запитали единъ день 

пиеръ 
нитЪ »

сомиерт 
конетЬ!

и реак- 
изравнятъ 
трептящи 

въ

Съ малко умение и предпазли- 
вость, може да се успЬе да 
закропять на повърхностьта 
водата игли и то доста 
ТЬ требва Да бмдзгь

ОББДЪ
12.30 Траурна м<аика,
13.30 Точно време, прегледи на 

събитията, новини.
14.00 Траурна музика.
14.30 КРАЙ.

РАДИОТЕХНИКА 
ТЕОРИЯ 

И 
ПРАКТИКА

ВЕЧЕРЬ
1Г.30 Траурна музика.
20.30 Точно 

календаръ, 
та, новини.

21.00 Траурна музика.
23.00 КРАЙ.

прегледъ на печа-

усмлватслнитЬ 
стмпала 

да со 
ПЪ I

РАДИО СКОПИЕ 
18.00 Траурна музика. 
20.50 Съобщения.

за- ■
1реминавайки |
<ето загас- •

Обичай всички, доверявай 
нс— малцина, не увреждай 
кого.

ИЗЪ ЖИВОТА НА ВЕЛИКИ ЛЮДЕ

БАСОМПИЕРЪ
(1579—г. френски маршал- . сомпиеръ 

и държавно лице) кемъ да се
единъ день Басом- , казва тъкмо 

» какво обича повече, же- 
или конете. 
Жените — отвърналъ Ба-

— обаче, ценя ‘повече

[ токъ съ значителна сила, 
пити, съпротивленията се

!

Печатница
„СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ“, СОФИЯ 

Всслсцъ 5 —1943/1056

4Л Л)
1 Усилв.В.Ч. 1

Госпожица д‘Ентрагъ упреква
ла Басомпиеръ за гдето отказвалъ 
да се ожени за нея.

— Вие сте — казала тя — най- 
безцвЬтния и глупавъ човЬкъ въ 

• двореца!
I

Единъ пмть Басомпиеръ разго- 
варялъ съ царицата за доброде
телите на придворните дами.

— ВЬрвате ли — запитала Ма
рия де Медичи — че всички да
ми ся съ леки нрави?

— Всички! — отвърналъ 
сомпиеръ.

А азъ?
малко
Вие, I

всички!

презъ батарея- 1 стмпала. (Фиг. 162).
_____  I При старите типове приемчи- 

4 ' ци регулиране силата на приема
нето се извършваше съ специал
но съпротивление, включено въ 
отоплителната зсрига на лампата 
или пъкъ чрезъ изменение 
реакцията.

А 
-А 
Фиг. 162 

най-често се употребява при 
и

толкова 
невъзможно самопъз- : >ане силата 

| постига чрезъ изменение 
течната връзка.

Най-често, изменение на силата 
на приемането се постига чрезъ 

ул- изменение на решетъчното пред- 
т < ТОВЗ

творческо 
въ продъл- 
1 кариера* 
отъ много 

тикна

(бобина 
се дава на анода на лам-

съпротивлението 
цията могатъ да се 
честотите на двата 
крмга. *При това работи Се 
действуващата точка на реакция
та. При въртението на изравни
телното копче, въ слушалката се 
чува шумъ въ една по-тЬсна или

-777—Г""и ‘

.аЛ-Г ц
С]

нз различните 
ионосферата днесъ

> познати, така 
правимъ известни 

предсказвания, 
слушаме добро ра-

по-широка область. При по-сла
ба реакция, тази область се на
малява и то дотолкова, че може 
да вземе точковидна форма. То
зи начинъ на работа се нарича 
точковидно действие. При него 
двата трептящи крмга електри
чески ся непълно равни. Чувст- 
витслностьта и селективностьта см 
най-големи.

РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
12.15 Траурна музика.
13.45 Съобщения.

За регулиране на ширмгитер- 
! ното напрежение, се използува 
потенциометъръ, включенъ пара- 

>ешетъчния ' лелно на токоизточкика. Този 
:начинъ се прилага най-често при 
! зисокофреквентнитЬ усилвателни 
I стмпала. (Фиг. 162).
. При старите типове приемчи-

прежение 
презъ К, и 
конденсатора С, така че, между 
решетката » катода не остава Да 
действува никакво променливо 
напрежение.

Бръмчението на приемника мо
же да се дължи и на причини, 
стоящ» вънъ отъ .апарата, така 
напр., ако слушалките ся поста-

К
•т «

— запитала 
засегната.

госпожо, сте царицата

Фиг. 159 
и но требва

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
6.50 Музика изъ „Зигфридъ' —
опера. [
11.00 Концертъ На Радио-оркс- |

“ НАУЧНО-ЗАБАВНИ ОПИТИ

I _ | 15.55 Музика изъ старо време.
I 11 септгмрии 19.10 Стари и нови народни лЬс-
—------ ------------- ------- л I ни.

20.00 Концертъ на градския 
кестъръ отъ Бернъ.
21.15 Танцова музика.

съ това, че не ис- 
оженя за Васъ до- 
обратното! . . .

ЖИЙОТЪ й ТВОРЧЕСТВО НА НИКОЛА ТЕСЛА
(Продължение отъ 1 стр.) 

катъ само по повърхностьта на 
проводниците. Това явление е отъ 
особена важность както за изчи
сление на проводниците, така и 
при използване на високофрек- 
вентните токове въ медицината.

I Независимо отъ гореизброени- 
тЬ открития на Тесла, които 
иматъ най-големо приложение въ 
радиотехниката, той е далъ твър
де много и за развитието на са
мата радиотехника. Презъ 1887 г. 
немския физикъ Херцъ направи 
своето забележително откритие, 
като доказа на опитъ възмож- 
ностьта да се получатъ електро
магнитни вълни предсказани тео- 
ритично отъ Максвелъ.

Опитите на Херцъ, обаче, пред
ставляваха само чисто физически 
интереси. Малко по-късно, въ 
1891 г. когато Тесла прави свои
те опити съ високофреквентните 
токове, той веднага схваща, че 
ще може да използува своите 
куплиращи крмгове за техниче
ското реализиране на1 Херцовите 
опити. Въ 1893 г. Тесла патентира 
своя „Основенъ планъ на радио- 
техниката" съ който дава главни
те принципни положения на мо
дерната радиотехника и създава 
възможностьта да се изпращатъ 
електромагнитни вълни на неогра
ничено разстояние.

За осмществяване на своя 
планъ Тесла прави дълги опити, 
като усъвършенствува осцилира- 
щите системи, въвежда по некол- 
ко трептящи крмга, обръща вни
мание на точната имъ резонан
си0 настройка къмъ предавателя 
и приемника, включва отворени 

I снабдени съ 
> съединени©, дър 
фреквенцията. за 
нопрежението ч 

като 1

лЬмо г 
насъ е 
ваме дс 
соките 
веч© знаемъ 
радиопредаватель 
слуша 
че около предавателя 
така наречена мъртва 
що повече дори, 
дължина на вълната 
за радиопредаване 
ната йонизация на ( 
душни 
цитЬ 
въ 
достатъчно 
жемъ да < 
ложителни 
мо жемъ да 
диопредаванията.

: трептящи системи, 
I «.нтени и земно 

у.'и смЬтка за с 
значението на 
мсщностьта на предавателя 
строи специални дягови електри
чески генеротори, алтернатори за 
висока фреквенция, удвоители и 
дру.-и статични когструкции ТЬ- 
зи свои открития въ радиотохни- 

запазва въ нови 20

Той 
трептящъ 

въ решетъч- 
верига на низ.кофреквент- 

ното стяпало и настроенъ на че
стота 900 херца. При тази често
та той има много годЬмо съпро
тивление, падението на напре- 
жението презъ него е много го- 
лЬмо и то се предава на решет
ката на лампата. Всички останали 
честоти намиратъ по-добъръ 
г.ять презъ самоиндукцията (по- 
низкнтЬ отъ 900 хц) или презъ ка
пацитета (по-високитЬ). Следова
телно. филтърътъ отдЬля често
тата 900херца отъ останалитЬ че
стоти и при приемано на телегра
фни служи Да отстрани смути- 
телнитъ честоти.

При приеман© на телефония, 
обаче, тоновия филтъръ що из
кривява звука, затова трЬбва да 
со изключва.

Отстраняване самовъзбужданс- 
то въ усилватслннтЬ стмпала. 
Усилвателните стмпала притожо- 
ватъ свойството да со самовъз- 
буждатъ, когато въ приемника

Фиг. 160 
ватъ заедно съ съпротивления 
за висока честота — малки дро
сели. Въ този случай се говори 
вече За прегради на ултра кжеи 
вълни, понеж© за високата 
стота пмтя презъ дросела е 
творенъ и те, п| 
презъ съпротивлението, 
ватъ и изчезватъ.

При усилвателните < 
низка честота, поради 
буждането, с© явява 
бръмчение въ апарата.

има трептящъ или другъ подо
бен-. кр?кгъ, при кз-’.о анодната 
верига на лампата влияе върху 
решетъчната. При усилване на 
високите честоти това влияние с© 
проявява презъ вътрешния капа 
цитетъ на лампата С^а — решет 
ка-анодъ (фиг, 158). Трептящиятъ 
крмгъ 1 лежи въ решетката на 
лампата и е саьрзанъ капацитив
но посрЬдствемъ С^а и съ 
анодния трептящъ крмгъ II. По 
този начинъ, отъ усилвателно 
стмпало схемата с© превръща въ 
възбудителна Армстронгъ (Хутъ- 
Кюнъ) т. е. съ междукзпацитив- 
йо свързване (фиг. 70 бр. 280). 
Въ видоизменената схема двата 
крмга см прехвърлени отъ едната 
страна на лампата, а вмтрешния 
'капацитетъ на лампата е предста 
венъ като капцитетъ За сзьрзва- 
не.

Това нежелателно езмовъзбуж- 
дане на усилвателните стмпала на 
висока честота, може да се от
страни по единъ отъ следните 
начини:

1. Неутрализация. Бъ зависи
мости оть това, дали необходима
та за неутрализация енергия се 
взема отъ реше1ъчнс-.*а или анод
на верига, различавам© два в»да 
неутрализация: решетъчна (фиг. 
159) и анодна (фиг. 160). И два- „г____  .
Та вида иматъ обаче еднакво та достига до решетката. Това на- 
деьствие, Въ първия случей, енер I прежение се намалява, минавайки 
гията за неутрализиране се взема ' презъ К, и се дава на кясо презъ | 
оть решетъчния кржгъ 
Ь»' и

сухи. Поставянето на иглата на 
позъхностьта на водата съ рмка, 
както е показано иъ фиг. 1 е

I доста трудно, затова може Да си 
послужиме съ две извити телче-

' та. както е показано на фиг. 2, 
които телчета се измъкватъ, безъ 
да допиратъ иглата или пъкъ 
още по-лесно ще бяде. както е 
показано на фиг, 3, иглата да се 
поставя въ водата съ една вили-

' ца. Ако по гореописонитЬ начи- 
| ни не се успЬе да со закрепи иг- 
I пата на повърхностьта на водата.
1 тогава се прибягва до една ци- 
| терена книжка върху която се 
, поставя иглата. Книжката като : 
поеме вода, натежава и пвДа но 1 

, дъното, а иглата оставя на по- • 
; върхностьта (фиг. 4).

По сжщитЬ начини на повърх- ■ 
• ностьто на водата може Да со за-' 
.държи една малка мочоп или1 .. 
|н!кой другъ подобоиъ прзд/гегъ, I кота Тесла

СОФИЯ
СЬопие, Варна и 

Стара>3агора
СУТРИНЬ

и религиозна му-

бриката 
патъ.

2. Използувано на шнрмгитер- 
НИтЬ лампи. ТЬ иматъ твърде ма- 
лъкъ вмтрешенъ капацитетъ ре
шетка.анодъ, поради което реак
ционната връзка е толкова сла
ба, чо о 
буждането.

3. Включване на едно малко 
съпротивление въ решетъчната , 
верига. Съ това со отстраняватъ 
произведените трептения на уп- ' 
ра кмеи пълни, които, въ проти- 1 напрежение. Теоритически 
венъ случаи, могатъ да причинятъ регулиране може да се извърши

При приемане на 
реакцията требва да се постави 
предъ действуващата точка.

Тонъ-фиятъръ (фиг. 157). 
представлява единъ 
кргкгъ, включенъ 
ната

Нога слушаното на радио 8 
най-чисто и ясно

Огъ 1942 г. насамъ всички 
големи радиопредавателни стан
ции е» преустройвать за радио
предаване на кткеи вълни, а го
ляма часть отъ информационни
те предавания отъ единъ конти- 
нентъ на другъ ставатъ чрезъ ра
диостанции-ь на кжеи вълни. То
ва е възможно само, защето надъ 
земната повърхности се намира 
така наречената йоносфера и за
това всички проучвания на този 
създушенъ пластъ ще иматъ го- 

практическо значение. За 
особено важно да позна- 

1обре „прищЬвкитЬ" на ви- 
въздушни пластове. Днесъ 

защо далечниятъ 
не може да се 

презъ деня, знаемъ сжщо 
лежи една 
зона, нЬ- 

знаемъ коя 
© най-добра 

при съотает- 
йонизация на високитЬ въз- 

пластоас. Сдщо и грани- 
измЬнения 

вече
мо- 
по- 

кога

ви- 
низкофрок- 

усилвателни стяпала.

СОТАНСЪ 442 м.
7.00 Траурна „ религиозн, му- I У’Ринень к°«Ц°Р’Ь.

ЗИКд 7 112..-0 Популярна музика.
7.05 Точно време, нооини. Ц1,рко- . 'Л5,5. ™ Чардаша',

венъ календари, | . _ ”Ъ'
7.45 КРАЙ ! 16.15 Танцова музика.

I 
стгппала на | 

I самовъз- 
особено 
ТЬ се 

дължатъ на достигането на неже- 
обратни влияния презъ 

батерия, които дейстяатъ 
решетката, ако анод- ;

батерия дава „ реше- | сокофреквентниЛ 
тъчно преднапрежение. Това 0 I ?®нтНиТ". 
вредно реакционно напрежение | (фиг. 161). 
и се дава на к™со презъ единъ , 
конденсаторъ, а по-нататъкъ, ка
то „заглушитель* се слага и ед
но съпротивление въ решетъчния 
кржгъ (фиг. 151 бр.ЗО5). ПромЬнли. 
вото напрежение 11^а въ анодния 
крткгъ на лампата г

Балзакъ ималъ много оригина- 
ленъ носъ: квадрзтень въ основа
та и широкъ на кроя съ добр© 
разтворени ноздри, изобщо хв- 
рактеристиченъ носъ.

Когато позиралъ на скулптора 
Даоидъ, той казали:

— Внимавайте добре за носа; 
той разкрива единъ цЬлъ свЬтъ!

Белзакъ предприелъ едно пъ
тешествие въ Австрия безъ да 
знае, нито дума нЬмски. ЧудесеНъ 
билъ начина по кой го тей се 
справялъ съ плащанията безъ 
да познал-» стойност.'ч ч» чКща- 
та. Той ималъ една кесия пълна съ 
кройцери (най-дребната монета, 
която тогава вървЬла въ Австрия) 
Когато требвало напримЬръ да 
заплати на файтонджията, той 
изваждалъ кесията си и гледайки 
въ очитЬ файтонджията започ- 
налъ да пуща въ ръката му ед
на по една монетите докато по- 
следниятъ не се усмихнелъ. Ко
гато го забелЬзвалъ, че се усмих 
ва, това било знакъ, че вече е 
далъ една монета въ повече отъ 
необходимото; тогава той бързо 
си вземалъ обратно последната 
монета отъ ръката на файтонд
жията. -

патенти. Презъ 1899 г. Тесла по
строи въ Колорадо една машин
на радиостанция съ мощность 
2С0 киловата и районъ на дей
ствие до 1000 километра. По съ- 
шото време той започва една 
мощна станция отъ 1500 кило
вата около Ню-Йоркъ, съ която 
иска да изпрати сигнали до дру
гия полюсъ На земята. За съжа
ление въ 1901 г. той преустанови 
своята работа тъй като средства
та му се свършватъ.

Въ 1898 г. Тесла прави успеш
ни опити за далечно управлява
не на кораби където предава
нето на командитЬ се е извърш
вало по безжиченъ пъть. Днесъ 
това негово откритие се изпол
зува за далечно управляване на 
автомобили, самолети и др. безъ 
въ последните да се намира не- 
кои при кормилото.

Тесла се е занимавалъ и съ 
въпроса за безжичното пренася • 
не на електрическата енергия въ 
големи количества. И въ тази об- 
ласУь той е постигнклъ резул
тати. Изобщо може да се каже, 
че днешното състояние на радио- 
техниката съ нейните мощни пре
даватели, модерни приемници, 
телевизията и др. е немислимо 
безъ многобройните и всестрани т 
открития на Тесла.

Измежду пионерите на радио- 
то. Тесла безспорно 6 единъ отъ 
най-забележителните. Всички не
гови открития и патенти който 
ньброяватъ повече отъ 100 пред- 
ставляватъ едно завършено и - 
грандиозно д^ло, което се про
стира върху целата електриче
ска и радио индустрия. Открива- 
теленъ гений отъ първа величина, 
надаренъ съ големо 
въображение, Тесла, 
женио на своята дълга 
завърши одно* дело < 
ГОлЬма стойности, което 
тохничоскиятъ прогресъ въ полза 
но целото човечество.

Инж. Ас. Мариновъ

БЕРЛИНЪ КДСИ ВЪЛНИ:
7.00 Германска народна музика.
7.10 Утриненъ концертъ. 7.45 За
бавна музика. 9.30 Изъ опери и 
тонфилми. 9.45 Кржгъ около лю- 
бовьта — изпълнява оркестеръ. 
12.30 Малки мелодий. 13.00 Обе- 
денъ концертъ. 13.30 Ние молимв 
за танцъ! 19.00 Изъ опери и тон- 
филми.

Единъ день Басомпиеръ раз- 
правялъ на краля за резултата 
на една мисия въ Мадритъ, и съ 
въодушевление описоалъ магаре, 
то, което му подарили.

— Кой знае каква хубаво кар
тина — казалъ • краля — да гле
да човекъ върху магарето ма- 
Гчвре1

— Наистина, Ваше Величество, 
обаче, не забрзвяйто, че тогава 
азъ представлявахъ Васъ!

АРМУ
(арабски прмнцъ и поетъ, за
воеватели на Египетъ род. 640 г.

поч. 604 год. преди Христа)
Арму билъ победенъ въ пой

ната съ саманидитЬ. Като плен- 
никъ, за вечеря му било дадено 
само едно парче месо, което 
едно куче отнело.

—Тази сутринь за пренасянето 
на моята кухня бЬха необходими 

1тридесоть камили, а сега едно 
Все пакъ — отвърналъ Ба- куче бЬше достатъчно.

Фнг. 158
телефония, I пата презъ кондесатора Сп, а въ 
се постави стория —I оть анодния крмгъ 

I (бобина Ь1) и се длва на решеч- 
ката пакъ чрезъ конденсаторъ Сп. 

НеутрализационнитЪ кояденса- 
тори се вегУлиратъ още отъ фа-

Често • въ едно отъ стячпалата за аисо- 
включ | ка или низка честота. Понеже за 

[регулирането въ низкофреквзнт- 
ното стипало се изисква по-го- 
лЬма мощность, на практика, 
най-често, регулирането се из
вършва въ високофреквснтното 
стжпало.

За регулиране на решетъчно
то преднапрежение се употребя
ва измЪняемо съпротивление или 
потенциометъръ. Този начинъ

Фиг. 161
вени въ непосредствена близостъ 
до антеноотвода. Подобно въз
буждане може Да се отстрани, 
като се поставятъ филтри зд ви
соката честота въ проводниците 
на слушалките и въ тЬзи на ото
плителната и анодна вериги.

Регулиране силата на приема
нето. Може да се извърши чрезъ: 

I 1. Антенната свръзка.
дз се пи- | 2. Изменение на решетъчното 

I преднапрежение.
3, Изменение на шнрмгнтерно- 

то напрежение.
4, ИзмЬнение на отоплението.
5, Изменение на реакцията.

1Я начинъ за регули- 
на приемането со 

нд ан-

фкг I °Ьнг. %
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екцентрицитЬ 
котвите биватъ пулсъ

се срещне 
този особенъ 

старинния му или 
, той произхожда 
)тдалечавайки

Който живЬо бозъ цоль и на 
случая, живЬо печално. Въ жи
вота трЬбва да си поставишъ 
цоль и да я прослодвашъ. __  __

Жсракдо изисква

Приемане. Въ приемниятъ апа 
ратъ (фиг. 13) пристигналите им
пулси отивать въ единъ електро
магнита» — б, фиг. 14 — I, подъ 
чийто полюсни наставки се нами- 
ратъ петь котви. Сь помощьта на 
една ось, носяща петь екцентри- 
ци и която се върти въ синхрони- 
зъмъ съ осьта съ 

предавателя,

ДАЛЕКОПИШЕЩИ МАШИНИ
отъ местото й, но само да я за
държа, следъ като е била повдиг
ната отъ съответниятъ екцентрикъ. 
Въ този случай изискуемия се 
токъ е сравнително по-слабъ, 
обикновено около 30 милиампе- 
ра1 Привеждането въ движение 
на осьта съ екцентрицитЪ става 
отъ пристигналия™» първи им- 

нулевъ токъ, едновре-

бинацня отъ 

попада лоста 
чатваното на 
или знакъ.

последователно повдигнати подъ 
голюснитЬ наставки на електро
магнита. Въ зависимость отъ то
ва дали въ момента, косато да
дена котва е повдигната, презъ 
намотките на електромагнита про 
тича токъ или не протича, то въ 
първия случай котвата ще остане 
привлечена къмъ него, а въ вто
рия, на мЪстото си —
фиг. III, IV. Следовател-

менно съ осьта съ екцентрицитЬ 
на предавателя. Следъ извършва
не на едно завъртане, тя спира 
автоматически въртенето си подъ 
действието на последниятъ то- 
ковъ импулсъ.

Всека една отъ котвите, въ за
висимость отъ това, дали е при
влечена отъ електромагнита ил-1 
не, действува на една система 
отъ лостове, като измества подхо-

Две отъ най-гол1»митК лично
сти въ днешната модерна унгар
ска музика см Бела Бартокъ и 
Золтанъ Кодай, които см си из
воювали известность не само ка
то композитори, но и като из
следователи на старата унгарска 
музика. Досега тЬ см открили, 
записали и издали повече отъ 
16>0С0 унгарски народни песни. 
Въ тйзи песни живЕо старата ун
гарска душа, кмдето см се съх
ранявали Ц^»ЛИ столетия Те см 
обръщали внимание и върху влия
нието, което см имали съседните 
народи отъ подкарпатския ба- 
сейнъ върху унгарската музика. 
Особено оформяващата се мо
дерна унгарска музика е имала 
извънредно голЬмо влияние вър
ху музиката на съседнитЪ народи.

Ако изследваме въ подробно
сти този факта», ще видимъ, спо- 
редь доказателствата на Бартокъ', 
че въ моравските и словашки 
сборници на народни песни се 
срЬщатъ повече отъ 800 песни 
отъ унгарски произходъ, или съ 
унгарски характеръ. Интересно е, 
че словаците приематъ унгар
ските мелодии и после ги окрася 
вата». Въ такъвъ случай тЬ ставата» 
много удължени и сложни и че
сто се изпущатъ отъ тЪхъ цЬли 
редове. Въ Украйна музикологътъ 
Колеша е събралъ л\елодии, отъ 
подкарпатско, между рутенцитЬ, 
40% отъ които см отъ унгарски 
произходъ, а въ Галиция този 
процента» е около 20%. Тран
силванските ромънци смщо така 
см приели безъ измЬнение древ- , 
ните седмоградски унгарски пен- 
тотонни мелодии. На края Бар
токъ споменава, че Винко Зган- 
це, хърватския фолклориста», съ
бралъ хърватски народни песни 
въ Муракьозъ, отъ които 60% 
били стари унгарски мелодии въ 
пентотониченъ стилъ.

Новата унгарска музика е ука
зала значително влияние върху 
словашката и рутенската музика, 
а така смщо и върху музиката на 
ромънциН» и южните славяни, 
които см се повлияли особено 
много и отъ старите унгарски на
родни пЬсни. Особеното въ сти-

РШОТЕХННЧЕСКД ЙЮЬ
Въ тази колона, сь цель да ус- 

лужимъ на радиотехниците и 
улеснимъ публиката, даваме ад- 
реситЬ и главната дейность на 
всички радиотехници. Публику
ването с безплатно.

Молимъ г-д0 радиотехниците 
да ни изпратятъ нужднитЬ све
дения за публикувано. • 
ОРЬХОВО

ЯНАКИ СТОЙКОВЪ, ул. „Опъл
ченска" 12, гр, ОрЬхово, — тех
ническа работилница „Динамо", 
поправка и зареждано акумула
тори всЬкакъвъ видъ големи
на. Покупка стари акумулатори.

Дящо единъ потьтЬ избира
телни назмбени лостове на при
емника — фиг. 13. Последните 
со нареждатъ по начинъ, че из- 
резитЬ имъ образуватъ една 

единствена бразда за дадена ком 
импулси, въ която 
командуващъ отпо- 
съответната буква

УНГАРСКАТА НАРОДНА МУЗИКА
ла нз старата унгарска музика 
се състои въ т. н. петостепенна 
система — пентотоника, кмдето 
нЪма полутонове и липсватъ диа- 
тоничнитЬ интервали на втората 
и шеста степень. Този стилъ не 
се среща нито въ една отъ на
родните песни на никой народъ 
въ европейския континента,. Отъ 
този древенъ музикаленъ стилъ, 
може да се каже, че унгарците 
см създали една по-подвижна, 
по-ритмичнз народна п\есень, 
съответствуваща на модерното 
темпо на живота, съ единъ по-ди- 
намиченъ музикаленъ стилъ. кой
то, все пакъ, съ всички свои ниш
ки се корени въ традициите на 
старата унгарска нар. музика. Той 
е съхранилъ четириредната мело 
дична структура, изометричната 
силабична структура, но освенъ 
петостепенната гама той съдържа 
още и следните гами: бог, аео!, 
с!иг, т1хоПс1, по-редко Ггщ и по 
изключение модерната гама то11. 

Унгарската народна музика въ 
старъ стилъ се среща въ средна 
Европа само на такива места, 
които граничатъ съ Унгария, 
см населени съ унгарци и се го
вори унгарски езикъ, напримеръ 
между хърватите въ Муракьозъ 
и между ромънците въ Трансил
вания. Колкото повече се отда
лечаваме отъ унгарските езико
ви граници, толкова по-редко се 
срещаме съ стариятъ народенъ 
стилъ на музиката. Ясно е, сле
дователно, че люлката на този 
/лузикаленъ стилъ въ средна Ев
ропа е Унгария и местата около 
нея, населени съ унгарци. Той 
тукъ се е развилъ и излмчилъ 
къмъ съседните територии.

Изследванията върху новия му
зикаленъ стилъ установяватъ, че 
той се е развилъ отъ стария стилъ 
на народните песни, следовател
но кмдето и да се срещне въ 
другите народи 
стилъ, било въ с 
модеренъ видъ, 
отъ Унгария. Отдалечавайки се 
отъ унгарските езикови граници, 
отдалечаватъ се и народните пес
ни на другите народи огь унгар
ския стилъ.

При внасяна на абонамента, 
винаги отбелязвайте на самата 
вносна бележка старъ или 
н о в ъ абоната» сте, като 
следъ името си слагайте букви
те с. аб. или н. аб., безъ да се 
лепи пощенска марка.

Сумите превеждайте по пощ. 
чекова сметка 2302 или изпраща, 
ни въ пощенски или гербови 
марки.

при пристигането на единъ 
импулсъ отъ действителенъ токъ, 
котвата, която въ този момента» 
со е намирала повдигната предъ 
полюснитЬ наставки на електро
магнита, що бмдо задържана, а 
при пристигане на единъ им
пулсъ отъ нулевъ токъ, съответ
ната котва но що со задържи и 
що падне на местото си. Това е 
одно особено предимство на то- 
зи типъ далокопишощи машини, 
тъй като отъ електромагнита' се 

но да привлича котвата
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