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отговарятъ на всички нужди.

съ лампа 20 8. струватъ

отъ до 1000
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Радиола 
Аксаковъ 10

София

ПОСТАВЕТЕ НА АПАРАТА СИ 
РАДИО ЛАМПИ

Тел. 15.13
Тел. адресъ ТЕСАФИ СОФИЯ

:: 
♦

РАДИО-ВЕСТИ
СЕДМИЧНИКЪ СЪ ПРОГРАМА

Одобрено отъ М-то на Просвещението 
Редактира Редакционень Комптетъ

Н. ДЖЕБАРОВЪ
ДЕПОЗИТЪ наВСБКАКВИ РАДИО ЧАСТИ и АПАРАТИ 

ул. Аксаковъ № 5, София 
Ш-я етажъ

Телефонъ 544

ТЕ1Е^

При главното представителство винаги и съ го- 
товность ще се дадатъ опитвания и направятъ 

сравнителни демонстрации.

♦ АБОНАМЕНТЪТ за 1 год. — 380 лв.; за б м-ци — 200 лв.; и за 3 м-цй - 110 лв.
$ РЕДАКЦИЯ: София, ул. „БЪлчевъ“ № 7
| Безъ програма: за год.—220 лв.;‘/а год.—120 лв.; 3 месеца—65 лв.

ч

РАДИОЛА-ЗТе
ЛампитЪ Радиола

Работятъ отъ 40 до 80 волта.
ПълнителитЪ Радиола 

само 670 лева.

ГоворителитЪ Радиолавоксъ
3800 лева.

ще имате несравнено по-силно, по-чисто и 
съвсемъ естествено приемане на всички 

европейски радио станции.

ГЛАВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
1О, Аксаковъ - Софя, Тел. 15-13

които сме всеки день въ връзка съ тия хора 
знаемъ каква радость и захласъ предизвиква 
въ провинцията да уловятъ макаръ слабо дори и 
неразбираемо „Родно Радио". Насъ ни пишатъ 
какъ съ стотици се трупатъ предъ високого
ворителя и онЪмяватъ, косато чуятъ „ тукъ 
предаватель „Родно Радио“ — София“. Има
ме писма отъ Тулча и Ксанти, коса ще запо
чне да работи нашата станция. Дори тукъ 
всеки день по телефона ни питатъ кога ще 
започнеме редовно да предаваме?

Това нетърпение, това желание за ро
дното не е чудно, ако се поставимъ на ме
стото на тия хора. София това е обетована
та земя на голяма часть на нашата интели
генция, бл-Ьнъ, миражъ често недостигнатъ. 
Тукъ сж съсредочени всичките источници на 
поука и удоволствия, необходими за културния 
чов-Ькъ. Чрезъ радиото ще може София поне 
духовно да обгърне цялата ни нация. Но не 
е само това. Тия, които иматъ отъ години 
радиоапарати сж се наситили на чуждъ не- 
разбираемъ езикъ, на музика хубава, красива 
но далечъ отъ сърдцето имъ. Колкото и да е 
проста нашата пЪсень и хоро, но всктаки 
сърдцето ни се свива при тжжната имъ ме- 
ходия и кръвьта ни закипява при игривите 
имъ звуци.

Началото на „Родно Радио“ е вечъ тур
нато. Българската предавателна станция, кол
кото е слаба сега, расте всечасно, за да сти
гне своята цель и залее родината ни съ бъл
гарска п-Ьсень и слово. Делото би закрачило 
още по-бързо напредъ, ако материално сме 
подкрепени достатъчно. Зданието се гради, но 
нема средства за покрива му, за да може да 
се обитава, за да може предавателя да запо
чне редовна програма.

Коледа иде. Вий дарите на Вашите бли
зки. Дарете и нЪщо за Вашия народъ. Съз
дайте Коледния подаръкъ на Вашето отече
ство, за да зарадвате хиляди малки и големи 
които копнЪятъ за поука и невинни радости.

Коледа е деня на радостьта. Направете 
тая радость да не бжде мимолетна. а вечна.

Радиолюбители, които желаете да си набавете новъ 
модеренъ радио приемникъ, не забравайте, че при бж- 
дещата мощна радиодифузна станция построена до 
София, само апаратитЪ съ РАМОВА АНТЕНА ще мо- 
гатъ да приематъ чисто чуждитЪ станции. Такива апа

рати има само

Коледа
Коледа е деньтъ, когато се ражда най- 

великия между великите, най-благородния ме
жду благородните — день на радости за мал
ки и големи Той се роди, за да остави единъ 
заветъ между нази „обичай най-напредъ дру
гите, а после себе си".

Той се роди а неговия завзтъ остана да 
се забрави отъ мнозина, но всетаки деньтъ 
на неговото раждане и светълъ день за вси
чки ни.

Коледа се тържествено празнува у насъ. 
Скърбите и неволите се забравятъ и големи
те ставатъ малки, за да се отдадатъ на тази 
невинна детска радость, която придружава 
тоя великъ день. Бащи и майки почти една
кво се радватъ на коледното дърво, което 
украсяватъ за малките си. На всеки му е ле
ко, на всеки му е весело. Дори некакъ си и 
парите се намиратъ по лесно и щедростьта 
тогава е най-голема, Подаръците сж най-изо- 
билни.

Ний даваме, ний дариме защото ни е 
леко на душата, но радостьта ни би била по 
голема, ако бихме могли да узнаемъ, че тези 
пориви на наша щедрость биха предизвикали 
радостьта не само, на единъ а на хиляди по
добни. Нашия инстинктъ ни подтиква да сле
дваме въ тоя день забравения заветъ „обичай 
най напредъ другите, а после себе си“ за да 
го забравиме утре отново. Но поне въ тоя 
день нека „другите“ не останатъ въ кржга 
на нашето роднинство, нека нашата щедрость 
отиде по надалечъ и обхване целия народъ 
за да предизвика радости не само у единъ. а 
въ хиляди.

Помислете си за нашия народъ, поми
слете си за хиляди ония, по градове и палан
ки, лишени отъ най-необходимите удоволствия 
на културния човекъ, които съ тъй мапко 
биха могли да се зарадватъ.

Малко и голЬмо на всекжде въ Бълга- 
гария чака да чуе своята предавателна стан
ция, да чуе българска песень и слоио. Ний
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уважение къмъ

въ 
на 

многобройность 
програмните 

поднасятъ

предаванията 
на тоя съръ 

възможно, 
който-3,160,000 слуша- 

изключително въ ка-

Анди фигу- 
защото пасто- 

случаи 
компа-

— Получено е съобщение, че интерна
ционалния съюзъ на радиоразпръсването — 
Женева кани съюза „Родно Радио“ да стане 
неговъ членъ. —

— На Нова година отъ 12 —16 часа ще 
се организзра новогодишенъ опитенъ кон- 
цертъ съ подбрана програма. —

— За Коледа отъ 12 — 16 часа ще се 
предава, като организаторите се над1вватъ до 
тогава да може да се инсталира изправител
ната група и се предава съ увеличена мощь-

гЬ на Амосъ и Анди биватъ Е“;;;, 
ко телефонни разговори. Изкуството 
■знаменита двойка е въ сжщность съвсемъ не

на
и
и

на Съюза 
приелъ по форма бждащата 
.която ще се състои отъ 

три комитета: култу-

алектъ и
върху 1- 
съ всички коварства I

На силветровата 
ски радиокомици ( 
ОТЪ С,-. . ■ ----- -

административенъ. — ” 
Димитъръ Стефановъ 

трансформаторъ за 
задушливата макара, 

може да 
изправителна група 
“~1 на удвоена и

тЪхната „фирма", която тЪ, борящи се 
на обекта, управляватъ. 

■ вечерь тези американ-
—----- ---- I накараха да се превиватъ

смехъ и английските слушатели.

Новини за предавателя 
Родно радио

Предаванията въ неделя на 28 декември 
отъ 12-17 часа сж приети въ следните места 
въ България: Хасково, Пловдивъ, Павликени. 
Русе.Трънъ, Горна Джумая. Всичките съоб
щения гласятъ, че приемането е било силно 
на високоговоритель и пращатъ най-горещи 
благопожелания за преуспеването делото на 
съюза. Всичките съобщения сж получени по 
телефона и сж едно доказателство съ какъвъ 
ентусиазъмъ провинцията посреща опитите 
на предавателя и не жали средства за меж
дуградски телефонни съобщения само да за
радва участниците. Получено е писмо, че 
следобедните опити сж приети въ едно село 
около Шуменъ. Освенъ това сж получени и 
редица съобщения, че предавания сж приети 
отлично и въ много градове близо около 
София. Тия съобщения твърде много оку- 
ражаватъ участниците, тъй като сегашната 
мощь на предавателя е само 80 вата и без
съмнено е, че въ бждещата такава отъ 500 

' вата ще се приема лесно и удобно отъ цела 
България. Единственото неприятно обстоятел
ство констатирало до сега е, че вечерните

съ една фреквенция, която ненадвишава съ 9 
килохерди тая на лондонския прелаватель. 
Водятъ се преговори между двете станции 
за променяване вълната на Мюлакеръ, който 
до уреждането на въпроса е обещалъ да 
предавате съ по-малка фреквенция.

Амосъ и Анди. сеазациятаРотъ Аме
рика въ Европа.^Америка може.ла се гор
дее, че притежава радиссензацията на света. 
Никой артистъ въ която и да е страна не се 

» радва на такава популярность, съ каквато се 
ползуватъ Амосъ и /Анди. Когато тая коми
чна двойка се появи въ Ню-йорското радио, 
съ сигурность може да се каже, че всички 
радиослушатели въ града и въ онолностьта 
сж закачили апаратитъ си. Няколко Ню-йорк- 
ски църкви сж принудени да отпагатъ вечер
ните си служби, когато Нмосъ и Г 
риратъ въ радиопрограмата, ?~• • •— 
ритЬ отъ опитъ знаятъ, че въ такива 
богомолци почти нема. Телефонните 
нии сж заявили, че презъ време на диалози
те на /Амосъ и Анди биватъ водени най-мал- 

на тази

ковете имъ никога не се публикуватъ.
Тези говорители)отлично характеризирате 

лондонския В. В. С. Съръ Джонъ Рейтъ, е „Ста- 
линъ" на микрофона. Той е наистина единъ отъ 
петьте членове на В. В. С., но никой не се 
противопоставя на възгледите му. Той управ
лява съ железна ржка и макаръ, че много- 
радиослушатели не сж съгласни съ идеите 
му, всички признаватъ високото ниво на кое
то се намиратъ предаванията на В. В. С. и 
то благодарение на тоя съръ Рейтъ. Благо
дарение на това е и възможно, щото данъ- 
кътъ отъ 10 шилинга, I 
тели плащатъ, да тече 
сите на това предавателно дружество.

Цензура нема. Политиката е въ неми- 
лость предъ предавателя. Доброто матери
ално положение на дружеството позволява, 
щото то да върши решително повече за слу
шателите си, отколкото кое да е друго дру
жество. Управата се старае да даде винаги 
нещо хубаво, макаръ че то често не отго
варя на исканията на широката маса слуша
тели. Идеалътъ е, слушателите да се издиг- 
натъ до нивото на предаванията, а не прида
ванията да се понижатъ до вкуса на широ
ката публика.

Неделната програма се съставя въ съ
гласие съ църковните изисквания (които по
ради своята консервативность не се одобря- 
ватъ.отъ грамадна часть слушатели които от- 
ричатъ правото на църквата да се пре- 
ценяватъ и се меси въ изкуството) криминал
ни и други сензациони сведения не биватъ 
предавани; сведения за обществото на наро
дите се даватъ често; между музикалните но
мера се срещатъ често произведения на кла
сически и ултра модерни композитори. Видни 
специалисти говорятъ предъ микрофона вър
ху разните дневни събития. Противници на 
тази програма сж на първо место слушателите, 
които искатъ лека музика, и оперните дружест
ва, които радиото материално значително засе- 
га.Хората отиватъ въ операта обикновено зара
ди пеенето, а то може да бжде прието чрезъ 
радиоапарата и въ кжщи, безъ специални 
за това разноски. Мнозинството, обаче, съз
нава големи заслуги на В. В. С. къмъ /Анг
лия, финансовата сила на В. В. С. й позво
лява да върши работите си съ широкъ раз- 
махъ. Тъй. напримеръ, \/111-та симфония на 
Малеръ биде изпълнена за пръвъ пжть въ 
/Англия чрезъ В. В. С. Репетициите траяха 3 
месеца. Оркестрътъ се състоеше отъ 114, а 
хорътъ отъ 500 членове. Освенъ това имаше 
8 солисти и толкова ангажирани като запас
ни. Изпълнението трая малко повече отъ часъ, 
но разноските възлезоха на повече отъ 2,000 
фунта стерлинги!

Радиото въ трена въ Франция. Френ
ската дирекция на железниците възнамерява 
да въведе радиовагони по експресната линия 
Парижъ—Брестъ, които сжщевременно ще 
снабдяватъ и телефонната служба.

Херманъ Досталъ почаналъ. Въ края 
на миналия месецъ известниятъ виенски ди
ригенти Харманъ Досталъ е починалъ отъ 
сърдеченъ ударъ. Оркестрътъ на X. Досталъ, 
който често оркестрираше въ радио Виена, 
се ползуваше съ голема обичъ средъ слу
шателите на виенската станция.

Ало! Тукъ Цейлонъ. Сжществуващи- 
ятъ безжиченъ телеграфи въ Цейлонъ е при- 
способенъ за радиопредаватели. Предавател
ните помещения и седалището на радиоару- 
жеството се намиратъ въ КСломбо. Радиокон- 
цертите .обхващатъ дневно 4 до 5 часа и би- 
вать разпръсвани на вълна 800 м.

Мюлакеръ смущава. Значително число 
английските слушатели, при техното местно 
приемане. Лондонската станция В. В. С. съоб- . . ____
щава, че оть 21 ноември Мюлакеръ предава опити се приематъ на по-малка далечина, по- 

’ _ радИ| малката енергия приета отъ "Родно
Радио“, която се покрива отъ енергията на 
чужди станции.

— Въ неделя 28 декемврий сж получени 
съобщения по телефона, че на апела по ми
крофона за подпомагане предавателя „Родно 
Радио' сж пожертвали малки и големи въ 
провинцията и София общата сума 6660 лева. 
Особено отрадно впечатление прави обстоя 
телството, че малките деца слушатели се от
казвате отъ Коледните подаръци и разбиватъ 
касичките съ спестяванията за да помогнатъ 
на родното радио. —

Изпълнителния Комитетъ 
Родно Радио е г------
управа на станцията, 
Управителенъ съветъ и 
ренъ, технически и 

— Фабриката 
предаде поржчанитЬ 

напрежение 
скоро време ще

Създайте едно огнище, кждето вечния прин- 
ципъ ще бжде „обичай най-напредъ другите, 
а после себе си". .

Нека тазъ Коледа, великия надъ вели
ките, благородния надъ благородните ни оста
ви неговия заветъ изпълненъ. Нека тозъ день 
бжде началото на по-светли и щастливи дни 

I за нашето отечество!
Подпредседатель на Съюза „Родно Радио“

Инж. Г. М. Георгиевъ

високото 
така, че въ едно с------
се инсталира ламповата 
и предавателя да заработи 
утроена мощь. -

Радиото въ Англия
За сега въ Англия има 3 милиона 

притежатели на радиоапарати. Въпреки 
тая многобройность на радиолюбите
лите, програмните комисии на пре- 
вателите поднасятъ на публиката програ
ми които тя не иска, но които програмните 
комисии намиратъ за добри. Независимо отъ 
това предавателите сж отлични; тъй напри
меръ говорителите сж недостигаеми по от
ношение на езиковото имъ произношение и 
начина на изпълненията имъ. Единъ отъ най- 
красивите примери на радиоговорителното 
изкуство — защото то е наистина изкуство — 
слушахъ, когато биде оповестено нещастието 
на диржабла В 101. Сериозниятъ, симпати- 
ченъ гласъ съобщаваше народната скръбна 
весть въ такъвъ красивъ тонъ, какъвто е ми- 
слимъ въобще. Не прозвуча нито една не
ясно произнесена дума, нито единъ остъръ 
звукъ въ гласа при четенето на дългия рапор- 
тажъ. Явно бе, че самъ говорительтъ се на
мираше подъ тяжестьта на случилото се. Ан- 
глийскиятъ радиоговоритель е въобще майс- 
торъ въ своята професия.

Той е сжщо значителенъ факторъ за ан
глийския културенъ светъ, защото слушате
лите слушатъ винаги образцовъ английски 
езикъ. Това обстоятелство става още по-ценно 
като се има предвидъ, че въ страната се 
прожектиратъ всевъзможни тонфилмове съ 
имерикански „акцентъ". Освенъ това англий
ската младежь сега слуша правилното произ
ношение на разни думи, както и това на 
разни географски имена. Това изисква, раз
бира се, радиоговорительтъ да владее перфек
тно неколко чужди езици, за да може да ма- 
ниполира добре при съ езика си с ъ 
чужди имена и пр. Радиоговорительтъ требва 
да бждеартистъ въ говора, безъ превзетость, 
а . естественость и красива изразителность 
требва да лежи въ произношението му. Съ 
това е осигурено, естествено, и сладкодум- 
ството, което пленява слушателите и ги кара 
да чувстватъ уважение къмъ невидимия го
ворители.

• Имената на 
глийските станции

радиоговорителите въ ан- 
се пазятъ въ тайна и ли-
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добрите дела 
тазъ подкрепа 
родна станция

бжде добъръ 
пари, 
ти ще

въ София. Работите ме на- 
тамъ преди още да мога да

Той ще се 
бждешъ е- 
несе копринени чорапи.

Ще разберешъ ли ти сърдце 
ти само по себе си не мо- 

■-> и ти требва благотворна 
точность която ще дойде отъ провинцията. 
Ще съзнаешъ ли ти, че чрезъ Родно Радио 
връзката ти съ твоите сестри отъ провинция
та ще бжде по силна и задушевна и тогава 
по бързо ще растешъ ихубавешъза гордость 
на нашата Родина и нация!

Инж. Г. М. Георгиевъ.
Край

мое дете ще видишъ, че единъ 
къмъ нась- 

Ти Д1е 
ти Д0' 

хубав**

Билетъ 139,831
отъ Георгъ

(Коледенъ разказъ)

Тжжна бе Коледа за нея. Живееше при 
своите възрастни роднини, които съ трудъ 
изкарваха прехраната си. До преди 3 години 
майка й я издържаше въ училище. Но теж- 
жкия изборъ на смъртьта падна върху един
ствената й издържка и тя остана съвсемъ са
ма въ тоя студенъ и непривфтливъ св-ктъ.

Надка беше хубаво стройно момиче. Ро
дена въ едно малко балканско градче, въпре
ки незгодите на живота въ очите й още се 
отразяваше свежестьта на бистрия планински 
въздухъ, - а лицето и лъхаше съ топлота на 
хубавото имъ слънце. Преди години когато 
беше малко игриво детенца си спомняше об
ширните дворове на тяхната кжща, и какъ 
единъ снаженъ високъ човекъ я повдигаше 
на ржце „Ти Надке ще бждешъ най хубавата 
мома въ нашия градъ". Следъ това тя си 
смътно спомняше плачь, раздела, баща й 
отиваше въ Америка да спечели много пари. 
Следъ това дойде войната писмо немаха 
отъ татко си. Продадоха имотите си и майка 
й стана чиновничка. Все живееха съ надеж
дата че той ще се върне. Писаха писмо до 
до българската легация, но напраздно. Та- 
къвъ човекъ не можаха да намерятъ.

Годините си вървеха. Лишенията ставаха 
по-големи. Майка й често боледуваше, но се 
лишаваше и отъ най-необходимото за да може 
да учи нейната дъщеря, която беше един
ствената й утеха. Тя често казваше на дъше- 
ря си „Надко 
день Господъ ще (

върне и съ много 
Щастлива мома. Баща

. ще ти купи

беденъ. Парите му едва стигаха за него. Пе
стеше по-малко, за да може некой день да 
следва въ странство. Беше си купилъ лота- 
риенъ билетъ и се беше зарекълъ, ако спе
чели да се ожени за Надка и да отидатъ 
заедно да следватъ.

Коледа наближаваше. Колю беше ку
пилъ за Надка подаръкъ и чакаше съ нетърпе
ние да свършатъ работа, за да й го даде. 
Най-сетне часа 6 настжпи. —„Надке азъ ще 
те придружа до кжщи“. —Тя весело му се ус
михна и кимна съ глава. — Азъ искахъ и 
безъ туй нещо да ти кажа Колю. Господаря 
ми ме покани въ техната кжща и ми каза 
да си взема другарь, който пожелая. Азъ 
избрахъ тебе съгласенъ ли си? — Надке ти 
нали знаешъ .... и прехапа езика си като 
червенина покри лицето му. Тя го хвана по
лека за ржката и наведе очи. — Ела днесъ 
въ кжщи, леля готви специално и кани тебъ 
за обедъ, отговори тя смутено. — Надке, ку- 
пихъ си лотариенъ билетъ и ако спечеля ще 
оставя службата ще замина за странство. — 
Азъ ще ти пиша често — отвърна Надка съ 
наведени очи.—Но, Надке, ти нЪмаз ащо да ми 
пишешъ; ти ще дойдешъ съ менъ азъ, азъ те 
обичамъ. Тя го хвана за ржката и двамата 
тръгнаха въ мълчание.— Надке, говори защо 
мълчишъ? — И азъ те обичамъ, Колю, но ти 
най-напредъ требва да свършишъ тя про
шепна. Не, не Надке, азъ не мога безъ тебе 
— извика той. Те бЪха вече стигнали кжща- 
та. Игриво тя го заведе въ кжщи. Весело й 
бе на сърдцето. Най-сетне Колю й се призна 
Откога тя това очакваше.

Коледа дойде. Двамата пременени въ 
нови дрехи отидоха въ уречения часъ. Кж- 
щата на техния господарь бЪше голема, са
лоните бЪха препълнени съ гости и светли
ната обливаше изящната мобилировка.Всредъ 
най-голЪмия салонъ съ разноцветни светлини 
стоеше гиздаво украсена елха. Въ другия 
салонъ гостите танцуваха подъ звуците на 
джаза предаванъ отъ високоговорителя на 
радиоапарата. Предаваше „Родно Радио“.

Колю и Надка отначало бЪха твърде 
смутени, но скоро младостьта и игривите 
звуци на танца превъзмогнаха срамежливо- 
стьта и се понесоха въ танца. Но винаги Ко
лю търсеше Надка или Надка търсеше Колю.

Къмъ 11 часа презъ нощьта музиката 
спрЬ. Съобщаваха се новини. Некой останаха 
да слушатъ. а нЕкои отидоха въ другите стаи 
да закусятъ. — Говорителя съобщаваше „Се
га ще съобщимъ печалившигЬ на лотарията. 
Най-гол-Ьмата печалба отъ лева 200,000 се 
пада на билетъ 139,831. — Надке, това струва 
ми се е номера на моя билетъ и започна 
нервно да тършува въ джоба си. Отдалечиха 
се двамата настрана.—Надке, вземи ти чети 
азъ не мога. — Тя се зарази отъ негова-# 
нервность. Ржцет-Е и трепереха. Но въп^-Д 4

рокли“.
Надка често мечтаеше за тия щастливи 

времена, когато богатството отъ тая земя на 
чудесата ще дойде и при нея. Тя обичаше да 
си припомня хубавия филмъ, който е вижда
ла въ едно мастно кино „Г-це, шивачката 
дойде — Г-це, шафьора Ви чака.“ Ще отид- 
съ автомобила и ще купува ще купува безд 
край ще купува. Ще си взематъ единъ ху- 
бавъ апартаментъ. Тамъ ще има големи аба
жури, меки кресла и множество разноцветни 
възглавници. НавсЪкжде ще има цветя, цве
тя. .. . Но мечтите си беха мечти, а действи- 
телностьта беше друга. Често пжти вечерята 
беше сухъ хлебъ и чай. Апартамента се за
местваше съ една стая, въ която готвеха на 
примусъ и_ спеха.

Пж.тни бележки
На другия день станахъ рано. Града бе

ше празнично облЕченъ. Щеше да има па- 
радъ на запасните подофицери, който сж една 
силна организация въ този градъ. Намерихме 
се съ моите приятели въ кафенето. Една още 
забележителность на Сливенъ е, че по солид
ните се събиратъ въ едно кафене, а по мла
дите въ друго. Тръгнахме по агитация, за да 
бжде събранието посетено. Всеки се отзова
ваше съ голема готовность Разменихме мисли 
за плата на студиото. Отъ дума на дума ре- 
шихме да не се взема платъ като много 
скжпъ, а да се приготви смесь или вата коя
то ще има сжщите абсорбирующи свойства 
като плата. Тая идея се дължи на моя коле
га, директоръ на електрическата централа въ 
Сливенъ, единъ извънредно енергиченъ и де- 
ятеленъ инжинеръ.

Преди да отида на събрание разходихъ 
се изъ града. Направи ми впечатление, като 
че ли Сливенъ, има повече жени отъ мжже. 
Тукъ момичета сж повечето съ дълги коси и 
не сж по-малко очарователни отъ Варненки 
и Софиянки. Ходятъ виниги съ наведени очи 
и изглежда, че мълвата е вЕрна, че морала 
въ Сливенъ е много високъ.

ОбЕдвахме съ единъ мой бившъ уче- 
никъ който се казваше Димитъръ. Черпеше 
съ хубавото Сливенско вино и постояно по
лучаваше телеграми — поздравления. При 
отварянето на една слаба червенина покри 
лицето. — Хмъ отъ г-ци вероятно — --извикахъ 
Отъ кжде познахте? ВЕрно две познати ми 
пишатъ отвърна той съ презрителенъ видъ. 
— Нали е младъ човЕкъ си помислихъ и се 
усмихнахъ.

Въпреки, че бЕше дванайсеть часа 
обЕдъ, въ Сливенъ бЕше хладно, но моитЕ 
приятели ме уверяваха, че преди 10 години 
бЕше още по лошаво — духаха страшни вЕтро 
ве, които отъ година намалявали и климата 
става все по-мекъ и по-мекъ. Причината за 
това не можаха да ми дадатъ.

На уречение часъ се събраха надъ 20 
души и съ право мога да твърда елита на 
града. Съ голямо внимание изслушаха моята 
беседа и решиха да се основе клона на съ
юза Родно Радио и при второ събрание, следъ 
моето заминаване да избере управителното 
тЕло. Заявиха ми да не бера грижа за плата, 
т-Ь сами ще го доставяли. Като ми казаха 
„помнете, веднъжъ сливенеца дава дума 
това е законъ“ и наистина дори и въ 
определения день получихме плата съ които 
сега е инсталирано студиото.

, Впечатленията ми отъ Сливенъ сж пове-
че отъ отлични. Това е наистина делови градъ 
на делови хора. Хора които пазятъ свето 
обещанието.

Моята обиколка завърши. Требваше ве

че да се върна
“~гГгр«о.= Я.Б.ЛГ.Р»,, - 

София, хубзаа София, град. »= «опри- 
зите града които унищожавали и създаван, 

■ ’ на България ще дадешъ ли
на това благородно дело за 

което той искрено е желанно 
въ провинцията, 
на България, че 
жешъ да туптишъ 

която 1

Тя обичаше да мечтае, но не беше мър
зелива. Въ училище я считаха за добра уче
ничка. Другарките я обичаха за нейния ве- 
селъ и добъръ характеръ. Често я каниха на 
гости, но често тя и отказваше, защото нЕ- 
маше дрехи за предъ гости.

Единъ день майка й забоде тежко и 
вечъ не се дигна отъ леглото. Горчиво Надка 
плака за загубата на майка си, която беше 
не само нейна майка, но и нейнъ добъръ дру
гарь и нейното всичко въ тоя светъ. Напраз
но я утешаваше леля й която дойде отъ София. 
Въ продължение на 10 дена ходеше като за
маяна. Младостьта й помогна. Тя се изцери, 
но тжгата остана въ очите й.

Требваше да напустне у-щето и работи 
за насжщния. Постжпи въ една търговска фир
ма. Усърдието й скоро спечели доверието на 
нейните господари и не се мина година вре
ме и тя стана тамъ чиновничка съ завидно 
положение. Въпреки младите й години пове
риха й касата на сдружението. Тя можеше 
вечъ по-добре да се облича и въпреки скром
ното й облекло тя бе винаги елегантно об
лечена. Като прибавимъ и нейната естест
вена хубость караше мнозина да въздиша- 
тъ по нея. Но тя не се подаваше на съ
блазните както много нейни другарки. Тя 
все верваше въ това което й казваше майка 
й „Той ще дойде единъ день съ много пари’. 
Най-добрия й другарь беше книгата. Често 
оставаше до кжсно да чете докато леля не й 
извика отъ леглото си „Надке ти още ли не 
спишъ. Тозъ месецъ сметката за електриката 
беше много голема. Хайде да си легашъ“.

Въ сжщата фирма работеше единъ 
младъ човекъ отъ техния градъ. Сжщо така 
единъ отъ милионите, който требваше да за
реже желанието за наука и образование, за
щото требваше да работи за да може да 
живее. Той беше снаженъ черноокъ момъкъ, 
скроменъ и тихъ. Името му беше Колю. 
Колю и Надка скоро се сприятелиха. Той тай
но мечтаеше да му стане тя некой день жена, 
но беше гордъ да го признае защото беше
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;;, ^Съкращения
A. Английски — англ.
B. Борса — б.

ж ж Ж-ЖГЖ

лг^-

Воененъ — воен.
I рани^ипи ,’Г2Г2Т.
Географически — географ.

— Чело и орк..
Оперета

се разбира 
съобщение

/ _

Най-итересното въ
Предавателя „Родно Радио“ прави

19*50 Щутгартъ 
„Волга“.

I

22 Букурещ ь — Предав. отъ Ромънското , 
не“: Камерна муз.

20'50 Вкови = Рихардъ Щраусова вечерь.

както показва фиг. 1. И намерилъ, че н-Ьма 
никаква чувствителна разлика въ приемането; 
услужвайки си съ този начинъ на поправка, 
той ималъ единъ напълно изправенъ транс-

чТ'1*

I*____ ь

Какъ да си направимъ трансформаторъ-

Единъ американски инжинеръ констан- 
тиралъ, че първичната на единъ трансформа- 
торъ за низка фреквенция е прекъсната, и по
неже нЪмалъ възможностьта веднага да го 
см"Ьни, той съединилъ навивкитЪ на кжсо 
чрезъ едно съпротивление отъ 100,000 ома.

Лехаръ^____ _

Ц 18. Виена — КаиеР“®_”^ИКк4 
У ?<■ КконпгХстерГ- отъ Мюнхенъ

н,

това тя внимателно разгледа билета. На пос
ледния ясно бЪше отпечатана цифрата 139831. 
— Кольо поздравлявамъ те, бжди щастливъ! 
Гой грабна двегЬ й ржце и каза. — Ще се 
поздравиме двама, ти ще дойдешъ съ мене. 
Предпочитамъ да скжсамъ билета, отколкото 
Да съмъ безъ тебе. — Тя се усмихна и го 
погледна. Наоколо нямаше никой. Целувка 
покри усмивката й. Валсъ отново зал^ сало- 
нитф. Той я грабна и въ вихъра на валса тия 
двама празнуваха щастието си. Коледа за 
ткхъ б!зше една отъ рЪдко щастливитЪ!

въ програмата
Станцията — станц. 
Сопрано — сопр.

Т. Театрални — театр. 
Танцова — танц. 
Теноръ — тен.

У. Участва — учст. 
Уанъ степъ — у. ст. 
Увертюра — уверт. 
Унгарски — унгр.

«X». Фейлетонъ — фейлет. 
Фокстротъ — ф. тр. 
Фантазия — фант. 
Френски — френ.

Щ. Цигански — циган. 
Цигулка — цигл.

Ч. Часъ — ч.
Подъ сведения ще 

часъ, време, програма, 
и т. н.

20'30 Берлинъ — Отъ Берлинския концертенъ 
домъ „Клау“: Попул. струненъ конц.

21'50 Прага — Цигул, конц. на Санда Алба.

които се срещатъ
НЪмски — нЪм.

О- Опусъ — оп.
Оперета — опрт.
Опера — опр.

П. Програма — прогр. 
Популярна — попул. 
Прегледъ — прегл. 
Потпури — потп. 
Произведения — произв. 
Професоръ —- проф. 
Парчета — парч. 
Протестанска — протест.

I5. Рецитации — рест.
Руски — рус. 
Религиозни — религ.

С. Спортъ — сп.
Сказка — ск. 
Седмиченъ — седм. 
Сведения — свед.

стр- Ь

20*30 Лайпцнгъ — Произв. на И. Брамсъ.
22*30 Букурещъ — Симфониченъ концерти.
18 Римъ-Неаполъ — Камерна муз. — цигулка 

Ренцо Сабатини
2Г30 Прага — Симф. конц. — отъ Хамбургъ.
22 Мплано-Торнно 1— Симфон. конц. дириж. 

Педроло.
на Чай-

програмата отъ 4—10 януарий 31 г.
своигЬ опити на вълна 319 м. всЪки день отъ 15 до 17*30 и вечерь 

отъ 22—24 часа
21*30 БЪлградъ — Хора „Никола Тесла"
22.00 Прага — Отъ залата Сметана отъ общин

ския домъ: 11 частъ отъ Конц. на Умбер- 
то Урбанъ.

18*10 Виена — Камерна музика.

форматоръ.Какъ да различиме първичната отъ вто
ричната на единъ трансформаторъ на 

който указателите еж изтрити.
Обикновенно, конструкторите на транс

форматори отбел-Ьзватъ краищата на първич
ната и вторичната, но случва се, че тЪзи ука
зания се повреждатъ и ставатъ неузнаваеми. 
Ние можемъ да ги подновимъ, като намЪримъ 
кои краища сж на първичната и кои на вто
ричната макара съ помоща на единъ мили- 
ампериметъръ, както показва фиг. 2.

баритонъ — бар. 
13. Време — вр.

Воененъ — воен. 
Г. Грамофони — грамф.

.СЕ. Действия — действ. 
1Е - Езикъ — ез.
3- ЗемледЪлски — землд. 
И. Информации — инфр.

Изпълнява — изпл. 
Испански — исп. 
Интервали — интр. 
Инструменталенъ — 

К. Концерти — конц. 
ЛЕ. Литература — литер. 
М. Музика — муз. 
Н» Новини — н.

_ — отъ
и „Палячи" отъ Леонкавало.

20*45 Будапеща — Конц. отъ произвед.
ковски -- и“пг‘ « ппк..

21*30 Варшава
Калманъ.

Вторникъ
— Балалайковъ конц. — орк

И. Ловджиевъ

Изъ практиката на радио
любителя

НедЬля
22. Щутгартъ — Отъ Франкфургь, ори. конц., 

Шубертъ, Респиги и др.
22. Б-Ьлградъ — Цигулковъ концерта.
2Г40 Римъ-Неаполъ— Оперета „Ева“ отъ Фр. 

Лехаръ.
22. Милано-Торино — Опера —
_______ Камерна музика.
21. Будапеща — Оперета „БЪлитЬ орхидеи“
21. Кьонигсвустерх. — Отъ Мюнхенъ — Го- 

л!мъ концертъ —
ПонедЬ.тиикъ

Съединяваме единъ акумолаторъ отъ 4 
волта въ серия съ милиампериметъра къмъ 
краищата на една отъ макарите и отбеляз
ваме отклонението на стрелката; следъ това 
ги съединяваме по сжщия начинъ за другитЬ 
два краища на трансформатора и отбелязва
ме пакъ отклонението.

Какъ да си построимъ едипъ добъръ 
трансформаторъ низка фреквенция.

Когато искаме трансформаторите за низка 
фреквенция да не деформиратъ трептенията 
на гласа и звука на музиката, ние трЪбва да 
употребяваме такива съ отворени магнитни 
полета, а не съ затворени каквито се сре
щатъ обикновено по пазаря.

Взима се за постройката на 
къвъ трансформаторъ една тржба

19'10 Братислава — Камерна музика.
19'45 Бреслау — опер. „Царь и дърводелецъ“.
20'30 Щутгартъ — Камерна муз. произв. на 

Шубертъ.
22'15 Букурещъ — Камерна муз.
18'30 Римъ-Неаполъ — Отъ „Академия Фил- 

хармоника", Конц. на кварт., Ди Рома.
20. Прага — Отъ Народния театъръ.
20'20 Виена — Опери: „Адско злато" отъ Бит-

леръ ~ "— Конц. отъ произвед.
„Баядерка“

1
1
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Разговоръ съ 
21*30 Огъ Бер-
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390 м. (770 кц.) Франкфуртъ 1.7 кв. 
19’50 Единъ часъ забава о 20’30

Спорть © 20'45 Разказъ о 21’15 
Забав. конц. 0 22 Конц. на станц. 
орк. е 23’15 Разни сведения®23’25 
Танцова муз.
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263.4 м. (1139 кц.) Мор.Острава 7 кв.
17 Орк. кони. о 18’30 Прага • 20 

Прага о 20’30 Бърно © 23 Прага
• 23’15 Свед. о 24’20 Танц. муз.

276 м. (1085 кц.) Кьонигсбергъ 1.7 кв.
20 Литерат. четене о 20’35 Забав 

конц. ©2Г30 Пред. Берлинъ. След
ва: Новини, Спортъ. Танц, муз,

278.8 м. (1076 кц.) Братислава 12.5 кв.
17 Орк. конц. е 18’30 Отъ студио

то: комедия „Сбирки отъ карти
ни“ отъ Я. Новакъ о 19’10 Гра
моф. о 19’40 Ск. о 20 Прага®20.30 
Бърно о 23 Прага е 23’15 Прогр. 
о 23’20 Морав. Острава

293.6 м. (1022 кц.) КОШИЦЕ 10 кв.
17 Грамоф. о 19’10 Земл. сведения 

о 19*30 Ск. о 19’40 Ск. 20 Прага 
о 20’30 Бърно © 23 Прага о 24’15 
Прогр. 0 23’20 Морав. Острава

313 м. (956 кц.) КРАКОВЪ 13 кв.
17 Ск. о 17’20 Грамоф. • 17’40 

Варшава о 17’55 Грамоф. о 18’15 
Варшава ® 18.40 -Варшава о 20 
Разни 9^20’25 Варш. ® 20’40 Варш.
• 21 Варш. о 21’30 Варш. о 22’10 
Литерат. ч. е 23 
Рецитации на цигл.
• 24 Варшава

259 м. (1158 кц.) ЛАЙПЦИГЪ 4 кв.
19’30 Цитровъ конц. о 20 Ялфредъ 
Брустъ чете собствени произве
дения • 20’35 Оркестровъ конц. 
на лайпцигския симфониченъ орк. 
Диригентъ Хилмаръ Веберъ: X. 
Гьотцъ (Увертюра къмъ „Упори
тото обуздаване") Г. Бизе (Римска 
сюита) К. Голдмаркъ (Серенада— 
сксрцо изъ симфонията „Селска 
свадба“) Ян. Дворжакъ (Славян
ска рапсодия № 2) о 21’30 „Вър
ху собствени крака"

Предава

невиждано^аечуто ? 
Превъзхожда по цена и качество до сега известните 

въ страната апарати
посещение ще Ви убеди не е реклама!

394.2 (761 кц.) БУКУРЕЩЪ 12 кв. 
12’15 Детски ч. о 12’30 Религиозни 

лекции о 12’46 Религ. хорове® 13 
Сутришенъ конц. о 14 Грамоф. 
е 14’30 Свед. о 14’50 Грамоф. ®17 
За селянитъ о 16 Орк. пр. Дини- 
ко: Ромън. и лека муз. • 19 Ве- 
селъ часъ ® 19’15 Свед. • 19’30 
Орк. пр. Динико • 20 Ск. • 21 
Грамоф. 0 22 Орк.: 
(Войнишки жизоть 
цартъ (Уверт. изъ 
Лехаръ (Жълтия жакетъ—I 
о 22’35 Ск. • 22’45 ~ 
Шьорнбергъ—пиано 
венъ (Вариации въ
Шопенъ (Два етюда; Импромпту 
въ фа диезъ мажоръ) Равелъ

325 м. (923 кц.) БРЕСЛАУ 4
Литературно четене о 20’35 Му

зикална ск. • 21 
единъ млЪкарь о 
линъ • 23 Разни сведения® 23’30 
Танцова музика

341.7 м. (878 кц.) БЪРНО 2.4 кв.
17 Мор. Острава ® 18’30 Прага 
• 19*45 Бабини приказки • 20

(Игра на водата) • 20*15 
Бизе (Малка орк. сюита) 
(Ноктюрно № з) • 23'45
• 24 Сведения

408.7 м. (734 кц.) КАТОВИЦА 10 кж 
Програмата не получена

418 и. (718 кц.) БЕРЛИНЪ 1.7 кв.
20 Ялфредъ Брустъ чете собстве

ни произведения 0 20’35 Забав. 
конц. отъ Кьонигсбергъ • 21’20 
Спортъ • 21’30 „Върху собствени- 
нозе“ Фарсъ отъ Ф. Менделсонъ 
® 21 Разни сведения До • 1’30 
Танцова музика

436 м. (689 кц.) СТОКХОЛМЪ 75 
1348 м. (223 кц.) МОТАЛА 26 

Гледай страница 16

432 м. (644 кц.) БЪЛГРАДЪ 5 кв.
10 Богослужение ® 11’30 Земле 
д-клека ск. © 12 Грамофонъ ® 13’30 
ОбЪденъ конц. © 14*30 Новини 
о 17 Народна муз. (Грамофонъ)
• 18 Медиц, ск. • 18*30 Госпо- 
динъ ЯндрЪевъ свири на ржчна 
хармоника • 19 Пъене народни 
пЪсни о 20’20 Ск. за живота на 
филмовитк звезди о 21 ПЪене 
народни пксни о 21’30 Комедия 
22 Цигулковъ концертъ: Бетховенъ 
(Пролетна соната) Крайслеръ (Лю
бовна пЪсень) Менделсонъ (Вър
ху крилата на пеенето) Моцартъ 
(Концертъ № 5 Я-дурь) • 23 Но
вини Спортъ • 23’20 Грамофон, 
конц. • 23’50 Вечеренъ концертъ

на чарда- 
фалъ (Изъ 
доларитЬ")

г+ч &
Филипсъ радио | 

Лл. ЯЛЕКСННДЪРЪ 1 № 4 |

Прага • 20*30 Попул. муз. станц 
орк. о 21’30? Комедия въ 1 дей
ствие, текстъ отъ Кремль и Ха- 
леви. Музика отъ Офенбахъ • 23 
Прага ® 23’15 Свед, • 23’20 Мор. 
Острава

348.8 м. (860 кц.) БАРЦЕЛОНА 20 кв.
Програмата не получена

360 и. (833 кц.) ЩУТГАРТЪ 1.7 кв.
19’45 Хумористична музика на ржч- 

на хармоника, изп. Фрайбургски- 
ятъ хармонич. клубъ • 20’45 Пре- 
живъни истории отъ Ял. Пекетъ 
• 21’15 Приказки и танци отъ 
Франкфуртъ ®22 Отъ Франкфуртъ. 
Концертъ: Шубертъ (Симфония V 
В-дуръ). Шубертъ (ПЪсни на лу
ната; На звука; Ти си покой: Се
ренада) О. Респиги (Изъ: „ЛпН- 
сИе с1ап2е е1 апе“) X. Волфъ 
(Тайна. Гробътъ на Янакреонъ; 
Плъхоровецъ) М. Равелъ (Оркестр. 
сюита) участв. Янт. Мария То- 
пицъ (Теноръ) ® 23’15 Разни све
дения 0 23’35 Танцова музика

372 м. (806 кц.) ХАМБУРГЪ 1.7 кв.. 
19’30 Пъстра вечерь о 20’30 Сп 

ск. ® 20’40 Сп. 20’55 Вр. • 21 
НедЪленъ конц. ® 23 Яктуаленъ 
часъ о 23’30 Танцова музика
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стр. IV. РАДИОПРОГРАМА
РАДИОПРОГРАМА стр. V.

Парижъ—в.) Линке (Сиамски
кв.

кв.

пл. ЯЛЕКСЯНДЪРЪ

№ 621 Ненадминати качеств0 В

ь

Фейлетонъ
Литерат. ч.
Презъ ин-

Литерат. ч.
тета 
свед. 
муз. 
сопрана Елвира Марчиони и Фло
ра де Стефани, тенори Дж. Барбе- 
рини и Джиането Ричарди и орк. 
о 23'55 Последни нов.

23'50 
„Морско

I
I

I
Симф.
• 23’30 Заб. 

|Музика.

Ск. о 21’30 
а 24 Варш.

о
о 18’30 Ск. ©
На немски Ск. о

441.2 м. (680 кц.) РИМЪ 50 кв.
331.4 м. (905 кц.) НЕАПОЛЪ 1.5 кв,
18 Предаване отъ „Явгустео“ (Кон

цертна зала) орк. конц. на мае
стро Вили Фераро, Презъ интерв. 
научна ск. ® 20’50 Разни сведе
ния © 21’40 Предаване на опере
тата „Ева" муз. отъ Фр. Лехаръ. 
Презъ интерв. ск. • 22’55 Послед
ни новини

Понед-Ьлникъ, 5 Януари I

486.2 м. (617 кц.) ПРАГА 5 кв.
17 Борса о 17’20 Женски часъ 

18'40 Бърно © 19 
19'50 Отъ На-

259 м. (1158 кц.) ЛАИПЦИГЬ 4 кв.
19 Библиография о 19'50 Говори 
станционнага управа о 20 Разго- 
воръ съ единъ фризьоръ • 20’30 
Забавит. конц.: Нвг. Енна (Уверт. 
къмъ опер. „Клеопатра“) Чайков- 
ски (Сюита) В. Кинцлъ (Мелодия 
изъ операта „Кравешки хора“) 
Фр. Фонъ Супе (Мелодии изъ 
„Бокачио“) Ед. Яйслеръ („Млади 
момичета танцуватъ съ удоволст-

• 14'25
Винтер-

Ч. • 16'05 СледобЪ- 
Ото Рьомишъ 

ск. • 18 Жени
• 18'30 Камерна 

, (Пиано квин- 
д-молъ) Бетховенъ (Пиано

1635 и. (183.5 кцЗ Кьоннгсвустерх. 30
20 Работнически часъ • 20'30 Пое- 
тьть Ялб. Даудистелъ чете соб
ствени произведения • 21 Отъ 
Мюнхенъ: Марготъ Лендеръ (Со- 
прано) Ер. Клосъ (Пиано) Ди
ригенти X. Н. Винтеръ Веберъ 
(Уверт. къмъ опр. „Вълшебниягь 
стрелецъ“ Нлбертъ (фантазия изъ 
„Низина“) Гьотцъ (Нрия) Фран- 
кенщайнъ (Танцови вариации) Р. 
Вагнеръ (Уверт.къмъ „Танхойзеръ“) 
II Диригенти Карлъ Листи: Бизе 
(Сюита № 1: арии изъ операта 
„Карменъ) Б. Бартокъ (Ромжнски 
нароценъ танцъ) Фр. Шопенъ (По- 
лонеза Ез-дуръ) Иох. Щраусъ 
(Селски лястовици, валсъ) Фр. 
Листи (Унгарска рапсодия) изпъл. 
станц. оркестъръ • 23 Разни све
дения До • ГЗО Танцова музика

2/6 м. (1085 кц.) Кьонигсбергъ 1.7 кв.
20 Стара муз.* © 20’35 Техн. ск. • 21 

Вр. • 21*05 ’Симф. конц. © 22’30 
Разказъ. Къмъ • 23’10 Разни свед.
• 23’30 Забав. муз.

278.8 м. (1076 кц.) Братислава 12.5 кв.
17 Грамоф. • 17’30 Орк. • 18’30 

Ск. • 18’50 Пиано изп. Макудуин- 
ски — композиции на Шопенъ: 
Балада въ солъ миньоръ © 19*10 
Камерна муз.: Фр. Шубертъ (Стру- 
ненъ квартетъ оп. 168) Р. Шу- 
манъ (Квартет ъ оп.
41) © 19’50 Прага © 23’15 Прогр. 
е 23’20 Мор. Острава.

293.6 м. (1022 ьц.) КОШИЦЕ 10 кв.’ 
18’10 Грамоф. о 19 Ск.® 19’20 Френ

ез. о 19’50 Прага о 23’15 Прогр 
© 23’20 Мор. Острава.

313 м. (956 кц.) КРАКОВЪ 1.3 кв.
17’15 Варш. © 17’45 Грамоф. ® 18’15 

Ск. © 18’45 Варш. о 19’45 Варш. 
© 20’10 Земл. ск. © 20’25 Грамоф. 
® 20’35 Преса © 21 
Варш. © 20’45 Грамоф.
© 24’10 Танц. муз.

325 м. (923 кц.) БРЕСЛАУ 4 кв. ' 
19’45 „Царь и дърводЪлецъ“, опе" 
ра отъ Ялб. Лорцингъ © 20’40 Ли 
терат. ск. © 21’10 Отъ Берлинъ 
® 23*15 Разни свед. о 23’25 Театр. 
прегл. © 23’40 Поща.

341.7 м. (878 кц.) БЪРНО 2.4 кв.
17’30 Станц. орк. конц. о 18’30 Гра
моф. © 18'40 Френ. ез.©19 На нЪм.: 
Свед. © 19’50 Прага © 23’15 Свед. 
© 23’20 Мор. Острава.

348.8 м. (860 кц.) БАРЦЕЛОНА 20 кв.
Програмата не получена

360 м. (833 кц.) ЩУТГАРТЪ 1.7 кв. 
19’50 Лекарска ск. ©20’10 Ч. © 20’15 

Янгл. ез. о 20’30 Камерна музика: 
Шубертъ (Струненъ квартетъ въ 
Д-дуръ, оп. 161; Струненъ квартетъ 
С-дуръ оп. 163) изп. кварт. Ямаръ
• 22’15 Театрал. рапортажъ © 22’45 
„Донъ Карлосъ“ пародия отъ М. 
Райнхардъ о 23’30 Разни свед.
• 23’40 Танц, курсъ © 24’10 Тан
цова музика.

372 и. (806 кц.) ХАМЬУРГЬ 1.7 кц.
20 Янгл. ез. е 20'30 Ск. • 20'50 

Борса е 20'55 Вр. 0 21, Ск. е 21'15 
конц. • 23 Яктуаленъ часъ 

конц. • 24’15 Танц.

473 м. (635 кп.) Лангенбергъ 16 кв. 
19’40 Библиография © 20’20 Техн.

ск. о 21 Отъ Дюселдорфъ конц. 
на камерния орк..* 1 Иох. Щраусъ 
(Маршъ изъ оп. „Цигански ба- 
ронъ“) II Работнически .мелодии, 
Берлио (Унгарски маршъ) Край- 
церъ (ПЪсень) Райнеке (Танцъ 
подъ селската липа) Брамсъ (Яка- 
демична увертюра) © 22'30 Литер. 
четене. Следватъ разни свед. До 
© 1 Нощна муз.

О ||И1]1П|(Ц1||Ч1Н1|| 11Ц1!|-||1Й1ич1Ш|ч|(Р111 ||П11)п|11]||н11Ш>1

'490 м. /770 кп.) Франкфуртъ 1.7 кв.
19’45 Ск. .© 20’15 Разни сведения 

© 20’15 Янгл. ез. о 20’30 Камерна 
муз. о 22’15 Театр. рапортажъ 
• 22’45 „Донъ .Карлосъ“ пародия 
отъ М. Райнхардъ © 23’30 Разни 
свед. © 23’40 Танц, курсъ © 24.10 
Сп. © 24’20 Танц.

394.2 (761 кц.) БУКУРЕЩЪ 12
14 Грамоф. © 14’30 Свед. © 14’50 

Грамоф.®18 Орк.конц. Фучикъ („Ма- 
ринарела“-уверт.) Иох. Щраусъ 
(Легенда на Виенската гора, в.) 
Гротъ („Яло Москва" руска фант.) 
Каталани (Въ сънь, мелодия) Ле- 
онкавало (Фант. отъ операта „Па- 
лячи ) Линке (Пилки-Лашнанъ

19 Свед. о
соло

© 22'20 Пиано конц. на Я Бутаковъ: 
Листъ (Легенда; Соната за Пет- 
рарка) Григъ (Соната Е-молъ оп. 
7) о 23 Н. © 23’20 Народ, мотиви 
Свири квартетътъ Максимови чъ

441.2 м. (680 кц.) РИМЪ 50 кв. ■ 
331.4 м. (905 кц.) НЕАПОЛЪ 1.5 кв.
18 Историч. ск. отъ проф. Ниспи 

Ланди © 18’20 Обяснявана на 
прогр. на „Нкадемия Филхармони- 
ка“ © 18 30 Пред, отъ Якадемия 
филхармоника концертетъ на квар- 

„Ди Рома“ © 20’45 Разни 
© 21*40 Вечерь на Леката 

— модерни итал. пЪсни изп.

473 м. (635 кц.) Лангенбергъ 16 кв. 
19'50 Единъ часъ забава © 20’30 
Дехнич. ск. © 20'50 Сп. • 21 По- 
ч пуляренъ конц.: Елгаръ (Праздни- 
ченъ маршъ). Берлио (Увертюра 
къмъ „Римски Карнавалъ") Чай- 
ковски (Сюита) СвЬндзенъ (Нор
вежки карнавалъ) Дебюси (Ис- . 
пански картини) Томасини (Вени- 
циански карнавалъ) Иох. Щраусъ 
(Валсъ) Следватъ: Разни сведения 
До о 1 Нощна музика

486.2 м. (617 кц.) ПРАГА 5 кв.
17 Мор. Острава с 18’30 Работи 

ч. © 10 На нЪмски: дуети и арии 
Шакъ—Презъ паузитЬ: Свед © 20 
Хумористич. конц. „Певческия 
хоръ Кокурковъ“ © 20’30 Бърно 
Попул. духова муз. през. инт.Спорт. 
Свед. © 23’15 Свед. © 23.20 Мор. 
Острава

500.8 м. (600 кц.) МИЛАНО 7 кв. 
291 м. (1030 кц.) ТОРИНО / кв. 
19’30 Свед. ® 19’30 (Торино): Свед.

© 20’20 Дополаворо © 20’30 Разна 
муз..* Кетелби (Маршъ) Ранцато 
(Кукувицата) цигл. Бозони Мар- 
селъ (Любовна тема) Кернъ (Фант.) 
Журманъ (ПЪсеньта на мама) 
Барбиери (Неаполитанска рапсо
дия) о 21’10 Преса © 21'30 Часъ 
® 21’30 Разна муз. о 21*50 Свед. 
® 22 Препред. на една опера 
Презъ антр. Свед. © 24 Свед. 
© 24’55 Пред, отъ ресторантъ 
„Кова" въ Милано © 0'55 Послед. 
новини

516 м. (581 кц.) ВИЕНА 15 кв.
11*30 Органовъ конц. Максъ Шнрин- 

геръ (Концертъ за цигулка и пи
ано © 12’05 Конц. на виенския 
симфон. орк, ржководи д-ръ Ян. 
Веберъ: Моцарти (Симфония № 9 
Сгдуръ) Р. Шраусъ (Уверт. къмъ 
„Манфредъ“), Бетховенъ (Симфо
ния № 6 О-дуръ) © 14 Ч. © 14’05 
Модерна пиано муз.: БЪла Бар
токъ (Мечешки танцъ) Стравински 

I (Пиано-рогъ-музикъ) Вертниковъ
■ (Контрасти, пети пиано парчета)

Линке 
танцъ № 6) О 19 Свед. о 19'15 
орк.: Ернстъ (Елегия, соло цигл. 
изп. Теодору) Фредериксенъ (Ед
но свадбено пътешествие въ 
Скандинавия) е 20 Ск. о 21 Гра
моф. о 2Г30 Немски ез, • 22 Со
ло чембало изп. Захарна—ромън. 
арии е 22'30 Ск. о 22'45 Пеене 
изп. Миа Петала.* Мелодии отъ 
Шубертъ и Шуманъ; о 22'15 Ка- 
мерна муз. — кварт. Капелеано 
• 23'40 Свед.

408.7 м. (734 кц.) КАТОВИЦА 10 
Лайпцигъ

418 и. (718 кц.) БЕРЛИНЪ 1.7 кв.
19 25 Забав. муз. на орк. братя 
Щайнеръ о 20'45 Интервю на 
седмицата о 21'15 Изъ певческата 
академия: Симфонич. конц. Дири- 
гентъ Ник. Малсо. Солистъ: Ед. 
Ердманъ: Геор. Ннтхайлъ (Капри- 
цио за орк.) Моцартъ (Конц. за 
пиано и орк. С-молъ) Д. Шеста- 
ковичъ (Сюита изъ опер. „Носъ“) 
Ник. Маясковски (V. симф.) Презъ 
паузата къмъ о 22 Нов. о 23'15 
Разни свед. До о ГЗО Танц, муз

436 м. (689 кц.) СТОКХОЛМЪ 75 кв. 
1348 м. (223 кц.) ЛЮТАЛА 26 кв.

Берлинъ

432 м. (644 кц.) ББЛГРАДЪ 5 кв.
12'25 Сезонни шлагери (Грамоф.) 

о 13'15 ОбЬц. конц. о 14'30 Нов. 
о 16'30 Детски часъ о 17 Грам, 
о 18 Пеене песни ° 18'30 Литер. 
ч. о 19 Заб. му. о 20'30 Фр. ез. 
о 21 Вечерепъ конц.: Моцарти 
(Отвличането отъ Сарая, уверт.) 
Григъ (Перъ Гннтъ, сюита) Гуно 
(„Фаустъ“, опер. фант.) о 2Г50 Г-ца 
Лида Ведралъ пее отборъ песни

Разказъ • 22'40 ПЪене съ стру
ненъ квартетъ. Солистъ: Хансъ 
Лисмань (теноръ) • 23'10 Н. До 
• 12 Танц. муз.

263.4 м. (1139 кц.) Мор.Острава 7 кв.
17'15 Ск. • 17'30 Бърно • 18'30 

Приказки е 18'40 Бърно • 19 
•Музикал. прегл. • 19'Ю Работи.
ч. • 19'20 На немски Ск. • 19'35 

н -------- — Ск, • 19'50 Прага • 23*15 Снел
изъ ’ ПаЛ<:Ъ ЛехаРъ (Мелодии®)? • 23'20']Танцова муз.
изъ „Царевичъ ) . 22 Н. • 22'10' <

1411.7 и. (212.5 кц.) ВАРШАВА 12 кв.
18'15 Полезни и приятни новини
• 18'30 Пауза • 18'40 Орк. конц.; 
Монюшко (Полонеза отъ опр. 
„Халка“) И. Щраусъ (На брега 
на хубавия синъ Дунавъ в.) Гуно 
(фант. върху теми отъ опр. 
„Фаустъ“) Офенбахъ (уверт. „Ор
фей въ ада“) Валдтойфелъ (Всичко 
Парижъ—в.) Линке (Сиамски па- 
радъ) Намисловски (Оберекъ)Суза 
(Маршъ „Подъ звездното знаме")
• 23 Разни • 20'25
• 20'40 Грамоф. • 21
• 21.30 Попул. конц. 
терзала свед. • 22'10
• 22'25 Следва конц. • 23 Фейле
тонъ • 23'15 Краковъ • 
Свед. • 24 Отъ театра 
око“

Свири: Петьръ Щадленъ 
Обеденъ конц. на орк. 
ницъ о 15 
денъ конц. на орк.
• 17'45 Технич.
въ Сахара, ск. 
муз.: Фрида Кернъ 
тетъ, д -------
квинтети Ез-дуръ, оп. 16) изпъл. 
квартетъ Лили Вайсъ • 19 Хер- 
манъ Хайнцъ Ортнеръ чете соб
ствени прозведения • 19'30 Све
дения » 20'40 Мария Фрайндъ пее 
народни песни ® 21’10 „Синята 
птица“ приказна игра въ 12 кар
тини отъ М. Метерлингъ къмъ
• 23'30 Новини Къмъ • 23'40 
Забавит. муз. на орк. Вил. Вакеръ

533 и. (563 кц.) МЮНХЕНЪ 4 кв.
Програмата не получена

550.5 м. (545 кц.) БУДАПЕЩА 20 кв.
10 Преса • 10 Униатска религиоз. 

слу)кба • 12 Религ. песни и про
поведи отъ кралската капела 
Следва конц. на оперния орк. съ 
участ, на г-жа Гере отъ операта 
Презъ интервала—Седмична хро
ника • 15 Грамофонъ • 15 Дет
ски часъ о 16'30 ЗемледЪлски 
часъ е 17'10 Свободно радио 
Следва конц. на циган. орк. Сан- 
доръ Бура • 19'15 Ск. • 19'35 
Весела ск. о 21 Предаване на 
оперетата „Белите Орхидеи“ отъ 
Халашъ и Кишлей • 22'30 Конц. 
съ участ, на Е. Доманъ бившъ 
професоръ на Висш, музикална 
академия (Пияно) съ г-ца Томанъ 
(Цигулка) Следва конц. на орк. 
Феджесъ и циган. орк. Я. Толъ 
отъ кафе „Остенде“ съ участ, на 
Калманъ (пеене) _ ~
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ори- 
вдови*

отъ 
сведения

цен- 
земя,

Сжщо 
© 23’50

16’25 
Густ. 
часъ

Филипсъ радио
Пл. НЛЕКСННДЪРЪ I № 4

Лампа А 415 
(превъзходна серия)

родния театъръ 
ния театъръ. Г.
• 23 Свед. • 23'15 Свед. •
Мор. Острава • 24 Свед.

600.8 и. (600 кц.) МИЛАНО 7 кв.
291 и. (1030 ки.) ТОРИНО 7 кв.
18'50 Свед. • 20'20 Дополаворо 

свед. • 20'30 Разна муз.: Нмадеи 
(Кервана—изъ Впечатленията

Черь « 22 Весела комедия на 
Платъ-дойчъ о 23 Нктуаленъ часъ 
• 23'30 Заб. конц.

259 м. (1158 кц.) ЛАЙПЦИГЪ 4 кв.
20 Педагогическа ск. • 20’30 Гра

мофон. конц. • 21’30 „Селди раз* 
казъ отъ X. Лакенесъ © 22 Сто
пански въпроси • 22’15 Еделтра- 
утъ Яйбенъ свири Шопенови про
изведения • 23 Н. 23’15 Танц, муз

263.4 м. (1139 кц.) Мор.Острава 7 кв.
17 Бърно • 18’30 Прага • 20 Пра 
га • 23’15 Свед. • 23’20 Попул 
муз.—танци

276 м. (1085 кц.) Кьоннгсбергъ 1.7 кв.
20 Часъ на труда • 20’25 Трудова 

борса • 20’30 Отъ Берлинъ • 21’50 
Отъ Берлинъ • 22 „Шлагеръ“ са
тирична слухова пиеса • 23’25 Све
дения • 23’35 Отъ Берлинъ • 24 
Оркестр. конц.

278.8 м. (1076 кц.) Братислава 12.5 кв..
17 Бърно • 18’30 Ск • 18’50 Станц 
орк.: Енгелманъ (увертюри) Оберъ 
(НЪмиятъ отъ Портичи фант.) 
П-ксни; Мусоргски (Нощь на Лиза; 
Горъ—фант-) ПЪсни; Леополдъ 
(Татри—пксни) • 20 Прага* 20’05 
Станц. орк.: Пишекъ (Маршъ) Кал- 
манъ (Децата) Байеръ (Войникътъ) 
Линдманъ (ДребнитЪ) Сидъ (Оло- 
венигк войници) Драйеръ (На тур- 

базаръ — интерм.) Вернеръ 
(Касталдо 

23’15 Прогр.

Фейлетонъ • 23’40 П. Я. Т. • 24 
Свед. • 24 Танц. муз.

1635 м. (183.5 кц.) Кьонигсвустерх. 30
20 Янгл, ез. * 20’30 ЗемледЪл. ск.

• 20’55 Вр. • 21 ЧовЪкъ и маши
на, ск. • 21’30 Следва берлинска
та програма.

516 м. (581 кц.) ВИЕНА 15 кв.
11'30 Модерна органова музика: 
Максъ Регеръ (Пасакаглия Д-молъ; 
Токката и Фуга, Д-молъ оп. 58) 
изпъл. проф. Фр. Шютцъ • 12'05 
Популяренъ конц. на орк. Иоз. 
Холцеръ • 14 Сведения • 14'05 
Грамофон, конц. е 15'30 Приказ
ки за влъхвитФ, разказва Е. Пей- 
скаръ о 16 Ч. • 16'05 Следобед, 
конц. на орк. К. Хауптъ • 17'40 
НовигЬ находки при разкопкитк 
въ Гърция ск. • 18'10 Камерна 
муз.: Моцартъ (Пиано трио, Д-дуръ 
№ 7) Бетхоаенъ (Пиано-трио В- 
дуръ оп. 27 № 7) Изпъл. Триото 
Георгъ—Щайнеръ • 19'10 Народ
ното преброявате въ Нлбания
• 19'40 Енрика Ханделъ—Маусти 
(60 г. отъ рождението) Говори 
Хилда Вегнеръ • 20’20 Разни све
дения • 20’30 „Любовь въ снкга* 
Певческа игра въ 3 д. муз. отъ 
Р. Бенацки. Къмъ • 23’15 Н. Къмъ
• 23’25 Танц. муз.

ч.„г_______ ... * отъ

изтокъ) Бианко (танго) Маскани [■] 
(Серенада на златото и танцъ) га 
Шуманъ (Презъ вечерьта) солистъ (ицгац 
проф.

• 20 Отъ Народ- 
Презъ паузитЪ: ск.

- 23’20

473 м. (635 кц.) Лангенбергъ 16 кв 
19’40 Туристич. ск. © 20’25 Търгов
ска библиография © 20’45 Праз- 
никътъ на тримата царе въ бази
ликата Св. Гереонъ, Кьолнъ Из- 
пълн. смесения хоръ на Базили
ката Св. Гереонъ, Журманова (алгь) 
и Хилгерсъ (органъ) ©21’45 ,Три- 
мата влъхви", коледна легенда отъ 
Фел. Цимерманъ. Следватъ разни 
сведения.
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390 м. (770 кц.) Франкфуртъ 1.7 кв.
20 Разни сведения • 20’05 Ск. ©20’30

Отъ Щутгартъ © 21’30
• -23’30 Разни сведения 
Танц. муз.

394.2 (761 кц.) БУКУРЕЩЪ 12
14 Грамоф. © 14’30 Свед.
Грамоф. ©

486.2 м. (617 кц.) ПРАГА 5 кв.
17 Бърно © 18’30 Работи, ч. © 19 

немски: грамоф. © 20 Спортна ск. 
© 20’05 Духови инструмент, музика 
отъ Шмидъ: Танцова муз. *21 Орк. 
конц. Композиции на Хържимали: 
Симфония въ СЛ мажоръ; пксни 
за сопрано и орк. Оркестр. вариа
ции върху руски мелодии • 22 
Преда в. отъ залата Сметана отъ 
Общинския домъ: 11 частъ отъ 
концерт а на Умберто Урбано ° 23 
Свед. * 23’15 Свед^ © 23’20 Мор. 

Острава.

зана) Верди (Фалстафъ/''менюего, 
орк.) Моцартъ (Донъ Жуанъ-дуетъ) 
Доницети (Елексира на любовьта) 

' Пучини (Джиани скичи) Ричи (Кри- 
спино е ла комаре) Чиполини 
(Малкия Хайднъ) Росини (Севил
ския бръснарь) Николай (Весели- 
гк Виндзорки) © 18 (Само Римъ) 
Конц. съ участ, на сопр. Галда 
Капуто и барит. Бернарди: Еклесъ 
(Соната въ солъ миньоръ) Тарти- 
ни (Ларго Кантабиле) Сенайе 
(Ялегро Спиритуозо цигл. проф. 
Леонари) Шуманъ (Виенски кар- 
навалъ) Сгамбати (Гавотъ) Листъ 
Паганини (Две студии пиано 
Биасетонъ) Маркаджийски новини 
© 20’30 Разни свед. © 21’40 П"кене 
и инструм. конц.: Луалди (БЪса на 
Ярлекинъ—уверт. орк.) Лало (Конц. 
въ ре миньоръ—чело и орк. изп. 
Луиджи Силва) Ск. Шопенъ (Ро- 
зенталъ) Мартучи (Въведение въ 
Конц.) пиано Яна Машеи Дюпаркъ 
(Живота напредъ) Шарпантие 
(Луиза изъ 3 действие) Р. Щраусъ 
(Сицилия) изп. сопр. Е. Месина: 
Росини (Танцъ неаполит. таранте
ла орк.) Муз- ск. Шуманъ (Токата 
изп. пиано Яна Матеи) Джиорда- 
но (Яндрей Шение—дуетъ сопр. 
Масаро и тен. Барки) © 23’55 Пос
ледни нов.

500.8 м. (600 кц.) МИЛАНО 7 кж 
291 м. (1030 кц.) ТОРИНО 7 кж
18 Грамоф. • 18*50 Преса • 20’20 
Дополаворо • 20’30 Разна муз.: 
Шубертъ (Воененъ маршъ) Марфъ 
(Валсъ) Кетелби (Любовна п-ксень) 
Шуманъ (Но но нанетъ, фант.) 
Зерко (Чардашъ „Паола") Маске- 
рони (Връщане презъ нощьта) 
• 21’15 Свед. • 21’30 Ч. • 21’30 
Разна муз. • 2Г50 Театр. • 22 
Пред, опера отъ театра „Яла Скала“ 
Презъ паузигк ск. Следва послед, 
новини.

Препред. на чужди станции • 1 
Тромпети отъ Нотъръ Дамъ.

32Е м. (923 кц.) БРЕСЛАУ 4 кв.
20 Лека вечерна муз. • 21 Ск. вър

ху ушнигк болести © 21’30 „Го- 
лЪмиятъ св-Ьтовенъ театъръ“ на

Калдеронъ де ла Барка, слухова 
пиеса на грамофонъ. Изпълнява 
берлинскиятъ грамофон, оркестъръ 
• 22’20 Пиано конц.: Бенда (Сона
та въ д-дуръ) Форизекъ (Рапсодия) 
Рьоскеръ (Рондо) Шулховъ (Втора 
сюита) • 23’10 Разни сведения 
© 23’25 Отъ Берлинъ • 23’40 Све
дения • 23’05 Техн. сведения.

341.7 м. (878 кц.) БЪРНО 2.4 кв.
17 Конц. © 18'30 Прага • 19 На 

н-кмски: Свед. п-Есни „Детето на 
небето“ © 20 Прага • 20’05 Прага
• 20’08 Попул. п-Есни отъ хорътъ 
„Тисховъ“: Чехски, Силезки, Сло
вашки и Моравски пЪсни © 20’04 
Ск. • 21 Прага • 23’15 Свед. 
23'20 Мор. Острава.

348.8 м. (860 кц.) БАРЦЕЛОНА 20 кв.
Проурамата не получена.

360 м. (833 кц.) ЩУТГАРТЪ 1.7 кв.
19 Камерна муз. отъ Карлсруе
• 19’50 Балалайковъ конп. на ба- 
лалайк. оркестъръ „Волга“: Рубин* 
щайнъ (Мелодия), Фр. Кремзеръ 
(Казбекъ. п-кене) Танцова «гЕсень. 
Балалайка-соло изпълнява ФР-

■ Кремзеръ (балалайка) Г. Шеферъ 
(пиано): Римски Корсаковъ (Ин- 
дийска пксень) Фр. Кремзеръ (Спо
мени за Русия) © 20’30 Заб. ДУ* 
хове муз. • 21’30 Весела вечерь
• 22’30 „Пансионъ“ оперета 
Супе • 23’30 Разни
• 23’50 Танц. муз.

372 м. (806 кц.) ХАМБУРГЪ 1.7 **
20 Ск. • 20’25 Ск. • 20’50 Б?Р(са
• 20’55 Вр. • 21 Пъстра муз* 0е

ския (
(Гротеска) Новачекъ
маршъ) е 21 Прага ©
• 23 33 Циганска муз. предай, отъ 
кафе „Елизабет^“ © 24 М. Острава

293.6 м. (1022 кц.) КОШИЦЕ 10 кв.
17 Орк. конц. • 19 Ск. © 20 Конц 
Словашко трио • 21 Прага • 23’15 
Програма © 23’20 Братислава • 24 
Мор. Острава.

313 м. (956 кц.) КРАКОВЪ 1.3 кв.
17'30 Грамоф. • 17'40 Предав. отъ 

Леополдъ е 17'55 Грамоф.. 18'15 
Варш. . 18'40 Варш. . 20 Разни 
свед. • 20’25 Грамоф. • 20’40 Фей
летонъ • 21 Варш. • 23’15 Варш.

кж 
© 14’50

18 Орк. Мотцои: Лека 
и ромън. муз. о 19 Свед. © 19’15 
Орк. Мотцои © 20 Ск. © 21 Грамоф. 
•22 Орк.конц Глюкъ(два марша отъ 

' опера „Ялцесте“) Иох. Щраусъ 
(Радостигк на живота-валсъ) Вер
ди (Фант. върху мотивитк отъ оле- . 
рата „Трубадуръ“) © 22’30 Ск. 
© 22’45 Радио орк.: Калманъ „Фея
та на карнавала“ потпури) Гуно 
(Валсъ отъ опера „Фаустъ“) Пон- 
киели (балетна муз. отъ операта 
„Джиоконда“) Пишекъ (Рундфункъ 
маршь) © 23’45 Свед.

408.7 м. (734 кц.) КАТО ВИЦА 10 кв. 
Програмата не получена.

418 м. (718 кц.) БЕРЛИНЪ 1.7 кв.
18’45 Библиография © 19’15 Чело 

муз.: Бетховенъ (Вариации) Бахъ 
(Ядажио) Дебюси (Менюетъ) Фау- 
ре (Сюита) Поперъ (Предачна 
п-ксень) свири Ед. Курцъ © 19'35 
Четене тезитЕ за разискванията 
въ 19’55 * 19’40 Грамофонъ © 19’55 
„За или противъ филмовата 
зура“ © 20’35 Германската 
ск. • 21 Танц. муз. Къмъ о 21'50 
Новини © 23’10 Политически прег- 
ледъ. Следватъ разни сведения.

432 м. (644 К1\) БЪЛГРАДЪ 5 кв.
11 Пред. Богослужение отъ като
лическата църква © 12’30 Грамоф. 
© 14’30 Новини о 21 Ск. върху 
коледнигк обичай © 21’30 Хорътъ 
„Никола Тесла“ п-ке „Вертепь“ е 22 
Коледни сцени © 22’30 Новини, 
спортъ © 22’50 Пъене религиозни 
п-ксни.

436 м. (689 кц.) СТОКХОЛМЪ 75 кв. 
1348 м. (223 кц.) МОТАЛА 26 кв. 
Гледай стр. 16

м. («80 кц.) РИМЪ 50 кв.
331.4 м. (905 кц.) НЕАПОЛЪ 1.5 кв.
13 (Само Неаполь) Конц. отъ Ве

села музика орк. и пЬене дир. 
нрико Мартучи: Маскани (Маски 

®имФ°ния) Узиглио (Студента ОТЪ 

оренто) Ферари (Шапката на Су-

I златото и танцъ) 
•зъ вечерьта) солистъ 

проф. Ятанаси; Маскерони (Тя) 
Брамсъ (Унгарски танцъ № 5)
• 21’15 Свед. • 21’30 Ч. • 21’30 
*Разна муз. • 21’50 Ск. • 22 VI 
Конц. „Радио Марели“ • 23 Ко
медия • 24 Преса • 0’55 Препред. 
отъ ресторантъ „Кова“ въ Милано
• 0’55 Последни нов.

516 м. (581 кц.) ВИЕНА 15 кв.
12 Грамоф. конц. • 12’55 Вр. • 13 

Об-Ьденъ конц. на орк. Б. Бух- 
биндеръ • 14 Разни свед. • 14’10 
Продълж. на об-кд. конц, • 
Следоб-кд. конц. на орк.
Махо. • 18 Музик. детски
• 18’30 Младежки часъ • 18 Пред, 
отъ Гмунденъ: Камбанна муз.
• 19’45 Публичнигк музей, сказка
• 20'05 Ски-спортъть въ 'Виена, 
ск. • 20’25 Разни свед. • 20’30 I 
“Ядско злато", опера въ 1 д. отъ

“Битнеръ II „Палячи" опера въ 2 
д. отъ Леонкавало. Къмъ • 23 Н* 
къмъ • 23’10 Вечеренъ конц. на 
джазъ-орк. Чарли Гаудриотъ.

533 м. (563 кц.) МЮНХЕНЪ 4 кв. 
Програмата не получена

650.5 м. (545 кц.) БУДАПЕЩА 20 кв.
10 Орк. конц. • 12’10 Свед. за ни

вото на водитЕ • 13 Черкозна 
службз отъ унив. черква • 13’05 
Орк. конц: Сгефаниай (Естрелитг: 
Видалита) Инермай . (Валсъ) Пол- 
гаръ (Неаполитанска серенада) 
Хубай (Ялфиета сгъ Крепона — 
соло цигулка) Берта (Танго 
енталъ) Лехаръ (Веселата
ца, потп.) © 17 Съвети къмъ же- 
нитк © 18 10 Ск. • 18’45 Органовъ 
конц. пред, отъ черквата на гр. 
Шегедъ • 20'15 НЪм. ез. • 20’45 
Конц. отъ произв. на Чайковски 
съ участ, на Рафаелъ Лансъ (че
ло) и оперния орк. Следва конц. 
на цигански орк. Карлъ Бура отъ 
хотелъ Метрополъ —

1411.7 м. (212.6 кц.) ВАРШАВА 12 кв.

1Я'15 Ск • 18’45 Лека МУ3' 0ТЪ Ка'
,8фе /астрономия'' • 19’45 Разни

• 20*10 Земл. коресп. •
Грамоф. • 20’35 Преса • 20'35 
Грамоф. • 21 Ск. • 21'30 Предав. 
оперетата „Баядерка отъ Кал 
манъ. Презъ антр. свед. •

Вторникъ, 6 Януари |
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конц. отъ
си. Пос-

1 Баладна
Льове п-Ье 

пианото Ер. 
всевъзможни 

Вавра о 22'50

отъ хот. Бри-

I на стан- 
по морзъ 

Конц. на орк.
Ядамъ

533 и. (563 кц.) МЮНХЕНЪ 4 к>. 
Програмата не получена.

550.5 и. (545 УДАПЕЩА 20 кв.
10 Преса • 11 ГолЬма търж. ли
тургия на Св. Базилика „Св. Сте- 
фанъ“ • 12'15 Греко-католическа 
религ. служба. Следва конц. на 
оперния орк. - Презъ интервала 
седмич. прегледъ • 17 Грамофонъ 
• 18 Ск. • 18'15 Унгарски пЪсни 
съ акомпанименти на унгарския 
орк. Йеньо Фаркашъ пЬе г-ца 
Ета Комплоси • 19'15 Ск. • 19'40 
Конц. съ участ, на г жа Крешъ и 
г-ца Зиперновски (цигулка) «20'45 
Пиеса отъ студиото. Следва конц. 
на военния орк. • 24'30 Цигн.

Народни мотиви — дуетъ • 18'30 
Народни муз. (Грамофонъ) о 19 
Народни пЪсни • 20'30 Технич. 
ск. • 21 Пред, отъ народния те- 
атъръ; муз. драма „Кошатана“ 
• 23'50 Балалайковъ концерти 
отъ ресторанти ,'Лонъ Репо"

<Филипсъ радио 
| Пл. ЯЛЕКСЯНДЪРЪ 1 № 4

259 м. (1158 кц.) ЛАИПЦИГЪ 4 кв.
20 Стопанска сказка • 20’30 Орк. 

конц. К. В. Глюкъ (Увертюра и 
балетна муз. изъ ;„Донъ Жуанъ 
Веберъ (Изъ „Прециоза“) Мак. 
Брухъ (Шведски танци № 8—15) 
Моцарти (Уверт. къмъ „Вълшеб
ната флейта“) Лортцингъ (Изъ 
опер. „Цари и дървод-Ьлецъ“) Ед. 
Кречмаръ (Муз. селски истории)
• 22 Новини • 22'10 Рецитации 
изъ произвед. на Паулъ Келеръ
• 22'50 Танц. муз. • 23’15 Новини 
До • 24'30 Танцова музика

263.4 м. (1139 кц.) Мор.Острава 7 кв.
17'15 Лекция • 17'30 Бърно «18'30 
Приказки • 18'40 Грамоф. • 19 
Ск. • 19'10 Прага • 19'20 Духови 
инстр. • 20'15 Прага • 21'10 Бър
но • 21'50 Прага • 22'20
• 23 Прага • 23'15 Свел.

276 м. (1085 кц.) Кьонигсбергъ 1.7 кв.
20 Ск. • 20'25 Вр. • 20'30 Лека 

вечерна муз. 2Г15 Лоте Леонардъ 
пЬе стари любовни пЪсни • 21'40 
Театр. ск. • 22 ГолЪмитЬ опери 
на 19 столетие изп. станц. орк.
• 23'15 Разни сведения • 23'30 
Танц. муз. (Грамофонъ)

278.8 и. (1076 кц.) Братислава 12.5 кв.
17 Грамоф. • 17'30 Орк. концерти. 19'20 Задъ кулиситЬ
• 18'30 Детски ч. • 19'10 Ск.«19'30

, Чело изп. Шимандълъ: Чайковски
| (Баркарола оп. 37) Неруда (Ма-
Ж зурки оп. 64) Васекъ (Романсъ)

Давидовъ (Листи отъ албумъ) 
19'55 Есперанто • 20'15 Прага

Фавора (Сицилианска пЪсень) Та
чи (Венецианска пксень) Ннтична 
неаполитанска тарантела • 24
Парчета отъ оперети • 24 Преса 
о 0'55 Последни новини

5.6 м. (581 кц.) ВИЕНА 15 кв.
12 Об-кденъ конц. на орк. Ф. Дела 

Керда о 14 Разни сведения • 14'10 
Грамоф. конц. • 16 Разни сведе
ния ® 16'20 Следоб-Ьденъ конц. 
на орк. И. Гайгеръ о 18 Младеж
ки часъ о 18'30 Индустриална хи
гиена, ск. о 19 Билото изкуство 
(Плъзгане съ ски) ск. о 19'30 
Смисълъ и значение на между-

орк. Евг. Пертрасъ 
тания.

141'1.7 и. (212.5 КЦ.) ВАРШАВА 12 кв.
18'15 Полезни и приятни нов. • 18'30 

Пауза • 18'40 Попул. конц. • 20 
Разни • 20'25 Грамоф. • 20'40 
Фейлетонъ • 20'55 Програма • 21 
Грамоф. опера „Бохеми“ отъ Пу- 
чини • 23'15 Фейлетонъ. Следва 
сведения.

1635 и. (183.5 кц.) Кьонигсвустерх. 80
20 Фр. ез. • 20’30 Земеделска ск.
• 20'55 Вр. • 21 Отъ Берлинъ
• 2230 Отъ Щутгартъ • 23'30 
Политически прегледъ. Следватъ 
разни сведения • 1'10 Забав. конц

СрЪда, 7 Януари И

о 19 Билото 1 
съ ски) ск. 
значение на 

народната работническа органи
зация, ск. • 20 Френ. ез. о 20*30 
Разни сведения о 20*35 
вечерь; балади отъ К. . 
Хер. Видеманъ на 
Мелеръ о 21*30 За 
гамени, говори X. I 
Н. о 23 Забав. муз.

533 м. (563 кц.) МЮНХЕНЪ 4 кв.
Програмата не получена

550.5 м. (545 кц.) БУДАПЕЩА 20 кв. 
10*15 ПЪене конц. и цигулка 0 12*10 

Сведения за нивото на водитЬ 
0 1 Черковна служба отъ универ. 
черква » 1’05 Квартета 
цията • 16*30 Уроци I 
о 17*15 Ск. © 18 
на дунавската флотилия: 
(Яко бЪхъ царь) Халеви (Еврей
ката) Байеръ (Потпури) Щраусъ 
(Сутринни листя валсъ) о 19 Ита
лиански ез. о 19*30 Грамоф. о 20 
Поща на любителите о20*30 Пре
даване отъ кралската опера След
ва конц. на цигн. орк. Банда 
Марчи отъ кафене Емке

1411.7 и. (212.5 кп.) ВАРШАВА 12 кв. 
18'45 Попул. конц: Л. Б. Бетховенъ 

уверт. „Карполани“ Фр. Шубертъ 
(Молково парче) Хайднъ (Рондо

21’10 Бърно 0 21’50 Прага 0 22*20 
Бърно 0 23 Прага 0 23*15 Прогр.

293.6 и. (1022 кц.) КОШИЦЕ 10 кв.
18 Дески ч. 0 19 Модерна англ. 

муз. джазъ 0 20 Ч. 0 20’05 Земл. 
0 2045 Прага 0 20’20 Свед.020’30 
Пиано конц. на проф. М. Щраусъ: 
Брамсъ (Рапсодия оп. 79 въ си 
миньоръ—капризъ оп. 67, Капризъ 
оп. 118) Регеръ (Импромпту оп. 
32) (7) 0 21 Орк.: Нрбосъ (Испан
ска сюита оп. 1) Келеръ Бела 
(Испанска уверт.) Демерсманъ 
(Праздникъ на Нранжеза — фант.) 
Шабрие (Испания—рапсодия) Ял- 
беноръ (Испанска сюита № 1, 11, 
Ш, и IV, 0 22 Опери и арии отъ 
Ксериова: Томасъ (Миньонъ) Вер- 
ди (Балъ маске) Маерберъ (Хуге- 
ноти) Щраусъ (Прилепътъ)022’2О 
Бърно 0 23 Прага • 23’15 Прогр.

313 м. (956 кц.) КРАКОВЪ 1.3 кв.
18 Скаутски ч. 0 19*15 Катовица 

18 45 Варш. 0 19*45 Разни свед. 
• 2010 Земл. ч« • 20’25 Грамоф. 
0 20*35 Преса 0 21 Варш. • 23*30 
Варш. 0 22*10 Литерат. ч. 0 23 
Варш. 0 23’15 Грамоф. 0 23*50 
Варш. 0 24 Танцова муз.

325 м. (923 кц.) БРЕСЛАУ 4 кв.
на силезкия 

народенъ театъръ Следва: Вечер 
на муз. 0 20*30 Руски пЪсни, пЪе 
Герда Редлихъ (Ялтъ) 0 21 Исто
рия на синдикалното движение, 
ск, • 21 Проф. Нбелъ и негови- 
гЬ джазъ—пЪвци е 22’10 Разни

сведеняя • 23'20 Сжщо • 23'40 
Поща • 23'45 Театралеиъ прегл.

841.7 м. (878 кц.) БЪРНО 2.4 кв.
17'30 Детски ч.«18'30 Бабини при

казки • 18'40 Женски ч. • 19'10 
Прага • 19'20 На нЪмски: Свед.
• 19'55 Литерат. ч. • 20'15 Прага
• 20'20 Попул. муз.: балетъ: Ха
леви (Еврейката—балеть отъ опе
рата „Еврейката) Делибъ (Индий
ски балетъ отъ операта „Лакме* 
Томасъ (Хамлетъ) Томасъ (пролЪ- 
тенъ праздникъ) Гуно (Фаустъ: 
балетна муз.) • 22 Ск. • 22'20 
Кантата за радио: Брехтъ Веилъ 
Ск. Завадилъ п-Ье п^сни: Молба 
отъ америк. авиатори да преле- 
тятъ океана; Линдбергь се пред
ставя; Линдбергъ тръгва за Ню 
Иоркъ—да отиде въ Европа; Ню 
Иоркъ разпитва авиаторитЪ. Мъг
лата; Снажно време: Слънцето: 
ЯмериканскитЬ вестници; Щасли- 
витк идеи; ФренскигЬ вестници; 
Линдбергъ и своя моторъ: Линд
бергъ вижда лоткаритЬ на Екозъ 
Нощьта отъ Бургенъ до Парижъ 
ПървитЬ сведения • 23 Прага
• 23'15 Седения

448.8 м. (860 кц.) БАРЦЕЛОНА 20 кв.
Програмата не получена

360 и. (833 кц.) ЩУТГАРТЪ 1.7 кв. 
19'15 Техн. ск. • 20'15 Ч. • 20'20

Хумористично смятане • 20'45 
Забавит. конц. на филхарм. орк. 
солистка Мариана Мати (Сопра- 
но) Моцартъ (Маршъ въ С-дуръ) 
Рамо (Славейова ария) Чайковски 
(Изъ „Пикова дама“) Пфитцнеръ 
(пЪсень) Ядамъ („Яко бЪхъ царь“) 
Бизе (Изъ „Карменъ“) Бизе 
(Изъ „Ловци на бисери“) Делибъ 
(Валсъ изъ опр. „Наила") Валд- 
тойфелъ (Валсъ) Иох. Щраусъ 

„Прилепъть“ 
трагедия отъ

1348 м. (223 кц.) МОТАЛА 26 кв.
Гледай страница XV

441.2 м. (680 кц.) РИМЪ 50 кв.
331.4 м. (905 кц.) НЕАПОЛЪ 1Л кв.
18 Разен, кони. дириж. Е. Мартучи: 

Ядамъ (Бираджията отъ Престанъ, 
Лонго (Залезъ) Маскани (Крисъ) 
Чери (Ломбардска рапсодия) Ес- 
кобаръ (Залезъ въ Таборъ) Вер- 
ди (Яида) Танцова муз. ° 20'35 
Свед. • 21'35 Медицинска ск.
• 21'55 Предаване на опера отъ 
театра „Реале“ инстр. 
студиото Презъ интерв. 
ледни новини

173 м. (635 кц.) Лангенбергъ 16 кв. 
19'40 Разказъ • 20'25 Технич. ск. 
• 20'45 Пъстра музик. вечерь • 23 
Разни сведения До • 1 Конц. 
предаван. Дюселдорфъ

486.2 м. (617 кц.) ПРАГА 5 кв.
17 Бърно о 17'20 Ск. • 17'30 Бър- 

е 18 30 Ск. о 18'40 Ск. «18'50
Ск. • 19 Земл. • 19'10 Работн. ч.
• 19'20 На н-Имски: Свед. • 19'20 
Работн. ч. • 20'20 Отъ студиото 
отъ Лаело: „5ъ самотната коли
ба“ 21'10 Бърно « 21'50 Цигул- 
ковъ конц. на Санда Ялба: Ви
валди (Концертъ въ ла миньоръ) 
Л. в. Бетховенъ (Романсъ въ фа 
мажоръ) Дебюси (Менюетъ) Ио- 
анъ Скарлати (Дреболия) Но- 
вачекъ (Перпетумъ мобиле)»22'20 
Бърно « 23 Свед. • 23'15 Свед

500.8 М. (600 кц.) МИЛАНО 7 кв. 
291 м. (1030 кц.) ТОРИНО 7 кв.
18 Грамоф. » 18'50 Свед. » 19'55 

(Торино) Свед. о 20'20 Дополаво- 
ро о 20'30 Разна муз.
(Я ш) Шеферъ (Горскиятъ 
джия) Бизе (Ловци на 
фант.) Брамсъ (Берсьозъ) Манта- 
ннни (Синьото островче) Мусорг- 
ски (Руски танцъ) 21'15 Свед. 
• 2Г30 Ч. • 21'30 Свед. Ск.«2Г45 
Конц.1 Камерна музика: М. Рота 
сопр. изп.: Верети (Сей Сторнели)

5Н. Рота (ЯслитЬ) Ем. Губнтори 
(Нера Нерела) ск. М. Рота сопр. 
изп. Кандино (Празнична

372 м. (806 кц.) ХАМБУРГЬ 1.7 кл.
20 Ск. • 20'25 Борса • 20'30 Сто

пански въпроси • 20'30 Вр. • 20 
Пъстра вечерь о 22 Френски 
овчарски пЪсни «23 Нктуаленъ ч.
• 23'30 Ресторангь Остерманъ
• 24'15 Танцова муз.

390 м. (770 кц.) Фравкфуртъ 1.7 кв.
19 50 Ск. • 20'15 Сведения • 20'20

Ск. • 20 45 Отъ Щутгартъ • 22 
„Пентезилея“ трагедия отъ X. Ф. 
Клайстъ • 23'15 Разни сведения

394.2 (761 кц.) БУКУРЕЩЪ 12 кв.
14 Грамоф. о 14'30 Свед. • 14'50 

Грамоф. • 18 Орк.: Поступа (Юби- 
леенъ маршъ) Иох. Щраусъ (Въ 
насъ в.) Шенски (Гусиларъ—руски 
потп.) Якермгиъ (Очарователна 
мелодия—солистъ Теудору цигл.) 
Чайковски (Валсъ отъ операта 
Евг. Онегинъ) Рубинщайнъ (Ро
мансъ) Делибъ (Изъ операта „Лак
ме“) о 19 Свед. е 19'13 Орк.; Ле- 
харъ (Потп. отъ опр. Паганини) 
Транслатьоръ (П-Ьсни) Майеръ— 
Хелмундъ (Любовна пЪсень) Боси 
(Славенъ маршъ) о 20 Ск е 21 
Грамоф. « 22 Сопо чело изп. 
Талеръ: Хенделъ (Конц. въ солъ 
миньоръ) Бетховенъ (Романси), 
Глазуновъ (Испанска серенада)

• 22'30 Ск. о 22'45 Соло пияно— 
изп. Ялекс. Теодореско: Пунани 
(Ларго еспресиво) Д. Ямброзио 
(Канцонета) Гоберъ Т а м ь

д а л е ч е въ морето) Гоберъ 
(Единъ ловъ на далече)Крайслеръ 
(Рондино) о 23'55 Свед.

408.7 м. (734 кц.) КАТОВИЦА 10 кв.
Програмата не получена

418 м. (718 кц.) БЕРЛИНЪ 1.7 кв.
20 Ск. за безработицата • 20'25 

Трудова борса Д 20'30 Отъ бер
линския нонцертенъ домъ „Клау“ 
Популяренъ струненъ конц. 10 
композитори дирижиратъ собстве
ни произведения: X. Яйлбутъ (Зе
лена Исландия, маршъ) К. Ци- 
меръ (СвЪщенната планина) Иоз. 
Кьонигсбергеръ (Изъ „Играчката 
на Нейно Величество“) Ого Лин- 
денанъ (Хумореска) X. Яйлбутъ 
(Рапсодия) Льовенталъ (ПЪсни), 
Херманъ Менеке (Прелюдия къмъ 
оперетата „Българката“, Питорескъ 
модеренъ маршъ) Ед. Кюнеке 
(Сцени изъ оперетата „(Св-Ьтло- 
синит-Ь сестри“) X. Ф. Платенъ 
(Луки Хуръ) К. Робрехтъ (Валсо
ви потпури) Яйлбутъ— Нилъ (Въ 
розовата долина на Сансуси) X. 
Нилъ (О, ти черноока девойко, 
маршъ)«22 Новини о 22'10 мъртви 
души, четене изъ Гоголя • 23 15 
Разни сведения Следва танцова 
музика • 1'30 Нощенъ концертъ

432 м. (644 кц.) БЪЛГРАДЪ 6 кв.
10 Пред, отъ съборната църква 
• 11'30 Грамофонъ • 11'30 ОбЪ- 
денъ конц. на сганц. орк. • 14 30 
Новини • 17 П-Ьене народни пЪс- 
ни • 17'20 Коледенъ разказъ» 16
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19’45

19'55 Ск. • 20'10 Земл.
20'35 Преса 
Ск. •
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Престрояване
Станция за

432 м.
12'25 Грамоф.
• 14’30 Нов.
• 17 Джазъ муз.
Г-жа Евка п±е о-ерни арии 
Народни мотиви на
• 19 Конц. огь хотелъ
• 20’30 Техн. ск. « 2?’.’ 
огь Берлинъ 
Заб. конц.

части 
-------- за акумулатори, 

тонфилми и грамофони

за Онгарекса) Р. Вагнеръ(Изъ опр. 
„Лоенгринъ“) Бородинъ (Въ сте- 
нитк на централна Пзия) Зелен
ики (Ария
Падаревски (Краковски фантасти
чни танци) О. Недбалъ (Тъженъ 
валсъ) Свендзенъ (Норвежка рап- 
содия) • 19’45 Разни • 20’10 По
ща • 20’25 Грамоф. • 20'35 Пре
са • 20’55 Грамоф. • 21 Ск.«21'15 
Литерат. ч. • 21’30 Лека музика: 
Фетрасъ (Праздникъ на цветята 
уверт.) Будъ (Ориенталска лцена) 
Фримълъ (Смръчаване) Гордонъ 
(Люлково парче) Жиордано (Изъ 
опр. „Ф е д о р а“) Маскерони 
(Милувка) Данцъ (ПЪсень] 

Кьолеръ Мажинъ (Есень) Биолос- 
точи (Ясночервената прол-Ьтъ) 
(Кжде ■ си ти-романсъ) Фераблъ 
(Танго хавана) Блонъ (Танци на
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о 
X 
4 
й о.

ве-
Гадо Биан- 

Печиа) Р. Щраусь 
(Дъждъ] Бетховенъ 

Сгамбати (Забрава) 4) 
Ада Ла Фаче: Компо-

Б ДТЕРИ

473 м. (635 кц.) Лангеибергъ 16 кв.
19’40 Испан. ез. • 20’25 Техн. сказка
• 20’45 Лека вечерна муз. • 21’45 
„ Вали снЪгъ“ забава • 22 Лека 
муз. Следватъ разни свед. До • I 
Конц. отъ Кьолнъ.

)О» пц./ -------------  > КВ.
(223 кц.) МОТАЛА 26 кв.

16

___  (680 кц.) РИМЪ 50 кв.
331.4 м. (905 кц.) НЕАПОЛЪ 1.5 кв.
18 Камерна муз.: I) изп. цигуларя 

Ренцо Сабатини: Тартини (Соната 
въ солъ миньоръ) Бацини (Мага- 
рищаря) Саразате (Интродукция и 
тарантела) 2) Сопрано Марио Фе- 
рари (Две индийски пЪсни) 3) Те- 
норъ Марио Синьорели (Три ’ 
нециански пЪсни отъ Г~_ I 

чини и Буци 
(Утре) Респиги 
(ПЪсень) 
Пианистка

зиции на Де Фала, Тедеско и Шо- 
пенъ — Радио прегледъ — • 20’45 
Свед. • 21’40 ГолЪмъ разенъ конц. 
Парели (маршъ) Луалди (Любовь- 
та на куклата) Колонезъ (Презъ 
м-цъ май пЪе Матиоли) Шварцъ 
(Придружаване въ кжщи пЪе Кам
пи и хоръ) Били (Чародейка — 
орк.) Фоксъ тротъ. (Джазъ) Луал
ди (Колиба на — ~",,л — 
пЪсень пъе 
(Кога пЬешъ 
Бзнаволонта 
чето, 
лиа 
(Джазъ

Ромън.
• 19’15 Детски 
Динико • 20 Ск.
• 21’30 Ннглийски ез. ® 22 ПЪние
• 22’30 Радио орк.: Симф. конц. 

Дирижира Брунети: Моцартъ (уьерт.
изъ „Отвличането отъ Сарая“) 
Риетъ (Конц.) о 23 Ск. ® 23’15 
Радио орк. {Следва симф. конц.: 
Кери (Два миниатюра) Д. Милха- 
удъ (Съвремени) ® 23’45 Свед.

408.7 м. (734 кц.) КАТОВИЦА 10 
Програмата не получена

418 м. (718 кц.) БЕРЛИНЪ 1.7 кв.
19'45 Хорътъ Лендовай пЪе народ

ни пЪсни © 20’10 Трудова борса 
© 20*15 Злободневни ® 20'45 Заб. 
муз. • 22 Сп. нов. • 22’10 „Хе- 
родъ и Мариамъ“, трагедия отъ 
Фр. Хебелъ • 23’40 Разни свед. 
До ГЗО Танц. муз.

укротителя на змии) И. Щраусъ 
(Полка) Лйслеръ (Валсъ оть опе
рата „Фрауенфресеръ“) Лике 
(Маршъ) • 22’10 Литерат. ск. 
Свед. • 23 Фейлетонъ • 23’15 
Грамоф. • 23’50 Свед. • 24 Танц, 
музика

<635 м. (183.5 кц.) Кьонигсвустерх. 30
20 НЪмски за нЪмци ч 20’30 Чи

новническа ск. • 20’55 Вр. • 21’05 
„5 години германска вълна“ ск. 
отъ проф. Херм. Шубоцъ ржко- 
водителъ на Кьонигсвустерхау- 
зенъ • 21’20 Орк. конц. отъ Лай п- 
цигъ • 22 Разни сведения • 22’10 
Отъ Лайпцигь • 22’50 Танц, муз, 
• 23'15 Танцова муз. • 23’15 Раз
ни сведения До • ГЗО Танцова 
музика

341.7 м. (878 КЦ.) БЪРНО 2.4 к*.
17'30 Прага • 18'30 Радио фейле- 

тонъ.18'40 Френ. ез. • 19 За ска- 
утитЬ • 19'10 Работи, ч. • 19'20 
На н-Ьмски: Свед. ПФсни 1) Щра
усъ (Мадригалъ) Фишновъ (Може 
би) Нозеда (Розигк) Лафитъ (Лю
бовна вФсень на Стела) • 19'55 
Седмич. прегл. • 20'15 Прага
• 20'20 Предав. отъ студиото: „Кар
навалното удоволствие“ отъ Хансъ 
Сакъ • 21 Прага • 23'15 Свед.
• 23'20 Прага.

348.8 и. (860 кц.) БАРЦЕЛОНА 20 кк.
Програмата не получена

360 и. (833 кц.) ЩУТГАРТЪ 1.7 ке.
19'50 Ск. върху плана Жнгьо 20'15 

Часъ • 20'20 Френ. ез..20'45 Заб. 
конц. • 21'30 Елзаски народни 
пЪсни изп. Мадригалното сдруже
ние Кипъ • 22'15 Ренесансъ, Ба- 
рокъ, Рококо, Германия въ 16 
столЪтие. Слухово произвед. отъ 
П. Ендерлингъ • 23'45 Разни свед

372 м. (806 кц.) ХАМБУРГЪ 1.7 кв.
20 Ск. • 20'25 Соц. ск. • 20.50 Бор

са • 20’55 Вр. • 21 Музика отъ 
Брамсъ • 23 Актуаленъ ч. • 23'30 
Чужд, прогр. • 24 Заб. конц.

190 м. (770 кц.) Франкфуртъ 1,“ "в. 
19'55 Ск. • 20'10 Разни свец. • 20'15

Френ. ез. • 20'45 Отъ Щутгартъ
• 21'30 Отъ Щутгартъ • 22'15 Сж- 
що • 23'45 Разни свед.

394.2 (761 кц.) БУКУРЕЩЪ 12 кв.
-14 Грамоф. • 14'30 Свед. • 14'50 

Грамоф. • 18 Орк. Гр. Динико:
и лека муз. • 19 Свед. 

ч. • 19'30 Орк.
• 21 Грамоф.

отъ Радио 
на анодни апарати, пълнители 

и усилз лтели за г. . 
и ремонтъ на всЪкакъвъ видъ радиоапарати.

:а пълнене и поправка на акумулатори.

00®0®0000000000000000000000000000®®$

талъ (Принцесата на Чардаша) Катче 
(Баръ Шизъ; Коктеилъ) Леополдъ 
(Камбринусъ-потпури) • 21 Прага 
• 23'15 Прогр. • 23 Прага.

293.6 м. (1022 кц.) КОШИЦЕ 10 кв.: 
18’10 Грамоф. • 19 Станц. орк. изп 

Фучикъ (ПЬсень) Грюнфелдъ (Пол 
ка отъ конц.) Льове (Стари пфс- 
ни-бостонъ) Валдтойфелъ (Фант.) 
Ланге (Бабата оп. 20) Фетрасъ 
(Валсове; хронологична сюита отъ 
валсъ оп. 193) Недбалъ (Тъженъ 
валсъ) Кощалъ (Електра филмъ- 
маршъ) • 20 Ч. Камбани ® 20’05 

20’15 Прага 
ск. • 20.40 

© 23*15 Прогр.

Камарота (Немирница-дуегь) Ле- 
харъ (Весели-потпури орк.- • 23’55 
Последни нов. • 24 — 1 Танц. муз. 

орк. на станцията.

313 м. (956 кц.) КРАКОВЪ 1Л
17’15 Ск. • 18’15 Варш. •

Разни ®
ч. • 20'25 Грамоф. ©
• 21 Варш. • 21’15 Ск. • 21’30 
Интерн. конц. отъ Хамбургъ; • 23’15 
Варш. • 23’25 Варш. ® 24 Варш.

325 и. (923 кц.) БРЕСЛАУ 4 кв.
20 Вечерна муз. ® 21 [Съвременна

та поезия • 21’30 „Бобровата ко
жа“, апашка комедия отъ Гер. 
Хаупгманъ • 22’45 Злободневни
• 23’10 Разни свед. • 23’25 Техн. 
свед. • 23’40 Стара танц, музика
• 23’20 Кабаре • 1 Нова танц. муз.

(644 кц.) БЬЛГРАДЪ 5 кв.
® 13'30 ОоЪд. конц. 
© 16*30 Детски часъ 

(грамоф.) • 18 
• 18'30 

хармоника 
„Москва“

© 21’30 Предав.
® 23 Н. Сп. • 23'20 

съ пЪене нар. пЪсни 

436 м. (689 кц.) СТОКХОЛМЪ 75 
1348 м. (2ЛЛ м/^тапд 9А кп 

Гледай стр.

441.2 м

I, характерист.
1и; Супе (Дона Жуа- 

2-о действие) 
на сърдцата)

за Милано)
Каперъ (Поздравления пЪе Кампи 
и хоръ); Валсъ (Джазъ бандъ) Ве
че (ноктюрно) Касгалдо (Целувки, 
целувки, цЪлувки, пЪе Кампи) Ста
фели (Капри, п-ке Пасифико и 
хоръ) Фоксъ тротъ (Джазъ бандъ)

______.
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486.2 м. (617 кц.) ПРАГА 6 и.
17 Свед. • 17'20 Ск. е 17'30 Орк

• 18’30 Детски ч. • 18'40
► • 19 Земл. © 19*10 Работн. 

ч. • 19’20 На нЪм. Свед. • 19’25 
Ск. • 20’15 Свед. • 20’20 Бърно
• 21 Конц. на симф. орк. въ Хам
бургъ дириж. Мукъ: Иох. Брамсъ 
(Трагична уверт.; Конц. въ ре ма- 
жоръ; IV симф, въ ми миньоръ)
• 23 Свед. • 23*15 Свед. • 23’20 
Огъ кино Беранекъ: Органовъ 
конц. на проф. Видерманъ ® 
Ч. Камбани.

259 м. (1158 кц.) ЛАЙПЦИГЪ 4 кв
19’30 Исп. ез. • 19’30 Злободневни
• 20 Работнич. часъ • 20’30 За
бава • 21’30 Отъ Хамбургъ. Часъ 
на Иох. Брамсъ: 1. Трагична увер- 
тюра 2. Цигулковъ конц. Д дуръ 
3. Симф. № 4 • 23*15 Нов.

263.4 м. (1139 кц.) Мор.Острава 7 кв.
17*30 Прага • 18’30 Приказки • 18’40 
Бърно • 19 Нкордеонъ • 19'10 
Работн. ч. • 19’20 На нЪмски! ск.
• 19'35 Духова муз. • 20’15 Пра
га • 20’20 Братислава • 21 Пра
га • 23’15 Свед. • 23'20 Прага.

276 м. (1085 кц.) Кьоннгсбергъ 1.7 кв.
20 Англ. ез. • 20’25 Вр. • 20'30 

Вечерна забава • 2Г30 Весела 
муз. вечерь • 22’10 Една китка 
отъ китки, заб. муз. • 23’15 Раз
ни сведения.

278.8 м. (1076 кц.) Братислава 12.5 кв.
17 Грамоф. • 17 30 Прага • 18'30 

Ск. • 18’45 Конц. на Нели Бахно- 
ва: Страдела (ПЪсень) Моцартъ 
(Отвличането отъ Сарая-ария) Делъ 
Акола (Виланела-п-Ьсень) Делибъ 
(Лакме-люлкова п-ксень) Годаръ 
(Люлкова пЪсень) • 19’05 Орк.; 
Керубини (Медеа-уверт.) Перголе 
зи (Симфония) Волфъ Ферари (Ка
мерна симф.) • 20’15 Прага • 20’20 
Станц. орк. изп. Линке (Нощи на 
Накири-уверт. ) Калманъ (Две очи 
Принесете на нирка)Келманъ-Дос-

е безпь стьпет*
Шлагера

Матиоли) 
на моми-

— хоръ) Марса-
стжпки); Танго. 

---------  бандъ) Белини (Селваглиа- 
дуетъ) Барбиери (ПЬсни и итали 
анска картини, характерист. пар
че) Декламации;
нита, въведение въ 
Петралиа (Марша 
Валенте (Серенада

(Джазъ бандъ)
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ск.
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кв.
Прага

кино

1.3 кв.

кв.
на 
на 
ск.

1

„1Е10“

1635 м. (183.5 кц.) Кьонвгсвустерх. 30
20 Какво очакваме отъ общество

то на народитЬ? ск. • 20'30 Земл-
• 20*55 Вр. • 21 Ск. върху 

безработицата • 2Г30 Отъ Хам- 
бургь: Първи Европейски конц. 
Ръководи Генералмузикдиректоръ 
Д-ръ Карлъ Мукъ. Солисти: Проф. 
Г. Куленкампфъ (цигулка) Произ
ведения отъ Брамсъ (Трагичната 
увертюра, оп. 81; Цигулковъ конц. 
Д-дуръ оп. 77; Симфония № 4, е- 
молъ) • 23’15 Разни свед. Следва 
берлинската програма.

Грамоф. • 21 Фейлетонъ • 21’15 
Техн. ск. • 21’35 Интернац. конц. 
отъ Хамбургъ. Презъ антр. Свед. 
• 23’15 Свед. • 23 25 Нрии пЪе 
Стефания Нимира: Майерберъ (Изъ 
оп. „Хугеноти“) Делибъ (Изъ оп. 
„Лакме“) Дурантъ (Ярийка „Мо
мински танцъ") Доницети (Кварт: 
изъ опр. „Донъ Паскале") • 24 
Танцова муз.

259 м. (1158 кц.) ЛАЙПЦИГЪ 4 кв 
19’05 Есперанто • 19’25 Янгл. ез.
• 20 Вестници отъ вчера и днесъ 
ск. • 20*30 Бандонионна и ман- 
долинна муз. • 21’30 „Труденъ 
часъ“ разкази отъ Томасъ Манъ 

„Иванъ Куку* 
отъ Карлъ 

1 Танц.

на англ. ез. • 20’30 Иитерн. конц. 
отъ Виена о 22’45 Преса • 23- 
Варш. • 23’50 Предав. на чужди 
станц. • 24 Тромпети отъ Н. Дамъ

325 и. (923 кц.) БРЕСЛАУ 4 кв.
20 Грамоф. о 21 Съвременната по. 
езия ск. ® 2Г30 Конц. на Силез. 
ката филхармония съ участ, на 
Вили Хицелъ (баритонъ) Моцарти 
(Симфония Д-дуръ № 48; ария 
изъ „Донъ Жуанъ“] Вайнбергеръ 
(Увертюра къмъ една рицарскаигра) 
Регеръ Вариации и фуга върху ве
села тема) о 23’10 Разни свед. 
• 23’30 Стенография • 24 Тонфил. 
мовъ прегледъ.

341.7 м. (878 кц.) БЪРНО 2.4 кв.
17’30 Прага о 18’30 Приказки • 18*45 
Детски ч. о 19’10 Прага о 19’55 
»Седмич. прегл. о 20’15 Прага «20*20 
Конц. на станц. орк.: Грюнфелдъ 
(уверт.) Ваингартнеръ (Интерм.) 
Брамсъ (пЪсни изп. проф. Флей- 
шерова) Корнголдъ (сюита) Брамсъ

500.8 м. (600 кц.) ЧИЛАНО 7 кв.
291 м. (1030 кц.) ТОРИНО 7 кв.
18'50 Свед. • 20*20 Свед. • 20*30 
Разна муз.: Балфе (Циганка-уверт.) 
Габриелъ Мари (Моята тай на) Заг- 
лиа (Лирични фрагменти) Чайков- 
ски (Интернац. сюита) Лакъ (Та
рантела каприцио) • 21’15 Свед. 
• 21’30 Ч. • 21’30 Комедия • 22 
Симф. конц. дириж. Педроло: 1)

о 19’15 Орк.

ратура. прегледъ.

372 м. (806 кц.) ХАМБУРГЪ 1.7 кв.
20 Ннгл. ез. • 20*23 Ск. • 20’50 

Борса 9 20*55 Вр. • 21 Виенска 
вечери • 23 Яктуаленъ ч. • 23’30 
Заб. муз. • 24’15 Танц, муз:

390 м. (770 кц.) Франкфуртъ 1.7 кв. 
19’30 2/4 часъ немски ез. © 20’35 
Лекарска ск. © 20*45 Разни свед.
• 20*50 Ск. о 21’05 Симфон. конц.
• 22’05 Танц. муз. ® 23’35 Съвре
менна американска поезия реци
тации.

“ Муз. прогр. • 19’55 Словашки ез.
• 20.15 Прага • 20*20' Конц. на 
Кафендова • Захова (ПЪснитЪ на 
зимнитЬ нощи оп. 30) ПЪсень; 
Меланхолични любовни пЪсни; Сло
вашки пЪсни; « 21 Цигл. изпъп. 
Зубекъ: Бартокъ-Чекели (Попул. 
ромън. п~Ьсни) Панчо Владигеррвъ 
(4 композиции оп. 12) Зубекъ (Се
ренада на Еленъ оп. 9) • 21*35 
Грамоф. • 22 Духова муз. • 23 
Прага • 23’20 Мор. Острава.

293.6 м. (1022 кц.) КОШИЦЕ 10 кв.
18’10 Станц. орк. • 19*04 Танц. муз. 

на пиано; • 19.30 Фр. ез е 19*55 
Свед. ® 20’15 Прага © 20*20 Конц. 
цигл. изп. Лоогъ: Виениавски 
(Конц. въ ре миньоръ оп. 22)
• 21 Станц. орк. е Веберъ (Пре- 
сиьозъ уверт.) Нрмандола (Споме
ни отъ Кайро"ориент. сюита) Голд- 
маркъ (Домашната жаба — фант.) 
Масне (Сцени питорески, сюита)
• 22 Попул. муз. пЪсни • 22’30 
Грамоф. ® 23 Прага ® 23’15 Прогр.
• 23*20 Мор. Острава.

313 м. (956 кц.) КРАКОВЪ
18’15 Отъ Леополъ ® 18’45 Варш.
• 19*45 Разни свед. • 20*10 Ск.

I
I 
II
I 
»I I
II 
I I

550.5 м. (545 кц.) БУДАПЕЩА 20 кв. 
10*15 Конц. на военн. орк. • 12*10 
Свед. за нивото на водигЬ • 13 
Черковна служба • 13’05 Конц. 
съ участ, на г-ца Ирена Вайхерцъ 
(цигл.) и г-ца Тилда Рачъ • 17 
Свободно радио у-ще: 1) Чело 
конц. изп отъ Ннтуанъ Фрасъ 2) 
Ск. 3) Продълж. конц. • 18’15 
Земл. часъ • 18’45 Унгарски пЪс- 
ни и танци изп. на пианото отъ 
М. Морвей • 19*25 Ск. за Дания 
• 19’55 Грамоф. • 20*25 Ннгл. ез.

(ПЪсни) Регеръ (Хумореска оп. 36 
№ 1] Регеръ (Оп. 36 №4 Галопъ)
• 20*50 Прага о 22*20 Композиции 
на Ннт. Дворжакъ Уверт. отъ 111 д. 
на операта „Дяволътъ и Катери
на“, Върху старата кула, Сюита 
оп. 92, При черното езеро, Фюр- 
иантъ: Танци © 23 Прага е 23’15 
Свед. • 23*20 М. Острава.

348.8 м. (860 кц.) БАРЦЕЛОНА 20 кв. 
Програмата не получена.

360 м. (833 кц.) ЩУТГАРТЪ 1.7
19’50 Две хиляди год. музика 
грамоф. ск. о 20’30 Ч. Прег. 
есперанто © 20*35 Лекарска
• 21*05 Симфониченъ конц. на фил
хармонии. орк.: Веберъ (Уверт. 
къмъ „Вълшебниятъ стрелецъ") 
Брамсъ (Двоенъ конц. за цигулка 
и виолончело) Вол. Щреземанъ 
(Музика за оркестъръ) Р. Щраусъ 
(„Донъ Жуанъ“ за голЪмъ орк.)
• 22*45 Сведения ® 23’05 Танц. муз.
• 23’35 Новата американска лите-

• 22 Злободневни 
вицата“ радиоопера 
Блейле • 23’10 Н. До • 
музика.

263.4 м. (1139 кг) Мор.Острава 7 кв. 
17’30 Прага • 18’30 Приказ. • 18’40

Прага • 19 Акордеонъ ® 19.10 
Работи.
Свед. • 19’55 Ск. • 20*15 Прага 

■ • 20*20 Бърно • 20*50
• 22’20 Бърно • 23 Прага • 23’15 
Свед. • 23*20 Станц. орк. Танц. муз.

276 м. (1085 кц.) Кьонигсбергъ 1.7 кв. 
20.Конц. • 20’30 Трудова борса
• 20’35 „Щастието въ жгъла“ 
драма отъ Зудерманъ • 22 Отъ 
Берлинъ • 22*10 Проф. Фр, Шре- 
керъ дирижира собств. произвед. 
е 23’20 Разни свед. • 23*45 Ман- 
долиненъ конц.

278.8 и. (1076 кц.) Братислава 12.5 кв.
17. Грамоф. • 17*30 Прага • 18’30 

Ск. • 18’55 На Унгарски: Ск-и:

Вр» ■[[■ ■[[■ ■![■ ■1ГЙЙЦ» О1СЧ[« п1Г» ■[[■ ■][■■][■■)[■ ■[[
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• 21 Фейлетонъ • 2Г30 Отъ Хам
бургъ Конц. на радиоразпръсва- 
телната станция. Следва конц. на 
цигн. орк. Имре Маджари отъ 
хотелъ Унгария.

1411.7 и. (212.5 кц.) ВАРШАВА 12 кв. 
18’15 Ск. • 18*40 Солистовъ конц. 

изп. Щоковска (сопр.), Фиелхор- 
кси (пиано) на пианото проф. 

Брамсъ (Нкадемична уверт.) 2) . УРШаинъ: Фр. Листъ (Славей) Про- 
- кофиевъ (Прелюдио до мажоръ)

Медиеръ (Приказка фа миньоръ) 
Щолцъ (Валсъ каприсъ) Виени
авски (Ориенталка) Иотенко (Чек- 
ръкътъ) Зарцикъ (Мазурка) Фр. 
Шопенъ (Импромпту фа диесъ ма
жоръ) Зарембски (2 импровизации 
ми диезъ мажоръ и фа миньоръ) 
Виелхорски (Прелюдио си ми
ньоръ оп. 26; Мазурка си миньоръ 
оп. 21 Етюдъ оп. 38 № 1) Пада- 
ревски (Полско интермецо; Кра- 
ковски фант. танци) • 19.45 Раз
ни • 20’10 Земл. борса • 20'25 
Грамоф. • 20’35 Преса • 20*35

Максъ Брухъ (Конц. въ солъ ми
ньоръ за цигл. и орк.) 3) Григъ 
Холберъ (Сюита: прелюдио; сара- 
банда; гавотъ; ариа; ригодонъ) 4) 
Росини (Крадливата сврака-симф.)
• 24 Пр. До 0’55 Препред. отъ 
„Сала Гей“ Торино • 0’55 Пос
ледни новини. -

516 м. (581 кц.) ВИЕНА 15 кв.
12 Грамоф. конц. • 13 ОбЪд. конц 
на орк. Еди Кеока • 14 Разни 
свед. • 14’10 Заб. муз. • 16 Раз
ни свед. • 16*20 Грамоф. конц.
• 18 Детски часъ • 18’30 Приро
дата презъ Януарий, ск. • 19 Ед
на майка говори • 19’30 Игал. ез.
• 20 Балансъ и рационализация, 
ск. • 20’30 Разни свед. • 20’35 
Конц. на първия виенски мандо- 
линенъ орк. дириг. Р. Шмидхуберъ: 
Лавитрано (Рената, уверт.) И. 
Лайсь (Рококо, менюетъ) Е. Григъ 
(Солвейгъ, пЪсенъ) Е. Поцели 
(Серенада) Е. Бухеронъ (Балетъ 
на феитЬ) Хелмесбргеръ (Гавотъ 
Иошитомо; Японски танцъ) Ке- 
телби (На единъ персийски па- 
заръ) • 21’30 Европейски конц. 
ржководи Д-ръ Карлъ Мукъ прод. 
Хамбургъ: Иох. Брамсъ (Трагична 
уверт.; Цигулковъ конц. Д-дуръ; 
IV Симфония Е-молъ) Къмъ • 23’15 
Нов. къмъ • 23’25 Вечеренъ конц. 
на орк. Густ. Махо (Танц, муз.)

533 м. (563 кц.) МЮНХЕНЪ 4 
Програмата не получена

радиоетаблисма — София 
ул. ,Леге“ 13 (елитъ базаръ)

Собствениците на фирмата инж. Веселикъ и Вотава, съ дългогодишна практика въ най- 
известните европейски радио фабрики още преди въведението на радиото въ България, откриха 
специално радио-лаборатория и работилница исключително за радио-апарати и радио-части, които 
по своята солидность, качество и цени конкуриратъ всички други познати до сега въ България 
радиофабрики.

Изработените отъ техъ радиоприемници съ 1, 2, 3, 4, и 5 лампи задоволяватъ и най-взи 
скателния клиентъ вследствие на което фирмата бърже се популяризира изъ цела България което 
и личи отъ всекидневното увеличение на производството както на радиоапарати така н на средни
те радиочасти и прибори.

1. Въртящи (поменливи) кондензатори.
2. Реостати
3. Цокли за лампи
4. Блокъ кондензатори
5. Високофрекфентни трансформатори.
6. Неутродони
7. Букси
8. Високоговорители магнитни
9. „ „ динамични
10. Токоисправители
11. Ннодни апарати
12. Комплектни апарати за тонфилми: като синхронизатори, грамадни киноусилватели. 

високоговорители и пр.
На складъ ще намерите винаги най-дълготраиннте и най-доброкачествени радиолампн 

„Уа1еа" чието генерално представителство за България е „\Уе«о“, свдо акумулатори, слушалки, 
усилватели за радио-апарати, и радио-грамофони, електрически мембрани,тролитни плочи, розани и 
цели, анодни батерии, гръмопредпазители, антенни материали и пр.

Приематъ се за поправка, а така сжщо и за преработване и модернизирванд всекакви си
стеми радиоапарати, поправятъ се акумулатори, строять се антени, усилватъ се високоговорители, 
слушалки и пр. При най-достжпни цени — изработватъ се части по дадена скица.

Разполагайки съ големи теоритични и практични познания въ този браншъ собственици
те на фирмата инж. Веселикъ и Вошава даватъ безплатни съвети на клиентите си.

Ценоразписи и съвети при поискване безплатно.
Употревявае само .,\Уе«о“ оадио фабрикати и Вий ще бждете винаги напълно доволни 

както по качество така и по цена. ’ Радио Етаолнсма .ДУетчо“ ул. „Леге" 13 — „Елитъ Базаръ"

г,гггь...ггП1,..тт>. ■■1Ш,...ттп,..,лп>. ,1Ш||„|1т,,.1пп„ .,|Ц|,„1||П|...пп,. „ни   ■|Шъ„|гпъ„итгъ. и1ип.и0а>»1ЙПь >|Шн...Щь,.<гип. цЩЛщЩЦшЩь итШш|Ш1тп|(П1н .|Щ1ч,<И11чиШ1» иШДшЩЪцШь

I

394.2 (761 кц.) БУКУРЕЩЪ 12 кв.
14 Грамоф. о 14’30 Свед. ® 14’50 
Грамоф. © 18 Орк. Маскополъ Ле
ка муз. • 19 Свед. ~
Москополъ © 20 Ск. ® 21 Грамоф.
® 22 Предав. отъ „Ромжнското 
Нтене“: Камерна муз.: Перлеа 
(квартелъ) Бартонъ (Сонатина) Не- 
греа (Сонатина) Кремеръ (Мелодии) 
• 23’45 Свед.

ч. • 19’20 Ск. ® 19’40
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кв.

свири

Работи, ч.

о

конц. 
орк.

НЪмска
Бетина“, поема

танцъ) 
Разна музика 
Разенъ конц. 

шоколаденото 
Конц. 

на

17 Грамоф. о
Ск. • 18*30 Марионетки 
Есперанто е : 
Мор. Острава

408.7 м. (734 кц.) КАТОВИЦА 10
Програмата не получена

14 Грамоф.
Грамоф. ®

кв.
литер. прегл. • 20’30 Това 

Попул.
• 23’30

ченъ спортенъ
ЗемледЪлска
аз. • 20’30 Правна
нуждающигЬ ск. •

500.8 м. (600 кц.) МИЛАНО 7 кв.
291 м, (1030 кц.) ТОРИНО 7 кв.
18 Грамофонъ ® 18’50 Разни свед
• 20’30 Разна музика: Кетелби 
[Ярабска нощь) Регеръ (Немски 
танцъ) Лехаръ (Ева, фантазия) 
Папанти (Танго) Барбиери (Сегви- 
дила) Григъ (Норвежки
• 21*15 Ч. • 21*30
• 21*40 Техн. • 22 
организиранъ отъ 
Д-во „Перуджина" • 22*30 
посвЪтенъ на произведенията 
П. Маскани • 24 Пр. Препредав. 
отъ ресторантъ „Кова“ въ Мила
но • 0'55 Последни новини

486.2 м. (617 кц.) ПРА! А 5 кв.
18’30 Детски ч. • 18'40 Чехски ез.
• 19 Земп. ч. ® 19*10
• 19'20 На нЪмски! Св. • 20’15 Свед
• 20'20 Ск. • 20*30 Саксоф. конц. 
изп. В. Флаишханъ • 20'50 Отъ 
студиото: отъ Каспаръ „Сърдцето 
на Соча“ • 22'20 Бърно • 23 Св.
• 23’15 Моравска Острава • 24 
ч. Камбани

473 м. (635 кц.) Лангенбергъ 16 кв.
19’40 Весела грамоф. муз. е 20*15 
Техн. съобщения • 20'25 Модерни 
транспортни въпроси • 20’45 Ве-

436 м. (689 кц.) СТОКХОЛМЪ 75 кв.
17 Лека муз. Детски ч. ® 18’40 Ск.
• 19’10 Грамоф. ® 20 Джазова 
фантазия за две пиана • 20’30 Ск.
• 21*15 Прегледъ на Стокхолмъ
• 22*40 Танцово муз.

|01П!ЯЯИ1ет1И11М1(е!1!В[ИЕИ|Н]Еащ1^етга|ИетЕЗНЯИ]ВЗ[ЯЯ
Събота, 10 Януари I

18 Инструмент, конц. дирижира Ен- 
рико Маронуча: 1) Бахъ (Хам- 
летъ, увертюра—орк.) Лало (Нн- 
данте отъ концертъ оп. 29) Дун- 
клеръ (Предачката) чело и пиано 
изп. проф. Ботиглери з) Вагнеръ 
(Танхойзеръ хоръ на пилгеритк 
и овчарска пЪсень—орк.) 4) Бет- 
ховенъ'(Романсъ въ фа мажоръ) 
Римски Корсаковъ — Крайслеръ 
Ярабско парче) цигл. ,и пиано — 
соло проф. Колонезе 5)»Чайков- 
ски (2 и 5 испански танцъ орк.) 
Танцова муз. •; 20’45 Разни свед- 
• 22 Разнообразна програма ор
ганизирана отъ шоколаденото 
Д-во „Перуджина“ • 22'35 Орк. 
концертъ 1) Порпора (1686—1766) 
соната за три инструменти трио) 
2) Франкети: Въ черната гора— 
Симфонични инпресии орк. 3) Де 
Фала (Испански танцъ отъ опр. 
„Животътъ е кжсъ“ 4) СвЪто-

441.2 м. (680 кц.) РИМЪ 50 кв.
331.4 м (905 кц.) НЕАПОЛЪ 1.5 кд
18 Оперна муз. пЪсни и орк. Ваг

неръ (Риенци симф.) Ялфоно (Въз
кресение, романсъ изъ 1 действие) 
Пончиели (Джиоконда) Каталани 
(Едиса) Пучини (Мадамъ Бътер- 
флай) Бизе (Карменъ) Пучини 
(Манонъ Леско) Пучини (Тоска) 
Доницети (Лукрециа Боржиа) Фи- 
дези (М :нуелъ Минендезъ) Дони
цети (Ла Фаворита) Верди (При
казката за Св. Бонифаци] ® 20’30 
Курсъ по радиотелеграфия • 20*50 
Разни свед. ® 21’40 Предаване на 

^нЪкоя опера отъ театра „Сенъ 
Карло“ Неаполъ. Презъ интервала 
ск. Следва Литерат. и последни 
новини.

1411.7 м. (212.5 кц.) ВАРШАВА 12 кв. 
18*45 Конц. на мандол. орк. • 19*45 
Разни о 20*10 Земл. борса • 20*25 
Пауза • 20’30 Интерн. конц. отъ 
Виена. Презъ антр. Свед. ® 22'45 
• 23 Свед. е 23’15 Техн. съвети 
и коресп. ® 23’50 Пред, на чуж* 
ди станции.

1635 м. (183.5 кц.) Кьоннгсвустерх» 3^
20 Янгл. ез. • 20'30 Конц. отъ Ви" 

ена • 21'20 Отъ Берлинъ ° 22 
Нов. • 22’10 Отъ Лайпцигь <23'10 
Разни свед. • 23’30 Заб. мандол. 
концертъ,

313
18’15 Г

Разни <
• 20*25 .....
• 21 Варш. •
Варш. г _____ —
• 23*50 Варш. ® 24 Варш.

325 и. (923 кц.) БРЕСЛАУ 4 
20 Седм.

Ви интересува 0 21 
конц. • 23*10 Разни свед. 
Танц. муз. • гзб Ношна муз»

га 
но конц.
Щернечъ: Собствени 
1) Оп.; 2) Оп. 6: ® 1 
прегл. ® 20*15 Прага • 20’20 Конц. 
на орк. „Хармония“ е 21 Прага
• 22’20 Мор. Острава • 22*30 Станц. 
орк. ® 23 Прага о 23’20 Свед.
• 23'20 Мор. Острава.

348.8 м. (860 кц.) БАРЦЕЛОНА 20 кв.
Програмата не получена

360 м. (833 кц.) ЩУТГАРТЪ 1.7 кв.
19'50 Часъ на труда о 20’15 Часъ 

о 20’20 Исп. ез. ° 20'45 Отъ Франк- 
фуртъ: „НЪмски романтизъмъ“ пис
ма • 21’15 Гласове отъ небето на 
комицитЪ, грамоф. Заб. • 22 Пъ
стра вечерь • 23'30 Разни свед. 
о 23'45 Танцова муз.

418 м. (718 кц.) БЕРЛИНЪ 1.7 кв.
20 Трудова борса • 20’05 Веселъ 

часъ • 21 Бела Бартокъ 
Сюита оп. 14 2) Втора бурлеска 
3. Менюетъ 4 Сонатина 5 Първи 
ромънски танцъ 6 Марасцекерски 
танци • 21’35 Яктуална програма
• 22 Новини • 22’10 Отъ Лайп
цигь • 23'10 Разни сведения
• 23'30 Забав. мандолиненъ конц.

432 м. (644 кц.) БЪЛГРАДЪ 5 кв.
10 Пред, отъ православната събор

на църква • 11'30 Грамофонъ
• 13’30 Забав. конц. • 14-30 Но
вини • 17 Народ, муз. (грамоф.)
• 18 Ск. върху готварското из
куство • 18’30 ПЪене ромънски 
пЪсни • 19 ПЪене сръбски на
родни пЪснн • 20’30 Ск. • 21 Ве- 
черенъ конц, на станц. Сексетъ: 
Леонкавало (Палячи опер. фанта
зия) Цворжакъ (Хумореска) Чай 
ковски (Лирична сюита) • 21*30 
Пред, отъ Загребъ • 23*30 Нови
ни спортъ • 23*50 Джазъ муз.

436 м. (689 кц.) СТОКХОЛМЪ 75 кв. 
1348 м. (223 кц.) МОТАЛА 26 кв.
18 Разна програма • 18’40 Спорт

на ск. • 19 Грамоф. «20 Ск.«20’40 
Италиански пЪсни изп. Егеръ 
Стефансонъ • 21 Вечерь на Ко- 
пенхагенъ «X 22*40 Ск. • 22*4й 
Следва: Една вечерь на Копенха-
генъ

441.2 и. (680 кц.) РИМЪ 50 кв.
331.4 м, (905 кц.) НЕАПОЛЪ 1.5 кв.

• 18’30 Брукнеръ като
симфонистъ, муз. ск. • 19 Тран
спортни сведения 0 19’15 Седми- 

прегледъ • 19*30 
ск. • 20 Италиански 

закрила за 
20*55 Разни

516 м. (581 кц.) ВИЕНА 15 кв.
12 Грамоф. конц. о 13 ОбЪденъ 

конц. на орк. Винтеницъ • 14 
Разни сведения • 1410 Продъл- 
на обЪд. конц. • 14'50 Разни све
дения • 17'20 Следобед, конц. на 
орк. Бертъ Силвингъ ® 18 Люл- 
ковата пЪсень. говори Вили Хаидъ 
участв, съ пЪене Леони Файглъ 

Брукнеръ

ката черква) Куку (Удоволствията 
на скръбьта) Дума (Иди въ стра
ната) Галинеску (Язъ сънувамъ 
майка си) Муцисеско (Илеана, 
Илеана!) Виду (Негрута) Кериакъ 
(Язъ често посещавамъ горитЬ) 
Кириакъ (Химъ на коронясването)
• 23*45 Свед.

408.7 м. (734 кц.) КАТОВИЦА 10 кв.
Програмата не получена

418 м. (718 Кц.) БЕРЛИНЪ 1.7 кв.
2С Проф. Морииъ М. Маръ свири 

пиано парче Роб. Шуманъ (Ярабе- 
ска оп. 18, Папилони оп. 2) «20*30 
Ск. за Енрика Ханделъ-Мацети
• 21 Весела музика-куриозни ис
тории изпълнява Горно Силезкия 
радиооркестъръ ® 21'30 Яктуална 
програма ® 22 Новини спортъ
• 22’10 Кабаре • 23’15 Разни све
дения. До • 1’30 Нощна муз.

432 м. (644 кц.) БЪЛГРАДЪ 5 кв.
12’25 Грамоф. • 13’35 ОбЪденъ конц.
• 14’30 Новини • 17 Грамоф. муз. 
® 18 Следобед, конц. • 19 Джазъ 
муз. 20’30 Медицинска ск. • 21 
ПЪене сръбски пЪсни ® 21’40 Ка
баре • 22-30 Новини • 22’50 Раз
ходка презъ Европа.

, 5) Баярди.' Балада 
Чекарели 6) Веберъ 

М. Чекаре- 
на магьос- 
орк. 8) Р• 
селекции — 

ОрК.) • 23'15 Последни

сведения • 21 Рихардь Щраусова 
вечерь (соловъ концертъ) изпъл.: 
Маргитъ Янгереръ. Иоз. Кален- 
бергъ Иоз. Мановарда, смЪсени- 
ятъ хоръ на виенската държавна 
опера, виенската певческа акаде
мия, виенския симфониченъ орк. 
диригенти: Д-ръ Рих. Щрауси 
Предав. отъ голямата зала на 
концертния доми: Прелюдия къмъ 
„Гунтрамъ“ Хьолдерлинови химни 
за сопранО соло и орк.: Щурмова 
пЪсень на скитника за шесть гла
сови хори и оркестьрн; Две пЪс- 
ни за баритонн и оркестьрн; Две 
песни за 16 гласови хори, а) Ве
черь б) Химни „Тайлеферъ“ бала
да за сола смесени хори и орк. 
кнмн • 22'50 Новини о кнмн 23 
Забав. чечеренъ конц. на орк. 
Ф. Рекфенделн Сюити и рапсодии

533 м. (563 кц.) МЮНХЕНЪ 4 кв. 
Програмата не получена.

550.5 м. (545 кц.) БУДАПЕЩА 20 кв. 
10'15 Грамоф. • 12'10 Сведения за

нивото на водите • 1 Отъ Универс. 
черква • Г05 Конц. на полиц. орк.
• 17 Ск. за приказките е 18 Сло
вашки ез. • 18'25 Конц. на опри, 
орк. • 20 Ск. • 20'30 Предаване 
отъ Виена конц. отъ певческата 
академия съ участ, на гца Мар
гарита Янтереръ г-нъ Иоз. Кален- 
бергь, Иоз. Мановарда отъ Виен
ската опера и симф. орк. подъ 
диригентството на Р. Щрауси
• 22'»5 Конц. на пиано на Ялф. 
Коенъ • 23'30 Ск. „Ролята на Зе- 
мледЪлието за изцеряването на 
Европа“. Следва конц. на орк. 
джазъ ЖабьоГуи отъ хот. Жерардъ 
съ участ, на г. Витъ (пеене).
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390 м. (770 кц.) Франкфуртъ 1.7 кв. 
19'45 Часъ на труда • 20'15 Разни 
свед. • 20'15 Исп. ез. • 20'40 Гла
сове отъ небето на комиците гра
моф. заб. • 21'30 Весела вечерь 
• 23'30 Разни свед. о 23'45 Танц, 
муз. • 23 Немска романтика 
„Гюндероде и Бетина“, поема и 
биография.

334.2 (761 кц.) БУКУРЕЩЪ 12 кв.
• 14'30 Свед. • 14'50

, . 16'30 Програма за уче
ниците • 18 Орк. Сибицеано Лека 
и ромън. муз. о 19 Свед. о 19'15 
Орк Сибицеано « 20 Ск. > 2! 
Грамоф. • 22 Програма органи
зирана отъ дружеството на ромън. 
композитори Предав. отъ „Ромън. 
„Лтене" Хорътъ „Карменъ“ ромън. 
арии Кириакъ (Херувимъ) Шусекъ 
(Литургииски отговори) Куку (Не 
разбирамъ, Света Внержа непо
рочна) Кириакъ (Воденичарътъ) 
Барка (Белите цветя) Бъргованъ 
(Коледа) Ш. Команещи (Въ мал-

341.7 и. (878 кц.) БЪРНО 2.4 кв.
17'30 Конц. Танц муз. • 18'30 Дет
ски ч. • 18'45 Шахъ • 19'10 Пра-

• 19'20 На немски: Свед. Пйа- 
изп. Жисела Косъ —

I композиции
19'55 Седмич.

372 м. (806 кц.) ХАМБУРГЪ 1.7 кв.
20 Квартетни пеения о 20'50 Бор

са » 20*55 Вр. • 21 Веселъ конц.
• 22 „Какво иска сърдцето въ 
Холивудъ“, слухова пиеса • 23 
Яктуаленъ часъ • 23'30 Балъ съ 
класически танци.

259 м. (П58 кц.) ЛАЙПЦИГЪ 4 кв.
19'20 Муз. кжси истории, разказва 
Максъ Йенитъ • 20'30 Кабаре 
„Малки обявления“ къмъ • 22 Н-
• 23'15 Н. До • 1 Танц. муз.

263.4 м. (1139 ки.) Мор.Острава 7 кв.
17'30 Джазъ орк. Твърди Танц. муз.
• 18'30 Приказки » 19 Якордеонъ. 
Попул. мелодии о 19'10 Прага
• 19'20 Орк. на Миньорите • 20'15 
Прага ® 20'20 Бърно • 2Г2О Ко
медия „Парламента ’на жените“ 
отъ Твърди и Върба о 22'30 Бър
но • 23 Прага • 23'20 Сведения
• 23|25 Радиофилмъ.

276 м. (1085 кц.) Кьонигсбергъ 1.7 кв.
19'30 Рецитации о 20'05 Прогр. на 
есперанто о 20'10 Прогр. за сед
мицата отъ II до 17 .Януарий
• 20'30 Техн. ск. » 20'55 Вр. > 21 
Забав. муз. о 22 Отъ Берлинъ
• 22'15 Кабаре отъ Берлинъ. След
ва разни свед. До • Г30 Танц, муз

278.8 м. (1076 кц.) Братислава 12.5 кв.
17'30 Бърно • 18'30

19'55 
20'15 Прага • 21'20 

; о 22'30 Бърно ® 23 
Прага • 23'20 Прогр. • 23'25 Мор. 
Острава.

293.6 м. (1022 кц.) КОШИЦЕ 10 кв.
17'30 Мор. Острава о 18’30 Станц. 

орх.: Иох. Щраусъ (Принцъ Ка- 
лиостро уверт.) Сцибулка (гавоть) 
Дриго (4 балетни дни, сюита) Сидъ 
(Златни цветя, интерм.) Урбахъ 
(Потпури) о 19'30 Ск. о 19'45 Бор
са Седмич. прегл. о 19 55 Ч. Кам
бани- 9 20'05 Грамоф. о 20'15 Пра
га • 20'15 Прага о 21'20 Мор. 
Острава о 22'30 Бърно • 23 Прага 
0 23’20 Прогр. о 23'25 Мор. Остр.

м. (956 кц.) КРАКОВЪ 1.3 кв.
Вилно • 18'45 Варш. • 19'45 

•и свед. о 20'10 Землед. свед.
Грамоф. о 20’35 Преса 

, > 21'15 Ск. • 21'30
• 23 Варш. о 23'15 Варш.

венъ прегледъ 
пиано Марио 1 
Вечната дума—пиано 
ли 7) Дукасъ: Чирака 
ника—симф. поема 
Щраусъ (Саломе — 
пеене и (, , ‘ "
новини

473 м. (635 кц.) Лангенбергъ 16 кв. 
19'40 Янгл' ез. • 20'25 Ск. за Си- 

биръ • 20'45 Вечерна муз.» 21'45 
Лека муз. Следвзтъ Разни сведе
ния До • 1 Нощна муз. и танц.
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КОНЦ'

а

орк

ш.
• 12’10 Сведения за 

водитЯ • 1 Отъ Унив. 
•1305 Конц. на орк. Ман- 
Циреръ (Планински деца)

Военна муз. • 22’40 ПЯние 
• 23’10 Танцова муз.

, Вили 
: Но- 
джазъ

Е С 
самоиндукцията

сЬ
—1Ь—

■<

Радио-Акумулатори отъ ре- 
ном. фирма „8ТЕУК“ 

Плочи за акумулатори.
Емайлирана жиц а 

Направа на НетцтрансфорМВ- 
тори. Пълнете съ токъ и по

правка на акумулатори
При електр. работилница

„ВАТЪ-
ул. Алабинска № 3°

фонъ) концерть майсторът-в 
Дрохоцълъ (Цигулка) Следва: 
вини. Вечеренъ конц. на г. 
орк. X. Р, Корнголдъ

533 м. (563 КЦ.) МЮНХЕНЪ 4 кв.
Програмата не получена

550.5 м. (645 КЦ.) БУДАПЕЩА 20
10’15 Квартета

нивото на 
черква 
дить:
Май (Танго отъ опр. „Хвърчащата 
невеста") Калманъ (Парчета изъ 
оперетата ]„Теменужката на Монт- 
мантъръ“) Бола Мелеперъ (Тази 
милувка за васъ—танго) Еркелъ 
(Фантазия върху опера Банкъ-банъ
• Фейлетонъ • 18 Скаутска ск.
• 19 Ск. • 19*25 Конц. на воен
ния орк. • 20*30 Любителска по
ща • 21’15 Пиеса отъ студиото 
Следва цигн. орк. Бела Рачъ отъ 
хотелъ Панония

вления или задушливи макари.
Горния чертежъ ни дава едно 

нареждане: в и а сж точкитЯ въ 
влиза енергията, усиления 
получаваме въ а: и вт. отъ анодната оа- 

о анода на лампата 
особени загуби съ пре- 
задушливата макара, 
ондензаторъ

С както
да пре-

понеделникъ
П Лека муз. • 18 Ск. • 18’30 Якор- 
деонъ • 19 Грамоф. • 20 Литер. 
ч. • 20 30 Француско кабаре» 21’15

$

А I

-------с.

1411.7 м. (212.6 кц.) ВАРШАВА 12 кв. 
18'45 Младежки конц. Детски часъ
• 19’45 Разни свед. • 20'10 Свед.
• 20'25 Грамоф. • 20’35 Преса
• 20’55 Грамоф. • 21 Фейлетонъ
• 2Г15 Ск. • 21’30 Лека музика 
презъ антр. свед. • 23 Фейлетонъ
• .23’15 Конц. произвед. на Шо- 
пенъ изп. Смидовичъ. Баркарола 
Две мазурки, до циезъ миньоръ 
оп. 63 № 3 и до диезъ миньоръ 
оп. 41 № 3, Тарантела • 23’50 
Свед. • 24 Танцова музика

1635 м. (183.6 кц.) Кьонигсвустерх. 30
20 СвЯгьть на работника, ск.*23’30 

Литерат, четене • 20’55 Вр. • 21 
Отъ Кьолнъ: Весела вечерь След
ва. Програмата на берлинския 
предаватель

е С1
въ

СТОКХОЛМЪ недЯля
17 Детски ч. • 17’45 Рецитации 

Грамоф. • 18’55 Служба • 19 Ве
черня • 20’15 Рецитации • 20’30 
Конц. отъ музик. Д-во Галиваръ 
Малмбержегь • 22’40 „Блекъ Бо- 
темъ фант. отъ Олсоиъ • 23’40 
Конц.: Синдингъ (Серенада за две 
ЦИГЛ. и пиано оп. 50) ПЯние Кнутъ 
Кокомсокъ (Мелодии отъ Халсин- 
гландъ за две цигл.)

кондензатора 
попредишнитЯ схеми има задача 

сече пжтя на високото напрежение за решет
ката и да пропусне високофреквентнитЯ ко
лебания на ех въ края на резонансния кржгъ. 
Това нареждане или връзка има и това пре
димство, че дава една допълнителна настрой
ка и дава постоянство на усилването за раз
ни фреквенции, въ границитЯ въ които може 
да се настрои кржга. Неудобството му е, че 
осложнява обслужването на апарата съ единъ 
допълнителенъ кондензаторъ,

Още единъ недостатъкъ е естествения капа
цитет на макарата, койтосъбранъ съ най-малкия 
капацитетъ на кондензатора дава най-малката 
естествена вълна на резонанския кржгъ за 
съответната величина на 1_, подъ която не може 
да се настрои. Това прави този кржгъ за из
вестни макари, непригоденъ за приемане стан- 
ци съ вълни подъ известни граници.

Високофреквентно усилване чрезъ 
трансформатора

Действието на трансформатора бЯше 
волтажа на вложената енергия да трансфор
мира въ другъ волтажъ обикновено по-ви- 
сокъ отъ вложения. Така, че трансформатора 
се състои отъ две макари: първична—кждето 
влагаме енергия, и вторична отъ кждето я 
получаваме. Изменението на волтажа става 
споредъ трансформаторното отношение 
= Й1/Мз кждето N1 е броя на навивките на 
първичната, а М, броя на навивките на 
вторичната и това изменение толкова повече 
приближаваме теоретичното, а именно Ез 
(волтажа на вторичната) — Е1 (волтажа на 

, N1 ,.първичната), х . Колкото е по-малка загуоата 

въ прехвърлянето на полето отъ първичната въ 
вторичната, тая загуба е толкова по-голема 
колкото фреквенцията е по-малка и колкото 
сърдцевината е по-малко магнитно проводима. 
При високофреквентното усилване, понеже 
фреквенцията е висока 
трансформатора ще има за сърдце- 
вина въздухъ. Тукъ първичната ще играе сж-

села вечерь • 23 Новини До • 1 
Нощна муз. • 23'30 Конни над
бягвания • 1—2 Джазъ муз.

486.2 м. (617 кц.) ПРАГА 6 кв.
17'20 Ск. • 17’30 Мор. Острава
• 18’30 Ск. • 18’40 Ск. • 18’50 
Ск. • 19 Землед. ч. • 19'10 Работ. 
ч. • 19’20 На нЯмски: свед. ск.
• 20’15 Свед. • 20 20 Духова муз.
• 21’20 Мор. Острава • 22'30 Бър- 
но • 23 Свед. • 23’20 Свед. «23’25 
Мор. Острава.

500,8 м. (600 кц.) МИЛАНО 7 кв. 
291 м. (1030 кц.) ТОРИНО 7 кв.
20’20 Дополаворо • 20’30 Разна муз. 

Щопцъ (ПЯсень) Енгелеманъ (Лю
бовна сцена)’ Лео (Дворецътъ на 
Фараона фант.) Машерони (ПЯсень) 
Свеидзенъ (Романсъ) цигл. проф.
Боцони; Масенини (Самагра)
• 21’15 Свед • 21’30 Ч. • 21’30 
Разна муз. • 21’50 Свед. • 22 
Предав. на оперета презъ паузи- 
гЬ свед. ск. Следва свед. препред. 
отъ „Сала Гей" въ Торино • 0'55 
Поел. нов.

516 и. (581 кц.) ВИЕНА 15 кв.
12 ПредобЯденъ конц. на 

Максъ Гайгеръ • 12’55 Вр. • 13 
Забав. конц. • 14 Разни сведения
• 14’10 Грамофоненъ конц. • 15’30 
Разни сведения • 16 „Щайеръ“ 
Сдухови сцени—Щайеръ, градътъ 
на автомобилитЬ, автомобилътъ

на движещата се лента • 17’30 
Весело пжтуване на ски, разказ
ване • 18 Шахъ • 18’15 Етюди 
н. Хензелъ (5) о1зеаи Ггагз) Ф. 
Листъ (Гномски хоръ, Кампанела 
Я. Рубинщайнъ (Бройка) Р. Шу- 
манъ (Тоската) И. Рафъ Ща П- 
1еизе) Дебюси (Градината на 
хълмт) на пианото: Дора Иозефо- 
вичъ • 19 Ернестъ Рутра говори 
върху Робертъ Мюлеръ • 19’50 
СвЯтовно- исторически прегледъ
• 20 Яктуаленъ часъ • 20’30 Раз
ни сведения • 20’40 Ярфени из
пълнения: Хенделъ (Пасакаглия) 
Фр. Листъ (Ноктюрно № 3) Ц. 
Оберъ (Легенда) К. Золцедо (Про- 
лЯтенъ вЯтъръ) Л. Ф. Щернъ (Сви- 
рящиятъ часовиикъ) изпълнява: 
Илза Карлеманъ • 21 Карелъ 
Фаркасъ снема филмъ, участву- 
ватъ.’ Лици Холцшу. Кармъ Фар
касъ, Камерниять пЯвецъ Кармъ 
Циглеръ. капелмайсторътъ Иоз. 
Холуеръ, капелмайсторътъ фр. 
Клаперъ, Густ. Фогелхутъ (Сакса-

шпанъ съ 10 милиметра вътрешенъ диаметъръ 
и 40 дължина; залепваме къмъ краищата й 
две квадратни парчета съ страни 60 милиме
тра (гледай, фиг. 3) отъ дебелъ 2 до 3 мили
метра преешпанъ или обикновенъ картонъ на- 
мазанъ съ шелъ лакъ; нарязваме тЯлъ, де
белъ 0.7 милиметра отъ меко желязо, на пар
чета дълги 40 милиметра, отъ които направя- 
ме едно снопче съ 10 милиметра дебелина, 
връзваме го здраво и поставяме въ тржбата.

Върху така приготвената макара гриж
ливо лакирана съ шелъ лекъ навиваме пър
вичната състояща се отъ 4,000 навивка съ 
жица 0.1 милиметра копринена изолация (не
обходима ще бжде около 200 до 250 метра) 
върху които навиваме два пласта коприненъ 
плати, върху тЯхъ навиваме още 12.000 на
вивки отъ сжщата жица, за които ще бжде 
необходимо още около 1400 метоа приблизи
телно.

Забележка: Не требва да забравяме 
когато навиваме трансформатора, да отбеляз
ваме входящитЯ и изходящи краища на бо- 
бинитЯ. Напримеръ както е показано на фиг. 
3: входящиятъ край на първичната съ ЕР, из- 
ходящъ на сжщата ЗР, входящъ на вторична
та ЕЗ и изходящъ на сжщата 88.

Популяренъ курсъ 
Високофреквентно усилване чрезъ на- 

стройващъ кржгъ.

При резонанса всЯки може да си спом
ни, че когато имаме една макара и конден
заторъ свързани паралелно последнитЯ обра- 
зуватъ тъй наречения резонансенъ кржгъ, 
който имаше свойството да представлява най- 
голЯмото съпротивление за промЯнливитЯ то
кове чиято фреквенция е равна на естестве

ната фреквенция на този кржгъ — ~2~ 

кждето Е е коефициента на 
на макарата а С е капацитетътъ на конденза
тора въ фаради. Естествената фреквенция на 
този кржгъ може да пригодимъ за коя да е 
фреквенция или вълна като промЯняме капа
цитета на кондензатора С. По този начинъ 
ний виждаме, че този резонансенъ или още 
колебателенъ кржгъ може да употреоимъ 
вмЯсто до сега разгледанитЯ омови съпроти- 

подобно 
които ще 

•■ч волтажъ на която 
Необходимото напре

жение за анода получаваме 
терия, която минава до 
презъ макарата, безъ 
димствата които има 
Настройващия к

вгорникъ
17’15 Грамоф. • 18’15 Детски часъ
• 18’55 Служба • 19 Вечерня • 20’15 
Рецитации съ китара • 20'23 Конц. 
оть Хансъ Ниманъ: Брамсъ (Па
сторали) 'Баронъ (Капрнцио) И. 
Бахъ (Сарабанда въ до миньоръ) 
Гофери (люлково парче) Ниманъ 
(фант.) Нововиейскъ (Мазурка)
• 20’25 Комедия въ 1 дейс. отъ 
Хилсъ Киаеръ • 22’40 Конц. на 
радио орк.: Оланъ (Сюита на учи
теля Оловъ) Петерсъ Берже (ПЯс- 
ни на Вено оть „Ярнлиотъ“! ПЯс- 
ни отъ Зюдерманъ) Зьогренъ 
(Музик. поема) Зьогренъ (Поема 
за цигл. и орк.) Зьодерманъ (4 
пЯсни и орк.) Свендиненъ (Нор
вежка мелодия) Шарвеина (Полски 
танцъ) Ваинбергеръ (Фант. изъ 
опр. „Шванда“)

срЯда
18. Норв. муз. • (18’25 Рецитации
• 18’45 Грамоф. • 19’45 Земл, ч.
• 20’15 Яктуал. ч. • 20’30 Кабаре
• 21 Правенъ прегл. • 2Г30Конц.: 
Фр. Шопенъ (Соната за пиано 
оп. -35) Фрескобалди Касадо (ин
термецо) Менделсонъ-Листь (Вър
ху крилетЯ на пЯсеньта) Фр, Листъ 
(Валсъ импромту) • 22’40 Економ. 
ск. • 23’10 Танц. муз.

четвъргькъ’}
18 Ск. • 18’30 Детски ч. • 19 Гра

моф. • 20 Ск. • 20'30 Конц. на 
радио орк. изп. Стеф. Френкелъ 
циул.) И. С. Бахъ (Прелюдия и 
Фуга) Сивалдъ (Конц. за цигл.) 
Л. Е. Бетховенъ (Ллегрето отъ 
симф. № 7) Фр. Шубертъ (марщъ) 
Ратусъ (Сюита за цигл. и орк. 
оп, 27) Сенъ Санъ (Файтонъ) Нил: 
зенъ (сюита Яладинъ) • 21’55 Ск.
• 22'40 Ск. • 23 Лека муз.
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Единственото 
решетъчно пренапрежение 
решетъчната утечка

гЬ загуби (К) които ще 
трансформатора въ която почти не 
токъ, но усилването е по-слабо, поради 
цитивното прехвърляне на енергията,

на апара'

Черт. 5 показва необходимите съедине
ния ако искаме да използваме за нискофрек-

15----------

Горния чертежъ дава едно подобно на
реждане, кждето а и в сж точките, кждето 
влагаме енергията, която ще усилваме, а аз 
В1 сж точките отъ кждето ще я получимъ. 
усилена. С1 е настройващия кондензаторъ, кой
то присъединяваме къмъ вторичната (която 
има повече навивки). Тукъ нема нужда отъ 
кондензатора С тъй като високото напреже
ние на анода на първата лампа не отива въ 
решетката на следующата.

Това нареждане има предимствата на 
настройващ ия кржгъ понеже 
настройката е още по-остра поради помалки- 

: има вторичната на
тече 

капа- 
която

Четриламповъ приемникъ 
съ една заслонена лампа.

Този приемникъ е построенъ въ лаборато
рията на Радио Вести ул. Б-Ьлчевъ № 7 и ре
дакцията го монтирва безплатно за читателн- 
тЬ си срещу заплащане^употр-Ьбенит-Ь мате
риали.

111-то продължение.
Връзката между високофреквентото стж- 

пало и аудионната лампа се постига чрезъ 
тъй нареченото паралелно захранване, чрезъ 
което анодния токъ на заслонената лампа 
минава презъ високофреквентна задушлива 
макара НО: и усилената енергия минава презъ 
куплирущия кондензаторъ Ск въ колебател- 
ния кржгъ на аудионната лампа. Чрезъ опит
ване може да се изпробва дали 
добре куплирането чрезъ 
кржгъ, но е доказано, при 
нареждане, че е мжчно да 
двойното нискофреквентно 
ното въздействие (собственото разколебаване) 
когато катодната страна на аудионния коле- 
бателенъ кржгъ лежи върху анодно напре
жение. Поради това е предпочетено нареж
дането дадено въ схемата, при което имаме 
сжщата силна връзка както и при пресейва- 
телния кржгъ, но аудионния колебателенъ 
кржгъ лежи върху катодното съединение. 
Последното нареждане е особено за предпо
читане, когато апарата е за направо скачване 
съ мрежата. Нудиона има индуктивна обрат
на връзка, която се промЪня чрезъ конден
затора за обратна връзка СК по методата на 
Вайгантъ.

Нискофреквентната часть.
Аудионна съ първото нискофреквентно 

стжпало и първото нискофреквентно стжпало 
съ последната лампа сж свързани чрезъ съ
противления. Това се прави за да получимъ 
едно по чисто нискофреквентно усилване, но

4
Т77

и гол-ЬмитЪ загуби на 
поле на първичната.

а 
. т е на- 
МЬз. Сжщо

на заслона на засло- 
_ е намалено чрезъ съпротивле

ние \АФз до необходимия размЪръ. Особено 
■благоприятно е това нареждане само съ едно 
анодно напрежение, ако искаме апарата да 
пригодимъ за направо включване въ 
мрежата; по този начинъ извънредно се опро-

1+0

гол-Ьмъ факторъ на усилването, 
на анодния токъ отъ първитЬ 

лампи е извънредно малъкъ; така на ауди
онната лампа и на нискофреквентната такава 
чрезъ съпротивление е едва 2—3 милиампера, 
а анодния токъ на заслонената е около 4 ми
лиампера, които заедно съ 10 милиампера на 
последната лампа даватъ общъ анодеяъ токъ 
който ще взима апарата отъ анодната бате
рия отъ 16 милиампера; така, че една суха 
анодна батерия може да трае доста дълго 
време.

За да се опрости 
броя на батерийнит-Ь съединения е намаленъ 
до минимумъ. Оставени сж само два края за 
отоплението на 
шетъчното напрежение 
и едно отклонение за 
напрежение. Пълното 
лучаватъ заслонената 
фреквенгно стжпало 
необходимото 
малено чрезъ 
така и нг .

ако искаме да усилимъ силата на предава
нето може да заменимъ първото нискофрек
вентно усилване да става чрезъ нискофрек- 
вентенъ трансформаторъ 1:3. Трансформатора 
требва да бжде отъ много високо качество, 
ако искаме да получимъ чисто предаване.

необходимите напрежения
Поради заслонената си лампа приемника 

ще се захранва съ относително високъ вол
тажа около 150 волта, а още по-добре е ако 
е 180 волта — тогава ще можа да се получи 
пълната мощь на приемника. На пръвъ пог- 
ледъ поради необходимото високо напреже
ние и необходимостьта отъ две анодни бате
рии отъ по90 волта. Би се сторила, че подръ- 
жката му е много скжпа въ сравнение съ апа
ратите съ обикновени лампи инискофреквентно 
усилване чрезътрансформатори, което ще изис
ква анодно напрежение само отъ 90 волта. 
Това обаче не е така, защото при този апа- 
ратъ консумацията на анодния токъ е много 
малка и анодната батерия ще трае два пжти 
повече отъ отколкото при обикно
вените апарати, така че двойната анодна ба
терия фактически се равнява на една съ дво- 
енъ капацитетъ. Въ последното стжпало бла
годарение на високото напрежение ний мо- 
жемъ да получимъ сжщата мощь безъ из
кривяване при значително по-малъкъ ано- 
денъ токъ, отколкото ако анодното напреже
ние беше по-малко, съ още едно предимство, 
че може да употрЪбимъ лампа съ малка про- 
ницаемость и 
Консумацията

стява направата на апарата за на
промемливия токъ, който ще бжде въ пос
ледствие описанъ. Единственото отклонение 
за решетъчно пренапрежение е съединено 
съ решетъчната утечка на последната лампа. 
Първото низкофреквентно стжпало получава 
решетъчното си пренапрежение отъ падение
то на волтажа въ краищата на едно непро
менливо съпротивление Кз. Величината на 
последното е дадена такава, че това падание 
на волтажа да бжде отъ 07 — 0'8 волта. Еми
сията на нискофреквентната лампа съ сили- 
тово усилване е намалена чрезъ намаленото 
напрежение на отоплението, но е напълно 
достатъчна за пълното й усилвателно дейст
вие. Поради сжщата причина и аудиона ра
боти съ намалено напрежение на отопление
то. Съ малкия аноденъ токъ и намаленото 
отопление на тЪзи две лампи. ПоследнитЬ се 
запазватъ и се продължава живота на об
служването имъ. Заслонената лампа получава 
пренапрежение на решетката си отъ няколко 
десетина волта по сжщия начинъ както падени
ето на К1. Последното може да се регулира 
отъ външната страна на апарата. Чрезъ по- 
степечо намаление на волтажа на отоплението 
не се покачва вжтрешното съпротивление и 
по този начинъ и остротата на настройката: 
при по нататъшно намаляване на волтажа 
бързо се намалява и усилвателното действие 
на лампата. Чрезъ К1 може да намалимъ си
лата на приемането на много силни или бли
зки станции, ако сме си послужили съ 
спомагателния кржгъ като пресейвателенъ 
такъвъ и не можемъ да използваме антения 
кондензаторъ.

щата роля както задушливата макара, < 
че не може да има такъвъ голЪмъ брой 
вивки и индуктивно съпротивление защото 
за да използуваме трансформаторното отно
шение на вторичната ще трЪбва последната 
да има още по-гол^мъ брой навивки. ГолЪ- 
мия брой навивки на дветЬ макари които 
ще бждатъ въ различно напрежение една 
къмъ друга ще създаде капацитетъ между 
дветк макари, така че високофреквентнитЬ 
колебания ще се прехвърля по капацитевенъ 
начинъ отъ първичната въ вторичната и вол
тажа ех1 който ще се яви въ краищата на 
първичната н-Ьма да бжде усиленъ отъ вто
ричната, а напротивъ значително намаленъ. 
Затова се взима едно срЪдно положение: на 
вивкитЬ на първичната при повечето случаи 
сж около една четвъртъ отъ вторичната, коя
то има толкова навивки, че заедно съ тия на 
първичната да даде необходимия коефици
ента на самоиндукцията 1_, който съ настрой
ващия кондензаторъ С1 да даде необходимия 
резонансенъ кржгъ, когото вече резгледахме 
въ по-първия случай. По този начинъ ний 
компенсираме загубата на индуктивното съпро
тивление, съ малкия брой навивки като чрезъ 
настройката на първичната даваме голкмо 
съпротивление за вълната която желаемъ да 
приемемъ

ч_ __ ;----- 1 скачването на апарата,
батерийните съединения

лампитЬ, отклонение за ре- 
на последната лампа 
най-високото анодно 

анодно напрежение по- 
лампа, първото ниско- 

и последната лампа, 
напрежение на аудионна 
съпротивлението 

дпрежението 
нената лампа ’

\УЬз до I
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на

дава възможности
на вс^>ни да се радва
на музина и нултура

и
Сердика № 3 — София

Бедностьта е добродетели
Само Народния'Радиоапаратъ

1

(да 
лите -
сж съвсемъ свободни,

г

ТПЖМОФОШПЬ“

при кислорода е 
(1000 диаметри); при 

числото 
докато 

на пжтя 
> лампа

Генераленъ представитель Георги Ста- 
врепъ-Г. Оряховица, тел. <50

отъ изолационна материя съ сечение 5 см. и 
дължина 10 см. Броя на навивките на мака
рите на решетъчните кржгове е по 82.

Следва

тЬ__ -киисппо изгуоять връзката
си. Течностьта кипи, превръща 
въздухообразно състояние. Но с: 
нето единични молекули могатъ 
натъ отъ масата на тсърдс.^ .... 
' 1 се изпарятъ) — (съхненето 1 

дрехи зиме). Въ газовете 
движатъ 

въ всички посоки, сблъскватъ се

то, удрятъ се въ ограничителните стени 
сжда и играятъ една непрекъсната игра. По
добна картина биха представлявали една кош
ница топки отъ слонова кость хвърлени вър
ху билярдната маса. Схващането за такъвъ 
подвиженъ строежъ на матерната се нарича 
кинетична (Подвижна) теория.

Математически процеси ни даватъ въз
можности да си съставиме понятие за числото 
на молекулитЬ въ единъ литъръ, тЪхната го
лемина, средната имъ скорости и т. н. Така 
напр. е намерено, че въ единъ литъръ газъ. 
безразлично дали е въздухъ, светиленъ газъ 
или водородъ, при еднакви условия (темпе
ратура и налагане) има равно количество мо
лекули, а именно при 0°С и 760 мм. бароме- 
трическото налагане тк възлизатъ на 27х1021 
— това сж 27 трилиона. Диаметъра на моле
кулите е около 1/10,003,000 мм. За жалости 
тези числа лежатъ вънъ отъ нашето въобра
жение. Но може би ще можемъ да си съста- 
вимъ представа по следния начинъ: ако си 
мислимъ молекулите допрени една до аруга, 
подобно на една огърлица, то веригата отъ 
така наредените молекули съдържащи се въ 
1 л. ще могатъ да обхванатъ екватора 70,000 
пжти. Тежината на най-леката молекула 
тази на водорода, е толкова нищожна че

1 
представлява една зхфп2Г’или еДна тРета ква 
дрилионъ отъ грама. Скоростьта на движени
ето на молекулите е доста голема — за 0° 
при водорода, около 1700 м. въ сек., а за въз
духа — надъ 400 м. сек. На пръвъ погледъ 
тези последни цифри изглеждатъ абсурдни; 
изтичащъ светиленъ газъ следъ 1 сек. не се 
усеща на 1 км.! Но требва да имаме пред- 
видъ, че при нормално налегане молекулите 
представляватъ доста гъстъ облакъ. Ако те 
не се движеха и беха равномерно разпреде
лени, то разстоянието по-между имъ ще бжде 
около 1/1,000,000 м. м. значи около 30 диа- 
метра. Затова движущите се молекули могатъ 
да преминаватъ само много малки растояния, 
безъ да се сблъскатъ помежду си и полетятъ 
въ съвсемъ друга посока. Средната големина 
на този .свободенъ пжть“ 
напр. около 1/10,000 мм. 
силно разреждане (ниско налегане) 
на молекулите значително намалява, 
средното имъ отстояние и дължина I 
се увеличаватъ. Въ една добра радио 
налегането требва да бжде по-малко отъ една 
милиардна отъ нормалното такова, т. е. отъ 
всека милиардъ молекули на неразредения 
газъ требва да се изсмучатъ всичките съ из
ключение на една. Следва

увеличава, докато най-после 
така се увеличатъ, че те не 
отъ средното си положение а __
движатъ изъ целата маса. Твърдото тело 
преминало въ течность — стопило се е. Но 
молекулите му пакъ сж близо една до друга. 
Тази мисъль ни довежда до обстоятелството, 
че дори и много големи нелегания предизвик- 
ватъ твърде слабо намаление обема на теч
ностите. Понататъшно нагреване усилва още 
движението на молекулите, докато най-после 

съвършенно изгубятъ връзката помежду 
т""::сс7_.з кипи, превръща се въ пара, 

.... . .о още преди вре- 
.._.гъ да се откъс- 

твърдото или течно тело 
на замръзна- 

■ молекулите 
се шеметно 
непрекъсна-

Молеклуи, атоми, елек
трони.

превелъ: Г.Чирпанлиевъ-радиомонтьоръ
Човекъ може да е отличенъ радиолю- 

битель и да н.ема понятие отъ молекули, ато
ми и електрони. При все това требва всеки, 
който по некакъвъ начинъ е въ контактъ съ 
радиото, па билъ той и обикновенъ „слуша- 
тель“, да хвърли погледъ въ тази магически 
светъ. Само тогава ще може да се разбератъ 
тайнствените процеси въ усилвателната лам
па. Това сжщо ще попречи да считаме из
мисленото отъ човешкия гений чудс, а 
за нещо ежедневно, което требва да бжде 
така само по себе си.

Единъ кжсъ ледъ изглежда въ всичките 
си части еднообразенъ. Може да го раздро- 
биме, но свойствата на отделните парчета 
ще бждатъ — съ изключение на формата — 
съвършенно еднакви. Нека си представиме 
че го разбиваме на все по-дребни части. До 
кога ще продължи това? До безкрайность ли? 
Физиката отговаря: най-после идваме до ча
стици, които не можемъ да разделимъ пове
че; те сж до известна степень строителите на 
материята и се наричатъ молекули (малки 
частици). Но можемъ ли ние наистина да раз- 
дробимъ телата на молекули? какъ сж по
строени телата отъ молекули? Въ твърдите 
тела требва да си ги представляваме така, 
че те задържани отъ сили, могатъ да извър- 
шватъ вибрации около едно средно положе
ние, но, при това запазватъ взаимното си съ
отношение. Чрезъ нагреване движението се 

растоянията имъ 
сж ангажирани 

могатъ да се 
----- > е

вентво усилване трансформатора; Принципал- 
но схемата не се изменя, но само, че вместо 
умалително съпротивление отъ 200,000 ома 
ще употребимъ само 30,000 до 50,000 ома. 
Тукъ требва да споменемъ, че този прием- 
никъ е твърде подходящъ за модернизиране 
на стари такива. Съ изключение на макарите 
и лампите всички останали части могатъ 
отново да се употребятъ.

Направата на апарата.
Направата на макарите е твърде проста. 

Ако не желаемъ да правимъ отделна заслон- 
на кутия за нискофреквентната часть, може 
макарите да поставимъ въ тенекени кутии. 
Макарите могатъ да се вадятъ защото е до
ста мжчно да се направи общъ ключъ за 
променяне отъ дълги на кжси вълни. Ако 
непремено искаме да преминаваме на дълги 
вълни безъ да сменяваме макарите, то най- 
простия начинъ е да поставиме макарите за 
дългите вълни вжтре въ заслоненните кутии 
заедно съ тия за кжси вълни и ключа за про
меняне на вълните да поставимъ на капака 
на кутиите. Изваждането на общъ ключъ 
вънъ отъ апарата при това опростено устрой
ство на апарата е доста мжчно. Едва ли ще 
има некакво по-големо удобство ако поста
вимъ два отделни ключа за променяне въл- 
нитк въърху заслонните кутии вместо да сменя
ваме макарите за средни вълни съ такива за 
дълги, особено когато сж поставени въ засло
нени кутии и е изключена по този начинъ 
каква да е вероятность да се повредятъ.

Направата на макарите за средни въл
ни е твърде проста и лесна. Устройството 
имъ е дадено въ чер. 6.

За основа ще си служимъ съ тржба

Го
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РАДИОЛЮБИТЕЛИ!
Кондензатори 
Трансформатори 
Реостати 
Цокли 
Дросели 
Монтажна жица 
Букси 
Бананъ щекери 
Месингови ви ->тчета и 

болтчета
Бобини и боб/.ндратъ 
и всички антенни материали на най-износни цени 

то отъ първостепени европейски фабрики 
ще намерите само при
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ратъ.
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съ високоговорители 2016
Филипсъ Радио Пл. Атлексаидтьпгть. И № 4 СОФИ

Купете си най-добрия 
радио апаратъ — Филипсъ, 
само срещу месечна внос
ка отъ лева 1023. —

Понеже голЪма часть 
отъ публиката предпочита 
да си купи радио апаратъ 
съ улеснение въ плащане
то то Филипсъ създаде 
една модерна система на 
изплащане, която дава въз
можности на всЪкого да 
се сдобие съ радио апа-

Пачатницо „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" — София уп, Иа. Вазопъ, 11. Топ. 44—46


