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Alom bij den Boekhandel verkrijgbaar en tegel] .
inzending van het bedrag bU ç!en U itg'e ver
N. VEENSTRA,

'.

. ....ntor.e it' ,en ' 'M agazijnen .

LAAN VAN M EERO ERVOO R'T 30, DEN HAAG.
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Het t anige medeLuidspre ker met hooge wereldreputatie i. de
S. ", BROWN L UIDS PREKER. .
Klein modol ·äD •......:.
_
Groo~ mod ol f 75.- .
NAWOk niel" da D teloocatelling .
Voor hen die ote RA.DIO KA.LENDER nog n ic~ lLcbboll
Ol'ltv Bngr.n, z!l.den wij d ~ ze op nAnvrfl3g gratis toe.
Sedert !!enige mnaden geven wü Tol n(on ie-pro~v~n , \rrijdog_
i.vonds vun 9-10 uur.
,
GoUlengfuto50 1\1. O proepletter !l P. C. K. K.
\\To§fonlJ de en~rme.anvras:en prill)eour~nt niet. meer v,?orradig;
b wnen eeolge wken ,·e.rwachtelî IVJJ een menwe ultgn.nf.
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en kan O.a. profiteeren van het Instrumentarium en de Bibliotheek
der Vereeniging.
De leden der Vereeniging ontvangen
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VERSCHIJNT lEDEREN DONDERDAQ,

De abonnementsprijs bedraagt. bil vooruilbcmling. f 2.- pt'f halfjaar voor het binnenland cn f 3.- voor het buitenland. V oor
leden der Ncdcrlandsche VereeniglllQ voor Radio Tel~ralie is de abonn~mentsprijs per halfjaar f 0.75 voor het binnenland en
f 1.75 voor het buitenland, eveneens bij vooruitbetaling te voldoeo.

Uitgave van N. VEENSTRA, laan van Meerdervoort 30, den Haag, Tel. Marnix 2112
ccn tr';l der r:ulio-beweging in de

Onze Expres.dienst.

steden.
,

Radio is een toovcrsprcilk geworden , die duizenden in hcwcj.!illg brengt.
Het is het snelste vcrkccrsmi tJdel van den modernen lijd en he1
l ijn niet enkel meer de punten en
strepen Vil n hel Morsc-lidl rift, die
me t lichtsodhcid door den :u?thcr
schieten, maar (Jok dc fijnste modulaties der mcnschelijkc stem
worden door de electrische trillingen voortgedragen tot op <1c
grootste il Fstanden.
De dr.1.1d loozc tclcrclIlie heeft
r:ldio popul air gem;wkl.
En lOO heeft de Nedcrlandsche
':~_ ' _-:_y ~ c~~~nlgillg, v9.1!r~ ~f'al9tctc:gf-i,l {~~1

--' mèrhaar ledentál vil-n-2000 thans.
ook alle krachten fngeSptHlIIeJl 0111
voor de lui ste raars in OI1S Innd
tic tl rêl,J<!I4)ozc telefonie fl' maken
tut een uk'uwen band tm,schen de
vcrstafgclegen

plaatsen

en

de

De raui n-tclefoniscll c.' omroep,
met gejuich begroei. bleek juist
cI,lt te zijn. \vat in dezen tijd nootlig was.
, Helans sta<'111 andere vcrkcersbelangen iJl den wcg nan de voort7.cttlng v.m dien omrOt'p in dcn
\'I)rm,<dien deze had a,lngcnomen.
Maar dc radio-beweging' mag
lhmronder niet lijden. W,1i1T dc
dieper g<l<lnde techniSt.:hc voorlichting en leiding van het
amateurwezen reeds sedert versdleidene

jaren

nlgemeenc
bevrediging
kon
gcsclliedcn
door
het
maandbind
Radio
Nieuws, daa r heeft dl' C'rvarillg

..mct.-~_c'I ·--"'IjIÎ"'~ r~

t ot

iui~ :

bc,·.....-ezcH.
-~

- , . , ~---

dat hel Sll'C:d s toenemende leger
van ni etiw-heg innende amateurs
l'en snellere voor li eh lin l~ ~LaJ1J,.:"aande de element.tire zaken en
Ideine mOl'ilijkheden, die zij ondervinden, op hoogen prijs stelde.

N u dil' 7.l'C r begeerde sncldiensf
r:ldiotclcfnnisc:h niel l11eer blij kt
tc klLlHle fl gcschieucn niet
(lllld'lt dl' tech niek het niet toelaat, IlJ.1M omuat al1d('f'(' bclmlge n
in den wc,:!; staan ---... willen wij
<!01araa n op een andere wijze
tel-{ellloet komen en wel op een
w ij i.:e, dil' naar wij horen en geI n ~ l\'en. zeer afdoende z.al blijken.

De Rm!i" Expres.
\'~In

RmlilJ NielHYs. waarvan dit
het eerste nummer is, 1.al voorj:tan'
<lIs Weekblad naast Radio Niellws
verschijnen en voor alle leden der
Netl. Vr::r. voor Rndiolelcgrnfie
gratis, (' nkel legen vcrgocd i n~
... :m po rl en .... erze ndkosten. ve rkrijgbtlilf
zijn.
Alle
vragen,
-,:n.A !iIliij c,·nigc h'HI.:ii i:; d i die
;ddl \'oor unmiddelJijkc be<l nl·
wooruil1g lel~ nen. kunnen wo rden
hè.mtwouru in RodilJ Expres. Vcrcen igingsmcdcdeelingcn,
afdcclingsniellws, aankondigingen van
tclefonie· programma's, korte be-

_ _ i . iC
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ONDER DE NULLIJN.
. --- --De Draadlooze• •Telegrafie der
Inca's.

Jn de "Deubche Rundschau"
beschrijft Ebbe Kornerup in cen
artikel over Peru de draadlooz(· .
telegrafie van de 'Inca's, die voor
de verove ring door de Span jaar.
den in Peru heerschten.
De In ca's - schrijf! hij kenden ue draadlooze telegrafie,
Een paa r lonnen, gewone uitgeholde boomstammen met openingen als 7.a ndloopcrs, wa ren hun
toestellen. Nog heden ten dage
kan men in het museum te Lima
'goede exemplaren zien. De eene
ton dient voor afzending der tele·
grammen, de andere vangt ze op.
Men slaat op de tonnen en w ekt
);.eJuidgolvcn. Een paar slagen

lI1et korte houten sl okken op de
holle ton doen eigenaardige trillingen ontsla;"!n, zoodn l hel geen
wonder is, dal men die in de verte
in het onlvangappa ra;:lt hooren
kan. Nu is de ton bovendien. volgens een mi sschien eeuwenlange
ervaring geconstruee rd . Elk geslacht heeft er het zijne tOl' bijgedragen .. I-Iet hout is vast en toch
van dezlfde elasticitcil ni s dat van
violen. Hel is op een bepaalde
wijze verhit of gedroogd. Oe
lengte en breedte van de ton, alsmede haar vorm :djn volkomen
aangepast aan het doel. Tegenwoordig kan niemand 200 iets
maken. In 't bijzonder zijn de
zandlooperopeningen, die met een
andere vingerbreedc opening in
verbinding staan, nauwkeurig berekend.

Sn~ldienst
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,,,,,,,,,,,""
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Tel cr.::rilmmen gingen van Cuz\~o

naar Tiagu anaeo of lol Chili
en ve rder naar Quito even snel
als lelegr;uumcn heden ten dage.
Brie,,-"'n werden door ijlboden
onde r de Inca's sneller uan tege nwoord ig per spoor overgebracht
.'\ien deed den brief (een touw
met kn{)()pen) in cen hollen slok.
De buden, in echelons verdeeld,
liepen over de oude Inca-wegen,
die heden 1en dage nog voo r·
handen zijn, ove r bergpaden, door
dalen en over koen aanr;ebrachte
bruggen. De koning in CUlCO
eiken dag vcrsche visch uit de
zee, die op deze wijze over de
bergen werd vervoerd. Tegenwoordig duurt het transport twee
dagen.
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Muzikale Omroep.

•••

Uit te zenden met den zender van p, e. G. G., den Haag.
Golflengte 1070 meter.
PROGRAMMA VOOR DONDERDAG 8 MAART 1923.
Aanvang 9 uur n.m.
(Nadruk Jlonder bronyermeldlng verboden).

Mejuffrouw WIES MAAS, den Haag) zingt (met pianobegeleiding):
I. Rinaldo. . . . . .
.
Händel.
•

2. Faust (air de Siebel). . .
3. Carmen (Habanera) . . .
4. Ch. fjero · Costume (ariella)

•

•

5. Le sais-tu. . . . . . .

•

•

•

•

eh. Gounod.
G. Bizet.
G. Legrenzi.
J. Massenet.
E. PariOs.

•

•

Nic. I<empner.

6. Sonja (Russische Ballade) .
7. Czardas . . . . .
8. Hawaïan Dreams .
•

9.
10.
11.
12.

Memento Vivere .
•
Kermislied. . . .
•
Tineke van Heule. . .
Holland.

. . . . . .

richten , seinlijdcll enz. kunnen op
deze wijze onmiddellijke publicatie
vÎndcn. Daarbi,i Zllll cn de arlikclij es ill Radi'J l:',\pres Sp.::d il,d (k
hclall l;!'cn van beginnende . amateurs cn nog nict zeer gevorderde
expcrill1cntecrder)j in het oog
houden.
Voor zoovcr Radio Expres ook

huiten de leden der vcreeniging
verspreiding zal vinden, rekenen
wij, d~11 het groutc werfkracht Zl]1
blijken Ie bezitten om amateur~,
die nql-! geen leden der Ned.
Vl'recniging zijn, op den duur lol
die vereeniging Ie brengen,
In dit verband ,villen wij hier
ook een enl,cl w(lord richten tot
dl' firllli.l'~, die zich op het gebied
der r<llliotelegraCie en telefonie
bcweg<'ll, Zij kunnen er zeker van
zijn, dal RadjfJ Expres uiet alleen
dadelijk komt in handen v:m een

lezerskring vnn eenige duizenden,
maar vnn een kring tevens, die
bestaat uit menschen, die zonder
' uitzondering in de radio belang
st.ellen en vroeg of laat nfnemers
zijn.
Maar bij de dat.leHjk algroote
oplage van dit wcekblnd- kan het.
001< vonr firm<l's in aanverwante
vakken en in artikelen vnn alge-

•
•

•

•

.

•

•

•

•

H. B. Maible.
Dirk Wille.
Hullebroeek.
Hullebroeek.
HIl v. Tussenbroek.

•
••

meen gebruik, van belang zijn.
hun :wnd.-:cht erop gevestigd Ie

lJouden.
l(c(iiu E"prt::. I.ai een bl:\{j z ijn ,

dM dOOf :!llen, liie hel ontvangen !
ook werkelijk wordl ingezien en
gelezen. D:Jarvoor z:J1 door den
inhoud worden gezorgd.
Hoe

moet men telefonie
ontvangen 'f

Wie nu ,Wil dr;:uldlooze doet, wil
muziek hooren. Welk toel'lel is
d:HHvoor noodig' ? Hoc steil men
hel 't best in ? En hoc krijgt men
de muziek "door de Immer" ?
Allereerst dan de raad: gebruik
geen ingewikkelder toestel tinn absuluut l100dig is. Maar denk niel,
dat bijv. met een kristill-ontvanger
tegenwoordig nog bevredigend rcsn!tMJt is te bereiken. Voor sterke
telefonie vlak bij is het ·nog wat;
en dan is het · 't eenvoudigst ook.
M;tar in de meeste gevallen: hopeloos !
Dus: men moet het geld over
hc~befi ,·oor een · lamp1oestcl, een
IUnI!'. u(:cumillator (4 volt) en een
h()()gspllnningbatterij (acht droge
znklantarenbatterijtjes) , alsmede
een goede telefoon voor draadloos
gebruik,

En een antenne is nnodig. Een
loo goed mogelijke. Voor..11 bij
"oorkeur hoog en niet al te kort.
El1n dmnd vnn 40 meter, goed vrij
boven daken is echter al heel aardig.
GUa! IJlen ccn boek aansch:tffen
om daaruit te zien hoc men zelf
d:: dingen maakt of om te lceren
begrijpen hoc ze werken. neem dan
over drnadlooze · geen hoek, dat
meer dan drie jaar oud is I De
techniek vordert snel en het nieuwste boek is het meest bij en behoeft
d,larom toch niet ingewikkelder te
zijn . Een goede handleiding is voor
·den am'lteur een goede gcldbeleg,.,.uin""".
Maar men verbeelde zi ch niet,
wel dadelijk lIIet een raamantenne
binnenshuis en hoogfreqllcntversterkers lclcfonie te luiten 110oren.
Een klei11e antenne zelfs geeft
gzuw veel meer. En een dr:Jad aan
de dakgoot, met een scrie~conden
sator, kan desnoods de antenne
ve-rvangen. Dnk die geeft met minder moeite meer dan cen raam .
De soort van toestel? Induc..'tieve
losse koppeling? or directe schakeling? Honingraatspoelen. eoronaspoelell, glijcontactspoelen ?
lil'! l;wt ~tc voor telefoni e liever
niet: geen glijcontacten. geen
spaarlerllgkoppelingen of z.g. Augustusschcma's. Maar neem als
beginner en zelfs als verder gevorderde voor telefonie gerust ecn
niet-inductief toestel, ni cts dan
twee spoelen (antennespoel en terugkoppclsjlocl) en één draaicondensator, dus directe schakeling.
Inductieve ontvnngst is selectiever,
d.W.Z. vrijer van storingen door
<"lilde re stations, maar overigens is

directe sclwkeling voor telefonie
heter, zo()wel wal stei'kte als kw,\liteit der ontvangst betreft. Oroote
~e lectiviteit van eC~l toestel bederft
de zuivetheid der telcfonie-ont-

v,mgst.
De geheele bediening ,.'an een
toestel met directe schakeling kan
over een bepaald golflengte-bereik
geschieden met slechts twee. bewegingen: draaien aan den conden::;atorknop voor dc afstemming op
de golflengte en draaien v<ln · de
terugkoppelspoel voor grootste

sterkte.
Ook voor den handel ligt hier
een aanwijzing. Voor de velen, die

3

RADIO EXPRES.
nu met telefonie-onlvangst beginrun, is een handig, eenvoudig
toestel noodig, dat nict duur behoert te zijn.

tle-dr'f\. Cl \1"0"" do.
lU\blO - MUZ.lEK
.
j

Als de ontvangst op zoo'n eenvoudig taeslel wordt gestoord, is
hel metstal door een bepaald station op bepaalde golflengte. En
d~m is daar een middel tegen, dat
wc een volgend lll iW r nog eens zuIlen behandelen. Dat verdient nog
wcl eens de aandacht.
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t::ên ding is er, dat veelal bij
ontvangst van niet heel sterke tele-

fonic moeilijkheid levert: de terugkoppelspoet mó\g ni ct verder gedraaid ,"vorden dan tot op het
punt, waar de lamp juist niet ge-

nereert. Men honTt verbazend veel
v<ln menschen, bij wie de te!efonie-

ontvangst altijd met "gillen" gepaard gaat. En dat hehoeft niet.
Alleen bij hef zoeken naar een
telefonie-zender kan men de terugkoppeling: zoo ver indraaien,
dat , de l?mp "genereert". Dan
s temt men 'z66 af, dat de draaggolf vnn den zender În den laags len toon wordt gehoord, draait
clnarnn de te r ugkoppeling geheel
uit genereeren en versterkt daarna
die koppelingweer voorzichtig onder "Zcf!r 'fijne 'biji'ege-lirig ván 'd~n '
con densator. Dan moet de telefonie. z uiver doorkomen. Doet zij het
d.tn nid, dan levert de antenne
voor die telefonie

te

zwakke ont-

v;mgst om ooit iJlet één lamp iets
goeds te geven.
Dit recept geldt, welke spoelen
men ook gebruikt. Al!\ men maar
goed gemaakte spoelen gebruikt,
doet de soort er nie t veel toe. De
glooIte allee n mOet voor de golflC'ngte juist gekozen zijn.
Intusschen kan het voorkomen,
dat een toestel nict n3uwl,eurig
zich laat brengen aan de grens van
genereeren, zooflls hier werd beschreven. Dan zijn cr f o uten. Da~r
over spreken we de eerstvolgende
IlllJa\.

•••

c.

In het bovenstaande zijn . altijd
nog tal van uitdrukkingen, die
voor een 'volslagen lee k op dit gebied misSchien met Latijn gelijk
staan. Voor- hem, wien' dit zoo
voorkomt,
het nuttig als hij zich
aanschaft het bij den uitgevef'van

is

Het Is

ni~t

steeds "muz:iok", wat uit een Magnavol( ,komtl

dit weekblad uitgegeven bock:
"Het draadloos 'a mp.teurstation",
3de of 4dc druk. Dat bevat reeds
in de eerste 50 bladzijden ccn verklaring v;m alle terf!lcn, eo a a nwijzingen, om al het hier besproke:ne zelf te mal,cn.
Vonkjes uit de Radio-wereld.
I)andcrdag 15 Febr. d~ avonds te
9 uur is voor het ~ers t te Parijs een

voorlezing ólan de $orbonne levei,s
radio telefon isch uitgezonden. Het W:1S
een lezing over het tooneel, door
' ,~......
..... :"
",' ... ,,~~. .. ,tan
.dc'
,(.,J"
,.. r. .."
",,,,..' ,,,_,,,;,
... . "I C'.'''6''''·
Sorboïûlc cn andere instellingen van
hoog·er onderwijs geregeld op· d<,ze
wijze hijwoonbMl r m:lk(m voor bezitten;. \'an ontvtl n::.,<toestellell. GoUleltg"tc 450 metel".
Het radioslation van de Duitl:lchc
rijkstt'legraaf't'e Dortmund, is door de
Fransche bt-'z.ettlllgstroepclI gesloten.
Ti cebo-Slowa k ij~

grafîsch
Parijs.

verkee r

opent rndioteli.'met

l.ondL"fl

(.'n

Radio-Hughes-verbinding.
Berlijn-Landen.

Sedert 23 j a nuari heeft het rad ioverkeer tlls.-.chen Berlijn cu Londen
I>!î\ats met Hugh<,stoe;;tellcn, waarbij
dus de gedrukt!! letters direct op den
band komen en btWendienword t
daarmee duplex gewerkt; d.w.z. gelijktijdig van beide zijden geseind.
Voordeclen zijn: de grootere snelheid dan bij ontvangst op het gclmor

.en

bovendien

de

geheimhouding,

want als men ·naar deze · stations
luistert, hoort men niets, dan snelle
,tikklm" waaruit geen letter;> zijn ,Ol>
,t c maken. ·
De Hughcstocstellen staan .te ' LOJl-

I

den en Berlijn in de hoofdtclcgrnafkanto'n: II. R{~ rlijn seint echter vin
Königswusterlmusen met lanlpzender,
terwijl d e rlldiQ-l:lntvilll·gst te Zehlendarf plaats heeft. Daar worden de
tikken als s trao mstoolen o\'er de lijn
naar Berlijn overgebracht.

Amerikaansche telefonie.
lil den nach t van Vrijdag 23 tip
Zaterd a~ 24 fcbrtmri heeft het Amc.
riknltnl"iChe ommcp!-\tation \V 0 R te
Bamherger bij Newark (N Jersey)
met groote energie een uur lang
concert. g~J;tÇ\: ç J1" ..:!net't ,<l.oç.!. ,!~ " ,E Re-: .
ropa tc wilrdeh gehoord. Gezongen
werd door een speciaal da:1rvoor gekozen zangeres, miss · Edith Bon~
nett, begeleid door den pianist Rod~
IlC~ Saytor. Het concert hegoll te 4H. 20 's morgens. Ä. T. Tc Parijs,
Antwerpen, $ tm.:kholm en Gellève
waren door kranten gehoorzalen , illgericht om het concert bij te wOllcn.
De heer J. L. LeisIra te Hotterdam
meldt ons intusschclI, dat hij VIIII
Zaterdag op Zondag het Amc.rika..m~
selle lelcfoniestatioll W J Z hLOCI goed
heeft gehoord. muziek prachtig. T wee
, andere st<ltioll!:i op 380 en 385 meter
zwakker.
Ook d e heer A. de Groot
te Gouda
..
heeft blijkbal\r Amcrikaauliche telefonie onlvO"m gell. Hij schrij ft :
In de n naçht ....an 20 op 21 Februa rÎ
0111 half twee heb ik zeer duid elijk
dod, zwak zeer mooie opera muziek
gehoord; vooral .de dames solo (ook
heeren saliste- en samenzang. 't zelfde
als de Engelsdie opera doch zwakker) was mooi en ik hoorde f1jnke
orchl'St' bezetting. Mijn toestel mo~"St
zeer preelt.'S a fges teld worde n, . met
slechts een ,verste rkcrinm p. Wanneer
ik rnijn twce]amps versterker gebruikte, werd 't bijgeluid te sterk,
zoodot ik 't ' mooiste resultaat had

-

lIlet een ontvanglamp D I el! een

4
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vcr~;.tl'rkiugslamp

0 11. Ofschoon ik
soms vijf minutCII Jaug mooi onge·
s loord ontving, "I.akte het geluid vaak
gell,cel weg. Mijn alifclinc is 3 X 4!i
meier en toclIotcl van ons eigen fabri-

kaat. Ik vermoed dus een Amerikaansdl zendstation gehoord te '-hebben cn beveel lIIij aan voor toeli.chHng. Geluisterd heb ik van kwart
over een tut 10 minutell voor twee ;

welen gedurende de volle 24 uur van
het ell1laal. het gehcelc jaar door,
met sncb.endcrs en gelijktijdig"-zcooen
en unlvangèl1 (duplex). De cv.
lcver,mcier zal dit afdoende moeten
garnndceren.
Wij vreClcn, dal VQorloopig een
prijsvraug: voorccn rtidio-verbinding
l11et Mnrs eve11 groote lmns OpStlCCCS
hel'rl I

foen kreeg door temperatuur, vcrmoeidheid CII Slaap mijn hed de over-

Een cursus te Enschede.

macht.

E~n

Tentoonstelling te OC'11èYc.
nieuw magnetisch metaal.

De hCl'cen P. Weisz en Preusz zjjn
volgens een mcdedeeling in de ET Z
ontdekken; vfln hd feit, dat de magnetische verzadigingswaarde van ijzer
kan word~n verhoogd door een tocvoeging VUil kobalt. Daardoor knil
IIU

een

~

~

chroOIll.
Krupp

h~

Essen gaal de nj('uwc

h:geering fabriceerclI , maar de hooge
prijs \'an kobalt maakt_e het nog nie l
mogel ijk, het ill DuitscJllnnd practisch
~ h: IHlssen.

De zin vO,or hef -geheit11 zinntge.
necds bij herhaling is erop gewezen. dat doove . menschen met de
telefooll op het oor vcrsterkte draadlooze muziek soms zeer goed kunnen
genieten. Nu beweert een Engelsdi
blad echter, dat dooveu ook de
dr""dlooze muziek uil een luidspreker
beter hOoten dan van een orkest.
Daaraan worden dadelijk weer heschouwingen vastgeknoopt over de
Illogelijkheld, dat een doove regelrecht de aethertrillingen zot) OlltVt\llgen. Wnt heeft echter dan de , Itlid•
'spreker er nog mee te maken?

Wie durtt.?
D~

In Aprit a.s. wordt te Geni:\.·c t'ell
tentoonstclling ,·:tn draadlooze klet,:t:lfie en h:lefonie gehouden. Het doel
is, in Zwitserland belangstelling te
wekkeIl voor deze techniek en den
\yeg , te bnnell voor cen cigen!n-

dustrie.

vc~1

heter materiaal worden
~clU"akt voor permanente magneten
dali de- gebnlikelijke chroom- en
woHramst'1ill~oortc". Door nog on"eve(.'r 5 Clm chroomto~ te voencn
,
,
werd, bij gelijkblijvende remanentie
I~, de coërcitiefkracht K en dus Qok
het prndllct R Knog tof:het ongeveer
drievoudige opgevoerd. De beste Icgcering bevat IJ % koolstof, 3.5 %
mangailrl, 36 % koMlt en 4.8 0/...

Australische regeering heeft

voor fabrikanten van zendstations
voor
wereldverkeer
mededinging
opengesteld voor den bouw van een
station in Australië en van andere
ÎnEngeland en Canada voor regelrecht' "ondcrlingvei"keer. Voorwaarden iijn, ,dat het verkeer mogelijk zal

Vereenlgingsnieuws.
Ald~liRg dm Haag.
Ollderlillge' ,'e/kooping. Zaterdag
3 Abnrt a.s. houdt de afdeding. uitsluitend voor haar leden, onderlinge
\'erkoo~'\illg van toestellen en onderdeelel! volgell8 hel daarvoor best.,ande rt~glt~ml!lH, În deafdeclings zaal
(Oo\lden l(rm)]1, Frcd. Hendriklaan
119) .

R

'

a~o,

Conc t

er en,
ZOlld.1g 4 Maart 192:J, IO-ll V.IIt..

1)(, IIt~r

L. D. C. Loma~ lid der
N. V. v. It, Oldenzaalschesû.aat 4 C
te Em,('hcde, is bereid voor belangstellenden in radiotelegrMie te Ell~
schede een curslis te houden en ht:11
aldus op d~ hoogte te brengen van
praclï:;;chl' kennis, die de amateur bc
hot'ft.
p

Dagelijksche telefonie· omroep.
6.2tl--7.20 v. 111. Königswustcrhausen, roepletters LP, golflengte 2800

metcr. NiclI~herichtell, concert.
cel! golflengle van 1100 meter,
7.- v. m. Eiffcltoreu, roepielIers
door het Radicmt.,tton P C U U (LnF L, golflengte 260) meter. WeertJehomtorium Heussen, Den Haag):
richt.
I. Kriegsmarsch 'aus Athalia (Or;.
1O.20--IO.S(l v. m.Lyon mep!. VN,
clu~st). 2. Ouverture ..ei:tr lI11d Zimgolf!. 3100. Berichten.
Illcml3l1ll" (OrchcsO . 3. Légende
11.20- 12.50. KönigswtlsferhnuseTl,
d'Amour vall Giuseppe Becee (Viool~
roep!. LP, gnlfl. , 2800. Nieuwsberichsolo met Orchesfbegeleidillg) . 4. Ding,
ten, cOOl.:ert.
dallg, dong (Orchest). 5. Berceuse de
11 .35. Eiffeltoren, roep!. F L, golfl.
Jocj!I!'YI1 va:n. _.8.~~i~m!!L OodautJViO-,,--_ 2AfX}; \':!:.'e!b~rid'1- _ ____ ____ _
lom:el-solo). 6. Baby Tank (Orchest).
:1.5(1 '1.20 n. 1Tl . Lyon. roep!. U N.
7. M CllUcU Y.1n 8QCcherini (trio). 8.
gGIfI. :1100. Berkhten.
Electric Girl (Orchest). 9. Am (Or4.20-5.50 .11. nl. KÖlliJr.'\\'usterhaucht.'l'\t). 10. ti Captain ({)n:h~t).
$\.'11, roep!. LP, golfl. 2stXJ. Bcrichlt'n.
," concert.
4.!iO-5.50 11. nJ. [berswalde (1.0p C U U .zal . ,M:lundugllamidd,ag
5 Maart Vlln :-\--5:, uur, op de gewone
renz-Poulscn-zender), roep!. ???,
golflengte van .1 100' meIer zeer bijgolf!. 2700. Voorlezingen en muziek.
zondere telefoniepi'oeven doen, wnar~
,').20~IO.50 11. 111. Engelschc onl
over rapportell worden gevraagd van
roepstafio~ls: tonden 2 LO; :no mep
. de IUÎsteraars,
ter; Mandlesier 2 Z Y 385 meter;
C.1rdiU !) W A, ]95 meter; NewCIl!';.tle
5 NO, 400 meter; Gla!';.gow, 5 SC,
Zondag " Maart \'an 3.20-5.20
door het radio-station P C G G van
415 meter ; Birmingha m, 5 I T, 42'i
•
lueter. Toespraken, concert.
de N. V.-"Ned. Radio-Induslric" , den
5.2') 6.30 n. 111. Levallois (5ot·.
Haag, op een goUlengte van 1070
Française Radio Elcctrique), roep!.
meter.
SF R, gom. 1!'i6..'i meter. Berichten.
I. Ouverture "Marinella", FUf;"ik. 2.
concert.
Wals "The BeUs 'of St. Mary",
6.40-7.10 11. m. EiffeltorclI, toept
Adallls. 3. Tango "Viens pres de
F L, golf!. 2600. Weerbericht, concert.
Moi", Daniderff, 4. PathéfOOo. '5. Pol7.50-5.50 n. m. Ebersw:tlde (Lo'pourri "Souvenir de Chopin" , Fétras.
6. Selectie ,;A1da", VenH. 7 . .PathC:-·
rCIlz.-Poulsen), roept?? 1, n-01fl. 2700.
foon. ·8. foxtrot "Afghl\ni!'t(ul". 9.
Voorlezingen en muziek. Niet , geregeld.
Twoste]) " Tbc Weddillg (Jlide",
9.~~O.20 11. lil. L:c-v:tllois~ roep!.
Hirsch. 10; Pathéfoon. 11. Sel.ectie
F R; golf!. 1565. Berichlen, concert,
.. IJ Trovarore... . Verdi~" 12: Wals Bos10.30 n. nt. Eiffeltoren, roept f' L,
ton "Les M.illiolls d'Arlequins!', Drigo.
gcln. 2600. Weerbericht en concert.
13. Pathéfoon. 14. Gavotte ..Gavotte
des Fécs",Fievert. 1.5. Selectie "La
De :Engelsche omroepstations. '
Boheme", Puccini. 16. Pathéfoon. 17.
Deze zijn hierboven reeds vermeld
Wills -"The Missouri". IB.' Wilhelmus
van Nassollwe. ·
in de rubriek: Dagelijksche omroep.

op

p

.<
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Wij geven ze hi('i- 1log eens
derlijk:

afzon~

. Londen, Man:onihousc, 2 L 0, :no
J:jleter. Gcwool~lijk eiken avond: 5.20
-6.05, 7.20 en 9.50 (nieuws); 7.35
(arkest); 8.45-10 ..50 (muziek, SOIllS

opera).
,\\anchcsfcr,. '} Z y, :~85 meter. EIken· ilVOIl(1. Gewoonlijk 4.50-10.20
H.

m.

Cardiff, 5 WA. 395 mder; 6.5010.20 n. m. Geopend 13 Februari.
NcwcastIc, 5 NO, 400 meter; in

den regel 720-10.20 n. 111.
Glasgow, 5 SC, 415 meter; wordt
19 J"lam"t geopend.
Birmingharn, 5.1 T, 425 meter; eiken avond gewoonlijk 6.50-10.20.
Nieuws, concerten enz.

Omroep op bepaalde dagen.
Al.aandag. 9-10 11.111. Ned.
Radiu Industric, den Haag, roepL
peG G, gulf]. 1050 meter. Concert.
{) ins dag. 8--10 11. 111. Laborato~
rium Hellsseil, deIlHaag,roepLPCUU,
golf!. !05ü meter. 8.05-10.20 n. Jll.
Ecolc supëricure des postes et tëlégraphes Parijs, roepL ? ? ?, golft 450
meter. Concert.

,

Omroep in alle landen.
. De Britsch-Indischc rcgccring heeft
besloten, voor Britsch-lndië en Birma
een soortgelijke omrOelH)J1dcrneming

toe Ic laten als in Engeland. Belanghebbende fabrikanten en handelaars
zijn tegen 7 l\'laart uitgenoodigd tot

een bespreking met den directeurgeneraal der telegrafie te Delhi.
Donderdagavond 22 Februari heeft
het Londcnsche olllrO(~pstlltion een
debat over het communisme in Kingswa}' nnll tussehen. twee bekende
sprl'l,('rS dmadloos uitgezonden. Ieder
bezitter van een ontvangtoestel kon
op die juanier de vergadering bijwonell.
Over· den zakcJijken- opzet van den
omroep in Engeland is overigens
niemand geheel teVreden. De ·firnul's
die _deelnemen in de oJllroepvermootSChap klagen, dat hUil voordeelen uit
de zaak te gering zjjn. En het publiek begint te klagen, dat voor een
experi men teel e
ontvall[,.'Vcrglin ui ng,
waar\'oor cigl'ngcmaakte toestellen
mo"en
worden. "
<Tehruikt
".
' , te hoo<'-e
. .,
eischen van h.'ehnigchen aard worden.
gesteld, . terwijl de· omroepluisteraars
alleen gekochte en goedgekeurde toestellen mogen hebben.· Zoo komt de
knutselaar in het gedrang.

ding had plaats, terwijl de opera gewoon speelde, tusschen 8 en IJ uur.
Golflengte- zie vorig no. R.~N. Of cr
voor de toekomst vaste dagen voor
zijn, weten -we niet.
A. J. E. te N. - Een sÎleciaal boek
dat populair de theorie van lampzeil~
ders behandelt, kennen we niet. Het
is de theorie van elke generecrcndc·.
lilmp. die in elk boek over lampen is
te vinden.

Apeldoorn•.

C.

c.

Uit de figuur op
blildz. 1~3 R~N. Mei 1921, blijkt duidelijk, dat de tweede spoel \'an links
(door u gemerkt b) nÎet de secondaire vau den onh'anger is, maar de
pt·imnirc. Daarailn zitten toch antenne
en aarde. De eerste spoel van links
(door u gemcrkt a) is de secondaire,
waaraan dus de detectorlamp, afstemeondens,ttor enz. moeten worden
aangesloten; Wij geven echter aan
gebruik van een zwevingstoestel als
aangegeven in Draadloos Arnateurstation, de voorkeur. Daar -wordt de
hulptrilling niet in de primilire maar
in de secondaire gebracht en op meer
effectieve wijze dan in de boven bedoelde Telcfunlcen-schakeling.
K.

-

Wo C 11 S d'a g. 8.30--9.:10 n. 111.
SlIlith en Hooghoudt. Amsterdam.
P 1\ 5, 1050 meter. Concert.

.

Amsterdam,

Vragenrubriek.

1O,2Ib::-1Q,5{Ln:..J11;·Lev.allois; fOf!P;L· . _
HJ t~_D._--::_lU!.r:H1_zt ('e!.lJsrnema
S f R, goliL 1565 nietéf. DänsllIÜziel<.
waarbij 'iri "fig. [OS Dnwdloos Ama-

_ _ _ .m

J

,

teurslation een

ser"ic-parallelschake~

Do Il d c r dag. 8.05-10.20 n.. ITI.
... rocp.
'I >??
E.e. SUI). ParrjS,
. .. , go Ift .
450. Concert.
9 ..""·]() n. rtt. Ned. Radio Industrie,
den Haag, roep!. PC G G, golf!. 1050,
Conccrt.
Vrijdag. 9-10 11. m. Fa, Veltlluiscn, Den Haag, roepl. P C K IC
Golfl. 1050 meter.
Zat e r dag. 4.50-7.50 11. m.
Eeole Sup. Parijs, roep!. ???, golfl.
450 meter, Concert.
9-10 11. m. Middelraad, Ymuiden,
roept P C M M, golf!. 1050. Concert.
10.20-10.50 n. m. Levallois, roepL
SF It golft 1565 meter. Dansmuziek.

Zon d a j:{. JO-I r v.

Heussen .
Laboratorium, den Haag, PC M M,
1050 meter. Concert.
2.20-3.35 11. lll, Leval1ois, SF R,
1565 meter. Concert.
3.20-5.20 u. m. Ned. Radio ·Ind.,
den Haag, PC G G, !050 meter. Concert
.:-1.20-·-4.20 11. m. Ebcrswaldc, roep\.
???, golfL 2700. Voorlezingen en
muziek.
lil.

5. B.

te

A. -

Ontvangst van

·P'C(lüaóói'·'tte'kämëi'·· riicri" dêtec~
tor en I laagfreq. lijkt ons voor
Amsterdam zeer goed. Roostercond.
zit bij dubbc1roosterJamp steeds voor
Ih Voor Hl zou de cond. dc positieve
spanning van dat rooster afsnijden.
Bij zeer sterke signalen moet altijd
de lekweerstand, kleiner worden genomen.

Rotterdam.
•

•

laar is ingevoegd. Wij geven ti den
raad, ernaar te strt."Ver'l om combinaties van schema's zelf te ontwerpen.
Anders komt u veel te gauw tot
schema's, die ti niet goed begrijpt en
waarmee 11 dan ook' 1100it goed leert
'kerken. Maar om 11 te helpen, drukken we hier af hetgeen LI noodig heeft
om fig~ 108 aan te vullen.
F. J, S. te B. - De radiotelefonische overbrenging van opera's uit
Londen is geschied door het Marconiomroepstation te Londen. De uitzen-

A. E. K. - Dank voor ue toczending van TU Bits, waaruit we spoedig icts zullen overnemen. Een ééndraadsantellllc van 60 meter is voor
de Engclsche telefonie zeker geschikt
en het werken met directe koppeling
(primair en secondair in één spocl~
tje) heeft stellig zijn voordeelen. Afstemming voor deze korte gOlven
verreweg
het best mei sericconden,
sator, die het toestel ook gemaklce~
lijker doet genereeren,' dlls ook ze~
kerder het op den rand' van geJlereeren laat brengen. De tcrugkop~
peling dient echter \'001' telefonie
liefst inductief te zijl).

Hapert.
C. C. J:r.. - Het ontleènen van den
glocistroolll voor uw radiolampen aan
een 110 Volt gelijkstroomnet is zeer

RADIO EXPRES
Qnt'('ollomi~,h,

te 11I(.'cr d:lar 11 in
uw schema Im:h nog een buffcraccil

gt:hruikl. Dtln is hel wel bl'tcr, den
gloeislroom lIlaar }:I.'WOOII van d~
accu te Ilemen. Onflccllcll van d(~

vall 4 cM . diameter. De lengle
wurd t ongeveer IR c_~t VOOr dl'I('Clo r , hoog- en la .. g frequc nl kunt 11
de zelfde Philipslampcn hezigen.

met g-lijcollt;u:t. van onl.(cvccr 10,fXJO

Ohm: één cilldc van den weerstand
aal:, de accu c n tevens aan Jtcnaticvc
pool van het liet; glijcontact Mil de
gelcidill,;:' n:lar de telefoon; andere
einde \'<ln tkn weerlitMld lHW positieve pool \':LII het
, net. De lIclspanw
nÎng wordt dus op den gdwdt'n

weerstand

k()rl~esloten.

lila:1T levert

slechts ecn slmom van 1/100 ampère. Mei hftl gl ij contact regelt ti d e
plaa tsp:lllllin;!. Als w~rstand is in dit

geval

~er U S I

g<:ëmaillccrd nickcline-

draad Vim 0. 1 lOM. tl" gebruiken,
waarvan on;;l."·('~r 200 meter lIfM)dij.,!
is, ~l'wikkttd hijv. or ecn ehonÎet-

slerker S\'stl'l'm-KoOlll;ms mQCI wel
degelijk ~ok voor :UJO' à 400 meter
werkt-n , ma .. r nau\\'kcllfi;:e ;tfsl emmin).! met kleiIIe c.11,acileil is hoofdzaa k. De wec rstmld WIJl I. M. koperdraad van 0.7 m.M. is 4.3 Ohm. Zie
voor dc théorelische wrklaring van
den 7.l~l~ fkring hetgeen nu pas in de
Wisselstroomtheorie van Dr . KoolIlans in Radio-Nieuws is behandeld
on~r spannin;..:s- ('11 stru011lrl's onnantic. Bij dl! primaire wikkdin~ van eell

:-<!;Iilf

plaatsp;IlHlin~

aan het net, gaat ·in
fig. !IS Drnadl. Am. Stat. hlder, aJ
zal de t:()lIl~c lortoon van de dynamo
in de cClltr;llt: IJ wel hinderen, Op de
plaats wam in dit sdlema anders
de hoogspnninngbattcrij staat , scha·
kelt 11 voor dil doel een weerstand

1

Haulcrwijk.
L. K. -

Zie ovcr het maken Y:ln
CCII Magn,wox hei binnen enkdc da~t' n verschijnende Radio Niellws win
Maart. U vindt daar opgave van
wQC~ere Nos. mei de 11I..'Schrijvjng
,
,
CII correctlL'S.

laagfrc\lw.:n Ur.1I1sformalur komt h~t
l·i j.!Clllijk niCI op den \\'l'crSltlml aan,
m<lar bij gebruik eCller goedc, g t'-

Nijeveen.
W. P. ';". d. B. -

Drie va riahele
condensato ren in uw toes tel zijn on'r..

deelde kern

bmlig. Twee is g-ell<lcg. D:ln kIlJlllt.'1l
ze in uw kistje ool( vel' .l{CIlIX'<'
, uit
elknar staal\. Voor afsehl'rming van
condensatoren kuullen o\'criR"cns gla~
en ;tndere is()lccrt~nde :.-Ioffen niet
dicl1l·n. [Yml moet u dun hlik geb ruikl'lI . A1aar condensatoren beïnvloeden
dk;L;'\( niet gauw.

beschuuwcn. Zl'cr vank moet men o m
redenen van wikkdruimte meI ~

F.

J.

B.

Dc

t!1l

draad \'au 0.1 m.M .

is 1000 iL 1500 Ohm .. Is zeer 1-!"ocd t c

\·oJst:l.1n .

Loosdrecht.
W. B. - \Vij ku nnen ons lIiei voor~ilellel1 , da l hd ;wnbren!!cll \..... twee
Icrug koppelingl'n , l:cn Im:cwcrkt'l1rlc
l'n étl1 tl' j.!cnwcrkclldc, tt'lIi;,:- voordeel
zou kU1111c n op!l'vercll.

h oo ~frcqllel\lvcr"

De DERDE DRUK van

Het Draadloos Amateurstation
DOOR

J" CORVER

is TOTAAL uitverkocht.
Een vierde druk is ter perse en zal in den
loop dezer maand hel licht, zien.
Uitgeversmaatschappij
,,'s-GRAVENHAGE"
(N. VEENSTRA).

's-Gravenhage. Maart 1923,
•

GERESERVEERD
•

VOOR DE
,

-

. "

"

'S-GRAVENHAGE
NASSAU OUWERKERKSTRAAT 3, Tel. H. 513

