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verdient den meest krachtigen steun van iedereen.
Aan ·het lidmaatschap (kosten 18.- per jaar)
zijn tal va n belangrijke voordeelen verbonden.
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en ka n o.a, profiteeren van het Instr!lmentarium,
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land),
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De abonnementsprijs bedraagt. bij voo'uitbetaUng, f 1._ per halfjaar voOr hd binnenland ~n f 3. _ VOOr het buitenland, Voor
loden de, Ncderl~nd.o(he Vereenifling vOOr Radio T elegrafie i. de abonnementsprijs per halfjaar f 0.75 voor het binne nland en
f 1.75 voor het bUIlenland, eveneens bij voorUitbetaling te voldoen.

Uitgave van .N. VEENSTRA, Laan van Meerdervoort 30, den Haag, Tel. Marnix 2112
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Attentie s.v.p.
V crtocke ALLE CORRES·
PONDENTIE, .00",01 over abon_
nemcntcn ca adv ... t.nti" ., als
ove, den inhoud van RADIO _
EXPRES te richten aan het
hureau: u.an v_ Meerdervoort
JO, den Haag.
Zij die zi ch willen abonneercn ,
wonkn dringend verzocht, het

ABONNEMENTSGELD
aan den uIIgev",", adres:
N. Vcenstu, Laan v. Mee.de._
voort 30, den Haa9, bi) vOOruitbeta ling in te zenden.
V an abonnemenIsaangiften, die
niet Van storting van het bedrag
vergculd gaan, kan geen nota
worden genomen, aangc . ien bii d""
laag g ••tel<ft:, ,""priis' kruten' van
di'pooo ...."" moeten worden V CT"
•

moden,

••

••
Koop bij vakkundiget1!

Niet al lee n in Nederla nd, maar
in heel de wereld is nlJ de toeloo p
van mens chen, di e aan radio gaa n
doen, overweldigend.
En hel i s ecn buitengewoon
aa rdi ge liefhebberij, die o ns bovendien in aanrak ing brengt me t
het meest levènde dcd va n moderne welcnscliap en techniek.
Maar de aan van keli jke teleurstelli ngen zijn oo k talrijk. Zoowel
onde r he n, die soms voor duur
geld toeste ll en koopen, als onder
hen, die Illin eigen toestelleo jo
elkaar zetten, zijn cr velen, die de
ervaring opdoen. dal zij met hel
gekochte of %clf gemaakte juist
niet dAt bereiken, wat zij verlang den .
Dat kom! dan doordat men of
onvoldoende voorbereid maar aan
liet we rk gaa t, soms aan de han d

heden zit, tlan js cr o nze vragenvan een getle et verouderde ha ndleiding, or maar bij een wille Tllb rie k nog.
keurigen handelaar iets koopt, dat
c,
hij tocva llig in voorr aad heeft, en
dat cr voor z!jn ge ld aardig ultziel, zon der da t kooper of vtrHet genereeren der ontvanglamp.
kooper werkelijk verstand ervan
hebben.
Hoc zit 't nl! eigen lijk -? Voor
telefon ie- ontva1lgst mág een toeAls men koopt in de zaak van
een vakkun dige, dan zal deze
stel niet generecre n. Maar al s
zich den tijd geven o m zieh op
men klaa gt over erg zwákke ootva ngst, begint ieder ctcskundjg~
de hoogk te sletle n van hetgeen
de ko oper wenscht te bereiken en
juist met Ie vragen: generee rt uw
er n,1<H streven, hem dat te vertoeste l wel op die go lf-?
schaffen, wat voor hem het doelEn het moes t juist nirf ge nematigst i ~. Zelfs al zou men dan
reeren ? Hoe zit dat?
we l ecn~ wat meer in ééns moeten
Dat is in derdaad toch
logisch.
uitgeven dan men dach t, dan is
Het is waa r, dat de detectür men tOell nog goedkooper uit da n
lam p niel ma g ge ne reer en, wil
met een " koopje" , dat later hcelerna3rniet olijkne kiîili1cn dlene n-:-- - men d,e tClCfol11e volk:omcn w ive r
ontv a ngen. Ma ar de ontvangst
En dikwi,ils zal men ook in gul dens uitgedrukt, nog goedkooper
wnrd t llet sterkst als de teruguit zijn.
koppeli ng juist wordt gehracht op
Ook o nd erdecle n koope de bcde g rens, waar bijna gcnereeren
gin ne li ng vooral bij zaken, wnar
intreedt En om dni punt te kuneen desku nd ig ra adsma n als vernen bereiken, uwet het toestel
ko oper optreed t. Wij (lIltvnngen
kmlne n genereeren. Dat is de
herhanld elijk vragen van bcginkwes ti e.
Voor menÎg a ma teur
en
nende amateurs, die in hun brie!
vooral voo r den beginner - is nu
een heel en inventaris opnoemen
van pha nl astische onderde elen,
het eonslalcercn v,lO al da1l nietgenereeren. oo k altijd n o~ een
die zij in een radio-uitdragerij
o pdeden en OIIS dan ver weken,
moeilijkheid.
De meest populaire methode,
. een schema Ic o ntw erpen, w~arin
i~ om het Illi ma a r hlJ ise lijk ui!
d il' he ek rommd is te gebruiken.
ZÓU gaat " niet en beleeft me n
te dfllkken , die van den "natten
er gee n pleizicr van. Dege ne, d ie
vinger" .. . . Bij het aanraken van
te il vo ld oende zaakkennis heeft
bepaal de toesleldeelen (d e cono m te weten wat hij koopt, die
dcn sator kl em aan de roosterz ijde
va n het toestel bij\'.) ont staat
kan wel eens een "koopje" hal en,
De beginner ga daar, waa r hij
doo r de Janraking, als het k.csltl
mag aannemen dat men hem kan
genereert, een klokkend ge luid_
tie/pc/!.
Maar als de condensator in
serie is geschakeltl en aan de
En da n mogen wij me! vol vertrouwen zegge n: zi ~t 1laar onze
zijde der aardverbinding ge adverlenliekolommen en wend U
plaats t (fi g. I ) dan is er gee n
condensatorklem aan de roosterto! onze adverteerders. En als gij
bij eigen const ruct ie met moellijkzijde en dan treden wel eens be-
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Muzikale Omroep,
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Uil Ie zenden met den zender van P. C. G. G., den Haag.
Golflengte 1070 meter.
PROGRAMMA VOOR DONDERDAG 8 MAART 1923.
Aanvang 9 uur n.m.
(Nadruk .onder bronYrrm el dln ••• ,bod en).

Mej uffrouw ANN Y VEE NSTRA, den Haag, ' l:i ngt met pianobege.
leiding van den heer C. P. H. JAGT MAN, den Hnag:

\. Panis Angelicus .

Gsar Franck.

2. Caro mio ben .

'

•

Paolo Tosti.

4. lied

César Franck.
Jensen.

5. Lehn deine Wang
ó. In verschwiegener Nacht

C.
RndlO·tcld onicconcessie VOOr land'
bouwberich len verleend.
I\.,ar wij v('rnemen. is duor de
11" !:"",'rin!:, {,ol\c"",~ic verleend a~rI
hL' t C,' m r.,,,1 Bureau va" het NedN~
bndsctr l.nndbouwcOlllilé te I~otter-

Kor Ku iler.

Max Reger.
•

9. Hern elhuis .

Arn. Spoel.
E. Hullebroeck.

10. Somewhere a vOÎCe is calling.

Art hur F. Tate.

••
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dri ... gdijkc ge luiden op in de
teldoOn, :1ls men iets aan raakt,
wanrdoor mel\ niet zeker weet of

Evcnwc l, nicl ieder heeft ecn gevoe ligen mete r daarvoor en bo\'c-ndÎc-n blijfl voor het ("ons lnleeren \'an hel e!rttl (da ling va n
ti en Illil;UsfrOt)m) zekere ervaring
noodig,
Nu willell wc hier Ilog iefs
anders n;lllgevcn, dat goedkoop

•
I"IJI:. 1.

/Jij de:e fig, als bij fig · 2 moet
...,,, .",rbi"c1illll in~teekenJ '\"N<"cn u.,"
D"rd~;t1d~ ."oeI _
boven den comfcn_
... tor _ 11/19r gloridr"aJ.}
(Z o<>wo:1

dil genc reercn bedu idt, of nieL
0<l11 p roh(,.'(! T! mel1 het wel eens
nno de roosterk1cm vn n de Inmp
(b in fig. I) ; mnar dat geeft
altijd ('enig ge luid e n is dlls geen
tn<latslaf. Zekerder wordt die, a b
IJlen bij (I in fi" I proheert, dus
(Iell
roos tercon densat or.
v6(Jr
Aallrnkin" hij b is dus in elk geval fuu lief.
I)e vr:I111{ V:1Il velen g:lat uit
n:l:lr een betere methode d:ln die
V:ln den n<l t ~en vi nger. En zulk
een meth ode is de plaa!~ng V<lll
een milli~ampère·meter in de geleiding der hongspallll ingbatterij.

zijn, bij een niel- genereerende lam p
ge~ n enkel hoorbaar effect I;cven.
M,lM als de lamp generecrl, z;11
k o rl ~l lIi t j ng de r !e rugkoppelspoel
hel I;"enereerc n....oen ophouden.
telkens nis men"Wtm kn qp necr~
d ruk!. Dat l;eefl d offe, d ujdelijk
herkenbare kl ikjes in de !clefoon,
Dit i ~ dus een goed. en tcçh~
nisch Ille er elegant middel om een
locste l elk oogcn blik op ge rl e~
['cercil je kunnen ondcr:wckcn,
W ij vertro uwe n, hiermee een
groote rnuçilijkheid voor ve len Ic
hebben uit den weg geru imd.

Giordan i.

3. Parlir c'cst mourir un peu .

7. Ma ria W iegenlied
8. Verbeidend .

,

"~

~

.

,-

Fig. 2.

is en glled elI eigenlij k op geen
enkel loe~ tel moest on tbreken. De
min(ler .1l.'sthctisçhe natte vinger
wordt d,l,lrduor geheel overhod ig.
Men hreOl l;1 daartoe een d ruk knnnp aiJn (ti in fig. 2), die par:ll ~
le l is ge~c h akeltl met de tcrug~
koppl!l~p()d t ~n waarm('(! dus llie
spot'! ka n worden kortge~l olcn.
Als he l toeste l niel gene reer!, lal
hel neerd ruk ken V<ln d"n kn op
al1C<!n den weerstand V:ln de s poel
uitschak ele n. J)<l! zal ...... :lIs de
drukkn opconlaclen goed schoon

11.1111 v()Or het j " cxpl oijnti~ l, ehben
v:IIl ('en n"l iok lclo" i ~~tMi un vour ~c
vcrbrei dill):: vou hl:ricl,te l1 nan de l1
1~l1dhQ uw. f)e l"!onc~ssje is ycrlccud
\' ,>or den tijd V.1n drie jar~11 te}:cII
o' cll jnnrlijksç trc rel,jbuti~ v,m f {loOn
en on der v()("w,1a,d~n betreffe nde
cv. rued('jlcbruik door het Rijk .

Een nieuwe luidspreker.
El'n v C ' s t <l a" ha, c luid~jl"'~
h or 1
Jn Ikn H.1~g h~efl de "'ij .' Dilig"n~
ti~ (h' pri!ll~ur gchad Vatl een d~·
1II,, " ~tr.1!ic
e ,mede, jlq::~ v e n d(>or
Dr. Ir. N. Koomans, le id er ven hl'l
1:<ilOmtu,illlll de r I~ijkstel cgraaf. I"
ti" vcrgnderi l1 g va" Diligcntia vn l'
Vrijll:<g 2 Maan lwhlwn d~ aaIlW~~
7.ijlen de mCIIschdijh ~lem vc,~t~ rkl
gehoord op t~n w ijze, di" ,111l'S O Yer~
treit, wa t ooit in uns kond op dat
j!... hi~d is g~praestcc,d . Eerst in d e
7..,,,1. [),1arn". hij het weggaan vnn
tK! l)ul1liek, we,d d e luid"preker
I)uil en 0 11 s t,aat ~ez~t en breef men
lIj .. $Icrngeluid hoor"n. Sfr.lwn v('r,
<l v,'r !iN sTadsrumuer heen.
Vo'r~t~"llb~a rl

lcdcr, die met e('n lui d~l'rckcr hl'eh
j!çwcrkt, lij h ~1 "ok enkel m ~~r voor
.. ldcf<)11 ; ~ d'lOr de kmncr" , za l hel
II"d"," IC ggl'U op dit ecue plint, (Ic
v~r.; t"n"banrheid,

begrijpen. Den k U
l CII geluid, l~1: hO!1dnd 1Il:!:!1 "lerkn
dau het g~wt)u~ .. <1"", dc kamer".

Eu dan

etk~

syllabe duidel ij k

t~

vull!cn.

vrnagstuk eener z"iv~r~, verSTerkte weerg,,,"e Van d~ ",)raak cU d.1n va n zelf ook van mu ziek ~~ 0l' dit oogenbtik act"cel. In de gl··
11~t
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h('cl;; wcrdd wordt er koortsa chtiK
"a,] gewerkt. Eer~t i~ htt sl"" t~~ m
dcr Rrown-k ldoo" s g~komeTl; dnnr"a de (Iy"~,,,isd,~ klcloon. de Mag"avox; dk n~Jst ~r n groot~ gevoeligheid voor 7.wakk~ strOOlTlvarimies
toch ook lo et ver,,"og en b€zit Om vr ij
grO(l!c "prççkstrOOlllCllcrgiëLl te wr-

3
~21~I\Lt "!~lJe""'fI!.l{ r ",. ,

","Jl('" o"~oe-r 1'l1U'00>tT.

we,.",,_

Mom bo vcn CC " sterkte ats van
de natoHlrlij kc
mc" schelijke stem
wonlt de IIl~g"avox evcl I.lls .l"d~re
tddoon, toch g.lUW h~~t I ~clijk.
I"middels hecft ill Amerika de
We'!tcrn .Elcclric Cy eell "Public
.1ddress-sys!em" gedem ollstreer d, een
0l",enluch ttn eet ing-Ill i dspr~hr. w narV.1n "IC" tot d.lI~ver lIiet anders weet,
d.1n dat een "speciale" versterker.
mc! ~CU tweeden versterker, waarill
dc lélr ll ]lCn in d i fferentie~l sehakdin g'
zijn aJngebrath t (wodnt de spreek stroomc n l'e n membr""n duwen ~n
trekken ) is geco",hineerd ",et een
telefOOli met "geb"lance~rd anke r."
D~z~ g~gev~Jl s zijn nOl!: wnt ",ager
om vall de tec hni,dl e inric!,tiug:
i'lderdaad el'll begrip te geve n. Wat
de werking be tre ft, die worolt wnt de
sterkte a~ lI gn~t. Zeer g~roemoJ.
cr wordt bij gezegd ",,15 het geluid
zon 0'110'111 wordt wr5t~rkt ~d,ijnt
li et Ol]S onna tUllrl ijk en on ''''''Ke'''IClm
toe en hct I ij k t vervormd, "lIe~n
omd"t de hoor,j~r m,n zu lk een skm gel uid "id gcwc",j is ," (EL Commu nil·"tion. Aug . I\J2~, u itg~ve der
W~ste", Eleerrie) _ D~ v ~rlw~k k i l1g
door op een a fstan~ te gaa'l staau
man kr volgens de medcd ~cli ugerl hd
gelu id eer,;t weer natu url ijk _
Uit cen cu auder hlijk t in elk gl'va l,
hoe er gezoellt wordt cu welke mOgel ijkheden men il] het oog heeft:
hd toespreken van m~nigkn vall
duizenden , deslloods '"
ral van
pl""tsen tegelijk, da.lr één spreker
me t de mi~rofoon li et gc~proke"e
o v ~r de lijn of draad loos ove"l l heen
kali zellden_
NII is he t vmag"tuk V.l n den gdllidweerg~ver mede eeu vr~ag~ tu k v~n

"'''M

•

J

Als de trillingen ui tgaan ... .

gepast, waardoor de vervorming, die
bij alle horen-ins tnulle ll ten voorkom t,
wordt vfrlllederl. Dir~cl h~vestigd
1I'm d~n we~rg~v~r, mnke n zij gebrll ik van el'n open kegel vo rm i.:
klallkbord, dat van karton kan zijll
(zie lig llU r). Rceds heel ruw gemaakt, I~vert dat ph~nonrenBnl dieet.
Ir. I-L Mak van ,Ie geme~lItetde10011 te den Haag, p ~ste d~zen gelltidgever (hij kali een h~lvCII meter
of meer diameter hebben) met slicces
to~ hij een Maguavox.
Dr. Koom nns I'a~te h~1Il in a\1i!rl~ i
groott~ n toe op td efoons volgl'ns het
Urown]ll illcipc. "",]ged ll id in 0"""
afbeeldi ng. Ee tl gewoon, klcin Browntdeloontj~ is er al ",~e Ie makelI lOt
c~n heel aa"I ig('n IlI id " l'r~ker.
Maar de demonstratie, lIL' door
Dr. Koom"'Is gehondell. had pla~ts
",~t eell ~pe(i anl hiervoor gebouwd~
le ldoon ann ~~II niet zend lampen
werken den versterker, waJrbij overigens lOb geluioJgeve r weer het h gdvormig e kl ,m khord diells t deed.
Wij st ellen OnS voor, ill .. I~adio
Nie nws" van I April n.s. meer llitvO'-'rigc ted ",isehe d"ta ils te brenge,l.
Hd [" it, dat het lahorato rin ", der
Wjhtclegr.laf te den H""g h i~r
weder ccn bijdra ge komt leve ren lot
de lechlljsche oUTwikkcl ing op dit
g~bi~d, zal met voldocui'lg m "ns
I~nd worden v~rnom~II.
C.

,
O~w ijzigde

radio· politiek in
Engeland.

de granHlloloon-indlistrie. Eu Pa tJo ';
frèrcs te Parijs hehbtn op de gmm llIoloon met succes iets nie uws to e-

I" het Ur itsche Lagerhuis heeft
BO"'l r La w medeg~deeld, dat de
r~g'~~riug het , met het oog op de
ontwik hli nll van de wetenschap der
draad looz e te1~gmfie en nndere omst andigheden, niet la nger noodig
OL chtt€ , het pa rt iculiere initiatie! uit
te ,Iuilell vall deelneming aall de

draJdlooze telcgrafisdl c verbind inge n
. hillil en h~t rij k. Dnarom had hij hesloten, v~rg(lIIl1illg te ve rle~nen voor
het oprichten door parti ~(, li ~r~ ondernt·ming~n. van draa(lIooze ~tatio n s in
Engeland, die echter onderworpen
zull~n zijn aa" het to~zkht v~n de
r~ge€rillg.

Ook hnd zij uitgcmJakl. dat ~r
~l"1 dra~dloos ~t ati o" mO~ 8t worden
geslicht. uitsluitcnd voor den staJtsdien s!. Dit ~al ~oo ~poed i g mogdijk
wordCIl o pgcricht , ell voor handel'!doe leind~n

bçRch ik ba~r ~ ij t'-

Tentoon5teUing Leeuwarden,
Ol' de in h~Kin va" Mei a.s. te
honden Leellw" rd~r r~cl~m~- eH verb>op te ntoollstdiin g, komt Haa r wij
vern~men hd Radio·Eleclrotechnisch
hur. "Ekdrooo,' te Leeuw arden, ni t
mct een ~pel' i a len raoJiostalid.

Von kjes uit de Radiowereld .
E~n

houwondernemer heelt in de
hlade n vall Ph ilnrJd phia de volgende
~dvertell t ie geplaatst :
"A ll e ",odeme woningen. die wij
thans in lo et westelijk kWClrtier vall
Philad elp llia doen bouwen, zulle"
voorz,cn wordçn van draadloos telefouischc i nsbllat ie~. w~~rdoor d~
I,uurdcr~ d" co"c~rte n " itgewn dell
door ,te station~ van Phibdelpllia,
t'(çwJrk, enz" z" II~" kunnen hoor~n".
Zweden gaal cm soortgelijk omro~p_stelsel invoeren ~b in Eugeland,
wa~rbij een lu i~terrcd ,t wordt geheve" va " elk toc~teL E r zij n een
ti ~" tal ()mro"p~ t~tion~ geprojec teerd
o p gol flc"glcn ben ed~n 4~5 m ~t~r.

RADIO EX PRES.

4
I.. En!lcla,,,t w~r(' 11 ei nd Jnillmr i
~.s.0C() omrO\! p"crgll llnill gell v crl ~~ n d.

De '\mcrik"OIl1sche rll,,;l bo!.ll ,.LL~
viatha n" krijJ::I in el ke hul ee n ~t d

Icldoons,

aa "g~sl{)tcn

na n dCIl

d r~.,(I

Ioozen OO IVOl"l:l"1", wliMmet' n.c n o mr~ptddonie

tal kUll nen houren,

La ngs dra;\dloos-,cI~lIrtlfî~chen "-eg
is me t ~ucc~ van Ncw-Vork naar
PbiJadelph ia liet pOrlrt l " 0111 I'TL'lIi-

11II}'zcn. 2. Ouvcrt llr~ Egmont , Beethoven. 3. Pall,élOOIl. 4. l.~gu nt n
Ser~na dc, Max Rhude_ !i_ P~l hêfoon.
6. Spl, in~ Va lse, Pop}'_ 7. 11 nata le
<li Pi~r ro t , Mon ti. 8. P.1théfooll. 9.
EI~~tric Girl. Hdmburg_ 10. Pathétoon. 11. Der I~oseukranl, Nevin.
12. Adagio Ca ntabi le, Beethoven. 13.
Palhéloou. 14. Fan ta isie Freischütz,
Weber. 1.5. Palhéfoon. 16. Eine kleine
Nach tmusik. M o~~rl. 17. Palh~foon.
]11. Husaren Atlacke, Oschei l.

delll Harding overgebra cht.

Er is nu

~prake

van om in

Enll~

Vragenrubriek.

land de jaMlijks<.:hc retributie voor
OIl1\'.w l:"l

mei cigcngrma;lkl\'

tOl....

stellen IC vtrhoogcn lol f 12._ IK'T
j"ar, teneiml<! de OmroepvennOOIsch ap ru imer ~chadc lOOII tc sld l~n.
Ot! stati ons Lelllid d el\ Northoll
in Engela nd hebben thans yolo.lO\:IIdo:

w .tccr

on. ex ploil.1!ic, renlc ,'11

afsdlr ij vin J{ geheel uil de
tc dekken .

illk om~tC II

Dagelijksdie telefonie-omroep.

,

w.

~.

Nijmegen.

-

Uw vr;mg was VOOr
,.r~.1 d io Nituws" van MaarT Tc laai.
Zie OV" r he! r:eb mik van la mpen met
dubbelen glo"idraad 1I1s gelijkr id,t~rs
behalv e K N. Oet. l !r~ ook Dei:.
' 1!12O pol l(. 37 1. Etn ~chema in den
I!""ST V.1n hel door U bedoelde voe!!~" we hi erh ij. De tw ee lampe'l staan
hier in .$Crie I!esl'hakcld op een trans10r m ~lor. die in uw ge vat aa n zijde
S 2 X ij voll = 12 voll moet leveren.

Aanvulling.
AM de lijst in Utl5 vori g nUl11m~r
kau men "Oj:( tIk voegelI :
8.1 :'; v. m.--4.30 n.m. Penob"reau
Va~ Dias Amst erdam, roepl. P C I' r,
golll. 2CO) meter, p~r~- .'n marktlIl'·
richten, n.l.: 8.1.')-.S.:Kl; 10-10.1:'>;
11.:\0-1 1.3:;; 11.45-1I .M; 12.1!'> 12.30; 1.M-1.20; 3-3.30; en <l. I.\4.30. Zondag>! n~t.
1.:10--2,45 n.nl . Vcr. v. d. EIf.bandel Amsterda m. roepl. pe l' F, goln.
2(XJO meter, dleet .. n koc~tl1
va·
lu ta's n.L I.. \ .JO. 1.45, 2. 2,\5, 2.:lJ
el1 2.4~•• Zondag$ niet. 0..,. Za terdag!'
10.30--11 .30 meI tu"'~c"cnpoo:zen.

"ti

Radio-Conccr!tn.
Vrijda g 9 MaatT, 9-]0 n.m. door
de Radio- Inrichting Fa. Vd thu;,en,
dtn Haag, j:(olfiengH' 1050 meIer.
I. Wc arc 11I00 rchi'llo( 011, March. ~ .
Träurnerci, SChll'\Io11111 ( Viool ). :1.
Mu.ka l ThOl' j:(h t~. ( Cornet H ]li~ lOn ).
4. Het Zonnclicd. CaTh. v. Rennlil
(Zalig) . :';. l.lrgu, IInndci (Vi ool) .
1>. Melil orks. (T rom bo ne) , 7. Fnrlt:l.
5ie. (Orlo(el). N. Vell ow. Red ~ "d 8Iu..,.
IT rio). 9, Ok hler und B.l •• .., r, Lört·
zin g ( Piano).
Zondag II Maart van 3.20-.5.20
n.m. door hel radio-slaliou peG G
van de N. V... Ned. ltadio-Industric"
dl'n lI ang, op .oe.ttl 1(0tll e" gTc van
1070 mder: I. Raliio- Ma r1ch, Voor-

Zalt·Bommel.
A. Zw. _ Ofschoon uw an l ~nnc
doo r g~ri ll !:c hou~ l c nicl gIllIslig i~.
mON I""h dc tl'lefo nie uil d ~1I l'I :,a~
..." .' m~t ~rdam wtl goc,d ver:!ta:u,·
lI.,a. zijn Ie krijg ..... Waar U OVlT
slliz~n in Ik lc1do(tn~ klaagT. vcr·
moeden
dnl U werkt lIIet ...."
lamp van in f~riellre kwalitei t. di ..
luthtl~k i!I.. In dl- hall~rijc" zal de
lom wcl niet schui]en .. n i" geen
ge val lull~" polllli",,~rcnd~ ba" erijen
a ls \>'ul!u uil .. n ~.d. verbe tering
gn'''''' 0010: kleinere $poI:kn kunnen
U nOOit hel pen. Daarmloe wijzig t U
all""n do' gollleng te. Ook hel onregelmatig I:c"erecr~n wij~ t 011 Cen lucht·
I~kke I.:Im ll. Onrigcn5 ';" UW rOOli t~r·
\O .. <lè""a lur, al'S die w~rk dij k O.{(}J5
mkrnl".a,! i~, ruim 10 maal tc groot.

w..,.

BuS!IlIm.

F. J. IJ. - Verbet erill!:. - hl liet
vorig il O. i~ ill het atltw oonl aa n U
blijyen Sl a,.... d:\ t dl' ",·..,e!S ta nd van
] M. kOI",rdrn.,d va n 0,7 m.M. zuu
zijn 4.5 Olim. Di! IlI oei zijll d ~ weer·
~tn nd vall I M. kopcnlraa t.l van 0.07
m,M. (of valt 100 M. kope rdraad Vltn
0.7 m.M.).
Hoek van Itot lund.
L. d. S. _

Vraj:(cn voor .. Ra dio
ElIprt'l''' knnt U 71'nden M" d .. red;,ctie v., .. (lil blad. I.a:tn van ""eNd" rvoorl JO. dcn Iba g, of aan d~n
n.'tIaC1;:ll r van "Radio Nieu ..... s.. met
venoek Urn bea nt woording in ,.Radio
Expr e~".
~

Maar de lampen m<>gcn ook par;\lIcL
branden 01' loen tranSformator, die
6 volt l(~dT. I:k platen p word"n in
uW ge val ge vormd door d~ uvcrblij venlie vrij~ einden der te voren
doorgfbm n d~ Tweede gloeidraden .
P:,mll d met de t rans tormaturprimn ir~ P tt! chudctl Wè een weers tan d W. aan welks midden d~ minustcidin g i~ v~rbo n d" n. W kan ook
we~lo(d"len word en als U die leiditllo(
IHCt hd m idtl~ tI dcr primaire P kun T
verbin den. De gelij ksiroom wurd t
afgenomen aan
en _; wij bl~
twij felen ~chtcr of met de lampeli
mei dn bhc1cn gloe idraad l'en vom
aCCl.ladcn in aan merkin!: ko",e nde
stroomslerkt~ is IC krij gen. Voor 1h
amp/:r.., ~ou W " p 220-voH nct zeker
niet Ill eer da n 4(JO Ohm mogen zijn.
Weg l ~ l ~n va n W en altakk;:n van
h.. t middl'n van P is altijd Voon!l""
lig ... r. G roolli t~" ~troom lUlt U krijg ... n
als U de g]o~id r.lden voor g rool>;l~
wall verhru ik hl~' laat blijven,

+

Den Haalt'.
F, 11. V . - Zie over ;nze"din~ vlln
vragen bovenslaalld nn twoord. De
bcan twoordlilg go::<chkdt zoo til 0gel ij k in e,v. no. lIel aanleggen
ya n .. en vcrumd ing ~~h em a'$ van
IOl'sMlcn vml d " il~'l d~ " a bonné '~
ZOII niet pmctiilch ~ ijn. Ieder knn
Ic~keni ng bij VOl'!:CII nl5 di t bij l ij"
vragen noodig is.
11u15 tcr " due.
I]. 11. E. - Wij lUlI~n pogi ngen
In
hd werk s t ell~ tI Om nan uw
w~nsdl te kltlilletl v()h!ucn .
MaustriCh f.
I. C. v. S. _

U 7.1111 voor de
go lv cII lle"edcn 700 mdcr in uw gl~
vnl een atzond,-Tlil k tOt'S' ~] moe ten
rnah ·n. Bi nnenkort zullen We ov~r
die k ort(~g01ltdcfonie-on l y nngst nug
wel ielS " adet!l I1Wd~dl...."'n.

RADIO EXPRES
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Utrecht.

11. F. 11. - 0.· soort van spoden
in "I" t""std w! tot de sterk1c Ilid
wo heel ved nfdu.,,\ . Wd is voor
tddonie een drol a i har c terugkOPJl'.'lsrod
bda'lgrij k.
fral1sd,c
Ilnlpt'n werken 111 d"11 rcgel zOIHlcr
roostersp.l!1O"n!( ;11 d<"n 1aa).:frcqu c nl,'~rs!nk~r a l maxilll"al "Js d~ rOOSlc rkrin~ maar aan neg-. lijd e v.", dcn
gloeidraad is v.'rlxmdcn. Voor tdefO llie "door de kamer" is heh a lv e d~
versterker b~p""ld <Hlk ~~ n I ll id~prc_
kf'ld~ l~ldooll no"dig , Zie het artikel
in dil no.

Buuu n'.
H. E. S. _ U kl'''! va" de dil;gcn!k van nns Hoofllh~'SI""r in zake d~n
0"''''''1' IJvcrt"i g(1 zij" . Publi c3t ics
w nden nu "i et t.1cl i$l"h z'J Tl .
Zdst.
Dr. W. - In U W klein~ am"nne
l ul! U als ~pocl ~(H>r de Haagsd.e
Id donic n<:Hl\Jig he bhen honingraaT
\( ~l of 150. voor Eifle l! oren J(Xl of
4tH Tcrugkoppdspor.:l één no. klei_
n,'r. Ee n goede 1'"lIransform.,tor
111.'1.'11\1 als Iccg loop~Ir()lJm niet mecr
tl.l11 ZO "'illi-ampèr .... wanrop door.
g.,an" de meier van uw nt'laa"",lui.
ling n i I.' T in h<;:wcg;n(t kom t. Behalve
t·t·" Iransformalor i~ vOOr accu lad"n
"" n gdijkri,hlcr '1OOd'1l' In d" mc~.,.t e
g~v.,l1cn zal die gelijkrichter, zells
0111 slcc hl~ 4 vol! t~ Inden, ho ogere
~!,a l", i l, g nood i/! hebhcl\ dan ti vul!.
Tilburg .
lamp R"
i~ hool(~acnum. Van de lamp ;'1 laibl~
consommntion hebben wc "o/; /;t'ell
cr.ari n!:.
(I,.

A. -

D~

~'ranschc

W. B. _

,

J 3n~I '-""1 .

l~cn

primair·Ol1tvan~cr

alo Ikd"dd in O ll ~ vorig- !W. is bes l'hre vcIl in "Het D"",dL Am. StaT."'
h ij fig. !l4. Zie voor gt hruik als OlltvaI,ger hla<1z. 125. Voor c"n bagfr~",,~ ntver.;tc. kN zonde. !ransf"r!IOatoren zie fig. lil. Oe smoorspodcil
iu die lii!" kunncli ook door wee r<!andell w"nlc'l vcrvallgell .

draaien. Het <1oor u :::ehoor<1c $t 3tion is v~rr"oedeljjk te Parij ~. Als u
de g"illen/!Te h"d opgegeYeli. was
mi~sc'hien 11it te maken, welk station
heT w,,~.

L. B. Ie W. - Of onz~ I"mllcndoklt'r nOl( I,· CotlSulk,,"rCIl is. wclcn
"'e 1lI0Illclll"d niel. Een I.'x cursie
I\.,ar KooIwijk zal zeker wd e~l1~ g-corg.lniseerd wonl~,,-

ZuIp hen.

J. O. -

In uw primair honing r".'tloeStel lUl! U a ls ~nlermesp",,1 voor
de Eng~ls,hc M elonie spoel 50 of :l5
k"rrn~rr nemen. V()()r terugkoppelillg
lidsi hel llas in de Vragenruhriek
1".1" "R. N." nog n.lnhevolen sj)"dlj ...
dal ill de a" tenrlc-~pod s teüt. D~,nk
voor 1'''' gesche nk iI <l n de bibliotheek.

L. B. 11. D. te B. o. Z. - E~n
eenvoudige b~ l rckk;ng lusschen aal)tal lI'indingen. " 'eersTand cn max.
eflcct van een leldoon is niet aan Ie
geve n, vooral 011".1<11 het dlel·t ook
afhan g t v~n den krin g. lI'a.,,;n de
telefoon wo rdt g~bruikt.
H. B. J. "- Ie 5. - Bij hooglreq. H r·
sterking Kool1lans is gelij ke afstemmi nI:' dcr kringen VOOr generecre:!
noodig . Dit is b ij korle golven n Ol("
sc herpt'r en d~ardoor Ilioeilij:'er in te
st~llcn .

A.

J. C.

v. H. Ic 5. _ Zoowd m et
""ona al;; mct I\(mi" gra!\bpoel~n kmI
hel genereer~n of b ij,,~ g e ne",eren
op korte golf IWzwa"r geven. De
laa tste gnen dan de beste gelegenheid om een spud lj ~ va n klein~ren
dialIleter ;n d~ secondaire IJ' docn

KLEINE ADVERTENTIES.
(.. i,.l,,;'tttd
.. og<n

~dtr

_k_. . ).

Idttr3;

u .id i"

fi.",,,nG,"~

Prij_ ! - { i rogel. r t.50, elk« .... s:el
mcer 30 OOllt. allc* bij '<"<><>ru itbetal;ng.
AaDg<lbodoll p J'lmu.ir h oningrBlI.ttoestel mut "I, oolon 25-250 vOOr korlO
goJ"en en . poci ... l lerugl<o~peLovooltj~.
IiUing '<"oor Fmn.cbe lamp en voor
Siem"... Scholtk,.. Geen aPlal$ur .. ert .
Prij . t95._. Brie'<"en onder Nu. n. K
~. aan het louruu , ..... dil bla d.
Honiog mal"poolon . mnch. gowikkold
por Slei Va " JU . t"k. nos . 2~ tol 1500
f 19._. Monster tegen i".euJi"" "R"
2~ cont i1l po~hegel • . Urie..c n onder
No. R. E. l. bu renu "an dit blad.

E OD honiDgra a t toelJtel tege D In . koopsprij a te koop. Brj~yen " "der
No-.R. t;. 2. -'l ......<Ul ,'~n di t blad.
Gevraagd gebr uikt e meetlnatr\\mcnten ; ui .: C",plOCitc i \.smeM~r"g
Voor eo nd"n' Rlor~" IMO.Oû.'i mkror.rad :
mini·aDlp~remolcr wot 16g~n inwendi.
I':0n woe.. \.aud (Jraa isp<>f!l: klei Q9 clrani.
."""IUlele r, di a up I milll ·nmpèr6 u it"lag geelt O"Cr de ,·olle"ehaaJ. Bri evon
onder No. R. E. ·1, bnr~a" Van dit~l.d,

Vraagt Uwen leverancier :
MUROOCK CONDENSATORS voor tafelmontage
MURDOCK CONDENSATORS voor in bouw
MURDOCK TELEFOONS, 2000 en 3000 ohms.
MURDOCK GLOEIDRAADWEERSTANDEN
voor inbouw
Indien ter plaatse niet \'erkrijgbaar, schrijf
dan o nder verm elding van hel adres van Uwen
r adio·leverancicr, direct aan den importeur:

A. A. POSTHUMUS,
HEERENGRACHT 545 - 549,

AMSTERDAM.
(Levering geschiedt uitsluitend via den
handel.)

•

RADIO EXPRES
•

NED. RADIDMAATSCHAPPIJ

lISECO"

NASSAU OUWERKERKSTRAAT 3 •• Tel. H $13.

& HOOGHOUDT

SMITH

Keizersgracht 6

DEN HAAG.

- -

Tel. C. 4163

AMSTERDAM

Zwevi n gstoestellen

BROWN

MET

,

,,8alance Erreger"
(ZONDER TERU GKOPP ELIN Gl

systeem Schrack Weenen
co mpteet met la mpen, variabele condensat or,
en houder voor honigraahpoelen.

Prijs f 90.- .

Loudspeakers, Telefoons
en Microphoon Relais
Radio op elk gebied

'====

I

VER SCH ENEN :

VRAGEN EN ANTWOORDEN
OVER RADIOTELEGRAFIE

•

<T ECHN IEK)

ten beho818 I8n Candidaat iadio·teleglalisten
B ES eH 1 KB A A R.

DOO R

G. EMMERIK.

Prij s .

•

•

.

•

f 2.50

Alom bU den Boekha nde l verkrUgb aar en t egen
in:l:ending vs n het bedr ag bU den Uitg ever
N. VEEN$T RA,
•

RADIO-ELECTRO TECHN. BUREAU

VAN SANTEN & SCHILLING
ZWARTJANSTRAAT 69

ROTTERDAM.

TOESTELLEN en ONDERDEELEN
tegen den laagst mogelijken prijs.
Wij leveren onze toestellen met 8 spoclen,
accu. spanningsbatterij, lamp (Philips ol andere)
en telefoon tot den prijs van
I Lamps compleet als boven. . . I 125.2 Lamps compleet als boven. . . • 150.3 Lamps compleet als boven. . . " 115.VRAAGT GRATIS PRIJSBLAD •

LAAN V AN M E E R DER VOO RT 30. D E N H AAG .

De DERDE DRUK van

He1 Draadloos Ama1eurs1a1ion
" DOO R

J. CORVER

is TOTAAL uilve rkoc ht.

Een vierde druk is ter perse en zal in den
loop dezer maand het licht zien.
Uitgeversmaatsch a ppij

,,'s·ORAVENHAGE",
(N. VEENSTRA).

·s·Gravenhage, Maart 1923 .

