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De amilteursbelllngen in de
Tweede Kamer.
In hel afdeeUngsve rslag der
Tweede Kamer ove r de P OS lbeg roo tinR s taat vermeld, da t sommige leden het hebben opge nome n
voor de \'edeening van groo tere
vrijheid :Hln de amate urs in ons
land, s peeiaa l wat het zenden betreft. De2e merk ten o.a. het vol gende op:
"In fr nnhijk cu Anwrika worden
aAn de n rnn tCllr~ \'c r l: lrIl!I ;n g~n gcgeven ondN zcker~ ''''l'er kendc voorwaarden, nl. geriu!;e encrgie ~n ';cringe golflengte. Een l:olf1 engt~ niet
lange. da n 200 of 3(X) mcler kan 10n• der bezw,1ar aan amateurs worden
tOfgestaAn; wann«r dez~n zich daar'Ian houdtn, btostaat ,·oor storing van
dl· '"OOt het D!>enbaar ver ke-rr bestemde stalions weinig of g('t'n I;I"\·aa •."
Verde r gaven bedoelde leden
aJs hun mceni ng Ie kennen, dal

th a ns zelh méér gevaar bestaa t
voo r stori ng:
.. diar de amaleurs nu c1'1 nde$tien
sein~n cU hierop ,·..el moeil ij ker conI, Ole i~ Ic houden. dan indien ml11
hCI','rktc \'Ngu nn ingen g« h, waa rhij
ml'fl de beperkende \"OO,,,.. a'l rdcn in
het te ho!ligeo Mintoe'<td zelf kan
wls11~I:J.:"eu. Ook lOu w<'llic ht ee n goedt cnl1l,illc zij n te verkrijge n door in
.·,·,~d,ill ~ndc !::cmccn tCIl een of mec.
.nll~teu,~ na n te wijlen. di" met de
I'la~t~cl ii kc omsta ndig heden I(oed hl~
kc rr d zijll en Ier pl.1alse mc! de mnIrOl e " I' de rralcving V,1n de voorwa arden. aan de vergunningen ve roolld,'n, "·Ofden belut."
Wat Ia telI de am bte na re n den
Minister va n Wa tel"li taat hierop
lIn twoorden ?
I::r wordt ill Ik Memorie vall
Ant woo rd op !,;I'WeZl'n, dal de a fwiJzi ng van he t verzoe k de r Ned.
Vcr. v. Radio- Ie legra fie om sein\'e rg tmn in gen te verleenen, plaats
had "overeen komstig he t advies
vlln de bij uitstek deskund ige,
in te rd epa rteme ntale· Pe rmanente
Co mmissie VOD r de Rad iotelegrafie" en da n heel het verder:
"0 ,, Mwcginl{ "a n het algemeen
IK'tang. da t misKhien zoo kun nen zijn
gcb.1:r.t door de amattfJT$ in d~ ~II'
l,lfllheid tf ~Itllen bij te dra gen tot de
on twikkeli ng de r r<ldiotetcgrafie en
. " 'Ielonie "00' zoover het "zendeo"
nrrngaat (m ct betrekki ng tot het ..ontva ngen" xij n de /M,pa lingcn hier te
landl· zeer mi ld ), tege nover het n3dee!, d~t gd c).:tn is in de verwarrin g.
wd~e door hct vrij geven \'an golfleng ten in het algemeen kan on tsta;! n,
\·alt, naar het oordeel van ondergelcekende, voor het oogenblik tcn n1ltlcele va n het I'a rt k ul ier gebru ik ui t.
"Dit kltnll te meer aa nguien men
~ta nt aan dco voor'l"ond «ner in l~r
n~tionale radiOl:onferentie ten op~ich
Ie waarvan he t raadzaam is de han_
del1 v, ij to! hou den."
Boem, uit r

MaM dit antwoord is ge<:n antwoord.
Laa i men dat eens uitleggen,
van d ie "verwarrin g" , d ie door he t
\'rijgeven van go lflengten (kleiner
dan de voor ve rkee r j.(ebruik te
n.1. !) ,.kan ont slaan" . Zooa ls hel
daar nu staal. is hel niets dan een
phra ~e. We zou den 7.00 j.(raag de
vau "hij uit s tek deskundig heid"
Retu lge nde argumenten C(!ns hoore il I
E n over de verbete rd e contrOle,
die te verkrijgen w u zijn , nis men
daarbij de hulp der amateurs wisl
te ,'e rwerve n, laa t men den minisler j.(eheel 2wijgen. Da t is ten
a;ln xien va n de bestaande "contrOle" illde rd aad hel wijsie. Maar
een fci t is, dat de drang naar
rnt ionet'le contrule van de amateurs mede ui tgnil t. (Zie ,.De VcrkecrsaJ,::ent", "Radio Nieuws" ,
1922, No. 8) .
Al s dooddoener word t aan hel
slo t geschermd .met dl' inl~rnat i o
na Ie rildioco nfcre ntl e : "Dil kl em!
t c me<:r .. .. ..
Pnrdon. er is niets kle01111ellds
aa ngevoe rd en het laats te klemt
heelemaa l niel 1 Zo n onze regcerinR de ha nden niet vrij hebben,
als zij tOl wederop2eggenS wat
ve rgunnillgen had verleend. net
als Ameri ka , f ran krij k, En geland,
f inland, Cilnada .... ? Ol dachl
men, dil t dil' lande n zich bij inte rn a tionale conventie htlll handen
wu de n lalen hi nden door onze
a ru ble rwrij? La a t 0 111 U 11Ichen!
Die lan den zien het algemeen belang wat breedcr. En hel 20U ook
geheel in hel belang zijn \'an onz e
fcguriltg als de Ned. Ve r. wal
O1e<: r goetle seiners had voor haar
Vrijwillig Radi otclegralistenko rps.
Hel is jammer dat een 1!'mln1!'nt
ma n als de hee r van Swaay, als
mi niste r ee n proza vall dil geha lt e
met 2ijn naam krijg t te tlekken.
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Muzikale Omroep.
Uit te zenden mei den zender van P. C. G.O., den Haag.
Golfl engte 1070 meter.
PROGRAMMA VOOR DONDERDAG 22 MAART 1923.
Aanvang 9 uur n.m.
(Nadruk oOlldo. bron •• rmeldln. nrboden).

Mevrouw L. HARTOG·HORNEMAN, ung. Meju ffrouw HORNEMAN,
cello. De Heer LOUI S SC HNITZL ER, piano .
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. . . .
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. . . .
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. . . .
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. Zang.
...
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G. Mann .
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Hobrook.
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Bimbe rg.
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Zang, Cello, Piano.
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ginnen mei genereeren. Bij eeni gszins anderen sta nd der te ru gkop_
pelspoel (iets sterker l eruggekoppeld) zal men bemerken, dat de
lamp, die op een gegeven moment
niet genereert, j ui sl door aanra·
ki ng, of door verbrek en en we er
verbinden van de hoogspanningsbatter ij plotseling wè l gaat geneTeeren.
MeI! begr ij pt we lke on tvangnl o~i lij kheden dit meebrengt, voor.
,,1 juist voor lelefonie. Men k oppelt daarbij altijd zó6 vc r teru g,
U:lt ~e laatsl lJ.eschrc ven toesland
intreedt, want men wil het geluid
zoo\'c~ l mogelijk versterken. M a<l r
nu zal elke k r<lchlige luchtstoring,
('[kc harde toon van de lelelo ni~che muziek, of ook dikwijls
een door dreunen V<ln den vloer
on tstane, klei ne flikkeri ng der
ontvanglamp, deze ineens tot genereeren brengen. Da n wordt
meteen de dr.1<lggoll van ·den
lelefolliezen der hoorbaar en he t
toesle i " gilt". Bij een tOCs tel met
deze kwaal is cr geen andere keus
dan Of héél 7. wnkke ontv angst, bf
tcl kens gitten.
'.
Bij een we r kelijk gocd toestel
behoort geheel geen doode gang
in de terugkoppeling voor te ko-

"Op den rand van genereeren",
Een lastige kwaal van vele
amal cuTs loeslcllen is, dat zij wel
will<,n genereeren en loch hc<,1
laslig op den ran d van genereeren
zij n tc brengen. Dit gaat gepa~l rd
met het verschijn sel, dal al s nwn
lIe<,1 cve ntj<'s de telefo nie me t
flinke slerkt<, hoorbaar kr ijgt, <,<,n
oogenblik daarna het hatclijk<'
"gillen" op treedt.
D al staal all<'Illaal in verband
m<'i"dooden gang" in de terugkoppeling. t i et ve rschij nsel van dOod<,
gang op<,nbnart zich op de vo lgende wij ze. Draait m<,n de t<,mgkoppclspocl geleidelijk dicht<,r
naar de ontvangspoel, dan is er
een lJ.epaald punt, waa r de lamp
ineens slerk gaat genereeren. Wil
men door !erugdraai<,n van de
t<'Tugkoplklspoel dat genereeren
wee r vel"l wakken, dan blijkt men
een h<:el eind te ru g te llloelen. Er
is een heele afstand tusschen "beginnend genereeren" en "alslaan".
Doel lll('n in ('('n 11lssch('nsl:Hld
va n de tcrugkoppclspoel de gencrecrp roef met nallen vinger ol
kortsluitconlact, dan slaal in dien
stand de l amp soms al , zonder
van zelf na de proef weer te be,

,

men. Da<lrbij moet bij het draaien
der l erugkop!}C l s~1 op een be..paald punl hel genert'Cren haasl
onmerkbaar zwa k beginnen en bij
verder draaien geleidelijk sterker
worden . Bij terugd raaien moel 'I
even geleidelijk zwakker worden
eh het moet geheel ophouden bij
den zelfden stand der spoel waarbij het - In de andere ri cht ing
draaiende - eerst begon.
Wal zijn nu de oorz aken van
den zoo schadelijken "dooden
gang" ?
1°. Spoelen met kor tgesloten
windi ngen of lekke isolati e l us~chen de windingen. I sol atiefou-.
ten in den l ampvoet of in de
lampfitting. Het i s v rijwel on mogelijk, dit door een meting
na te gaan. M en moel dus s teed~
begin nen met deugd<:lijk lllaterianl.
..
2°. Slech te isola ti e van de antenne. Men heeft " bijv. licht heel
erg op een dakgoot. D an i s verbetering aUeen mogelijk bij gebruik van groolere ontvnngs~1
en kleinen seriecondensat or.
3°. Hooge weerstand V<ln ~poc
!en of onzeker contact In verbinding<,n. Het laatste kan' voo ral
hinderiijk blijken bij spnnricrugkoppeling (z.g. Augllstmschema).
Als hel glijcontact vuil i s, zal
de overgangs weers tand hind<,rlijk
kun nen worden. Onzeker contact
k,l n echler ook voorkomen In
draaicondensaloren, n.1. hel con ta ct mei de beweegbare pInten.
Dan zal de condensa tor op gen<,ree rend toestel ook kraken net
alsof hij kortshli ling h<ld, maar
bij doormet ing met batterij en
vo ltmeter vi lldt men natuurlij k
getln kor tslu iting.
4° . Te. kleine roosIercondensator of het ontbreken van een passenden lekw eerstand op dien
condensator.
5°. Te hooge of Ie l age spanni ng der plaatbatterij of te groote
weerstaml in die ba tte r ij ( oude
cellen) .
6". Te groote sp-oel als terugkoppelspoel (die meestnl reeds is
aangebracht omdat ~~n der nndcre
louten aanwezig i s.
Aan de hand van dit lijstje zal ,
mcn bij .een nieuw toes tel de
fouten kunnen vermijden en ook

RADIO EXPRES,
aan een bestaand toestel le kun~
nen opspor en.
C.

EllBmen Radio-telegrarlSt.

In April en zOO noodig, in aa ....
~Iuiting daa rop, ook in M/i za l 1.'ll1lmen worden gehonden vOOr het ccrVonkjes uit de Radio- wereld.
tilicÎlat voor radiotelegrafISt ISle ol
1" he l Brilsche I.agerhuis werd aan
2de klllSSC.
de regeering gevraagd ol hel nie.1
Verzoeken om te worden toegeIntcn tot dit ellamcn, dat voor ieder
[lra~Hsch zon zij~, de Handel ingen
va n hel par lement rad iotelefonisch Ic
is openge5tetd, voor ei ken cand idaat
doen omroepe n. BOllar Law antin ten hoo//"te 2 al of ni et ach tereenvolgende dagen afloopt en waarwoo rdde voor de regeering dat hij
bij de Nederlands che taal zal wor_
niet dacht, dat dit wenschel ijk was.
den gebuigd, moeten vóór 3 t /I'laart
a.s. tot dcn plvv. dire cteur-generaal
He t Londen schc omroepstation
d~ r P. CTl T. wo rden gericht, under
2 L 0 mO(t 20 Febr uari zijn gehoord
;,t Massachu"ets, Veret>nigde Staten. , nau,,-:k~ urigc opgave van naam ~n
woonplaats en met overlegging van
eene gnegeldc geboorle-akte. VcrTe '$-Gra"enhage is een vergadedere bijzonderheden bevat St.crt. 49.
ri ng gehouden van bl-Ianghebbenden
bij den handel in radio-artikelen,
waar een commissie is benoemd, die
tot opdracht heef! , zoo mogelijk een
Een regclbare hooge weeniland.
handcl,;omroep in hct Ic"cn te roepen
De heer Allr. A. Haighton tc
m~t eCn tclcfonil'St.1tion ono;1er leiding
'!l-Or~ve"hage heeft ecn regelbaren
der gemeenschappelij ke handela re n.
vlocistofwcc rsland van bijzonder type
gecoMtrueerd, voornamelijk ten gehrui ke voor radio doeleind en.
De waarheid o~er de ~erbinding met
li et apparaat volgens deze uitv inIndië.
ding, heo\laat. uit et>n geheeL gc~l(>
D~ openinl( van de verbinding Nelen gla~en huis die in haar algederland-lndN! ~oor het verteer is uitmeenen vorm eenige overeenkomst
gesteld tot 15 April.
vertoont mei een thermométer. De
Wanneer men de berichtcn leest,
buis heelt aan het ondereinde een
die voortdurend uil Indische btaden
hol - of ukvorm ige verwij ding, e~·
"ur h~r komen, dan moet men wel
centrisch ten opzichte ....an het "'1gelooven, dat Nederland te Kootwij k
lindris<.:he gedeelte van de huis; de
~n veel te zwakken - zender
verwijding is met kwik gevuld, de
nU pas 11eeft ktaar gckregen, terwij l
rc~t van de buis met electrolyt, terllldi ~ al vij f jaar taJ\j.{ kla ar zou zijn
wij l aan l,el bove n- en aan hct
gcwc~.~t en met den booglampzender
ondere ind e plalinadraadjes inges molvan Dr. d~ Groot het h~ele jaar door
ten zijn, waa rvan het onderste
dag cT! nacht ZQU knnnen werken.
draadje in alle sta nden van de bui s
Wat zijn de fei ten? Een machinevoorldureud nIet het kwik in contact
zender is in In di~ óók nu pas gereed
blijft. De buis is zoodanig- opgesteld
gekomen. ~ origineele boogzender
_ b.V. doord~t deze in haar midden
van Dr. de Oroot was véél zwakker.
aan l'en draaibare as bevestigd is
Zijn nieu we boog;:ender. die 3600
- dal zij kantelcn kan in eene rich kilowatt WIl ontwikkelen is niet geting loodrecht Op haar lengteas. De
reed. Er is nu nog slechts sprake van
regeling geschiedt eenvoudig door
t200 kilowatt, dat wil uggen, in
de buis te doen kantelen; hierdoor
dienststelling van efn deel van zijn
M dert de top van het kwik het honieuwen zender. Maar ook da armee
ve n~te
plat inadraadje, wodat de
I is nog nict gewerkt, althans niet zoo,
tu sschenliggende kolom weersta ndd~t hi er signalen zijn ontvangcn.
vloeistol korter wordt.
Het uitstel van de ope ni ng voor
Bij voorkeur wurdt aan de buis.
verkeer is nU geschied op verzoek
over de geheek lengterichtin g, of
van dr. de Oroot, die bij de leesteccn dee l daar va n, een krom mi ng gelijke opening yan Ma\abar, welke
geven; doord at 20odoende de beonder dl7c oms tandigheden met den
schrijvende lij nen van cylinder en
Telclutlkenzender z()u hebben moeverwijding, die hij het kantelen van
ten plaats hebben, althans het 1200
hel tOl'!ltel aan de onderzijde io:omen.
kilo"'alt-gedeelte va n zijn nieuwen
j:/ehogen zij n, wordt ecn zeer regelmatige instetbaarheid bereikt.
boog lI:aame zou hebben ingewijd.
Daar wordt in Indil! nog naar geDoor veT!lchittende vlO(isioffen als
s treeld. Maar intus.~hen geven de
electrolyl te nemen, kunnen zeer uitIndische berichten ee n volslagen oneenloopend e weerstanden aan hel
juiste vOOT!ltelting.
C.
appa raat geg~ven worden. Vu tt men

,
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met gedis till~rd water, dan verkriJgt men een weersta nd in de
grootteorde van Megohms en is de
constructie zeer geschikt voor lekweerstand .
Op dezc uitvinding is octrooi aangevraagd.
Wilt men met kleine antenne
kau doen,
Dc heer A. F. E. Jal1sen te Delft
schrijft ons:
Ik we rk met een hulpant~nne op
de Ze verdieping binnell5hub gespannen, I draad van 9,5 m. lengte. lIierop
vang ik Londen op met I lamp.
(H enssen Lv.) wel zwa k mllir de
muziek toch duidel ijk hoorMTar.
peG G is natuurlij k behoorlijk Ie
hooren, ook het spreken; Vossega t
ook, hoewel zwak. Ijmuiden heb ik
ook zwak gehoo rd, maar dit was we l
wa t erg zwak en PC U U i~ op mijn
hulpa nten ne nog nooit behoorlij k
doorgekomcn. Spoelen voor Londen
25-3~ (ol 75 of binn enspeel).
Spoeten voo r PC 0 G, Vossegat etc.
75-100-60 (of binnenspoe l); met
de officieele spoelen 100-1.50-75
krijg ik het niet zóó goed.
15 Febr. jJ. heb ik op ecn eendraadsantenne va n ± 90 m. en ca.
15 m. hoog, vrij OVer tui nen heen
P C 0 G zóó s terk met I lam p gehoord, dllt de tril plaat ·van de telefoon hronlde; mct luidspreker had ik
het miS"Chicn wel door de kamer gehoord.
Londen hoo rd e ik met I ta mp op
de n ~elld e!\ avond zoo duidelijk, dl\!
ik he t applaus van het publiek en
de terugkaat1;ing van het geluid in
de zaa l hoorde, tijdens cen politieke
redcvoering. Mijn telefoon is een
"Seibt" 2 X 2000 Oh m.
Ontvanger type: normaal honinl/raattoestel, primitief op hout gemonteerd (alleen la mpvoet en spoelhouders eboniet ).

Voor den practischen knulftlaar,
Verbeterd polijstpapier. Voor het
po l ij~ten van metaaloppe.rvlakkcn gcbnlikt men het allerfijnstc schuurpapier (a maril papier), maa r het
komt voor, dat op het reeds bij na
algepolijste oppervlak weer plotseling vrij diepe krassen ontstaan. Da t
kom t doordat fijne korreltjes van he t
poJijstmiddel loslaten Van het papic r
en. door de bf,wegin g Van het papier
in het metaal kr3Slien. Het "ZeitRch rill filr Metattkunde" geeft nu een
middel daartegen. In de eer!ite pla at s
laat men het a maril papier voor he t

•
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gebruik door een rollenpers lnopen,
mam bo vendien drukt men met uil-

ge8pa!InCll stalen draden kleine
golfjes in he! papier. Dan zullen loslatend.- korll'ltjes in de ontstane
vouwen worden opgenomen en geen
sChade doel!. He! middel wordt aa llbevole n \'oor apparaten, die lII icw~
copisch nauwkeurig geslepen moeten

worden, maar het kan wel eens tI'
pas komen aan ie<ln, die metaal
bewerkt
I

Bullenlandsche OmroepstatiOns.
Frankrijk.
Hel geregelde program ma der 11:1_
diola-ton~crtcn (LcvaUois, zie DUllc-

lijk~ch c telefonie-omroep ' Radi o Expres I Maart) is als volgt:

Radiola
meier).
5.~.

(Levallois,
tïnanciee1c

SF R,

1~

berichten

en

Engeland.
De golfleng te van Cardiff 5 WA
is inderdaad (zie I~atli o-Nieuws ) van
395 meter tc n ' ggcbracht op 353.
"
Glasgow 5 SC, 4 15 meter , da(19
Maart zo u opellen,' is al dcn 6den
Ma.ut in werking gekomen.

•

Dele orehcstnummers worden afgewisseld door pathéloon en voorlezillg.

Vragenrubriek.
Rotterdam.

L P. A. de G. Diverse te\elonle stations.
Le Bourgd, Z M, Crordon GED,
Brussel B A V en ~I a ren 0 P V Halle
9IXl meter, met IU sschcnpoozen 11.40
V.m. tot 4.40 n.m. berich ten aan vliegtuigen op tic lijucn Parijs-Brusse l,
Parijs-Londen, Londtll.Brussc! en
A msterd am-Bruss~1.
Genève H B, . Lausannc HBo, beide
\100 meter. Vli~gdien st Parijs-Lausanne en Gcnève-Z iirich.
Praa g, P R G, 1800, metcr 7.20,
tl .2O en 3.20 weerherichten en
nieuws.

ingelicht, waar lIlen U verteld heeft,
dat schepen op zee hUI1 ~n1enn e
scheef louden halen met de SJlr~idCrll
loodrech t. Het is niet in te zien hoc
dit dt ontvangs t zou verb etere n. Uw
dynnmo 20 V-4 A. kan niet '111/) ]i P
zijn , wMt 20 X 4 = 80 watt, is
" ungeveer ' Ig H P. Overigens kan mCli
niet zonder overwikkelen vim hd
an ker \ dele dynamo 800 ,'olt lattn
!!cven en ook lIlèl overwikkeling van
Ii~t anker is hel de vraag of de colI~>i:torl~ ,nellcn voor die veel hooger<:
spann ing wel voldoen de geïsoleerd
zou den zij n tegenove r de as.

bCllI'lIkoersen.

5.:S5-6.3.5. Instrumentale muziek.
9.05. Ikrich!en.
9.20--10.30. Vocaal Cn illstrlllllCIitMI co ncert.

Op Maalldag, Woensdag, Vrijdag
en Zrmdag klassieke muziek; eersten
en derden Vrijdag der ma and rcli_
gi~usc muzie k.
Op Dinsdag, Donderdag en Za terdag: operettes en monologen.
Woensdag en Zondagavond: dam;.
muziek.

Verd er heeft men in

-

Frankrij~ :

Hadio Riviera (Nice) I'OI:pl. 111,
golH. 460 meter dagelij~s:
11.20 Beric hten , tzigane-conccrt.
!i.20--6.20 Berichten, instrumenta al
conc ert.
•
!I.20-- IO.20 Laatste nieuws, concert.
Erole supéricure des PT T, Pnrijs.
rlM:p1. ? 1 1, gom, 450 radiocon~c r
kn en voordrachte n,
, Dinsdags en Donderdags:

8M- 1O.W.
ZatcnJags:
2.50-7 ..50.
Tours, roep!. H G, golll. 2!iOO.
Donderdags . militair 'radioconeNt
2.20-8.20.
Zwitserland.

Dagelij ksch radioconcert "Uti titas",
Lau Mnne, I'OI:pl. H Ik, golft. 1200
m~ter : 6.20-7.20 n.m ..
~
TsJeCho Slowakije.
Pra:IJ:(, rocpl. P R G, goii!. 4!lOO,
dagelijksche radioconcerten : 9.20 v.
m., ;t20 cn 9.20· n.rn.

U is verkeerd

Delft.

Vereenigingsnleuws. '
Aldeeling den Haag.
De aldeeli, n!:, houdt Znterdng 17
/I-'laart a.s., 8 uu r n.m., een gewone
bijeenkomst in de aldcelîngszaal
"Gouden Kroon", Predcr ik Hendri ktaan,
Radi(l·Cone er1en.
lnndag 18 Maart va n 10-11 uur
v.m ., door het radiostation PC U U,
I.aboratorium-Heu ssen, den Haag, (lP
ecn golfle ng te van 11 00 rn d~r:
1. Frieden und Frciheit (Orchest).
2. Ouverture Cznr Und Zimmermann
(Orchest) . 3. H(lndo, Moza rt (Vioolsolo). 4. Para nek (Orchcst ) . 5. Impromptu v. Schubcrt (Pianosoio). 6.
Légende d'amour (Orchest). 7. Le
Cygne (Violoncelsol(l). 8, Gavotte v.
Popper (Vi loncelsolo), !l. Chan! sans
Paroles (Orthest), 10, Kriegsmarsch
au~ Athalia (Orc hest),
Zondag 18 Maa rt va n 3.20--5.20
lI.m. door het radios tation peG G
van de N. V. Ned. Radio-I ndustrie,
den Haag, op een golReng te van
1070 meter:
l. Ouverture Tit us, W, A. Mozarl.
2. Vei1chcn a m Wege , O. Febras. 3.
Mallinata, R. Lconca\'all0, 4. Wenn
die Sterne al]] Hinlluel leuchten, E.
Kalman. 5. Serenade, M. Pi~cetti. 6.
Ungar ische Ta nze No. 5, Joh.
Brah l]] ". 7. Fantaisie Miphistopheles,
A. B"it<;. 8, Melo Cdlo, Neil Moret.
O.l'lIppthcn will Tanzen, lIla x RJlode.
10. Wagneriana, Vvial!. 11 . Wal s 1001
Nachten, J. Strauss. 12. Alle Kameraden, Marsc:h.

A. p, E. J. - Dank voor uw brief.
Over de ~tatioug P COX, Vf en ZX,
die 22 Febr. te 11.10 nnni. m~t ecn
ldcfonic5tation werkt en, kunnen we
11 ni CI inlichten; wij weten cr nict>;
va n, maar vreczen met u, dat dit
menschc n zijn. die bezig zijn , de zaak
der amateurs in Nederland te schade n.
Noordwijkerboul
W , J. 11. S. _ Uw schma is goc(l,
evenni" lig, 66. Dr. Am. Stat.; u moet
. du ~ een lou t gemaakt hebben bij de
"itvoering. Probeer eens de draden,
die naar de lerugkoppclspoel VONen,
tc verwisselen.
Brielle.

P.

1.

1\. v. d. R. - Van de Engelsehe tel elonie is eigenlij k alleen Londen wel eens hoo rbaar te maken door
een z~a l. Een derde lamp la~glrequ e n1
is dnnrbij doorga.1 ns nood ig, ma nr
tia" wordcil 6ók de storin gen hinderlijk . IIl s het verbinden van uw ·
Browntelcloon aan een dubbeldraad
v"n 15 meter veel geluidverlîes geelt,
komt di t nie l door te dun draad; da t
kan hier geen rol spelen; maar door
capacitei t tegenover aa rde. Het is
Treemd, dat di t eflecl.,bij u 7-00 sterk '
is. Als u uw an tennc hooger kUilt
maken, zal dit uw gc1lct'le ontvangst
verbeteren.

Deventer.
G. A. v. D. ~ Als verklaring voor
het zeer onregelmatig werken va n
UW ontvangtoes1el ku nnen we ons
alleen denke n onvoldoe nde isolatie bij
L'Cnigszins vochtig weer. Md Ducon

I
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ku nl u trouwens bij ond crgron dsch ~
lirhlleidil1 g in gee n gcv~1 sterke onlvangSt verwaç htel1 . Eenjg~zjns schdterende tcldo l1i L~o"tvml gsl kan, bij
gebru ik vnn luidsprekende tele foon
vooraf , ontstalln doo r niel geheel
V,1St liggen d('r Iriltellde decien qn
dl' telefoon.

gl:geven over hetgeen U heeft gemank t, ,mnr de oorzaa k van een f01l1
Ic rn de.l.
Zie over dcctrol ytisch~
gd ij kr iclltcrs Radio_Nieuws Nov. ,
Dcc. ~ tI Jan. j.l. Ee n span ni ng van
8 Volt is tc laaI! om eenigHzitlH a" nmerkelij ke StrQ~mst e r kte te krijgen.
Danr'loor is ± 40 Volt tloodig.
H. I. i\t. -

Middelburg.

T. A. Kr. -

Vnz Dias Amsterdam
en omroep Londen we rken mei grootere energie dan PCG G. Waa r u
de I~~tste en F L goed hoort , beg.ijptn we nie t, dat Vaz Dias, wiens
golf IUi\Schcn die bei d~n in ligt, zóó
zwak is. Wnt den Engelsehen om roep betreft, ;s mogelijk uw afta kspoel daarvoor wa t groot. In elk gL~
'1 , 1 kUilt ti den ·cond. bete r ser;e
sc!lakelen daarvoor dan parallel en
d('n roosterco nd. voor die kleine golyen niet aan spoele inde, maar aa n
an tcnneSCh"kciaar bevesti gen.

Goirle.
A. \'. E. - W ij willen wel eeM
overwegen of wij een weg ku nnen
vinden om in de doo. n bedoelde
richting iets te d~ n. Wij wete n ech ter volstrekt niet '1oo. nit Va n buitenla ndschc stations, of en wanneer zij
ollcra's geven. Meestal kondigt lIel
sla tiot! ze lf dil enkele dagen van te
vur en aa n, maa r wij luisteren zelf
ook niet alt ij d I
Utrecht.
W. v. d. B. - In uW geval ~oudcil
wC " raden de SO mel~r ééndrlln dsa nlenne Ie kiezen, lood recht op de
tramlijn. Waar uw ontvl\n gst ·zwak is,
vrll).:cn we c<:h ter: gen e r~rt uw tot"std wel ? Zijn de verbindingen naar
de terug koppelspoet wel goed? Uw
transformator kunt u voor 120 Volt
~esch;kt maken (bij gel ijkblijvende
SeC. spanning) door prima ir hel aantal wi udinl:ca op ;:I~el h-u~-Ur~gcn.
U kunl daarvoo r ger ust d~n besta anden dunne n draad gebru iken.

Bunschoten.

N. W, - Abonnementen gaa n in
zoodr. U liet bedrag hcbt ingezonden
aM den uitgever_ Uw v",,1 te sterke
kopj)l.'ling in hel schema_Koomans is
veroorzaakt door niet-afstem men der
tfrugkoppeling. Geduldig zoeken der
juiste instellingen is noodig.
's·6 ravenhage.

'

11. C. - Het ru ischen van uil' toestel met laagfrequentversterk ers zal
wel olltstaal1 doordat de laa gfrcqu cntlampe n nie t dc goede roostcrs pall tl ing hcbbctl of lekke roos tercondensatoren, waa rdOl>rheen ~itie v e Spa\l nillg word t gegeven door de acc u.
ÛI'eri~ns is hel moeil ij k, zo nd er ceni jl

Roermond.

J.

A, l. v. L. C. - Bij uw l"",steI
~i t de Olardvcrbi nd ing Olan d~ .oosterzijde der lIntell nespoel. Dal zult u
in gee n .whl boek ooi l zoo aangegcven h cbb~n ge vonden. Dit is één
der oorznken van uw zwakke ontv nn g~ t op la ngere golvcn. Voor heel
ko rte golven is uw vrij groote spoel
niet erg g~sc h ikl, In uw teekening
is hov~IHJi en de verbindi ng der k'"
rug koppl:lin g v~rkcerd-om, maar dat
1,al in we rkel ijkheid weI a nd cr~ zijn ,
daar u toch peG G wèl goed ontvangt. U moet du s aarde verhi ndcn
aan aridere zij de uwer spoel, terwijl
voor de Engelsche telefonie vu mQ&
delij k ccn speciaal loestel nood ig zal
zijn, Rudio_Nieuws zal daar spoedi!:
)!egc\'C ns over bren gen.
F. S. Ic D. en J v. d. A, IC D. _
U kunt u vOOr de aanschaff ing va n
toes tellen en zeker ook wel vOOr het
in werkin g hoo ren daarvan wende n
lOt é~tI der in ons blad adver tccr cnde
firma's .

KLEINE. ADVERTENTIES.
(M Îjn~ ilno4 """" ~tI .... ; /I",,5no _
.....,... CT

niel i .. """, kamp).

i' cij. t -ó regel. f 1.50 ; el ke regel
",eer 80 ""nt, a U... b ij ~oor" i~~talin g .

T e- " oop ' 2 X:O:-i"'."Uma;'Ue d .... d

U. G m, 1I, ond $c ",m bo" ... ;. , t O. _ .

TI rieven onder No. R.
di , blad.

E .~,

bu ...... " U o

Gevraagd:

1. v. D. -

U ku nt op dl:lI tr all8formator fijl. 115 Draadloos Am,1teurstati on primai r 2 X 1000 en SeCOIidair 8OX) à 10.000 win din gen !egge Il.
•

lalt -Bom mel.

E en machine om honillgr ... tapoele u
te wikke len. Brieven onder No. ft. Jo:. 6,
buc6BU v . n d it bl" d.
Medod6<'ll iug of dez~ ui t voo rrnad of
lOet welken
tijd te leveron ~iju. _
,

Vraagt Uwen levera ncier:
MURDOCK CONDENSATORS voor tafel·
montage
MURDOCK CONDENSATORS voor inbo uw
MURDOCK TELEFOONS. 2000 en 3000 o hms
MURDOCK GLOEIDRAADWEERSTANDEN
voor in bouw
Indien ter plaatse niet ve rk rijgbaar, schrijf
dan onder vermelding van het adres van Uwen
radio-leverancier, direct aan den importeur:
•

A. A. POSTHUMUS,
HEERENGRACHT 545- 549,

AMSTERDAM.
(Levering geschiedt uitsluitend vla den
handel.)

•
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NED. RADIOMAATSCHAPPIJ

"SECO"

&HOOGHOUOT

SMITH

NAS5AU OUWERKERKSTRAAT 3 • • Tel. H 1513.

Keizersgracht 6 - - Tel. C. 4163
AMSTERDAM

DEN HAAG.
•

Zwevi n gstoestellen
Mn

BROWN

;,8alance Erreger"

loudspeakers, Telefoons
en Microphoon Relais
Radio op elk gebied

(ZON DER TERUGK OPPELIN G)

.y.'••m achrack Weene ..
compleet met lümpen, variabele condensator,
en houder voor honigraatspoelen.

PrijS f 90.- .

VERSCHENEN:

•

GERESERVEERD

VRAGEN EN ANTWOORDEN
OVER RADIOTELEGRAFIE

VOOR

•

(TEC HNI EK)

Tec~nisc~

tan bahulIIlIn Candidaat Radio·talegralistan

u

00011

G-=-EMMER1 ~

-

Prij s

"A NETA".

•

•

•

•

•

•

•

•

f 2.50

Alom bU den Boekhandel verkrijgbaar en tegen
inzending van het bedrag bij den Uit @ever

RIJSSEN.

N. VEENSTRA,
LAAN VAN MEERDERVOORT 30, DEN H AAG .

•

RADIO-ELECTRO TECHN. BUREAU

VAN SANTEN & SCHILLING
iWARTJANSTRAAT 69

- ROTTERDAM.

•

De DERDE DRUK van

Het Draadloos Amateurstation
•
DOOR

TOESTELLEN en ONDERDEEbEN
tegen den laagst mogelijken prijS.
\Vij leveren onze toestellen met 8 spoelen,
accu, spanningsbatterij, lamp (Philips ol andere)
en teleloon tot den prijs van
I Lamps compleet ais boven. . . I 125.2 Lamp:; compleet als boven. . . ~ 150.3 Lamps compleet als boven. . . ,,175.VRAAGT GRATIS PRIJSBLAD.

J. CORVER

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

.
's·Gravenhage. Maart 1923.

