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§ A Telggon Hírmondó RT. ma délután felhat órakor t a r t o t t a
meg anfiádió jHirmondóf" sajtábemutatóját,  amelyena sajtó képviselõm
kívül a mûvészvilág és a z e n o k r i t i k u s o kszómos kitûnõsége i s
m e g j e l e n t ,A m e g j e l e n t e ksorában
o t t v o l t Rákosi JenõgsDemény Káról/ államtitkár
i s .

A.sajtó képviselõit Kolossváry Endre h. államtitkár üdvözölte.
Rámutatott a B r o a d c a s t i n grendkiyül nagy jelentõségére, amelyet b
i z o n y o s mértékben a betünyomtatás feltalálásának fontosságával l g h e t
össze/hason l i t a n i . A b r o a d c a s t i n g

^fontostényezõje a kultúrának*  m e r t lehetõvé tesz  bizonyoss z e l
l e m i élvezetet még azoknak i s ,  a k i k n i
nem tudnak.  A Rédióhirmondószolgálattalk a p c s o l a t b a n

és eloa.lásokat, sõt kisérletet
tesz aziránt i s , hogy küliöldi leadóállomáok anyagát i s hozzáférhetõ
vé t e g y e  a d e t e k t o r o skészülékek számára.

Paskay A l b e r t
postafõigazgató, a postakísérleti  állomás  ve

zetõje a rádióüzem mûszaki berendezésérõlta r t o t tszakszerû  elõadást,
m a j d Kern Aurél,a N e m z e t i Zenede igazgatója, a rádióhirmondószolgálat
zenei  tanácsadója,vázolta röviden programját. Rámutatott a r r a , hogy
h a z a f i a s szempontbél m  i  l  y

nagy jelentõségû  egy rádiókoncert,
h i s z e n  ez az e g y e t l e n e g y

u jsziriai   r afncia   fõbiztost, a k i azután számos
tekin télyessziriaival  találkozott. ^
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§// P r á g a/,  december1, /Magyar ^Távirati
I r o d a , / M i n t az
A b e n d z e i t u n gi r  j  a  ,

bizonyára az agrárok lojális magaviseletének viszonzására  a z t a j a v a  l
a t o t t e r j e s z t e t t e elõ, hogy mé g iasksc    Svehla legyen a kormányelnök; a c
s e h néppárt c s a k a n n y i t  k i v a n ,hogya kormány  tóábbra

i  s " n e m z e t i "
/értsd

c e n t r a l i s t a  csehszlovák/ legyen.  A c s e h néppárt csupán a parlamenti
képviselet arányában két tár cára t a r t igényt,
a kultuszminisztériumot nem kiváhja, e l l e n b e n óha^a
az, hogy a tárcát semleges p o l i t i k u s a i v a l , tehát ne
szociáldemokratával töltsék be. Ennek fiz óhajtásnak.  oka az , hogy a c s e h
néppártiak a k u l tuszminisztériumban  látják  a k a t h o l i k u s
e l l e n e s üldözés  irányitóját.

X  § A magyar'drótnélküli telefonhirszolgálat ünnep'élyes meg
nyitóhangversenyét kedden este nyolc  órakor tartották meg a T e l e f o n
Hirmondó Részvénytársaság Stúdiójában. A megnyitó h a n g v e r s e n y
e n

részt
v e t t elõkelõ közönség soraiban  o t tv o l t a k :d r .
Vass József népjóléti
és munkarügyi m i n i s z t e r , h e l y e t t e s miniszterelnök,

F e r e n fcõpolgár
m e s t e r ,Demény Károly államtitkár, 'a posta

és távirda vezérigazgatója,
Ángyán Bélafsajtófönök, Kolossváry Endre h. államtitkár,Kaysersheimb Károly
tábornok^ a honvédfõparancsnoksá^ részérõl, Paskay Bernát posta és
távirdafõigazgató, K o l j t F e r ^ i ch . államtitkár   a
k e r e s k e d e l m i m  i nisztérium részérõl, báró Szálain  '
posta  és távirdafõigazgató, l e v e l d i  vitéz Kozma Miklós, N d u n p l d

Kornél, a Teleion0yár Rt. igaz gatója, Wünscher F r i g
y e s  d r , ,

, . . a
miniszterelnök" helyettesét és a vendégeket. Rámutatott a r r a ,. m i t
j e l e n t ,  különösen Magyarország mai helyzetében az, hogy az

somortelke   hullámokon keresztül a határokon át  mindenhovae l j u t
a magyar hang és
a magyar m u z s i k a .Elszakított véreink e z r e i várják ma ,este a magyar
szót a b r o a d c a s t i n g utján. A Magyar  Távirati I r o d
a munkatársai  és i g a z
gatósága a l e g n a g y o b belismerést és kitüntetést látják  abbam, hogy a
k j p rirány  a koncessziót^
f o g a d a l m a t t e s z , hogy minden üzleti szempont,
háttérbeszorltásával, tisztán a magyar kultúra
s z e m p o n t j a i n a kfigyelembevételével
f o g j a ezt a hatalmas f e g y v e r t k e z e l n i .

Ezután^felkérte Demény Károly államtitkárt, hogya magyar
királyi p o s t a nevében a d j a

át a f o r g a l o m n a k  a
drótnélküli leenfto

hírmondót. Felkérte továbbá Vass József népjól,itsé mziettnri
hogy

a magyar konrány nevébenad j a
Isten^áldását az u j intézményre.

Demény Károly államtitkár beszédében a r r a
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/A drótnélküli telefonhirázolgálat megnyitásáról szóló
közlemény vége*/

D.r   Vass József h e l y e t t e sminiszterelnök l e l k e s
örömmel kö ' szöntötte a kormány nevében a
magyar rádiószolgálat megindulását, m e r t ez a
zt j e l e n t i , hogyha magyar gondolat és érdeklõdés belekapcsolódik a
kultúra legújabb világeszközébe. A leadó  és felvevõállomások között ezer
meg ezer kilométer távolságok v a n n a k   ̂lenn  a földön  országhatá
ork   tilaloméival megtûzdelve, ara a levegõben telekkönyv és határõr
m e n t e s e n , ^Tengerünk^nincs, ami a világ n y i t o t t  kapujal  e  h  e  t  n
eszámunk ra .    Nyíljék,meg tehát a levegõ

végtelen, b i r o d a l m
aelõttünk és ha már repülõgépeink nem hordozhatják meg odafenn  a magyar
s z i n e k e t , haddr o

*hanjon a magyarg ondolat  a rádióhullám szárnyain.  J
M e r t va n mondanivalónk! A magyar rádlószolgalat összes elõ

nyéit még n e m ^ t u i j u k  megmérnij l e h e t ,hogy  hamarosan
az állami életi^eKj

<i közigazgatás] és gazdasági életnek
i s ^ f o n t o s  eszközévé válik.De a z t  máris látom,^ hogy á magyar

társadalom belsõ kultúréletének gazdagítása,mélyí
tése és egységesítése terén igen nagy lesz

a s z / e r e p eés hivatása.De van,
mondanivalónk kifelé i s ! Megcsendül a magyar d a l , sá* h a n g j e g y e k

tömlocé ,böl d i a d a l m a s a n száll  magasba a magyar z e n e , hogy helyet
kérjen és k a

p jno az egész világ rádióorchesterében. S mi magunk i s kitárjuk lelkün ke
t a felénk hullámzó kulturhaíárokon át. Nem ijedezünk és nem félünk.
Nem állítunk rendõrt a g o n d o l a t o km esszi  vándora elé, mert bízunk ab
b a n ,  h o g y ^ s e n k i

az emberi tudás e gyunyörü eredményét nem kívánja nem zete
lelkének megrontására felhasználni,Ha tenné, hiába tenné: a magyar lélek
ércfaláról hatástalanul p a t t a n n a v i s s z a  a gonosz kopogtatás.

I n d u l j o n ] ": rendszeres   légi útjára a magyar gondolat  I s t e n
ne vében, a jobb  magyar jövendõ nevében és ha c s a a a k k o r aterületen ébreszt
i s v i s s z h a n g o t ,amekkorán a magyarh£sok c s o n t j a i  elszórtan
p i h e n n e k ,ne  künk  elég, mert akkor

üdvözletét
olvasták f e l,  m a j d ^ .  a h a n g v e r s e n y ,m e l y n e k

 során Molnár
Imre X V I I    X V I I I I századbeli régi

magyar dalokat é n e k e l t í d r .
K e r n t l e r Jenõ

zongoramûvész L i s z t :  S z e r e

címû. d a l t ;  Hubay
J e n u ^ Unger  ErnoZ

a Ze nemûvészeti Fõiskola tanárának ^ongorakiséreté
vel a Cremonai hegedûs

.., "Le,** ' 1 operájából a hegedûszólót
és Hubay ,Csárdajeitenetét játszotta. Végül d r . Székelyhidy Feren
c, az

Operaház t a g j a , ^ B e r g Ottó zongorakiséretével a
Farsangi  l
a k o d a l o mcimó operából Kálmán diák dalát énekelte./MTI./ .

§ Imaoka D p u i c s i r ojapán tanár pénteken, december
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A drótnélküli rádióhírmondó ünnepélyes átadása

A  studió belsõ kialakítása
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Rádióvevõberendezés létesítését és
üzembentartását engedélyokirat kiváltásához

kötötték.

www.radiomuseum.hu
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Az engedélyokirat hátoldala
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Rádióhallgatás 1925ben
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A rádió elsõ munkatársai, bemondók, mûszakiak,
mûsorszerkesztõk
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Reisz szénmikrofon

A mikrofon mérete: 130 x 100 x 45 mm

A teljes súlya: 3,20 kg, a tartókeret átmérõje: 260 mm
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Reisz szénmikrofon


