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A' rendőrség betiltó intézkedése csak va-
sárnapig szól, a film további sorsáról a pén-
teken összeülő minisztertanács fog dönteni. 

Az est folyamán nemzeti szocialisták', akik 
iiem tudtak a film betiltásáról, tömegesen 
gyülekeztek a Ferenc József-rakparton, ott 

lármásan tüntettek a film ellen és szidták a 
szociáldemokratákat. A rendőrség tőbbizben 
gumibotokkal verte szét m tüntetőket és csak 
a késő éjszakai órákban állt helvre a rend és 
nyugalom. 

Garami Ernő a szociáldemokrata párt 
passzivitása mellett foglalt állást 

Ellenlétek Garami és a párlvezeltiség közöli 

Budapest, január 8. A szociáldemokrata párt 
vezető tagjai és Garami Ernő között már ré-
gebben olyan ellentétek merültek fel, amelyek 
a párt belpolitikai és külpolitikai magatartá-
sára is hatással vannak. Ezek az ellentétek 
visszanyúlnak arra az időre, amikor a szo-
ciáldemokrata párt elhatározta, hogy szakit 
a Friedrich-kormány idejében tanúsított pasz-
sziv magatartásával és résztvesz a politikai 
életben. A külföldre emigrált szociáldemokrata 
vezérek közül többen, igy Garami -.Ernő is, ki-
fogásolták a szociáldemokrata pártnak ezt az 
elhatározását. Ezt a kifogásukat közölték is 
a budapesti pártvezetőséggel, amely azzal ér-
velt, hogy egészen másképen látják a helyzetet 
azok, akik külföldről nézik és másképen látják 
azok, akik idehaza küzdenek. 

Hazatérése utáni első időben Garami Ernő 
csak csendes szemlélője volt az eseményeknek 
és nem vett aktiv részt a politikában. Ami-
kor azonban már teljesen tisztába jött a hazai 
viszonyokkal, kifejtelte álláspontját a párt ve-
zetősége előtt. A pártvezetőség meglepetéssel 
látta, hogy Garami álláspontja nem változott, 
éppen ugy kitart idehaza Is elvei mellett, 
mint a külföldi emigrációban. Garami Ernő 
szerint a pártnak passzivitásban kell ma-
radnia, mert a szociáldemokrata párt semmi-
féle eredményt nem ért el, sem a megyei és 
városi törvényhatóságokban, sem pedig a par-
lamenti munkában. 

Garami elvi álláspontjával szemben a párt-
vezetőség több tagjának más az álláspontja. 
A pártvezetőség egyik-másik tagja, köztük 

Vanczák János is, hivatkozott a Károlyi-for-
radalom idejére és a kommunizmusra, amely-
nek politikája miatt a kommunizmus utáni 
időkben a párt létszáma erősen megcsappant. 
A tizévi aktiv munka eredménye most az, 
hogy a párt egyre jobban erősödik és a régi 
párttagok mind nagyobb mértékben térnek 
vissza az egyes szervezetekbe. 

Garami Ernő ezzel az állásfoglalásával sú-
lyos ellenlétbe került a pártvezetőség többi 
tagjával és ezek az ellentétek olyan természe-
tűek, hogy már a párt pénteki vezetőségi ülé-
sét is foglalkoztatni fogja. A pártvezetőség 
ülése után végeredményben a párt választ-
mányának kell majd dönteni, hogy kinek az ál-
láspontját teszi magáévá. Tény az, hogy Ga-
rami Ernő el van határozva most már végle-
gesen arra is, hogy ha a pártvezetőség vagy a 
választmány nem teszi magáévá az ő állás-
pontját. ugy levonja lépésének konzekven-
ciáit. Ez annyit jelent, hogy Garami Ernő 
vagy kilép a Népszava kötelékéből, vagy pe-
dig újra külföldre távozik. 

(Budapesti tudósilónk telefonf»lentése.') 
A Népszava pénteki száma az üggyel kap-
csolatban a kővetkezőket irja: 

»A' csütörtöki lapok hosszabb cikkekben Ír-
nak arról, hogy Garami Ernő és a szociál-
demokrata párt vezetősége között konfliktus 
támadt. Tagadhatatlan, hogy már hosszabb 
idő óta bizonyos ellentétek vannak Garami 
Ernő és a pártvezetőség között, de mivel Ga-
rami Ernő csak' pénteken terjeszti kívánságait 
a pártvezetőség elé, egyelőre nincsen mó-
dunkban erről a kérdésről nyilatkozni.c 

Az olasz légiflotta utfa 
az Óceánon át 

Balbo miniszter részletes Jelentést lctlldStt az útról 
és a szerencsétlenségekről Mussollnlneftc 

Róma, január 8. Mussolini Portnatalból ! 
megkapta az oceánrepülő útról szóló jelentést, ! 
amelyben Balbo miniszter megmagyarázza, J 
hogy meteorológiai okokból kellett az indulást 
a teliholdas éjszakára kitűzni, bár a gépek 
utrakészen voltak már január 1-én. Ezután 
részletezi az indulás előkészületeit s elmondja, 
hogy mindent az afrikai parton hagytak, ami 
nem volt feltétlenül nélkülözhetetlen. A re-
pülőgépek vezetősége az óceáni útra a fasiszta 
akarat jelképéül fekete inget öltött. A repülő-
rajok szabályszerűen emelkedtek a levegőbe. 
Az első a fekete repülőraj volt, amelyet Balbo 
vezetett és igy ez a raj nem láthatta a többi 
gép felszállását. 

Bolamától 90 kilométerre, mikor elhagy-
ták Orange szigetét, az Óceán fenyegetően 
viharossá vált és a látóhatárt sürü felhők 
torlaszolták el. A hajnal első sugarainál Balbo 
gyülekező jelt adott, mire 10 gép felelt, ame-
lyek valamennyien kifogástalan állapotban és 
teljesen stabilan repültek. 

Balbo rádió utján megtudta, hogy két gép 
Bolamában maradt. A Bolamában visszama-
radt két repülőgép közül az egyik a teljes 
felemelkedés után hirtelen elvesztette sebes-
ségét s le kellett szállnia a tengerre, miköz-
ben a viz felületén áz egyik talp levált s 

azonnal meggyuladt. A repülőgép legénysége, 
a motorvezető kivételével megmenekült. A mo-
torvezető eltűnt. 

A másik repülőgép kénytelen volt szintén 
a tengerre ereszkedni, miközben a gép hir-
telen kigyulladt és néhány másodperc alatt a 
tengerbe sülyedt. A repülőgép k főnyi sze-
mélyzete elveszett. Balbo véleménye szerint ezt 
a szerencsétlenséget rövidzárlat okozta. 

Kilencórás repülés után Balbo Baistrocchi 
kapitány gépéről vészjelet hallott. Baistrocchi 
gépe a hűtő megsérülése miatt kénytelen volt 
a tengerre leszállani. Balbo a sérült repülő-
gép helyzetét szikratávíró utján közölte a ten-
geren várakozó hajórajjal, amely azonnal ha-
jőt küldött a bajba került repülőgép tovább-
vontat ására. 

A jelentés befejezésül hangoztatja a tenge-
részeti rep'ülőraj, különösen Bucci tengernagy 
kiváló magatartását és kijelenti, hogy a re-
pülőraj egész személyzete büszkeséggel tekint 
megtett útjára abban a tudatban, hogy méltó-
nak bizonyult a haza bizalmára. Végül beje-
lenti, hogy a repülőgépek most készen álla-
nak s várják az indulást a Rio de Janelroba 
vezető rövid útszakasz megtételére. 

Porto, január 8. Az oceánrepülő repülőgép-
rajtól elmarad Donatelli kapitány, aki gépe 
megrongálódása következtében az Atlanti 
Óceánon nyilt tengerre volt kénytelen leszál-
lani, ma Fernando de Noronhaból elindult és 
ideérkezett. Donatelli jelentkezett Balbo mi-
niszternél. 

ISS Szemüvegek 
101 legmegblzhatftlibak 

S a n d b e r a H e n r l h n é l . 

Az örök béke felé . . . 
London, január 8. Az angol Írtszergyárak ujabb 

világítótól tényeket állitanak elő. A kilövésnél fej-

lődi gázok meggyújtják a levegőben lévő világító 

töltést, ugy, hogy a legnagyobb sötétségben Is 

meg lehet figyelni a lövés útját. Elsősorban a ki-

képzéseknél fogják használni a világító tölténye-

ket, amelyekkel azonban már állítólag a világ-

háború vége felé az angol légi haderők* sőt bi-

zonyos gépfegyverosztagok is már kísérleteztek. 

Január 19-én nyílik meg Bécsben 
az agrárkonferencia 

Bécs, január 8. Január 19-én nyilik meg Itt a 
középeurópai agrárkonferencia, amelyen Magyar-
ország, Ausztria, Németország, Csehország, Svájc, 
Olaszország, Jugoszlávia, Románia, Lengyelország 
és Bulgária képviselői vesznek részt. A napirenden 
10 kérdés szerepel, amelyekben az agrárválság 
aktuális problémáiról van szó. 

Erélyes rendszabályok 
Romániában a zavargások elien 

Bukarest, Január 8. A rend megzavarására irá-

nyuló cselekmények megelőzése és megakadályo-

zása céljából a közoktatásügyi miniszter az egye-

temek rektoraihoz felszólítást intézett, mely sze-

rint távolltsanak el mfnden agitátort az egyete-

mekről. A körlevél bejelenti, hogy a kormány eré-

Íves intézkedéseket fog fenni a közrend megza-

varására irányuló mindennemű tüntetés megakadá-

lyozására. A kultuszminiszter körlevelet intézett a 

főpapokhoz, felhivta figyelmüket arra, hogy lel-

készek fs résztvesznek a lakosság egy kategóriá-

jával szemben szított gyűlölség és erőszak propa-

gálásában, illetve ezirányban működő szervesetek 

támogatásában, Ezentúl papi személynek ilyen 

irányban működj egyesületben istentiszteletet tar-

tani tilos, Á kormány a maga részéről az ilyen 

irányban működő egyesületeket fel fogja oszlatni* 

Kispesten csak kispesti mun-
kások dolgozhatnak 

Kispest, január 8. A város vezetősége felszólí-
totta a gázcsőhálózat vállalkozóját, hogy a pár 
nap előtt kezdett munkát haladéktalanul hagyják 
abba. A város vezetőségének tudomására jutott 
ugyanis, hogy a vállalkozó cég külföldieket alkal-
maz a munkára. A város mindaddig nem engedé-
lyezi & gázcsőhálózat lefektetésének folytatását, 
amig nem kizárólag magyar és kispesti munka-
nélkülieket alkalmaznak. 

Fegyveres csehek garázdál-
kodása egy lengyel előadáson 

Varsó, Január 8. A dombrovai mukásházban 

lengyel nyelvű műkedvelő előadást tartottak. Elő-

adás közben felfegyverkezett cSeh csapat rontott 

a terembe. Eloltották a villanyt, ütötték verték 

n Jelenlevőket* A csehek ezután összetörték a te-

rem bútorait és ablakait. Igy mutatták meg a 

dombrovai csehek a cseheknek a lengyelek Iránt 

sokat hangoztatott »testvéri« szeretetét, 

Fá|dalommal Jelentjük, hogy 

Varga Borbála 
a legjobb rokon f. hó 8 án reggel 6 órakor 
76 éves koriban befelezte áldásos éle'ét. 

Temetése f. hA 10-én d. u. 3 órakor a bel-
várost temető csontházából. 

Az engesztelő gyászmise 10-én d. e. 9 óra-
kor a fogadalmi templomban 

227 A gyászoló család. 


