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Sziklai Jenő 
színigazgatói meghívása jogerős 
Kedden visszavonták a közgyűlési határozat ellen beadott fellebbezésehet 

(A Délmagyarorszőg munkatársától.) A tör-
vényhatósági közgyűlés, mint emlékezetes, két 
héttel ezelőtt hozta meg döntését a színház 
ügyében és ugy határozott, hogy a következő 
szezonra pályázat mellőzésével Sziklai Jenőt, 
a Székesfehérvár—soproni kerület igazgatóját, 
a szegedi színház volt operettrendezöjét hivja 
meg a szinház élére- Ezt a határozatot dr. Tóth 
László kivételével a közgyűlés valamennyi tagja 
megszavazta. Dr. Tóth László, aki a közgyű-
lésen fel is szólalt a javaslat ellen és orszá-
gos pályázat kiirása mellett foglalt állást, a 
közgyűlés határozatát a fellebbezési határidő 
utolsó napján, szombaton megfellebbezte a bel-
ügyminiszterhez. Fellebbezésében azt kérte, 
hogy a miniszter elvi okok miatt rendelje el 
az országos pályázat kiírását, mivel remélni 
lehet, hogy pályázat ese'én a város jobb meg-
oldási lehetőségek között is válogathat. Megfel-
lebbezte a közgyűlési határozatot a törvény-
hatósági bizottság egy másik tagja, Szűcs Imre 
is, aki azonban fellebbezését postán küldte 
és igy az csak kedden érkezett meg a város-

házára. 
A fellebbezések következtében a szinház sor-

sa ismét bizonytalanná vált, mert a közgyűlés 
határozata nem emelkedett jogerőre és nem 
emelkedett volna mindaddig, amig meg nem 
érkezik a belügyminiszteri jóváhagyás. De 
megtörténhetett volna az is, hogy a miniszter 
helyt ad a fellebbezéseknek és elrendeli az 
országos pályázat kiírását, ez pedig további 
időveszteséget jelentett volna. 
(, A közgyűlés határozata, illetve Sziklai Jenő 
meghívása kedden délben mégis jogerőre emel-
kedett. Szűcs Imre írásban bejelentette ugyanis 
a polgármesternek, hogy postán küldött fel-
lebbezését visszavonja. Ez a bejelentés mind-
össze néhány perccel később érkezeit meg a 
városházára, mint maga a fellebbezés. Dr. Tóth 
László szintén visszavonta fellebbezését és ezt 
telefonon közölte dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármesterrel, aki a történtekről értesítette 
Sziklai Jenőt és felhívta, hogy a szerződés 
megkötése céljából sürgősen jöjjön Szegedre. 

Május végén installálják Baján 
Bárányi Tibor főispánt 

(A Délmagyarország munkatársától) Min-
denütt őszinte örömet keltett Baranyl Tibor fő-
ispán bajai és bácsmegyel főispánná történt 
kinevezése, amelyről húsvéti lapunkban beszá-
moltunk. A főispán, akit meglepetésként ért 
ez a kinevezés, kedden délután Budapestre uta-
zott, hogy a belügyminisztériumban átvegye uj 
kinevezését. Útját arra is felhasználja, hogy 
az Országos Társadalombiztosító Intézet sze. 
gedi székházépítése ügyében eljárjon az OTI 
elnökségénél és a pénzügyminisztériumban. 

Megkérdeztük a főispántól, hogy mikor lesz 
fl bajai installáció. 

— Pontosan még nem tudom — mondotta Bá-
rányi Tibor —, de ugy szeretném, ha csak má-
jus 20. után lenne. Szeretném ugyanis megvárni, 
amig a szeged—bajai ut elkészül és átadhat-
ják a forgalomnak. Az állam és az utépitő vál-
lalkozó között lévő szerződés értelmében az 

ut épitését május elejéig be kell fejezni. Az 
államépitészeti hivatal közlése szerint legké-
sőbb május 15-én átadják a teljesen kész mű-
utat a forgalomnak. A másik ok, amiért azt sze-
retném, ha csak május 20. után installálnának 
Baján, az, hogy szeretnék kétheti pihenősza-
badságra menni. Erre a szabadságra egészségi 
okok miatt lenne szükségem. 

Baján és Bácsbodrogmegyében nagy érdek-
lődéssel fogadták Bárányi Tibor kinevezésének 
a hirét. A főispánt még nem igen ismerik a 
bácskaiak. Egy Bácskából elszakadt szegedi 
ügyvéd telefonja szólalt meg kedden délelőtt. 
A bácskaiak érdeklődtek, jellegzetesen bácskai 
módon. Közelebbi adatokat kértek Bárányi Ti-
bor főispánról. Az első kérdés természetesen 
az volt, hogy Bárányi Tibor italszerető em-
ber-e? 

99 1  Az egyetemek fövő sorsáról 
még semmiféle döntés nem történi" 

4 kultuszminiszter nyilatkozata 

Budapest, április 18. Hómnn Bálint kultusz-
miniszter a közeljövőben Debrecenbe utazik. 
Ezen úttal kapcsolatban olyan hirek jelentek 
meg, mintha a debrece.ii egyetem likvidálása 
küszöbön állana. Hóman Bálint kultuszminisz-
ter a hirrel kapcsolatban a következőket mon-
dotta: 

— A debreceni egyetem likvidálásáról szóló 
álhireknek alapja valószínűleg az lehet, hogy 
most sorra felkeresem a vidéki kulturközponto-
kat és Szeged után természetszerűleg először 

Debrecenbe utazom. Ami az egyetemek jövő 
sorsát illeti, etekintetben — a pénzügyminiszter 
urnák költségvetési beszédéhez híven — semmi-
féle döntés nem történt. Ebben a kérdésben az 
összes kultúrintézmények átszervezésével kap_ 
csolatban — ami még csak előkészítő tárgyalás 
van — a döntés nem fog sújtani egy intéz-
ményt, vagy várost sem• Egyébként egész el-
gondolásomról költségvetési b:szédemben szán-
dékozom a közvéleményt tájékoztatni. 

A szovfet tiltakozó fegyzékeí nyújtóit Át a moszkvai 
Japán nagykövetnek 

Mukden, április 18. A japán katonai misszió 
vezetője kijelentette, hogy a japánoknak gyors 
előnyomulásukkal eleinte csak Tiencsin meg-
szállása volt a céljuk. Most azonban megváltoz-
tatták szándékukat és előreláthatóan Peking 
megszállására is sor kerül. Ezzel elérik Kína 
további ellenállásának teljes megtörését és a 
mennyei birodalom kénytelen lesz alávetni ma-

gát annak a békének, amelyet Japán és 
Mandzsúria fog diktálni. 

A szovjet külügyi népbiztoshelyettes rend-
kívül éleshangu jegyzéket nyújtott át a 
moszkvai japán nagykövetnek, amely a szov-
jetellenes események: a szovjetvámhivatalno-
kok letartóztatása és szovjetiga^gatás alatt álló 
vasútállomások megszállása miatt tiltakozik. A 

jegyzék haladéktalan választ követel és han-
goztatja a helyzet súlyos voltát. 

A Távolkeletről érkező jelentések szerint a 
japánok eddig mintegy ezerötszáz négyzetmé-
ternyi területet foglaltak el a Nagy Faltól délre 
és a Luan folyó túlsó partjára szorítják visz-
sza a kínaiakat. Pekingben nagy az aggodalom 
amiatt, hogy a japánok elfoglalják a peking 
—tiencsini területet, ahonnan hatalmas mene-
külőáradat kezd hömpölyögni dél felé. Peking-
ben a császári oa]ota kincseit lázasan csoma-
golják. 

Pekingből jelentik: A japán csapatok elő-
nyomulása a Nagy Faltól délre Peking irányá-
ban szakadatlanul folyik. A kinai csapatok 
visszavonulás közben" átlépték a Luan-folyót 
és ettől délre elsáncolták magukat. A Csing-
Van-Taotól 19 kilométerre délkeletre levő Pei-
taiho-fürdőt japán és mandsu csapatok meg-
szállták. Negyven külföldi, közöttük több an-
gol és német, sietve menekült. A főharcok 
most Peitaihotól 25 kilométerre nyugatra 
folynak, ahol a japánok elvágták a Peking— 
Miikden vasutvonalat, hogy megakadályozzák 
a kinaiak ellentámadását. 

Infláció Amerikában? 
Washington, április 18. A képviselőház el-

nöke ki jelentette, hogy a kongresszus jelenlegi 
ülésszakán minden bizonnyal meg fognak 
szavazni egy inflációs törvényt. 

flngol munkáspárti képviselő 
Magyarországon 

London, április 18. R i s t D a v i e s munkás-
párti képviselő Londonból Magyarországba fog 
erkezni, hogy a trianoni béke gyakorlati kö-
vetkezményeit tanulmányozza. Magyarorszá-
gon találkozik Ben R i 1 e y volt szociálista 
képviselővel, akivel együtt folytatja tanul-
mányútját. 

A magyar vívók győzelme 
Monfecarlóban 

Montecarlo, április 18. A nemzetközi kard-
vivótorna eredményei: Magyarország—Francia-
ország 13:3, Ausztria—Olaszország 9:7, Magyar-
ország—Olaszország 10:6, Olaszország—Fran-
ciaország 9:7, Magyarország—Ausztria 14.2, 
Ausztria—Franciaország 8:8. A magyar csapat 
megnyerte a Harden-kupát. A csapat legjobb 
tagja K a b o s volt, aki mind a 12 ellenfelét 
legyőzte. ^ ^ ^ ^ 

Leon Blum győzött 
a francia szocialisták korgresz-

szusán 
Páris, április 18. Hétfőn ért véget Avignon. 

ban a szocialisták kongresszusa. Az ülés végén 
Leon B l u m napirendi javaslatát fogadták el, 
szemben R e n a u d e 1 indítványával és pe-
dig 2807 szavazattal 925 ellenében. 

Mig R e n a u d e l indítványában még az 
osztályharc kifejezést is kerülte, addig Leon 
B l u m a régi szocialista pártszellemnek meg-
felelően hangsúlyozta az osztályharc szüksé-
gességét és visszautasított minden olyan együtt-
működést, amely egy reakciós polgári kor-
mány támogatását jelentheti. Ha a radikális 
párt együttműködést óhajt a szocialistákkal — 
mondta' Leon Blum javaslata —, ugy fogadják 
el a szocialisták alapelveit. A szocialisták sem-
miesetre sem szavazhatnak meg katonai hi-
teleket. 

R e n a u d e l záróbeszédében kijelentette, 
hogy a szocialista parlamenti frakció többsége 
továbbra is megmarad eddigi álláspontja^ mel-
lett és Daladier kormányát a jövőben is tá-
mogatja. 
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