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NAGY KÖLCSÖNT 
h ékszerre, ingóságra Máshol levő zálogát kt-
váfUNm. ©r. SIMON Zálogháí. OroMtá»,ucoa «. 
Rés^rényt, hadi- és Meysa»rk olcsón t magas ¿eon 

r>r -1 HO.N Or..»/.lan-uc «. 

'»tafinkábm te •¡Benlwwtf 91/nma.ti iqimmit is 
támogatja. 

A«, hogy gróf Cíano mit végzett tulajdon-
képpen Németországban, az valószínűié« oh 
tdmer 30-án fog kiderülni, amikor Mussolini 

Milanóban beszédet; 
ugy tudják, hogy 

K^pa i körökén 

Olaszország és Német ortftáa infj- \ 
Wmit oa orQMf kérdésbe», 

A két állam Oroszországot teljesen távol akar-
ja. bártant az wcávat mm A ér 
na.i íjvfviúiltu w M ¡*lak\*l,t ki a két 
orsság. káarttt és hír szerint elintézték az 
osztrák problémát, is, A tárg> alások eredmé-
nyeként valószínűleg novemberben sor kerül az 
osztrák külügym iniszter berlini utazására, y 

Kerékpárosok! 
H i ó r m d U kcrfefepárokat engedménye« 
ha» részletre adom . gumikat |s alkatreszakei 

Szántó Sándor.». afbau 
Szeged, (Kisa t> Kiss u. 2. 

A madridi ostrom 
Madrid, október 26. Annak ellenére, hogv a 

fölkelők állandóan előnyomulóban vannak, a 
madridi kormánv hízik a főváros sikeres vé-
delmében. A kormány rendeletére vasárnap 
reggel mintegy 50 ezer ember ásóval és kapá-
val felszerelve a főváros környékére vonatot, 
ahol védelmi sáncokat ásott. A sáncásásokban 
jóformán minden társadalmi osztálv résztvetít. 
csak a kórházi orvosok maradtak szolgálati 
helviikön A sáncásók este visszatértek a fő-
városba, ahol nagv vigasság volt. az asszony 
nép kitódult az uccára és üdvözölte a vissza-
térőket. 

A madridi kormány jelentése 6zerínt az aran-
iuezi fronton a polgári lakosság kiÜritÜte 
7Ácmpsnelost, mert a városban a milícia vé-
delmi állásokat foglalt el. 

Madridból jelentik, hogv vasárnap 06te Orie-
Jo közelében asturiai bányászok szétszórták a 
felkelők legerősebb osztagai* is Ovideot ismét 
csaknem teljesen körill zárták. A fölkelők tá-
borából a bírt cáfolják. 

A felkelők iolentésel 
Vmrgos, október 26. A felkelő <apátok a 

guadar.rarnaivfrontszaka.-xou ei£u#lalták Algo-
ée Pícaron hegyei. Az ara»jue®i frontsza-

kaszon megszállották az Aranjueatől délre 
fekvő vasutvonalat, am ¡által Andalúziával az 
összeköttetés megszakadt. 

A sevillai rádióállomás délután a következő 
jelentést adta ki: Megerősítik, hogv az a tá-
madás, amelyet az ellenség Madridból jött pol-
gárőrök támogatásával Sesena ellen indított, 
sikertelen volt. Madrid körftl a gvfcrü mind 
szorosabbra zárul. 

A szovjet hajók 
lstambul. október 26. Legutóbb olvan hírek 

terjedtek el, hogy szovjetorosz hadihajók át-
haladtak volna a Dardanellákon. Török hiva-
talos körökben kijelentik, hogy ez annál ke-
vésbé sem felel meg a valóságnak, mert a Dar-
danella-egvezménv szerint idegen hajók áthala-
dását, a tengerszorosokon be kell jelenteni a 
török kormánynak, már pedig- a szovjetkár-
mány ilven megkeresést fhOítí Ifi tézett a török 
kormányhoz. 

Megállapítják, hogv szöviet teherqőzösök 
haladták át a tengerszorosokon, még pedig ál-
lítólag gabonát szállítottak Mexikó felé, azóta 
azonban már két hét telt el. 

Halálra ítélték 
a szegedi faipari szakiskolát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-

hány héttel ezelőtt — mint jelentettük — kö-

zölt« a "kultuszminiszter a város hal óságával, 

hogy a^1894 óta fennálló szegedi faipari szak-

iskolát msgszüntáti. A miniezer értesítése 

nagy megütközést keltett a városban, hiszen 

az ipariskolában nemrégiben uj iparágat, a 

vitorlázó repülőgépek gyártását is meghono-

sították. A rendelet alapján az 1936—37es 

iskolai évre az első évfolyamra már nem is le-

het növendékeket felvenni. Érthetetlen a mi-

niszter elhatározása azért is, mert a szegedi 

faipari szakiskola a legrégibb. 3000 kötetet 

meghaladó szakkönyvtára nemcsak a helvi, ha-

nem a környéki iparosságot is ellátta könyvek-

kel, szakszerű műhelyéből pedig rendkívül ér-

tékes oltárok kerültek ki. Első volt a szakis-

kolák közül, amely a fuvófénvezést és a mázo-

lást bevezette. 

\ szegedi iparosság elsők között mérlegel-
te, hogy a faipari szakiskola leépítése milyen 
súlyos kárt jelentene az iparosneveiét szem-
vontjából, az ipartestület három héttel ezelőtt 
fcllrdtban kértt a tértimet határozat megvál-
toztatását. Erre azonban még nem érkezett vá-
lasz. Ajánlatos lenne, ha a város vezetősége is 
közreműködne abban, hogu a kultuszminiszté-
rium az Alföld legnagyobb városát ne fossza 
meg egyik legrégibb kulturintézetétM. 

\ mai nehéz viszonyok melleit a. legtöbb 
nvwi~r munka hiánya nuáH ítnoucot sém 
tarthat ág ha m<ígi« tajH, ritkán adédik olvtti 
munka a tanoneidő eltelte alatt, ami a kénye-

sebb rgénveket is kielégíti, A szak tekintély ek 
utánpótlása így nera lehetséges és igv 10—-15 
óv múlva olyan nagv hiány mutatkozik majd 
elsőrendű szakmunkásokban. hog\- félő. hogy 
idegenben készült ipari termékekre lesz Sze-
ged rászorulva, ami a város gawdaságpoUUkai 
szempontjából is kifogásolható. A szegedi Icitr 
asztalos és bútoripar halálos Ítélete ez a ren-
delet. amely az utánpótlást- teljesen megszün-
teti. A város hatóságának sürgősen mindent el 
kell követni, hogv ezt a legújabb és Szegedet 
sújtó ítéletet ne hajtsák végre. 
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Dr. Kun Izidor meghalt 
!>r. K u n Laidwn >ofvoí>, a ¡».¿e&edi zeneélet 

felvirágoztatása terén hervadhatatlan érdeme-i 
ket szerzett, a l U r a i o n i a kiváló munkás-« 
ságu és felejthetetlen életű inegalapitója és 
igazgatója meghalt. Vasárnap múlt egy hete, 
hogv súlyos betegséggel, beszállították a sebé-
szeti klinikára. Állapba már akkor operációt! 
igényelt volna, de orvosai tanácsára, minthogy! 
öt évvel ezelőtt agyvérzésen esett át. konzer-
vatív kezelési módszett alkalmaztak. Négy 
nap előtt azonban újból súlyosbodott dr. Kuni 
állapota, tegnapelőtt fellépett kisebb fokú, tűn 
dögyuUadá-s is, a hétfőn délelőtt megtartott or-i 
vosi konzílium mégis az operáció megtartásai 
mellett volt kénytelen dönteni. Az operációt 
dr. K a r á c s o n y Aladár végezte. A nagybe-
teg Kun Izidor a délután folyamán még be-
szélgetett, hat és félhét között dr. Karú* 
csonynak, aki meglátogatta, megköszönte a fá-
radozását. Hét óra Után szivgyengeség lépett 
fel nála és este rivole órakor meghalt. 

• 

A szegedi zeneélet felvirágzása dr. Kun Izi-
dor nevehez fűződik. Huszadik éve, hogy Sze-
gedre költözött, fogorvosi rendelőt nyitott, dn 
mély és n\eleg szálak szegedi tartózkodásának 
első napjától kezdve mindvégig zenészekhez, 
újságírókhoz fűzték. Az ő érdeme a Filharmó-
nia megszervezése, kibontakozása és lendületei 
s ha • hivatásszerűen nem az ő zeuera jongás;» 
és hozzáértése bontakoztatja ki a szegedi zene-
életet, az idei szezonra se várna a nagy művészi 
eseményeknek az a gazdag sora, amely — hí-
ven az utóbbi évekéhez — jelent őségtel.jessá 
emeli az ország második városának h.mgver-
serivéletét. 

Kun Izidornak a zene életeleme volt. Szabad 
idejét, artiig egészségi állapota megengedte, 
Zenéléssel töltötte. Rendelőjében, de lakása 
többi részében is, kulturérzékü zenei emiéike-
ket halmozott fel. Az arca ragyogott, ha a 
csellóiról beszélt. Az egyiktől az utóbbi évek-
ben kénytelen volt megválni. Amíg egés^égc» 
volt, az operaelőadásokon mindig ott szereped 
a zenekarban 

A lelke méh én bohém és kesern^es indula-
tok izzottak. Társaságbeli vigsáfián át tisztán 
lehetett betekintem ezekbe a tulajdons<tgíajb;i. 
A bohém vonásokat szabadon engedte látni, 
de a kesernyésséget tompította ösztönszerűen: 
örökké vig kedélyű, kedves barát volt, családi 
vonatkozásban bálványa mindenkinek, aki 
valaha rajongással csüngött gyereken 9 azt 
örökkévalóság ösztönös örömével merült el a 
saját gyereke nézésébe. Olyan leplezetlenül túl-
áradó örömével, mint ahogy ő nézte, kevesen 
tudják nézni apróságaikat. 

Az utóbbi évek idegpusztitő betegségének 
nyomai egyre jobban látszottak rajta. Az ide-
géi a legkisebb izgalomnak se tudtak már el -
lerállni. Könnyen elérzékenyült s ilyenkor sí -
rás fojtogatta. 57 éves volt. Rajongasra és al-
kotásra született De nem élhette ki magát. A 
gyarló porhüvely útját szegte. Az események 
megdöbbent krónikása ugy érzi, hogv amikor 
a réveteg ismeretlenségbe meredve áll meg a 
kihűlt szívű drága Kun Izidor fekete koporsó -
ja előtt, nemcsak aranyos kedélyétől és művé-
szi ihletétől, hanem az ő teremtő erejétől ma 
gasha ivelő szegedi zenekultura együk dicsőd-
ges korszakától is búcsúzik. 

Heltai Jenő kapta 
a Vofnilsárinet 

Budapest, október A Tudományos Aka-
démia hétfőn délután ülést tartott, amelyén ki* 
hirdetésre került a Vojnit6-bizot,tság jelenté-
se, ameh' az elmúlt színi évad színdarabjaival 
foglaJkozik. A Vojnits-érmet, a biaottság Hel-
tai Jenő, „Néma levente" müvének inditvár 
nyaztg kiadni. ülésen résztvevő össze« aka-
démiai tagok ós a közönség lelkesen fogadta a 
bizottság jelentését. 


