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Orkonyi Edéné meghalt. 
(Saját tudósít ónktól.) A szegedi társa-

dalmat érzékenyen érintő haláleset Ilire ér-
kezett szerdán délután Szegedre. Fenyőihá-
zán, ahol mintegy két hete üdülnek Orko-
uyiúk, szerdán a déli órákban agyszélihüücs-
i.eii meghalt Orkonyi Edéné. A derék, agilis 
és az egész városban közíisáteletnek örvendő 
úrasszony váratlan haláláról dr. Gyariiza 
Sándorhoz érkezett az első értesítés, amelyet 
maga a mélyen sújtott Orkonyi Ede küldött. 

Amennyire váratlanul és hirtelen történt 
Orkonyiné kimúlása, annyira megdöbben-
tete azokat, akik a gyorsan terjedő hírről 
még ma délután tudomást szereztek. Reggel 
re kelve, amikor a lapok közlése nyomán 
az egész város értesül majd a tragikus eset-
ről. bizonyára általános lesz ez a megdöb-
benés. Orkonyi Edénét kivételes tisztelet és-
nagyrabecsülés övezte. Sokat munkálkodott 
'a köz érdekében, de mindig a kivételes lel-
keknek megadott csendben és finomsággal. 
'•Nem tudott távolmaradni azoknak a társa-
dalmi feladatoknak megoldásától, amelyek a 
szegény-, és gyermekügy körül csoportosul-
tak. A szegények felkarolása azonban nála 
lelki kényszer volt. ezért mindig a munkából 
kért részt és nem a szereplésből. 

Váratlan halála nyomán megilletődött 
részvéttel gondol az egész, város Orkonyi 
Edére a gyászbaborult férjre. Szegényes haj-
lékokban megdobban aggódó anyák és gond-

m — 

talán apróságok tiszta szive, kiknek bizal- ! 
ma és öröme a jó méltóságos ur, akire most 
keményen sújtott le a sors. Társadalom sze-
retete nem fordulhat mélyebb meghatottság-
gal ravatal felé, részvéte nem osztozhat több 
őszinteséggel és nagyobb egyhangúsággal 
egyik nagyon érdemes tagjának mély gyá-
szában, mint most. 

— Időjárás. Túlnyomóan száraz és igen 
meleg idő várható. 

SÜRGÖNY PROGNÓZIS: Meleg, el-
vétve csapadék, zirAtafpk. Déli hőmérsék-
let 33.2 fok C. 

— Tőzsde. Budapestről te lefonálja t u d ó -
sítónk: Szilárd megnyitás után elgyen-
gült az értékpiac iránya. A Magyar Hi-
telt tizenkettőt, a Leszámitolóbank, Jel-
zálogbank, Hazaj Barik kettőt-hármat, a 
Fa-bank hatot, a Magyar Bank kettőt 
esetr. A Kereskedelmi Bank huszonöttel 
javult. A gabonatőzsdén nem volt emlí-
tésre méltó változás, az üzlet teljesen 
szünetelt, kötés nem fordult elő. 
— Vilmos császár Libauban. A Wolff-

ügynökség jelenti: Vilmos császár julius 
31-én automobilon Milánból Uhumba utazott. 

— Michaelis kancellár Bécsben. Bécsből 
jelentik: Dr. Michaelis német birodalmi kan-
cellár szerdán reggel fél kilenc órakor az 
északnyugati vasút pályaudvarán Bécsbe 
érkezett. Stumim államtitkár és Prittwitz 
'követségi titkár kíséretében. A karceilárt 
az állomáson gróf Wedel bécsi német nagy-
követ fogadta, a nagykövetség személyze-
tének élén. A vasúttól a kancellár gróf We-
del nagykövettel automobilon a német nagy. 
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követség palotájába hajtatott s ott szállott 
meg- Délben gróf Wedel német nagykövet a 
kancellár tiszteletére villásreggelit adott, 
amelyen gróf Czernin külügyminiszter, gróf 
Esterházy Móric magyar és dr. Seidler osz-
trák miniszterelnök, gróf Batthyány Tiva-
dar, ő felsége személye körüli minisztere és 
több magasrangu diplomata és államférfi 
megjelent. Délután kezdődtek a nagyfontos-
ságú tanácskozások a német birodalmi kan-
cellár és gróf Ctzernin között. A tanácskozá-
sok estig tartottak. Michaelis a külpolitikai 
tárgyalásokon felül arra használta föl bécsi 
időzését, hogy egyéb politkiai és gazdasági 
kérdések komplexuma és részletei iránt is 
tájékozódjék. A szövetségesek külügyi poli-
tikájának mindkét vezetője tanácskozása e 
téren is az együttesen követendő irányvo-
nalat újólagos megállapodásra vezette. Este 
gróf Czernin külügyminiszternél' estebéd 
volt a kancellár tiszteletére. 

— Esterházy miniszterelnök Bécsben. 
Bécsből jelentik: Gróf Esterházy Móric mi-
niszterelnök, aki kedden reggel Bárczy Ist-
ván miniszterelnökségi osztálytanácsos kí-
séretében Bécsbe érkezett, a délelőtt folya-
mán felkereste gróf Gzernin külügyminisz-
tert. Délután ő felsége fogadta a miniszter-
elnököt magánkihallgatáson. Szerdán dél-
előtt gróf Batthyány Tivadart, a felség sze-
mélye körüli miniszter kereste fel Ester-
házy miniszterelnököt, akid élben részt vett 
a miniszterelnök a Michaelis német birodal-
mi karce'llár tiszteltére adott reggelin. 

— A népjóléti minisztérium államtitkár-
sága. Budapestről telefonálja tudósítónk: A 8 
Órai Újság jelentése szerint a népjóléti mi-
nisztérium államtitkárságára eredetileg a 
néppárti Huszár Károly volt kiszemelve, 
azonban a kormány ugy határozott, hogy 
az államtitkárságot Szász Zsombor koalíciós 
képviselőnek juttatja, akit a Barabás Béla 
főispáni kinevezésével megüresedett szilágy-
somlyói mandátumra is jelölni fognak. Szász 
Zsombort állítólag nem is annyira a kor-
mány, mint Batthyány támogatja. 

— A kultuszminiszter rendelete a tan-
kötelesekről. Gróf Apponyi Albert kultusz-
miniszter az elmúlt napokban rendeletet in-
tézett a törvényhatóságokhoz a népoktatás-
ügy rendezéséről. A kultuszminiszter. a ren-
deletben akként intézkedik, hogy az elemi 
iskolák I—III. osztályaiban a tanítási év 
szeptember elején kezdődjék ós tiz hónapig 
tartson. A miniszter utasítja a hatóságokat, 
hogy 9—,14 éves tanköteleseknek csak igen 
jól megokolt estekben adjon felmentést az, 
iskolába járás alól. A tankötelesek összeírá-
sát október második felére rendelte el a mi-
niszter. , _ ,__tJt ^ 

— Cipőt árusít és javit a város. A köz-
élelmezési hivatal mint megírtuk ismét kibő-
vítette üzemét a bőráru és lábbeli szakosz-
tá l lya l amely augusztus elsején nyilt meg 
a Jókai-utca 2. szám alatt. A közélelmezési 
hivatal a z érkező árukról időről-időre hirdet-
ményekkel fogja értesíteni a közönséget, az 
árakat pedig kifüggesztik az üzlethelyiség-
ben. Ezzel kapcsolatosan megszervezték a 
hatósági cipőjavító műhelyt is amely szintén 
szerdán kezdte meg működését. Itt a folto-
zási, valamint talpalási és sarkalási munká-
kat fogják végezni a következő árak mellett: 
A férficipót 5.80, nőj cipőt 4.80, gyermek4 

KORZO DIOZ: 
Igazgató : V A S S SÁNDOR. Telefon 1 1 - 8 5 . 

Csütörtökön 

Nagy sláger niiisor! 

fátum 
dráma 3 felvonásban. 

vígjáték 2 felvonásban. 

A 9 ó r a í e l ő a d á s a Korzó m o z i nyár i h e l y i s é g é b e n 
l e s z megtartva . 
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II fl III £!) 9 !l" Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. hely 1 k\, 
( l ü l y Ű T ü n . II. hely —.80 fillér, III. hely—.50 fillér. 
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