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Ontiódi Béla meghalt. 
(Saját tudósítónktól.) A város polgársá-

gának egyik érdemes, mindenki által tisz-
telt és becsült, az örökös tevékenységben fá-
radhatat lan tagja : örmódi Béla 'költözött el 
az élők sorából. Tisztes, nagy kort. ért meg 
és noha 84 esztendő feküdt a vállán, pár hó-
nappal ezelőtt még nádegyenesen, ruganyos 
léptekkel és az élet örömeitől sugárzó arccal 
járt-kelt közöttünk, végezte hivatását és napi 
sétáját. Nem volt bennszülött, csak beköltö-
zött, de ugy érezte itt magát, mintha a nagy 
alföldi városban ringott volna a bölcsője, 
mintha* itt látta volna meg a napvilágot és 
szegedinek tartot ta mindenki, mert e város 
kereskedelme és ipari fellendítésén dolgozott 
egy félszázadon keresztül. 

Miskolcon született, 13 éves korában 
ment Versecre, 1848-ban jöt t Szegedre, ahol 
a kereskedelmi pályán kezdte meg tevékeny-
ségét a Ráth testvérek cégnél. A viz előtti 
Szeged ismert kereskedelmi cégénél: a Kiss 
Dávid és társa üzletében jutott később tevé-
kenységhez. Munkássága, szakértelme révén 
csakhamar beltagja lett a cégnek és amikor 
az alapító IKiss Dvid elhalálozott. Szarvady 
Lajossal együtt, mint társtulajdonos irányí-
totta a cég kiterjedt üzletkörét. Az árvíz 
utáni esztendőkben az üzletet eladva, más 
i rányú munkássághoz kezdett, ami emléke-
zetessé teszi nevét és alkotásokra képes in-
vencióját. A kamarási, királyhalmi és mór-
gesi futóhomokon szőlő-kulturát teremteti-és 
megmutatta, hogy szakértelemmel, buzgó 
munkával mint lehet értékesíteni az olyan 
talajt, amelynek értéke addig alig volt ós 
amely évszázadokon keresztül termésre hasz-
nálhatatlannak bizonyult. P á r év alatt a sem. 
miből virágzó kul turát csinált, amelynek ál-
dásait, előnyeit és hasznát mindazok élvezik, 
akik utána, menték és akik biztak vállalko-
zása sikerében, gondolatának nagyszerűsé-
gében. Az ő nevéhez fűződik a kamarási, ki-
rályhalmi és mérgesi kultura és a, vidéknek 
mindazon helyén való szőlőkulturája, ahol az 
ő kezdeményezése folytán és útmutatása ré-
vén futóhomokra szőlőtelepet létesítettek. 

Áldásos és tevékeny életének végéig a 
királyhakni gazdaságát művelte, növelte, ott 
is hunyta, le örök álomra a szemét, amelylyel 
nemcsak nézni tudott, hanem látni is. 

Családot nem alapitott, mint legény-
ember élte végig az életet, .Hajléka ugy a va-
rosban, mint Kirá ly halmán tárva-nyitva, volt 
a vendégek befogadására. Uri asztalánál aki 
csak egyszer is helyet foglalt, annak fogal-
ma lehet a magyaros sziveslátásról. Szerette 
a társaságot, szerette embertársait is, akik 
tisztelettel, becsüléssel környékezték. A város 
apraja-nagyja Béla bácsinak nevezte a bájo-
san finom öreg-urat, aki előzékeny, nyájas, 
lekötelező modorú volt mindenkivel szemben, 
nobilis és gáláns ós ur az igaziak faj tájából 
való. , 

Hasznos munkássága és tevékenysége el-
ismerésein a város polgársága helyet jutta-
tott neki a törvényhatósági bizottságban, az 
osztrák-magyar banknak évtizedek óta cen-
sora volt és több kereskedelmi, ipari és gaz-
itosági vállalatnak elnöke, igazgatósági és 
felügyelő bizottsági tagja. Bizalom vette kö-
rül és tisztelet és minden elismerésre minden 
időben és mindenki által méltónak mutatko-
zott. A város társadalmi életében nem vett 
tevékenyebb részt, nem tartozott azok közé, 

akik minden lében kanalak, de jelen volt 
mindenütt, ahol meg kellett jelennie cs ahol 
polgári kötelességeit teljesíthette, 

Hosszura nyu-lt életének során alig volt 
beteg. Testben, létekben egészséges volt, 
aminthogy egészségesek voltak kereskedelmi 
és gazdasági gondolatai is. Elmúlásét fájlal-
ják mindazok, akik ismerték és akik érté-

kelni tudják az eredményes munkát. Tatvé-
rét gyászolja benne Ormódy Vilmos fíbfndi-
házi tag, az Első Magyar Általános BisjOsitó 
r.-t. vezérigazgatója, Rózsa Béla mint lioka-
öcscse ós fogadott fia gyászolja. 

Az elhunytat Kamarásról .Szegedi; szál-
lítják, ahol julius 11-én, délelőtt lOprákor 
temetik a zsidó temető cinterméből. 

Negyed óráig bombázták német repülők Londint. 
— Az angol főváros a legvadabb légi támadást élte át. -f 

Rotterdam, julius 9. A Reuter-ügynök 
ség jelenti: London ma a legvadabb légi 
támadást élte át, mely valaha ts megtörtént. 
Az ellenséges repülök szokatlan vakmerő-
séget tanúsítottak, mert igen kis magasság-
ról dobtak bombákat a Cityre. Csak a belső 
repülőgépek vetettek bombát, a külsők vé-
delmi szerepet játszottak. Az ellenség 12— 
15 percig maradt a City fölött, melynek ut-
cái tele voltak emberekkel. Amennyire eddig 
ismeretes, 37 ember halt meg, 141 pedig 
megsebesült, 

Berlin, julius 8. Ellenséges repülők a 
westfáliai ipar-körzetben Trier'ben és környé-
kén, tovbábá Mannhcimre, Lndwigsliafenrc 
és Rodalbenre összesen több mint 100 gyújtó-
bombát hajítottak. Katonai kárt nem okoz-
tak. Egyik ellenséges repülőgép kezünkre 
került. t 

Erre julius 7-én reggel egyik repülőra-
junk megtámadta Londont. Délelőtt 11 óra 
körül a Themse melletti dokkokat, továbbá 
a kikötői és raktárépületeket bőségesen dom-
bázták. Gyújtó ós robbantó hatást, állapítot-
tunk meg. A véde'kzés céljából felszállott an-
gol repülőgépek egyikét London felett le-
lőttük. 

Az Anglia keltei par t ján fekvő Marga-
tera is hají tottunk bombákat. 

Valamennyi repülőgépünk visszatért egy 
kivételével, ez a nyilt tengeren volt kényte-
len leszállani, ahol tengeri haderőink már 
nem helyezhették biztonságba. 

Német jelentés a hatalmas 
támadás részleteiről. 

Berlin, julius 9. A Wolíí-iigynökség je-
lemi: London megerősített várost német 
repülőjármüvek julius 7-én ismét bombázták. 
Az angol háborús hatalom hőforrására inté-
zett támadás ismét fényes nappal történt. 
Egy repiilőrajunk Kleine kapitány parancs-
noksága alatt délelőtt 11 órakor érkezett 
London fölé. 

A támadás elsősorban a City keleti szé-
lén összezsúfolt raktárak, felszerelési üzemek 
és a londoni St. Katherina-dokkok ellen irá-
nyult. Tiszta látási viszonyok között negyed-
órás támadásban, pontosari célzott bombák-
kal lepte el a raj a Themse északi partján a 

Charing Cross pályaudvar és a Tiver-íhid-
tól keletre fekvő dokkok közt elteulö rak-
tárakat, vasúti épületeket és dokkkat. 

A becsapódások pontosak vollk, hatá-
suk sürü füstfelihőkben és erős dtjrenések-
ben mutatkozott. Többek közt ismtelt talá-
lat érte a Charing Cross-pályauvart. A 
London-hidat szintén telitalálat ért 

Egyidejűleg melléktámadás ér 
gaie megerődített kikötőt, ahol 
hatást állapított meg a megfigyelő 

Az angol tüzérség elhárító 
tüzelése akkor kezdődött, amikor 
peink az angol parthoz közeledtek 

e Mar-
ifin tén jó 

Lgyuinuk 
epiilőgé-

követte 
őket az-angol föld fölött való tartekodásuk 
egész idején és rendkívül hevessége fokozó-
dott London fölött. 

Ellenséges repülőgépek nagyszámban 
szállottak fel és rávetették maguk t repülő-
rajunkra, de épp oly kevéssé tudtis azt fel-
adatának tervszerű végrehajtásából meggá-
tolni, mint a tüzérség tüze. 

A. nap folyamán egy ellenség;s repülő-
gépet lelőttünk. '*(( i * 

Repülőgépeink sértetlenül téliek vissza 
kiindulási kikötőjükbe, egynek kitételével, a 
mely ellenséges behatás nélkül, ! motorhiba 
következtében kénytelen volt nyit tengeren 
leszállani. , 

KÍNA UJ ELNÖKI 

Sanghaj, julius 9. A Reut r-iigynökség 
jelenti: A császárhű csapatokt a köztársa-
sági csapatok Langfangnál mgtámaták és 
leverték. Tiz mértföldnyire ükjizték a meg-
vert sereget Peking irányá'bai Lijuanhung, 
a volt elnök Tuáncsiujit netv,eze ki minisz-
terelnöknek azzal a megbízatásai, hogy az 
elnöki méltóságot adja át Táigkuocsatig-
nak, aki ideiglenesen Nankingia helyezi a 
kormányt. 

Az orosz alkotmányozé nemzet-
gyűlést összehívták. 

Lugano, julius 9. Á Stampá-ryk jelentik 
Pétervárról: Az alkotmányozó nemzetgyű-
lést szeptember 29-re hívták össze.) Ezt a 
határidőt az ideiglenes kormány akaWta el-
lenére a munkás- és katonatanácsok Kong-
resszusa erőszakolta ki. 


