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Ortutay István meghalt. 

Fájdalmas részvéttel megilletődötten je-
fmtjük, hogy Ortutay István hírlapíró, sze-
retett kollégánk, a „Szegedi Napló" volt fele-
lős szerkesztője vasárnap reggel két heti szen-
vedés után örökre eltávozott köritokbői. Fia-
talon, férfikorának delén huoiyt el, hátrahagy-
va egy szerető hitvest és öt á rva gyermeket. 
Az élet robotját a lelke békés megnyugvással 
tűrte, gyenge szervezete azonban nem bírta 
tovább a küzdelmet, bár majdnem egy év óta 
a városi (közélelmezési hivatalban kevésbé fá-
rasztó és idegroncsaié hivatásnak élt, mint az 
újságírás. A megélhetés gondjainak közepet-
te nem alkotott nagyot, maradandót, de kö-
telességtudó, lelkiismeretes ember v;olt, jó kol-
léga, akit könnyen megelégedetté tehetett volna 
a sors. ba rövid életének nagy gondjaiban gyö-
gédebben fogta volna meg a kezét, ugy, aho-
gyan ő simogatta öt kis gyermekének homlo-
kát. Koporsójánál megnyugszunk a Gondvise-
lés rendelésében. Emlékét kegyelettel őrizzük 
és azt a. legfőbb kötelességet érezzük, hogy 
azzal a szerettette], amellyel őt életéhn kísér-
tük, körülvesszük apró, támasz nélkül maradt 
árváit .—Ortutay mintegy három hét óta volt 
súlyos beteg. Julius 1-én beszállították a váro-
si közkórházba, ahol a mult hét elején operál-
ták első ízben. Az operáció után némi meg-
könnyebbülés állott be betegségében, gyötrő 
szenvedései enyhültek. De még egyszer ope-
rálni kellett. Szombaton hajtották végre dr. 
Boross József és dr. Machámzky László a 
második operációt, de már nem lehetett segí-
teni a teljesen legyöngült szervezetű", nagybe-
teg emberen. Szombaton éjszaka állapota 
aggasztóvá vált és vasárnap regge1 7 órakor 
rövid agoni'/áJás után meghalt. A haláleset 
városszerte a legmélyebb részvétet keltette. 
Elhunyt kartársunkat kedden délután 5 óra-
kor temetik a városi közkórházból A teme-
tésen a szegedi újságírók és a város tisztvise-
íőkara testületileg vesznek Irószt. Ortuttay 
István ravatalára a szegedi kollégái koszo-
rút helyeztek a következő felírással: — Felejt-
hetetlen emlékű kollégánknak. —. A Szegedi 
Újságírók Egyesülete. A simái az újságírók 
nevében Móra Ferenc mond búcsúbeszédet. 

— Kihallgatások a királynál. Bécsből 
jelentik: A király vasárnap külön kihallgatá-
son fogadta hötzendorfi Conrád tábornagyot, 
Wallenstein lovagot, vezérkari ezredest, Seid-
ler osztrák miniszterelnököt és Homcmn lo-
vag minisztert. 

— Burián István kitüntetése. A király 
megengedte, liogy gróf Burián István külügy-
miniszter a porosz királyi vaskereszt II. osz-
tályát, a török császári Osmainé rend I. osz-
tályéit a gyémántokkal, a bajor királyi Szent 
Sándor-rend nagykeresztjéhez a nyakláncot 
elfogadhassa és viselhesse. 

— Wekerle Bécsben. Bécsből jelentik: 
Wekerle Sándor miniszterelnök és Zichy 
Aladár hétfőn délben Bécsbe érkeztek és a 
Magyar Házban szálltak meg. Wekerle dél-
után felkereste Buriánt, akivel a magyar kép-
viselőházban szerdán teendő nyilatkozat dol-
gában tárgyalt. Seidler az osztrák páriá-
mén tnek talán már a keddi ülésén fogja meg-
tenni ezt a nyilatkozatot. Wekerle és Zichy 
a királyi párt kedden elkísérik Pozsonyba, 
az ottani hadijótékonysági ünnepélyre. 

— Megcáfolják a pármai hercegek autó-
balesetét. Budapestről telefonálja tudósítónk: 
Tegnap óta különböző bécsi jelentések alap-
ján az a hir terjedt el, hogy súlyos autóbal-
eset érte a két pármai herceget, a királyné 
két fivérét, sőt az egyik (herceg bele is halt 
sérüléseibe. Illetékes helyen kijelentették, 
hogy a híresztelések teljesen valótlanok, mind 
a két herceg jói érzi magát, nem érte őket 
baleset. A híresztelés valószínűleg onnan ered, 
hogy az egyik herceg autóját érte egy osz-
trák helységben baleset. ' 

— Kitüntetések. A király Szávits Miklós 
46. gyalogezredbeli őrnagynak az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartása elis-
meréséül a Ferenc József-rend lovagkereszt-
iét a hadiékitménnyel adományozta. Bchaffer 
Illés és Gsák Imre őrvezetőket az 5. honvéd 
gyalogezredben a bronz vitézségi éremmel 
tüntették ki. Homár László honvédszázados-
nak a háború alatt teljesített kiváló szolgá-
latainak elisindhéseül a legfelső dicsérő elis-
merés másodszor tudtul adatott. 

— Áthelyezés. Az igazságügyminiszter 
Zsoldos ÍBe«iő, a budapesti királyi Ítélőtáblá-
hoz tanácsjegyzőül (berendelt zombori királyi 
jfárásbiróH saji&t kérelmébe a budapesti ki-
rályi büntetőtörvényszékhez helyezte át. 

— Vilmos cs i szár a Hvtandi országgyű-
léshez. A Wo/jy-flgynökség jelenti: A Szibé-
riába száműzött livlandi lovagok visszatérése 
után, a liviandi országgyűlés most tar tot ta 
első ülését az ország felszabadítása, óta, A 
gyűlésen összesereglett nemesség ez alkalom-
ból üdvözlő táviratot küldött Vilmos császár-
nak és hálát adva az ország fölszabadításért, 
megköszöni a császár kifejezett hajlandóságát 
arra, hogy Líviám d szoros kapcsolatba lép-
jen Németországgal. Ünnepélyesen megígé-
rik, hogy hajlandók életüket és vagyonukat is 
áldozni a német birodalom nagyságáért és di-
csőségeért. Vjlntos császár választja v iratában 
megköszönté"'az üdvözlést és többek közt ezt 
mondja: ,/Remélem, hqgy az anyaország ol-
talma alatt. Livland közös és céltudatos mun-
kával boldog jövőt ér el." 

— Kinevezések. A közoktatásügyi miniszter 
Hergovits Jetnő tanár t a szegedi állami fő-
reáliskolához és Kelemen Jánost a szegedi ál-
lami főgimnáziumhoz rendes tanárokká ne-
vezte ki. 

— Előléptetés. A király Balassa Istvánt, a 
17. tábori tüzérezred tartalékos hadnagyát fő-
hadnaggyá 'léptette elő. 

— Egy Mirbacli gróf segédkántor akart 
lenni. Magyarkanizsáról jelentik: A moszkvai 
német nagykövet meggyilkolása alkalmából 
érdekes följegyezni, hogy a háború elején a 
magyarkanizsai kathoiikns hívek pályázatot 
hirdettek segédkántori állásra. E r re a pályá-
zatra jelentkezett egy gróf Mirbaeh is, a meg-
gyilkolt diplomata egyik elszegényedett bécsi 
rokona, akinek igen szép hangja volt. de még-
sem'őt választották, mert a kántor ugy gon-
dolta, hogy egy grófnak, ha szegény is, mint 
a templom egere, magasabb igényei vannak, 
min t amilyeneket a magyarkanizsai segéd-
kántorság kielégítene. Igy azután a gróf ál-
lása kútba esett, de a szegény, bécsi rokon 
még igy is jobban járt, mint a gazdag berli-
ni, akit. Moszkvába vitt végzete. 

— Kedden ülést tart a relchsrat. Bécsből 
jelentik: Seidler osztrák miniszterelnököt az 
uralkodó vasárnap hosszabb kihallgatáson 
fogadta. A kihallgatás alkalmasint a reichs-
rat keddi ülésével fiigg össze. A pártok hét-
főn értekezletet tartottak, hogy álláspont-
jukat meghatározzák. Kedden az urakháza is 
ülést tart. 

Bécsből jelentik: Seidler több német kép-
viselő rábeszélésére elhatározta, hogv magá-
hoz kéreti az osztrák parlamenti pártok ve-
zető vezéreit és ünnepélyes formában kije-
lenti előttük, hogv a' parlamentet csakis bi-

zonyos garancia megadása esetén hivia egy-
be. ha pedig a garanciákat nem kapná meg. 
akkor bejelentené legfelsőbb helyre való hi-
vatkozással a parlament elnapolását. Ezt a 
tervet azonban a véletlen megzavarta. Tudni 
ülik a király szombaton délelőtt kihallgatáson 
fogadta az osztrák tartományok főnökeit, a 
kik jelentést tettek a nép hangulatáról. Ezek-
ből a jelentésekből őfelsége azt a benyomást 
nyerte, hogy ezentúl minden körülmények 
között a parlamenttel kell kormányozni. Ezt 
a benyomást szombaton délután közölte is 
Seidlerrel. A szombat esti már jelentett bi-
zalmas tanácskozáson Seidler ezt is közölte 
a pártvezérekkel és a bejelentéshez csak 
annyit fűzött hozzá, hogv legyenek tekintet-
tel a reichsratban a kiilüevi érdekekre és a 
hadsereg érdekeire. 

Bécsből jelentik: Ur. Fríedimtm képvi-
selő a bécsi szabadelvű képviselők megbízá-
sából a miniszterelnökhöz kedden sürgős in-
terpellációt fog intézni, amelyben a Piave-
fronton történt események dolgában követel 
felvilágosítást. Az osztrák képviselőház az 
interpellációt, továbbá a többi katonai ese-
ményeket zárt ülésen fogja tárgyalni. 

— A középiskolai tankerületek uj be-
osztása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
mint a hivatalos lap vasárnapi száma közli, 
megállapította a középiskolai tatnkerületek 
u j beosztását, A közoktatásügyi miniszter-
nek erről szóló rendelete az országot 1.3 tan-
kerületre osztja, A tankerületek hatáskörébe 
tartoznak az összes .leányközépiskolák és fiu-
Iközópiskolák. A szegedi tankerülethez tarto-
zik az állam közvetlen vezetése és felügyelete 
alatt a szegedi állami fetsőieáinyiskola és 
leánygimnázium és a szabadkai állami felső 
leányiskola és leánygimnázium, továbbá a, 
szegedi, makói, nagykikiindai állami főgim-
náziumok, a szegedi állam főreáliskola és vá-
rosi katholikus főgimnázium a zombori ál-
lami főgimnázium, az újvidéki kir . kath. fő-
gimnázium, a nagybeeskereki községi kath. 
főgimnázium, a szabadkai városi magyar 
gimnázium, az ujverbászi és zemtai községi 
a. bajai eiszterita kath. főgimnáziumok. A 
hódmezővásárhelyi és békési református fő-
gimnáziumok, továbbá a békéscsabai ág. hitv. 
ev. főgimnázium a nagyváradi tankerülethez 
tartoznak. Az uj tankeríilei beosztás augusz-
tus 1-ón lép életbe. 

— Városi menetjegyiroda Szegeden. A 
szegedi közönségnek eg.v régidő óta nélkülö-
zött intézmény fog rövid néhány nap múlva, 
rendelkezésre állani. Arról van ugyanis szó, 
hogy Uray Zoltán üzletvezető az államvas-
utak igazgatóságánál kieszközölte, hogy Sze-
geden egy menetjegy iroda állíttassák fel. Az 
erre vonatkozó tárgyalások kedvező eredmény-
nyél befejezést nyertek és most. már rövide-
sein felszerelik és berendezik az irodát, a vá-
ros legélénkebb helyén, a Széchenyi-téren. A 
menetjegy irodában minden tmáv. álomásra vált-
ható lesz jegy gyors- és személyvonatokra. 
Mondani sem kell talán, hogy Uray üzletve-
zető Intézkedése sok kényelmetlenségtől menti 
meg a közönséget akkor, amikor a túlzsúfolt 
jegypénztárak előtt a legtöbb esetben életveszé-
lyes tolongások vannak. Az utazni akarók te-
hát meni lesznek kénytelenek a. vonatán dúlá-
sok előtt egy ólával előbb jegyváltásért az 
állomásra sietni, a. jegyet napközben megvált-
hat ják a városba/n. megtakarítanak sok hasz-
nos időt és az állomások jegypénztárai is 
mentesítve lesznek. 

— Lezuhant a budapesf—bécsi posta-
repülőgép. Budapestről jelentik: Szombaton 
délután félötkor a Mátyjás-földről elindult 
Bécsbe a repülőposta. A gépet Vargha Emil, 
a repülőkhöz beosztott honvédfőhadnagy ve-
zette, mint felügyelő és vele utazott Wingsr 
Richárd bécsi származású fiatal repiilőhad-
nagy. Szombat este jelentették a budapesti 


