
- > 
1931 július i DÉLMAGYARORSZAG 

| B é k e f f y L á s • z l ó ^ K a r i n t h y F r í g 
I V P 4 a két nagyszerű humorista és társulatának egyetlen I 
' Jr vendégjátéka szombaton a Korzó kertben, jj 

Odry Árpád súlyos párbaja 
Berlcovics mérnök fyáronx súlyos vágást efieít Oáryn, akit 

szanatóriumba sxállitottaK 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k telefonjelen-
t é se ) Kedden este 8 órakor súlyos kimenetelű 
párbejt vívott a Rákossy.féle riróteremben Odry 
Árpád, a Nemzeti Színház örökös tagja és Berko-
vice László mérnök- A párbaj nehéz lovassági kar-
dokba!, bandázs nélkül folyt le és végkimerülésig 
tartott 

Az első összecsapásnál nem történt sérülés, s 

másodikban 
Odry Árpád háromszor megsebesült Két 
kisebb és egy nagyobb, mintegy 15 centi-
méter hossm vágást kapott, amely a hom-

lokától » szeme aljáig elhúzódik 

A sebet Adám professzor a helyszínen összevarrta, 
ezután Odryt szan®tóríamba szállítottak. A felek 
a párbaj után nem békültek kl 

Réti Adolf kedden délelőtt 
öngyilkosságot követett el 

A gazdasági válság legújabb szegedi áldozata 

A 60 éves kereskedő anyagi összeroppanása miatt laká-
sán szivenlőtte magát és azonnal meghalt — Megrázó 

búcsúlevelek a megdöbbenté tragédiáról 
(A Délmagyarország munkatársától.) Futó-

tűzként terjedt el Kedden délelőtt a megdöb-
bentő bír, hogy Réti Adolf, az ismert szegedi 
textilkereskedő szivenlőtte magát és azonnal 
meghajt. 

Réti Adolf a gazdasági válság legújabb 
szegedi áldozata. Nincs talán az országnak 
egyetlen helye sem, ahol az összeroppant em-
berek* olyan sürün nyúlnának a revolverhez, 
méregpohárhoz, mint Szegeden, Ezt a szo-
morú statisztikát most ujabb megdöbbentő tra-
gédia bővíti k i 

Szorgalmas és becsületes kereskedői pálya 
volt a Réti Adolfé. Textilüzletet alapított, ami 
egyre nagyobb arányokban fejlődött, az üzlet 
hamarosan a Tisza Lajos-kőruti hatalmas áru-
házba költözött, amely a békeévekben, majd 
a háború után egyik legnagyobb forgalmú 
üzlete volt Szegednek. Réti Adolf egyre dol-
gozol^ nagy energiával gyarapította üzletét, va-
gyonát. A Kossuth Lajos-sugárut 8. szám alatt 
hatalmas háromemeletes bérpalotát épített. 
Ekkor állott Réti Adolf pályájának csúcspont-
ján; energikus és szorgalmas munkássága mel-
lett családi élete is harmonikus, boldog volt. 
Feleség® is nagy szorgalommal tevékenykedett 
az üzletben, amely egyre nagyobb forgalmat 
bonyolított le. Két leányuk közül az egyik 
nemrégiben ment férjhez, a másik a bécsi 
közgazdasági egyetem egyik legkitűnőbb hall-
gatója. 

Az egyre súlyosbodó gazdasági válságban 
t Réti-áruház is nehezebb helyzetbe került. 
Réti mindenkiben megbizott, nagy mennyi-
ségű árut hitelezett ki, amélyek nagyrészének 
az ellenértéke azonban sohasem folyt bs a cég 

kasszájába. Ez a behajthatatlan künnlevőség, 
továbbá a fogygsztópiac teljes elsorvadása 

immobil* lelte a nett-eeget 
Réti Adolf kénytelen volt csődőnkivüli kény-
szeregyezséget kérni a törvényszéktől. Az el-
járás alatt, de a viszonyok folytonos rosszab-
bodásával Réti vagyona lassan felmorzsoló-
dott. A Kossuth Lajos-sugáruti bérpalotára 
egyre nagyobb összegeket kellett betáblázni, 
néhány hónappal ezelőtt pedig az események 
odáig fejlődtek, hogy 

Piti Kénytelen vOlt ÜáZátőf 
megválni 

és csak a Szilágyi-uccában maradt meg egy 
kisebb ingatlana. 

Ettől az időtől kezdve. Réti Adolf teljesen 
megváltozott. Amig máskor ő jelent meg első-
nek az üzletnyitásnál az áruház előtt, legutóbb 
búskomorság látszott rajta és sokszor már 
kilenc óra felé járt az idő, amikor bement az 
üzletbe. Rendkjvül bántotta, hogy vagyona 
elveszett, aggódott családja jövőjéért, amely-
nek biztosításáért egész életét szentelte. Külö-
nösen az töltötte el fájdalmas szomorúsággal, 
hogy a Kossuth Lajos-sugáruti házat el kellett 
adnia. Réti Adolf megroppant, betegeskedni 
kezdett. Sokszor hangoztatta, hogy ezt a hely-
zetet nem lehet túlélni. 

Családja ezekben a nehéz hónapokban ön-
feláldozó gondossággal ápolta, minden lépé-
sére ügyelt, arra azonban nem gondoltak, 
hogy Réti milyen végzetes tervekkel foglal-
kozik. A jelek szerint Réti Adolf 

már napohhal ezelőtt elhatá-
rozta, hogy végez magával. 

Az utószezon legnagyobb eseménye: 
fNlL JANNINGS 

OLGA CSEHOVA 
RENATA MtllEP 

grandiózus filmje 

I STENEK K E O Y E N C r 
szerdán, SalvArosI Mosh 

Erre val az a tény, hogy hétfőn az egyik sze-
gedi vaskereskedésben Frommer-plsztolt vásá-
rolt, azután egész nap leveleket irt, — amint 
később kiderült, végrendelkezését irta meg 
egyik barátjához. Később családjának irta meg 
a búcsúlevelet, végül néhány sort a rendőr-
ségnek. 

Kedden reggel Réti Adolf a szokásos időben 
ébredt. A lakásban csak felesége és a család 
tartózkodott. Réti Szótlanul felöltözkődött, 
majd bement az üzletbe. Itt nem sokáig Má-
zott, majd amikor felesége megjelent az üz-
letben, visszament a lakásba. Nemsokára pedig 
elkövette végzetes tettét, 

A tragikus sorsú kereskedő 

bement a fürdőszobába, Kiké-
szítette a búcsúleveleket, az-
után elővette revolverét, a cső 
vet szivére szorította e§ ma* 

gára lőtt 
A dörrenésre pillanatok alatt összefutott a 

ház népe. A házbeliek feltörték' az ajtót. 

a lOrdőszobában ott lektldf ve-
resen nett Adoü élettelen teste 

Melléből még lassan szivárgott a vér, de már 

nem volt benne élet. 

A golyó áttárta szivet es azon-
nal megölte. 

A mentők hiába érkeztek ki a megrendítő 
tragédia színhelyére, már csak' a beállott ha-
lált konstatálhatták. Néhány perc múlva meg-
tudta a szörnyű tragédia hirét Réti Adolf né 
is. A szerencsétlen asszony, amikor a fürdő-
szoba ajtajához ért, ájultan esett össze. 

Hamarosar 

rendőri bizottság 
szállt ki a helyszínre. Megállapították, hogy 
kétségtelenül öngyilkosság történt. A bizottság 
intézkedésére Réti Adolf holttestét beszállí-
tották a törvényszéki orvostani intézetbe 

A tragikus sorsú kereskedő a búcsúlevelek-
ben öngyilkosságát 

anyagi összeomlásával 
okolja meg. Abban a levélben, amit egyik bi-
zalmas barátjához intézett, megrázóan ir tra-
gédiájáról, majd megható sorokban végren-
delkezik". 

Azért volt kénytelen öngyilkosságot elkő-

Na® Dörönűvfóár! 
25 éve fenálló Iskola uccai b ö r ő n d e s ü z i s S e m m e g s z ű n i k . 

Nagy börönd és retikül rakfárkészlefemet 
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csoda olcsó áron érusitom. 
Salát érdekében győződjön meg róla! ~ 

Szegszárdy böröndösmester !i 
Főüziet: Kárász u. 14. Megszűnő fiók: Iskola u. 11. 
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