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vetni — Irta ebben a levélbeu Réti Adolf —, 
mert 

egcsz eleiében a esaládtáéri 
dolgozott es nem tudná elvi-
selni, hogu szühseget szenved-

lenek. 
A családjáért hal meg — irta — és azt akarja, 

hogy valamennyire gondoskodás történjék hát-

ramaradottairól. Ezért ugy rendelkezik, hogy 

Szilágyi-uccai házát adják el és a vételárból 

•iégitsék ki a legsürgősebb követeléseket. 6000 

dolláros életbiztosítása a családé marad. Vég-

telen szeretettel ir Bécsben tanuló leányáról. 

A levélben arra kérte barátját, hogy a fenn-

maradó összegből elsősorban leányának zavar-

talan tanulmányait biztosítsák. A levél min-

den során a legmeghatóbh gondoskodás vonul 

végig feleségével és gyermekeivel szemben, 

akiket a végtelenségig szeretett 

Réti Adolf 59 évet élt, Tragédiája mindenütt 

nagy megdöbbenést keltett, öngyilkosságának 

hirére a Tisza Lajos-köruti áruház előtt hatal-

mas embertömeg csoportosult, a Kossuth La-

jos-sugáruti lakása előtt, ahol az öngyilkos-

ságot elkövette, több százan gyűltek össze és 

megdöbbenve tárgyalták a kereskedő tragédiá-

ját. Csütörtökön délután 4 órakor temetik a 

zsidó temető cinterméből. 

Ne vegyen kiiifÖSdi árut, l eg jobbak a magyar gyártmányú 

GFB „ S I S T E R S " fürdőtrikók az ajándék bflrOnddel 
Gyári lerakat P o l l A R T e s t v é r e k n é l PtSrrtotlpök és sapkák nagy vá lasz tékban 

M á s o d s z o r i s 

s z k r e c c s e l t é k a z A t t i l á t 

(Budapesti tudósítónk teleforjlentése.) 

A professzionista futballszövetség tanácsa ked-

den este Csányi Mátyás elnöklete alatt foglal-

kozott az Atti la—Turul csapatok ismert vesz-

tegetési ügyében Miskolcon és Budapesten le-

folytatott bizonyitási eljárás anyagával. Fede-

rith előadó ismertette az anyagot, amely 

az Attilára Miskolcon terhelő, Budapesten 

enyhítő adatokat eredményezett. 

Tőbb felszólalás után szavazásra került a 

dolog és a tanács 10 szóval 5 ellenében ugy 

döntött, hogy az Attilát megfosztja összes baj-

noki pontjától. 

A Bástyának az Ítélet következtében — 

amennyiben még sor kerülne az osztályozó 

mérkőzésekre — a Vac FC-vel kellene ját-

szania, mert az Attila szkreccselésével a So-

mogy lett a I I . liga bajnoka. 

Németország moratóriumot kér, 
ha nem vezetnek eredményre 

a Hoover-tárgyalások 
Párlsban a helyzet egyelőre kilátástalan — Hoover a franciák Javára nem fesz 

engedményeket i 

(Budapesfi tudósítónk telefonjelentési.) 

Berlinből jelentik: A kora esti órákig nem 

érkeztek hirek a francia—amerikai tárgya-

lások állásáról. Kormánykörökben remélik, 

hogy az utolsó pil lanatban sikerülni fog az 

akadályokat a francia—amerikai megegyezés út-

jától elhárítani. Ha az mégsem sikerülne, 

akkor az a felfogás, hogy Németország önálló 

lépésre kell, hogy elszánja magát és beje-

lenti a moratórium kérését függetlenül az 

amerikai tervezettől. 

Párisból jelentik: Mellon pénzügyminiszter 

a keddre virradó éjszaka és kedd reggel hosz-

szasan tárgyalt a washingtoni kormánnyal . 

Telefonon jelentette Hoover-nek a franciák 

álláspontját és bejelentette, hogy a francia 

követelések folytán válságos helyzet állott elő. 

Francia beavatott körök szerint a helyzet 

egyelőre kilátás alán Hoover telefonon kőző't?, 

hogy a tervezetet és annak utasításait meg-

változlathatlanoknak kell tekinteni, igy te-

hát a washingtoni kormány a franciák ja. 

vára semmiféle engedményt nem tehet 

Tüntetések Esztergomban 
Memorandumot nyulíoftak 6t a herceg-

prímásnak a választás miatt 

Esztergom, junius. 30 Áz esztergomi kerület 
mandátumáért — mint ismeretes — két jelölt vivott 
izgalmas harcot: Mátéffy Viktor prépost-plébános, 
a volt képviselő és dr. Grófi József főegyházmegyei 
jogtanácsos. Mindketten kereszténypárti program-
mal léptek fel. Délután három .óráig Gróh veze-
tett, azután Mátéffy nyomult előre, majd Huszár 
főispán is akcióba tépett Délután 4 órakor a 
városrészekben lezárták a szavazást és Gróh hí-
veit nem engedték szavazni Az eredmény kihir-
drlésrkor óriásj tömeg hullámzott a téren, a vá-
rosháza előtt Amikor Mátéffy megjelent az erké-
lyen, a tömeg Grólit kezdte éljenezni, ugy, hogy 
Mátéffy szóhoz sem juthatott. A rendőrség ekkor 
visszaszorította a tömeget, majd amikor nem en-
gedelmeskedtek, kardlappal verték őket szét. Ti-
zenkét embert őrizetbe vettek 

Másnap megismétlődött a tüntetés. A tömeg déli 

t2 órakor a primdsi palota elé vonult. Tizenkét 
óra után néhány perccel megjelent Serédi her-
cegprímás, aki előtt Vég Ottó memorandumot ol-
vasott fel. A memorandum rámutatott arra, hogy 
a választás erőszakkal tőrtint A lefolyt választás 
nem a köz akarata volt, mert szerintük Esztergom 
eddigi bajainak kútforrása Mátéffy és társasága 
volt 

— Ha nem találunk sürgős orvoslást és ha nem 
engedik a közakarat érvényesítését — mondotta a 
memorandum —, akkor mindannyian, családtag-
jainkkal református hitre térünk is uj templo-
mot ipiliink... 

A memorandumot 1500-an írták alá 
A hercegprímás azt válaszolta, hogy ha előbb 

"ismerte volna a közhangulatot, a választás más 
lefolyású lett volna. Kijelentette, hogy ő nem fele-
lős az eseményekért A hercegprímás ezután meg-
nyugtatta a népet azzal, hogy Mátéffy helyébe ad-
minisztrátort fog kinevezni és Mátéffy más munka-
kórt kap. i 

Érdekes, hogy Szdmoret Ignác kanonok. Ke• 
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minyffy Dániei plébános és Meszlényi Zoltán prl-
mási irodaigazgató audencián jelentek meg a prí-
másnál és városrészeik nevében nem hehfeselték, 
hogy Mátéffy plébános fellépett Most abban az 
irányban dolgozik Esztergom népe, hogy a herceg-
prímás vonja vissza Mátéffytól az engedélyt és 
ezzel tegye lehetetlenné, hogy helyét a parlament-
ben elfoglalhassa. 

Az első petíciók 
Budapest, junius 30. A választásokkal még nincs 

véglegesen lezárulva a mandátumok sorsa, mert a 
lemaradt jelöltek közül igen sokan petícióra ki-
szülnek. 

Villányban már benyújtották az első petíciót 
Bleyer Jakab mandátuma ellen. Ugyancsak petí-
cióra készül gróf Serény László Prónay állam-
titkár ellen. Serényi pártja meg- is kezdte a szüksé-
ges aláírások gyűjtését 

A hajdúszoboszlói kerület kibuktatott ellenzéki 
jelöltje, Juhász Nagy Sándor is megtámadja dr. 
Hadházy Ferenc mandátumát Valószínűleg petí-
ciónál Kiskunfélegyházán Horváth Zoltán is. De 
Budapesten a déli kerületben az ajánlásoknál tör. 
tént visszásságok miatt is petíció lesz. 

Hir szerint dr. Dénes István Fablnyi Tihamér 
dorozsmai mandátuma ellen nyújt be petíciót Va-
lószínű, hogy a benyújtott petíciók alapján • 
közigazgatási bíróság több mandátumot fog meg-
semmisíteni. 

A spanyol választások 
eredménye 

Madrid, junius 30. A spanyol parlamenti vá-
lasztás eddigi eredménye a kővetkező: 52 szocia-
lista, 28 radikális (Lerroux-csoport), 27 radikális 
szocialista, 22 jobboldali republikánus (Zamora-
csoport), 18 baloldali republikánus (Macia-cso-
port), 30 különböző pártállásu- A régi rezsim 
jelöltje! közül megbukott Bergam! volt miniszter, 
a eortez egykori elnöke is. 

Malagában, ahol rendzavarások fordultak elő, 
elrendelték az ostromállapotot. A zavargásokra az 
adott okot, hogy a sztrájkoló munkások egy el-
fogott társukat akarták kiszabadítani, azonban a 
rendőrség ellenállásába ütköztek, amely sortüzei 
adott le a támadó tömegre- Két ember meghalt, 
heten súlyosan megsebesültek. Almerfllában, Gra-
nada mellett, súlyos kimenetelű összetűzés tör-
tént politikai ellenfelek kőzött, amelynek hat em-
berélet esett áldozatul. A sebesültek száma igen 
nagy. Számos más városban, igy Ciudad Bealban 
és Grenadeban kihirdették az általános Sztrájkot 

II magyar—cseh tárgyalások 
Prága, junius 30. A Lídow Listy írja: Az aratás 

küszöbön áll és a mezőgazdasági termények árá-
nak kérdése Csehszlovákiában mindezideig elin-
tézetlen Egyáltalán nem lehet tudni, hogyan fog 
Csehszlovákia szerződés nélküli viszonya Magyar. 
országhoz befejeződni és ml lesz ax osztrák és 
lengyel kereskedelmi szerződéssel. Csehszlovákia 
meghatalmazottai elindultak a magyar delegációvá! 
való tárgyalásokra, de ugyanakkor otthon még 
elintézetlen maradt az a probléma, amely a cseh-
szlovák delegáció tárgyalásainak egyik elenged-
hetetlen alapja. A delegátusok preferenciáiig vámok 
alapján fognak tárgyalni, de a cseh kormány erre 
a rendszerre mind máig nem egyezett meg, pedig 
a kormány kötelezte magát arra, hogy gátat fog 
vetni a növekvő gazdasági válság elé. 

II „Gráf Zeppelin" elindult 
északi utfára 

Friedrichshafen, junius 30. A Gráf Zeppelin ma 
reggel startolt északi útjára. Az óriásléghajó reg-
gel félhatkor szállott fel, 12 utassal a fedélzetén, 
Eckener parancsnoksága alatt Az északi országok 
feletti ut előreláthatóan négy napig tart. Először 
Anglia fölé repül a Zeppelin, majd Norvégia fölött 
Bergenbe és onnan Izlandba. A Zeppelint csü-
törtökre várják Beykjavikba és előreláthatóan pén-
teken érkezik vissza Friedricbshafenbe. 
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