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\ HQöri honvéútOrvfripzéh felmentette 
Balaton hadnaggot, 

aki agyonlőtte uccai sértegetőjét 
A felmentei! liszt továbbra is fogva marad 

Gyfir, december 5. A székesfehérvári honvéd-
törvényszék szerdán és csütörtökön Győrött tár-
gyalta B a l a t o n Sándor utászhadnagy halá-
losvégü fegyverhasználati ügyét Balaton val-
lomásában kijelentette, hogy a tiszti becsület 
védelmében használta fegyverét O d o r Márton 
napszámossal szemben, aki mellett ő kerékpá-
ron elhaladt. Mások jelenlétében súlyosan sértő 
szavakat használt vele szemben. Figyelmez-
tette Odort, hogy hagyja abba a sértegetést, 
mert kénytelen volna fegyverét használni. A 
napszámos igy felelt: „Maga nem meri ezt 
megtenni! Maga gyáva!" Nem akartam meg-
ölni Odort, hanem a jobbvállára céloztam. 

Ezután több, mint 20 tanút hallgattak ki. A 
inuk között több rendőr azt vallotta, hogy 

Odor izgága, kötekedő ember volt, több ízben 
összetűzött a rendőrségi közegekkel, többször 
<1 ítélték kihágásért, csendháborító sért, becsü-
letsértésért, lopásért. 

Az iratok ismertetése után S z e n t k i r á l y i 
Béla alezredes-hadbíró katonai ügyész mon-
dotta el vádbeszédét. Hangoztatta, hogy a cse-
lekmény megindulásáért a hadnagv felelős. 
Szabálytalanul iárt el akkor, amikor a gyalogo-
sok részére fenntartott uton kerékpározott. A 
tanuk nem bizonyították, hogy Odor súlyosan 
sértő szavakat használt volna, de még ha igv 
is történt volna, akkor sem volt jogos a fegy-
verhasználat. 

Utána a védő a fegyverhasználat jogosságát 
öizonyitotta. Hangoztatta, hogy Odor a had-

nagy testi épségét is veszélyeztette. 
A honvédtörvényszék délután 5 órakor hirde-

tett Ítéletet. A honvédtörvényszék Balaton Sán-
dort a büntetőtörvénykönyv 301. szakaszába 
ütköző és a 306. szakasz szerint minősülő ha-
láltokozó súlyos testisértés bűntettének vádja 
alól felmentette. 

A honvédtörvényszék megvizsgálta az összes 
momentumokat, amelyek a fegyverhasználat 
jogosságára mutatnak. A „gyáva" kifejezést is 
bizonyítottnak vette, de ha egyáltalában nem 
is hangzott volna el, az előző sértegetések jo-
gossá teszik a fegyverhasználatot. Megállapí-
totta a bíróság azt is, hogy a kötekedő ember 
részéről a sértegetések nemcsak a vádlottat 
bánthattak, hanem az egész magyar tisztikart. 
Megvizsgálta a bíróság azt is, hogy nem volt-e 
módjában a hadnagynak célját másként elérni, 
mint fegyverhasználattal és arra a megállapí-
tásra jutott, hogy más mód nem volt. Ha ugyan-
is esetleg rendőrt keresett volna, az alatt a sér-
tegetőnek módjában lett volna eltűnni és Bala-
ton alacsony társadalmi osztályú egyének előtt 
nevetségessé vált volna. 

A vizsgálat során arra a megállapításra ju-
tottak, hogy Balaton hadnagy nem követett el 
olyan súlyos cselekményt, amelyen Odor jog-
gal felháborodott volna. Az ügyész az ítélet el-
len semmiségi panaszt jelentett be. 

A tárgyalást vezető végül közölte a vádlott 
hadnaggyal, hogy a bíróságnak nincs módjá-
ban őt szabadlábra helyezni. 

A kfsqyülés elvileg mecivásárolita 
a szabadtéri játékok felszerelését 

A rendezőbizottság visszavonta a városnak tett ajánlatát 

A polgármester napirendelőtti felszólalásán tiltakozott a Szegedi 
Uj Nemzedék gyanúsításai ellen 

(A Délmagyarország munkatársától-) A no-
vemberi kisgyíilést tartották meg csü'örtökön 
délután a városházán Bárányi Tibor főispán 
elnökletével- Napirend előtt dr- P<>1fy József 
polgármester szólalt fel és a Szegedi Uj Nem-
zedék csütörtöki vezércikkével foglalkozo't- A 
polgármester felolvasta a cikk egyes részleteit 
és kijelentette, hogy az vele szemben súlyos 
gyanúsításokat tartalmaz, amire egyáltalán 
nem szolgált rá- Különösen a szószennt követ-
kező részlteit sére'mezte: 

„Az a polgármesteri elhatározás, amely hétfőn 
délután fél 3-kor levette a közgyűlési napirendről 
az ugyancsak hétfőn délelőtt 11 órakor, tehát 
mindössze három és fél órával azelőtt kitűzött két 
szabályrendelet módosításának tárgyalását, leg-
alább is érdekes. Különösen érdekes akkor, ha tud-
juk, hogy a polgármester elhatár<?zása előtt azzal 
folytatott beható megbeszélést, akit a szabályren-
delet módosítása anyagilag érintene. És a tárgya-
láson résztvett a kereskedelmi és iparkamara fő-
titkára, akinek köztudomás szerint szigorú köteles-
sége nemcsak az ipar, hanem egves iparosok ér-
dekeit megvédeni. Ebből a hosszú megbeszélésből 
nem is születhetett más, mint az az elhatározás, 
amelvet az érdekelt szalámigváros és a kamarai 
főtitkár kivántak: A közvágóhidi és a husvizsgá-
lati szabályrendelet nem kerül a szombati köz-
gyűlés elé. 

A polgármester nyilatkozata igyekszik elfogad-
ható magyarázatot adni emek az álláspontnak." 

— Meglepőnek tartom — folytatta felszólalá-
sát a polgármester —> hogy 

az a sajtó, amely a sailómorált 
annyira ki szokta hangsulyozní, 

ilyen hangot használ. 

Az én becsületem' tisztességem nemcsak az 
egyénnek, de a városnak is becsülete (Ugy 
van< — hallatszik minden oldalról-) 

— Ezt a hangot a leghatározottabban vissza-

utasitem• Ami a kritkát illeti, a közvágóhidi 
szabályrendelet tekintetében az a helyzet, hogy 
az ügyet azéirt vettem le a napirendről, mert 
kiegészítő adatok beszerzésére volt szükség-
Nincs időm arra. hogy nyilatkozgassam. vagy. 
hogy biróság előtt vegyek elégtételt ezért, most 
a kisgyűlés előtt utasítom vissza az igazságta-
lan támadást-

A helyesléssel fogadott fe'szólalás után dr-
Tonelli Sándor kamarai főtitkár — akit a ve-
zércikk szintén megemlit — szólalt fel-

— M'mt kamarai főtitkárnak wfom van min-
den ipari és magánérdeket képviselni- Soha-
sem jártam el senkinek a jogtalan érdekében, 
sohasem is járok el- A polg-írmestcr ur előtt a 
szóbanforgó ügyben javaslatot se tettem, ha-
nem azt mondoMam. hogy szereztesse be a má-
sik két város adatait, amelyekben szalámigyá-
rak működnek, hogy mindhárom árosban a 
szalámigyártás tekintetében a term3','si előfel-
tételek egyenlők legyenek- Csak a város érde-
kében cselekedtem- ezt azt hiszem nem kell 
hangoztatnom-

Vitéz dr- Shvov Kálmán is szólásra jelent-
kezett-

— Megértem a polgármester kifakadását és 

azt hiszem egyetértünk vele mindannyian- Csak 
azt mondom- ha egyik sajtónak igy reflektálunk 
a cikkére, akkor minden egyes újságnak ref-
lektorunk a hasonló cikkére-

9e'tföro*l Mösl Ma és minden nap! 

Budai cokrászda 
Az idény e'sö nagysikerű masryar filmie 

Széchenyi Mozi Pénteken 

\ m a d a r á s z 
Zeller viláarhirü operettje. Főszerep ök 

III Daqever és Welf uibach Retty 

Dr Széchényi István: A Délmagvarország-
nak sohasem reflektálnak a cikkére, meg a Hét-
tői Rendkívüli Újságnak sem-

Dr- Dettre János: Mert mindig tárgyilagosan 
írnak-

Dr- Széchényi István: Nem azért- hanem 
azoktól féünek. az UJ Nemzedéktől, nem-

A kisgyűlés a felszólalásokat tudomásul vette 
és hozzájárult ahhoz is. hogy a közvágóhldi és 
hasvizsgálati szabályrendclettervezetet levegyék 
a közgyűlés napirendjéről-

Ezután 

a szombati közgyűlés előkészítésével 

foglalkozott: a kisgyűlés- Közel másfél óráig 
tartott a közgyűlés előkészítése és csak 6 óra 
után kezdték meg a novemberi kisgyűlés napi-
rendjének tárgyalását-

Az árvaházi növendékek ruhájának elkészí-
tésével Trinkula József. Első Sze^d i Szabó-
ipari Szövetkezet, a szöve'szállitásTa pedig a 
Kék Csillag-cég kapott megbízást- A könyv-
kötői munkákkal vitéz Nagy Ferencet bízták 
meg- Elhatározta a kisgyűlés, hogy 400 pengő-
ért világiV>gázelemző készüléket szereztet be 

Ezután 
a szabadtéri játékok 

rendezőbizottságának ajánlata következett a 
berendezési tárgyak megvételére- Dr- Pdlfy Jó-
zsef ismertette a rendezőbizottság ajánlatát 
amely szerint 38-700 pengőért megvétehe kí-
nálták a városnak a szabadtéri játékok felsze-
relését-

— Azt hiszem — mondotta a polgármesAei 
—. mindenki megegyezik abban velem, hogy a 
szabadtéri játékok állandósításé szükséges 
Szegeden• A szabadtéri játékok állandósításá-
nak azonban legfontosabb tényezője. hogy a 
berendezési tárgyak rendelkezésre álljanak. 
akáT a város maga vállalkozik a iátéVok^ren-
dezésére, akár az állami színházak emberei vál-
lalkoznak erre, akár esetleg magántársaság ren-
dezi újból a szabadtéri játékokat- A város ér 
dekében éppen ezért 

azt javaslom, hogy a berendezési 
tárgyakat vásárolja meg a kisgyűlés. 

és azt az eddigi készpénzsegély helyett, ter-
mészetben bocsássa a szabadtéri játékok ren-
dezőinek a rendelkezésére- Az összeget egyál-
talán nem tiudom javaslatba hozni- Van egy 
becslési nyilatkozat. Bozsó szinbázi gondnok 
csinálta és ebben 25-000 pengőre van felbecsül-
ve a leltár, de azt gondolom- felületes volna 
egyetlen becslési nyilatkozat alapján javasol-
nom az összegszerű megvásárlást- Azt javaso-
lom ellenben, hogy elvileg mond la ki a kisgyű-
lés helyesti a berendezés megvételét megfelelő 
becsárban és azzal a kikötéssel! — 

amit különben a rendezőbizollság 
hangsixlyozott legelőször —, 

hogy a vételár utolsó fillérig a fennálló tarto-
zások rendezésére legyen fordítandó- Ha ezt a 
javaslatomat elfogadja a kisgyűlés, akkor a 
legközelebbi, esetleg rendkívüli kisgyűlés fog-
lalkozhatik a szabadtéri já'ékok berendezésé 
nek a megvételével- (Helyeslés) 

Vitéz S h v o y Kálmán állott most fel szólás-
ra és a következőket mondotta: 

— Nem is akartam felszólalni ebben az ügy-
ben. mert annakidején kiléptem a szabadtéri 
játékok rendezőbizottságából és nem akartam, 
hogy felszólalásomnak 

a Magvar Téka 20 filléres kiadvá-
< nya után téves magyarázatot ad-

janak. 

Most azonban kötelességemnek latrom, hogy 
foglalkozzam a kérdéssel és még kon-
krétabb indítványt tegyek, mint a pol-
gármester ur tett. Legyünk végre tisztában 
azzal, hogy akarunk-e még szabadtéri játéko-
kat rendezni. Erre csak egy felelet van: igen. 
Ebben az esetben pedig igyekeznünk kell ki-
jutni a mostani nehéz helyzetből. 

— Azt hiszem, tisztában kell lenni azzal is 
— folytatta Shvoy Kálmán —, hogy az a ren-
dezőbizottság. amely eddig rendezte a szabad-
téri játékokat, nem igen fog ezután a rende-
zésre vállalkozni. De tekintettel kell lenni a bi 
zottság súlyos helyzetére is, meg kell találni a 
módot arra, hogv ezek az emberek anvagilag ne 
menjenek tönkre. Ha ebből a szem-
pontból nézem a kérdést, az az ál-
láspontom. hogy a szabadtéri játékok ügyével 
nem foglalkozhatunk mindaddig, amig az el-


