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R kormányzó autójának 
balesete 

a ceglédi országúton 
A kormányzó sértetlen maradi és 
vonalon folytatta ntfát Kenderesre 

Budapest, junius 27. A kormányzó szom 
baton Budapestről autón utazott Kenderesre 
Cegléd és Abony kőzött az autó első kereke 
defektet kapott, amelynek következtében a ko-
csi ax utszegélyxO kinek rohant. A kormány-
zót haleset nem érte, ugyancsak sértetlen ma-
radt Koós Miklós alezredes, szárnysegéd is. 
Az autóban ülők közül megsérült a kormányzó 
inasa. A kocsit nem lehetett használatba ven-
ni, ezért a kormányzó a közeli vasúti őrház-
nál megvárta a debreceni gyorsot és azon 
folytatta útját Kisújszállásig, ahonnan autón 
ment tovább Kenderesre. Az inast a szolnoki 
kórházban ápolják. 

A kormányzó autóbalesetéről a kővetkező 
hivatalos közlést adták ki: 

•Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyar-
ország kormányzója szombaton Budapestről 
automobilon kenderesi birtokára utazott. Út-
közben Cegléd és Abony kőzött a kanyarodó-
nál a gépkocsi első kerekének gumiabroncsa 
defektust ka/ olt, aminek következtében a gép-
kocsi a : esBt'ST ÁiícOs ulon az ulsieqélyző kő-
nek futott. Az ütődés ereje eltörte a gép-
kocsi kormángkészülékét. A kormány.ót sem-
miféle sérülés nem érte és ugyancsak teljesen 
sértetlen maradt a kíséretében levó Koós Mik-
lós alezredes szárnysegéd ls. A kormányzó-
nak a sofför mellett ülő inasa az odaütő-
déskor előrebukott és felsőajkán kissé meg-
sérült. A kormányzó a közeli vasúti őrházhoz 
ment, amig a debreceni gyorsvonat megérke-
ret. A vonatot megállították és a kormányzó 
kiséretével beszállt a vonatba, ahol egy eíső-
osztályu fülkében helyezkedett el. A kormány-
zó Kisújszállásig utazott, ahol leszállott a vo 
nalról. Útját Kisújszállásról gépkocsin foly-
tatta Kenderesre, ahová szerencsésen megér-
kezett* 

A JŰZMADÁR'-PERBEN 
a törvényszék szerzői jogbltotlás vétsége miatt 60 pengő pénzbüntetésre és 

40 pengő kör megfizetésére ttéfte Oőrőg Sándor színigazgatói 

(A Délmagyarország munkatársától.) 7.Va-
hg Lajos nagysikerű szinmüve, a »Tűzmadár* 
a szegedi bemutató alkalmával — mint em-
lékezetes — hangos bonyodalmakat idézett 
elő. A szerző darab előadási joc*át dr. Marton 
Sándor színpadi kiadóra ruházta, aki viszont 
nem engedte vidéken előadni a darabot ad-
dig, ameddig r. Müvész-Szinház is játsza Bu-
dapesten. Eniek ellenére Görög igazgató meg-
kezdte a darab próbáit és kitűzte a premier 
napját is. Amikor ez a szerző és a kiadó 
tudomására jutott, ugy Zilahy Lajos, mint 
dr. Marton Sándor sürgőm/Heg tiltakoztak Gö-
rögnél az előadás megtartása ellen. Zilahy La-
jos még a polgármestert is felkereste éjnek ide-
jén sürgönyével és arra kérte, hogy akadá-
lyozza meg az előadást. Majd ugyanilyen ké-
relmet intézett a szegedi rendőrséghez is. A 
rendőrség a bírósághoz továbbította a kérel-
met. D*. László Adolf táblabíró foglalkozott 
a zárlati kérelemmel és elutasította alaki 
okokból. Görög Sándor a »Tűzmadár* körüli 
csatát azzal zárta le, bogy a darabot — a 
társulat tagjainak pozíciójára és a nehéz hely-
zetre hivatkozva — előadatta háromszor egy-
másután. 

Dr. Marton Sándor ezekulán szerzői jogbi- ' 
lorlás vétsége mhlt feljelentette Görögöt Az 

érdekes ügyben hétfőn tarloti tárgyalást és 
hozott Ítéletet dr. László táblabíró A biróság 
kihallgatta Görög Sándort, aki előadta, hogy 
a Tüzmadarat ő előtte már majdnem n.tndrn 
vidéki színház bemutatta és ez eller. sohasem 
emelt kifogást sem a szerző, sem a kiadó. 
A szegedi bemutató azért történt meg, min-
den tiltakozás ellenére, mert a társulat tagjai 
presszionálták <5( arra, hogy a sikeres dara-
bot előadja, illetve, hogy a kitűzött premiert 
megtartsa. A darab egyébként sem váltotta 1« 
a hozzája fűzött reményeket, mert az előad 't-
sok bevételei nem hiladták meg a napi re-
zsit 

A biróság tanuként kihallgatta Font/Ó Jó-
zsef zálogházi igazgatót, aki a darab bevite-
léről tett vallomást. A törvényszók ezután ité 
letet hozott, amelyben Görög Sándori szerzői 
jogblorlás vétsége miatt 80 pengő pénzbün-
tetésre, vagy 9 napi fogházra itélte. Köte-
lezte a biróság a szinigazgatót 80 pengő va-
gyoni és nem vagyoni kár megfizetésére, va-
lamint elmarasztalta a 170 pengőt kitevő per-
költségek megfizetésére. Dr. Marton Sándor 
jogi képviselője, dr. Kozma Ede az Ítéletben 
nem nyugodott meg, de fellebbez az Ítélet el-
len Görög Sándor is. 

A rendőrség hivatalos jelentése 
a kommunista szervezkedésről 

Fflssy László „ostentoflv bombamerényleteket" akart rendezni — Ekrazltpatronos 
robbantási terv a szegedi rendőrség detektlvosztályán — Hal gyanúsított a buda-

pesti főkapitányságon 
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CA Délmagi/arország munkatársától.) A 
Délmagyarorsság jelentette a mult hét elején, 
hogy a rendőrség kommunisla szervezkedés 
ügyében indilott nyorrozást Jelentetlük azt 
is, hogy a rendőrség nyomozása szerint a 
szervez'kedők fantasztikus tervekkél foglalkoz-
tak. A szervezkedés vezére Füssy László 33 
éves volt egyetemi hallgató volt, aki azzal a 
tervvel foglalkozott, hogy megalakítja a IV. 
Internacionálét. A rendőrség Füssyn kívül 
még öt embert vett őrizetbe. A szervezkedés-
sel gyanúsítottakat még a mult hét végén fel-
szállította a rendőrség Budapestié. 

A szegedi rendőrség az ügyről hétfőn a kö-
vetkező hivatalos kómmünikét adta ki: 

»A rendőrségnek tudomására ju^tt , hogy 
egy Füssy László nevü, volt egyetemi hallga-
tó, jelenleg könyvügynök szélsőséges irányú 
szervezkedést folytat. Figyelve a szervezke-
dését, megállapítást nyert, hogy Füssy szervez-
kedése az ő elgondolása szerint sem a II., 
sem a III. Internacionálé alapján áll, de 
amely árnyalataiban mégis csak kőzöledik a 
III. Inlernacionáléhoz, és végső célja ennek 
is a jelenlegi rendszer erőszakos megdöntése 
fegyveres forradalom utján. Maga IV. Inter-
nacionálénak nevezi. Ez a szervezkedés a kom-
munizmus véres átmeneteiéiül szerinte abban 
különbözne, hogy az ő elgondolása szerint a 
proletártömegek, csak saját személyük' és ér-
dekeik megvédése végett nyúlnának fegyver-
hez (például ellenforradalom esetén). Céljuk 
eléréséhez tartozna az is, hogy h iditalálmá-
mjo'cat eljuttatnának a szovjet követséghez s 
a jelenlegi társadalom figyelmeztetésére os-
tenja iu bombamerényleteket, demonstrációkat-
hajlanak végre — szeri itük - lehetőleg vér 
nélkül. Szervezkedésükben m:ir annvira men-
tek, ho*y annak gyakorlati keresztülvitelét is 
megkezdték olvképen, hogv- egyrészt összeál-
lították a szükséges teendők főbb pontjait 
másrészt ténylegesen is megakarták kezdeni a 
Keresztül vitelt s ostenlativ merényletek céljá-
ra ekrazi! patront is beszereztek. Ezzel a pat-
ronnal a szegedi rendőrség detektív osztályán 
az előre elkészített és általunk megszerzett 

vázrajz szerint kívánták a robbantást véaro-
hajtani. 

Sikerűit a rendőrségnek az ekraztt patront 
is megszerezni, — folytatja a jelentés — s 
őrizetbe venni mindazon egyéneket, kik a 
szervezkedésben részt vettek. Miután a nyo-
mozás további szálai a fővárosba intettekf 

igy a nyomozás érdekében az összes őrizetbe 
vett egyéneket: Füssy Lászlót, Dinnyés Feren-
cet, Hegedűs Istvánt, Gaál Jánost, Kozéki De-
zsői és Bánfi Ferencet a budapesti főkapi-
tányság volitikai rendészeti osztályának adta 
át. 

A rendőrség tudatában van annaK, — vég-
ződik a rendőrségi jelentés —, hogy Füssy 
László exaltált, nem rendes gondolkodású em-
ber benyomását kelti, szervezkedése, azonban 
kiszámíthatatlan veszélyt hozhatott volna s 
igy kellő időben való lekapcsolása rAéretel-
ban előre nem látható szerencséllenaéntől men-
tette meg a város közönségét.*. 

Ha a merénylőket visszahozzák Sze-
gedre, átadják őket az ügy észségnek, áhol meg-
kezdik részleles kihallgatásukat és djntenek 
további sorsukról. Az egyes gyanúsítottak 
szerepe ügyében még folytatják a nyomozást. 

Értesülésünk szerint elrendelik Füssy László 
elmeállapotának megvizsgálását. 
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