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Teljes leszerelést! 
X genfi orosz delegáció Javaslata: szüntessenek meg 

minden szárazföldi, tengeri és légi haderői. 
Loudon elnök elfogadta az indítványt, majd 

újból megadta a szót Litvinovnak, aki beha-

tóan ismertette az orosz álláspontot a lesze-

relés ügyében. 

" A javaslat követeli 

a szárazföldi, tengeri és légi hadi-
erők lelfes megszüntetéséi. 

A leszerelést fokozatosan négy év alaá vinnék 
keresztül és pedig a többek közt ugy, hogy a 
fegyverben álló haderők minden egyes csapat-
testét feloszlatnák, követeli a javaslat a fegy-
ver- és lőszerkészleteknek, xkdamint a kémiai 
hadiszereknek megsemmisítését, a tengeri és 
légi haderők megszüntetését, az erődök le-
rombolását, ö hadihajók és légi támpontok 
megszüntetését, továbbá u fegyvergyárak üze-
mének beszüntetését. Hajlandónak nyilatko-
zik az orosz kormány arra is, hogy azonnal 
nemzetközi szerzó'dést irjon alá a kémiai és 

| bakteriológiai háború eltiltásáról. 

(Budapesti tudósilónk telejonjelentése.) 
(Genfből jelentik: A leszerelést előkészítő bi-
zottság IV. ülésszakát ma délelőtt nyitotta 
meg Loudon elnök, Hollandia párisi követe. 
A tanácskozásokon elsőizben résztvevő szovjet 
delegációra való tekintettel a genfi rendőrség 
széleskörű biztonsági intézkedéseket tett, egye-
bek közt az üvpgterem környékét, ahol az 
ülést tartják, teljesen elzárták! a kocsi- és auto-
mobilforgalom elől. 

Loudon elnök megnyitójában üdvözölte az 
uj tagokat, különöskép Wilson amerikai fő-
delegátust és az orosz küldöttség tagjait. 

Litvlnov, 
az orosz fődelegátus, biztosította az értekez-
letet arról, hogy az orosz kormány és az orosz 
küldöttség egyetlen oélja, hogy a béke és le-
szerelés érdekében megtegyen minden lehetőt. 
Ezután indítványozta, hogy kezdjék meg a 
vitát az előkészítő munkálatok helyzetéről. 

A Délmagyarorssság 
bűnvádi feljelentést tessz{Devicf> Sándor 

tanár és tettestársai ellen. 
(A Délmagyarország munkatársától.') Az 

egész városban felháborodást keltettek azok 
az események, amelyek kedden játszódtak le 
Szegeden. Mindenütt a legnagyobb felháboro-
dás hangján tárgyalták a történteket, ame-
lyek ismét megzavarták a város nyugalmát. Az 
az atrocitás, amelyet Devich Sándor gimná-
ziumi rajztanár vezetésével fiatalkorú egye-
temi hallgatók kíséreltek meg kedden éjjel a 
Kass-kávéházban Nagy Sándor hírlapíró ellen, 
nem fejeződött be azzal, hogy az erősen fenye-
getett újságíró rendőri fedezettel eltávozott 
a helyiségből, hanem 

a zárórai hangulat keretében 
még folytatódott. 

Az egyetemi ifjak, amikor Nagy Sándor eltá-
vozott a kávéházból, csoportosan utánamen-
tek, majd egy ucca sarkán félórás haditaná-
csot tartottak és azután visszatértek a kávé-
házba, amelynek erősen megfogyatkozott kö-
zönsége még mindig a korábbi események iz-
galmának hatása alatt állott. Az egyetemi hall-
gatók visszaültek régi asztalukhoz. A hangulat 
egyre emelkedett és záróra felé az egyetemis-
ták asztalukhoz hivták a kávéház főpincérét és 
felelősségre vonták, hogy miért értesítette a 
készülő 'atrocitásról a rendőrséget. A főpincér 
tiltakozott az egyetemisták feltevése ellen, ami-
re az egyetemi hallgatók megfenyegették. 

Három órakor, amikor elérkezett a kávé-
ház zárórája, a hangulat már olyan volt, hogy 
a főpincér és a kávéház alkalmazottai nem 
mertek hazamenni. 

Az egyetemi hallgatók elálllák a 
kávéház bejáratát és ott várták 

a pincéreket, 

akik végre is taxit hozattak és azon távoztak 
el az egyetemisták elől. 

Szerdán délelőtt a külső látszat szerint nem 
történt ujabb incidens. A Délmagyarország 
munkatársai azonban? több fenyegető üzenetet 
is kaptak, hogy ne merjenek a nyil-
vánosság előtt mutatkozni, mert az 
egyetemisták az első kínálkozó alka-
lommal pótolják azt, amit kedden éjjel, a 
Kass-kávéházban akaratukon kivül nem te-
hettek meg. A Délmagyarország munkatársai 
nem törődve a fenyegetésekkel, továbbra is 
teljesítették hivatásukat, azonban szükséges-
nek tartották, hogy ezekről a fenyegetésekről 
jelentést tegyenek a rendőrségnek. 

A Délmagyarország néhány munkatársa a 
délutáni órákban megjelent a Kass-kávéház-
ban és mivel a fenyegtések tovább folytatód-
tak, az egyik újságíró telefonon felhívta az 
ügyeletes rendőrtisztet, Gijarmathy János fő-
felügyelőt és bejelentette, hogy több, megfenye-
getett újságíró tartózkodik a kávéházban és 
a fenyegetésekre való hivatkozással preventív 
védelmet kért számukra. 

Gyarmathy János rendőrfőfelügyelő telefon-
ba a következő választ mondta be: 

— Nem áll módomban semmiféle 
intézkedést tenni. Ha tehát történne 
valami, értesítsenek ^ urak tele-

fonon. 

Az újságírók csodálkozva vették tudomásul 
a választ. Eddig ugyanis az volt a közhit, hogy 
a rendőrséget éppen a polgárok testi és va-
gyoni biztonságának preventív megvédelmer 
zésére szervezték meg. 

Pásztor József szerkesztő szerdán ezzel az 
üggyel kapcsolatosan az intézkedésre jogo-
sult hatóságokhoz 

a IcövetKesső beadvánnyal 
fordult: 

Nagyméltóságú gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter urnák, 

Budapest. 
Nagyméltóságú Uram! Mellékelve megkül-

döm a Délmagyarország november 30-iki szá-
mát és a kék ceruzával megjelölt közlemé-
nyekkel kapcsolatosan, illetőleg azok kiegé-
szítéséül a következőket adom elő: 

1. Az egyetemi polgárok ügyében bead-
vánnyal fordultam dr. Rainbold Béla szegedi 

'egyetemi rektorhoz és intervencióját kértem 
dr. Aigner Károly szegedi főispánnak. 2. Devich 

rSándor gimnáziumi tanár ellen fegyelmi' fel-
jelentést lettem a szegedi tankerületi főigaz-
gatóságnál és bűnvádi feljelentést a szegedi ! 
törvényszéknél. Nagyméltóságod í v e i m é t kü- 1 

lönös nyomatékkal' felhívom ez alkalommal, 
hogy Devich tanár az első az országban, aki 
túlhevült egyetemi polyárok sétaterekre és ká-
véháziakra kiszélesített támadási frontját to-
vább épiti. El méltóztatik bizonyára képzelni, 
hogy milyen nyugalommal bizzák gyermekei-
ket a más politikai meggyőződésű szülők az 
ilyen tanárra. Szeged társadalmi békéje, de 
talán sokkal, de sokkal nagyobb társadalmi 
érdekek és értékek védelmében és érdekében 
kérem Nagy méltóságod hatékony intézkedését. 
Kiváló tisztelettel. 

Méltóságos dr. Aigner Károly 
urnák, főispán, Szeged. 

Méltóságos Uram! Hivatkozással a Délmagyar-

ország -november 30-iki számában megjelent és 

ide ige^lékelj; cikkekre, vau. bzerea^éai , M^ljá-. 

ságod részére a kővetkező bejelentéseket tenni 

Méltóságodat a következőkre felkérni: 

1. Kegyeskedjék, mint az államhatalom legtöbb, 

szegedi exponense, mindazokat ac intézkedéseket 

megtenni, illetőleg megtételét elrendelni, amelyek 

alkalmasak annak elhárítására és a megelőzésére, 

hogy az egyetemi ifjak 15—20 tagu csoportja ál-

landóan veszélyeztesse a Délmagyarország munka-

társainak személyes biztonságát és testi épségét, 

2. Ebben az ügyben beadvánnyal fordultunk n 

mai napon dr, Rainbold Béla egyetemi rektor, 

úrhoz, dr. Buócz Béla rendőrfőtanácsos urhoZj' 

dr. Lippay György tankerületi főigazgató urhoa 

és bűnvádi feljelentést tettünk DevlcbSándor gim-

náziumi tanár ellen. Devich Sándor esetéről külön 

bejelentést intéztünk gróf KlebeMmrg Kunö kul-

tuszminiszter úrhoz. 

Meggyőződésünk, hogy Méltóságod ismert ha-

tékony és erélyes fellépése, amellyel mindig visz-

szaszoritani igyekszik a szélsőségeket, huszonnégy 

óra alatt biztosítani tudja részünkre és a várost 

egész lakossága részére a rendet és nyugalmat. 

Kiváló tisztelettel. 

Nagyságos dr. Buócz Bélá rendőr-
főtanácsos urnák, Szeged. 

Mélyen Tisztelt Főtanácsos Urt Mellékeltett 
tisztelettel megküldöm a Délmaffyarország no-
vember 30-iki számát és az abhan foglaltakkal 
kapcsolatosan a következőket fan szerencsém 
közölni: 

A Délmagyarország lapvállalat mély tiszte-
lettel megköszöni azt a figyelmes gondosko-
dást, amellyel kérelmünkre,.olykor kérelmünk 
nélkül is az esetleg ellenünk trfnyuló táma-
dás elhárítására a preventív intézkedéseket 
megtenni szíves volt. Szíves figyelmébe ajánl-
juk Főtanácsos urnák, hogy mintegy 15—2Q 
egyetemi polgár, akik közül néhánynak a ne-
vével is szolgálhatunk, ugy lát síik, be akarja 
váltani azt a fenyegetését, hogy BHínkatársainlt 
közül többeket inzultáljon. Fenyegetett hely-
zetünkben szerkesztőségi határozatból kifolyő-
lag kénytelen vagyok közölni Főtanácsos úr-
ral, hogy semmiféle támadást sem fogunk 
megtorlatlanul hagyni. Mély tisztelettel kénem 
tehát az ügyben eddig szerepelt egyetemi pol-
gárok beidézését és velük szemben minden 
alkalmazható preventív intézkedés megtételét 
Kiváló tisztelettel. 

Méltóságos dr. Rainbold Béla 
egyetemi rektor urnák. Szeged. 

Méltóságos Uram! Mellékelve öirtelettet meg-

küldöm a Délmagyarország szerdai," november! 

30-iki számát. Az abban foglalt és 66k ceruzával 

megjelölt közleményekkel kapcsolaton^ szükséges-

nek tartom felhívni Méltóságod nagjjbecsü figyel, 

mét a kővetkezőkre: 

1, A Délmagyarország szerkesztőaá^e, amennyi-

ben Méltóságod a munkatársaink elten elkövetett 

és kilátásba helyezett inzultusokat Vizsgálat tár-

gyává kívánja tenni, adatokat és neveket bocsájt 

rendelkezésre. Ezeknek az adatoknak és neveknek 

segítségével könnyen megállapítható annak a 

15—20 egyetemi polgárnak a neve, akik együtte-

sen meg akarták támadni egy munkatársunkat, 

továbbá azoknak a neve, akik kedd . este a Kass-

ban kíséreltek meg inzultust egyik munkatársunk 

ellen, 

2, A Kassban megkísérelt inzultus miatt meg-

tesszük a bűnvádi feljelentést mindazok ellen, 

akiknek a nevét sikerült megszereznünk. 

3, Kérjük Méltóságod és az egyetem egész ta-

nári karának közbelépését, mert a Délmagyar-

országot a tiszta fegyverekkel és emelkedett szel-

lemben vivott elvi harcától egyetemi polgárok 

terrorja nem fogja eltéríteni. Zsidó vallású egye-

temi polgárok szerencsétlen kényszer folytán el-

tűrhették, hogy egy ellen többen támadjanak, mi 

azonban ezúton is bejelentjük Méltóságodnak, 

hogy a legkisebb inzultust sem fogjuk eltűrni és 

megtorlatlanul hagyni. 

Nem elemünk a fizikai mérkőzés. Életünk ed-

dig kizárólag szellemi tornában telt. Elv! har-

caink során is mindig vigyáztunk a hang méltó-

ságára, a város és a társafeliai rend békéjére. 


