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Henderson Prágában 
Prága, julius 19. H e n d e r s o n, a leszere-

lési értekezlet elnöke szerdán délben a berlini 
gyorsvonattal Prágába érkezett. A pályaudva-
ron Benes külügyminiszter is megjelent üdvöz-
lésére. 

Henderson londoni tanácskozásai és a ve-
zető párisi, római és berlini államférfiakkal 
folytatott eszmecseréi után Benest, mint a 
konferencia főelőadóját, tájékoztatja eddigi ta-
nácskozásairól és megbeszéli vele a leszerelési 
értekezlet munkálatainak további intézését 
Henderson Benessel két tanácskozást folytatott, 
az elsőt nyomban megérkezése után, a máso-
dikat estefelé a külügyminisztériumban. Eze-
ken a tanácskozásokon a leszerelés kérdését be-
hatóan megvitatták. Henderson az éjszakát 
Prágában tölti és csütörtökön délután Mün-
chenbe, onnan Párisba utazik. 

Párisból jelentik: Félhivatalos német helyen 
ki jelentették, hogy Henderson és a német kor-
mány tagjai között folytatott tárgyalások során 
nem volt szó Hitler ésDaladier találkozásának 
a kérdéséről, amelyet Henderson csak az új-
ságírók és politikusok legszűkebb köre előtt ve-
tett fel. Hitler jelenleg nem tartózkodik Berlin-
ben, ugv hogy Henderson csak Prágából való 
visszatérése után találkozik vele Münchenben. 

Anarchista szervezetet 
lepleztek le Rómában 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ró-
mából jelentik: Nagy feltűnést keltő letartóz-
tatások történtek az utóbbi napokban Olasz-
országban. A rendőrség egy anarchista szerve-
zetet leplezett le, amelynek vezére C a p u n a 
hírhedt olasz anarchista, aki hamis útlevéllel 
tért vissza Olaszországba. Capunát Livorno-
ban tartóztatták le, két társát Rómában fog-
ták el. 

Trockif Franciaországban 
Istambul, julius 19. Jól értesült körökben 

híre jár, hogy T r o c k i j a francia kormánytól 
engedélyt kapott arra, hogy tartósan Francia-
országban telepedjék le. 

Trockij már több, mint két éve egy Konstan-
tinápoly melletti szigeten él száműzetésben és 
egyetlen állam sem volt hajlandó beutazási en-
gedélyt adni számára. Most azután a francia 
kormány hosszadalmas tárgyalások után, meg-
engedte a volt népbiztosnak, hogv Délfrancia-
országban telepedjék le azzal a feltétellel, hogy 
tartózkodik minden politikától. Trockij szer-
dán családjával elindult Marseille felé. 

Nem sikerüli 
a zöldhagyma-export 

A íermelők aggodalmai a szindikátussal 
kapcsolatosan 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) A 
makói hagymaszindikátus már hetekkel ez-
előtt megkezdte munkáját, a zöldhagyma ex-
portszezonjának a derekán vagyunk es amig 
máskor ebben az időben már jonéhányszáz va-
gon hagymát vettek fel a külföldi piacok, ad-
dig ma álig néhány vagon mintaszállitmányt 
tudott a szindikátus exportálni. Ennek a hely-
zetnek az a magyarázata, hogy a német piacon 
7 márkáért adjak az egyiptomi hagymát és 
ugyanakkor a makói hagymának csak az ex-
portköltsége — a 4 márkás vám folytán — eléri 
a 9 márkát. A közeljövőben sem varható javu-
lás, mert a német korai hagymák is szedhetők 
már és ennek a hagymának az ára természete-
sen még az egyiptomi hagymáénál is alacso-
nyabb. 

Mivel a szindikátus nem szállíthat, nem is 
vásárol a makói piacon, a termelők emiatt a 
legnagyobb elkeseredéssel tárgyalják a helyze-
tet. A "termelők egyesületének elnöke, dr. K o-
v á c s Károly a Délmagyarország makói mun-
katársa előtt tett nyilatkozatában a következő-
ket mondotta: 

— Aggodalommal nézünk az értékesítés le-
hetőségei elé, de nem csüggedünk. A szindiká-
tussal kapcsolatosan az egyesület vezetősége ki-
tart azon cél mellett, hogy elsősorban a terme-
lés érdekeit akarja megvédeni mindenkivel 
szemben. Ha ez sikerül a szindikátussal kar-
öltve, ugy elérte célját, ha nem, ugy levonja a 
konzekvenciákat. 

Egy jó barát, 
u 
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Fellángol a japán-kínai fyáboru 
Tokió, julius 19. A hadügyminiszter u j értel-

mű közleményeket helyez el, hogy a kinái kor-
mány az utóbbi időben több olyan intézkedést 
tett, amelyek beleütköznek a japán-kínai fegy-
verszünet egyezményébe. Ezek az intézkedések 
veszélyeztetik a távol keleti békét és u j feszült-
séget hoznak a távol keleti helyzetbe. Ha a kí-
nai kormány japán érdekeit sérti, akkor Japán 
kénytelen lesz újra megkezdeni a katonai mű-
veleteket Kina eilen. 

További jelentés szerint az illetékes japán 
hivatalos körök, a japán vezérkar és az admi-
ralitás főnöke megtették a szükséges intézke-
déseket a kinai-japán érdekek és a rend vé-
delmére. 

Az erre vonatkozó japán hivatalos nyilatko-
zatok nagy feltűnést keltenek a fővárosban. 
Mindenki a kínai háború u j fellángolását várja. 

Tokióban ugy tudják, hogy a béke felbontá-
sának veszedelme ezúttal Feng tábornok ré-
széről fenyeget, akinek elhatározott szándéka 
Mandsuriát visszafoglalni. 

Nankingban, a hivatalos kormány székhe-
lyén, ahol ragaszkodni akarnak a nagynehezen 
elért fegyverszünethez, Feng akcióját nagy ag-
godalommal kisérik. A nankingi kormánynak 
azonban semmi befolyása nincs Fengre, aki 
már megindította csapatait. Attól tartanak, 
hogy küszöbön áll a japán-kinai ellenségeske-
dések feléledése. 

Sanghai, julius 19. Jehol tartományban fel-
kelés tört ki a japánok ellen. Körülbelül kétezer 
főnyi csapat Huszin környékén megtámadta a 
japánokat. Csarján városát kinai handák fe-
nyegetik. A városban tegnap kihirdették az 
ostromállapotot 

Royalista összeesküvést lepleztek le 
Görögországban 

Athén, julius 19. A rendőrség messze szét-
ágazó venizelista összeesküvést leplezett le, 
amelyben főleg a szalonikii helyőrség tisztjei 
vettek részt. Az összeesküvők vezére Cervat ez-
redes volt, aki Pangalosz tábornok puccsában 
vitt vezetőszerepet. Az összeesküvést egy levél 
leplezte le, amelyet az athéni helyőrség egyik 
őrnagya küldött egy szenátor közvetítésével 
Cervat ezredesnek Szalonikiba. A . szalonikii 
rendőrségnek sikerült elfognia a levelet, amely-
nek alapján kiderült, hogy a szalonikii helyőr-
ség tisztikarában milyen nagy mértékben el-
terjedt az összeesküvés. A szalonikii rendőrség 
jelentésére Caldarisz miniszterelnök utasította 
a belügyminisztériumot Cervat ezredes azon-

nali letartóztatására. 
Az ezredest este fogták el, amint éppen kilé-* 

pett feleségével lakása kapujából. A szerda reg-
geli lapok Caldarisz miniszterelnök nyilatko-
zatát közlik, amelyben azt állítja, hogy nem 
szabad nagy jelentőséget tulajdonítani a „pro-
fesszionista tiszti összeesküvők" akciójának. A 
kormány mindenesetre a legerélyesebb eszkö-
zökkel lép fel a lázadókkal szemben. A tiszti-
kar körében a royalisták egyre nagyobb befo-
lyást szereznek és a royalista párt vezetői már 
hetek óta tapogatódzó lépéseket tesznek az el-
sősorban érdekelt idegen kormányoknál, váj-
jon milyen álláspontot foglalnának el egy res-
tauráció esetében. 

PER A HOZOMÁNYÉRT 
ÉS A NYOLCHÓNAPOS HATÁRIDŐ 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nem-
régiben érdekes polgári pert tárgyalt a sze-
gedi törvényszéken dr. Kelemen László tör-
vényszéki bíró. A keresetet egy válófélben lé-
vő fiatalasszony adta be apósa, illetve anyósa 
ellen és keresetében 60 ezer pengő hozpmányá-
nak visszafizetésére kcrte kötelezni őket. A 
pernek érdekes előzményei voltak. Egy ismert 
szegedi fiatalember két évvel ezelőtt feleségül 
vett egy vidéki urileányt, aki 60 ezer pengő 
hozományt kapott szüleitől. A fiatalok nem 
sokkal később különváltak, az asszony vissza-
költözött szüleihez és megindította a pert ho-
zományáért. 

Keresetében azzal érvelt, hogy férje szülei 
arra vállalkoztak, hogy szegedi csaladi házu-
kat fele-fele részben reá, iHetve férjére íratják. 
Miután ez nem történt meg, de egyébként is kü-
lönváltak és a válóper is megindult, a fiatal-
asszony visszakövetelte a hozományt. A per 
folyamata alatt a felperes kereseti igényét 34 
ezer pengőre szállította le. A törvényszék a 
mult év október 15-én Ítéletet hozott, amelyben 
kötelezte az alpereseket a 34 ezer pengő tőke 
és ennek kamatainak megfizetésére, az ítélet 
jogerőre való emelkedése után nyolc hónapra. 
A bíróság a nyolchónapos terminust a közis-
merten rossz gazdasági viszonyokkal és a hi-
telkrizissel indokolta meg. 

A felperes fiatalasszony az ítélet ellen fel-

lebbezést jelentett be és így az ügv a szegedi 
tábla elé került. Junius elején a fiatalasszony 
beadványt r>vujtott be a táblához és az első-
fokú ítélet ellen oeadott fellebbezését vissza-
vonta, egyúttal a 34 ezer pengő erejéig végre-
hajtást kért. A törvényszék 'téletétől kezdve 
ugyanis jun ius 15-ig lejárt a nyolc hónap 
és a felperes azzal érvel, hogy a nyolc hónapot 
október 15-ikétől kezdve kell számítani. A tör-
vényszék nemsokára határozni fog a végre-
hajtás elrendelése ügyében. A törvényszéknek 
keil eldöntenie azt a kérdést, hogy mikortól 
kell számítani a terminust. Akkor-e, amikor az 
elsőlöku ítéletet kihirdették, vagy akkor, ami-
kor a felperes a fellebbezését visszavonta. Az 
utóbbi esetben a felperesnek még nyolc hóna-
pig kell várnia a végrehajtással. 

Evesősök! 
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