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Csongrádon és Kecelen 
100 EZER PENGŐVEL NAGYOBB 

borközrakíáraí építenek, 
Szegeden 

A jövő héten megkezdik az építkezést 
(.1 Délmagyarorszdg munkatársától.) Beszámolt 

arról a Délmagyarország, hogy a borközraktárak 
építésére a múlt héten szükkörü versenytárgyalást 
tartott a földművelésügyi minisztérium. Az öt bor-
közraktár építésére husz vállalkozó pályázott, a 
szegedi borpinee éoitésére hat vállalkozó adta be 
ajánlatát. A napokban' négy borközraktár építésé-
nek vállalatba adásáról megtörtént a döntés, igy 
a szegedi borpinee építésével a legolcsóbb aján-
lattévőt: Müller Antalt bizta meg a minisztérium 
110.291 pengős összeggel. 

A szabads'á lási horközoinoe éoitését Radó 
Sándorra bizták 123.092 pengős végösszeggel, a 
csongrádi pince építésével Hatvani Jánost bizták 
meg 209.991 pengős, a keceli pince építését Te-
leki és társára bizták 201.443 pengős vállalati ösz-
szeggel. Értesülésünk szerint ezen a héten meg-
történik a döntés a kecskeméti, nagykőrösi, bács-
almási, izsáki és jászberényi borközraktárak éüi-
tésének vállalatbaadásáról is. 

Az eddig vállalatba adott négy borközraktár 
közül a szegedi felépítése kerül a legkevesebbe, 
110.900 pengőbe. A szabadszállási borközraktár 
13.000 pengővel kerül többe, ott is tizezer hekto-
literes befogadóképességű borpincét építenek. A 
keceli húszezer hektoliteres befogadóképességű 
borpince építése ki'encvenezer pengővel kerül töb-
be, mint a szegedi, a csongrádinak pedig kereken 
százezer pengővel nagyobb az építési költsége, 
mint a szegedinek. 

A borpince építése ügyében hétfőn délután a 
kisvasút állomás mögötti területen helyszíni szem-
lét tartottak, a város hatósága részéről megjelent 
dr. Csonka gazdasági tanácsnok, a Szegedi Gaz-
dasági Egyesület képviseletében dr. Ilunyadi-Vas 
Gergely országgyűlési képviselő. A helyszíni szemle 
eredményét feltsr"''esMik a földmű e'ésügvi minisz-
tériumba. Információnk szerint a legközelebbi na-
pokban megtörténik az intézkedés az építkezés 
megkezdéséről. 

Belgrádban gumibottal fértek siet 
a konkordátum ellen tüntető tömeget 

Belgrád, julius 19. A konkordátum tárgya-
lása során rendkívüli események példátlan 
gyorsasággal következnek be. A kormány be-
t illót la azt a körmenetet, amelyet a papok hét-
főn délután 5 órára hirdettek a nagybeteg 
B a r n a b á s patriarcha felgyógyulásáért A 

betiltás indoka az volt, hogy a kommunisták 
ezaíkalomra zavargást készítettek elő. 

Délután 5 órakor rendőri tilalom ellenére 
rengeteg ember gyülekezett az uccákon. a be-
tiltott körmenetre az egyház is elküldötfp pap-
jai*. A teljes készültség nyomban megkezdte 
az ezrekre menő tömeg feloszlatását. 

A helyzet egyre fenyegetőbb lett, a tömog 
semmik-épen sem akart engedelmeskedni, a 
kivonult rendőrség kénytelen volt erősítést 
kérni. Amikor a tömeg többszöri felszólításra 
sem oszlott szét, a rendőrök gumibottal tá-

madtak a tüntetőkre. A rendőrök a papokat 
erőszakkal autókba ültették és elszállították, 
hogy ilv módon elejét vegyék a további ellen-
állásnak. 

A rendőrség Erélyes közbelépése nem soka* 
javított a helyzeten, mert a rossz időjárás da-
cára a késő esti órákban még mindig nagy 
tömeg hullámzik az uccákon. 

A zavargásokról a belgrádi miniszterelnök -
ségi sajtóiroda a következő hivatalos jelen-
tést adta ki: 

— Délután 5 és 6 óra között mintegy 200 fő 
nyi kommunista rendzavarást kísérelt meg. A 
rendőrség a tüntető csoportot kiszorította a 
kőrútra. A hivatalos közlemény hangsúlvozza, 
hogy azok a birok, amelyek uooai csatározá-
sokról szólnak, szemenszedett valótlanságok. 

Toyább tart 
az építőmunkások sztrájkja 

Nem vezettek eredményre a hétfői tárgyalások — Az építőmunkások 
a Dóm-téri építkezésekre felfüggesztették a sztrájkot 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
építőmunkások sztrájkja szombat reggel óta vál-
tozatlanul tart, a munkásoknak még hétfőn sem 
sikerül a bérmozgalmat eredménnyel befejezniük, 
lások állandóan folynak, a munkásság körében 
a helyzet meglehetősen bizakodó, remélik, hogy 
sikerül a be,mozgalmat eredménnyel bbefejezniök. 

A sztrájkoló építőipari munkások vasárnap dél-
után az Építőmunkások Otthona Fodor-uccai he-
lyiségének udvarán nagygyűlést tartottak, amelyen 
részleíesen megvitatták a helyzetet. A nagygyűlé-
sen budapesti kiküldött is felszólalt. A helyzet 
mindenütt nyugodt, a munkásság példás fegyel-
mezettséggel folytatja a bérharcot. Remélhetőleg 
a legközelebbi órákban sikerül a kérdést közmeg-
elégedésre megoldani és ezesetben újra megindul-
hat a munka a szegedi építkezéseknél. 

Aggodalommal követték illetékes körökben aZ 
általános épitőniunkás sztrájkkal kapcsolatos ese-
ményeket a dómtéri játékok miatt is- Amint isme-
retes, készen áll a szabadtéri játékok tribünje — 
csak az utolsó elrendezéseket és beosztásokat vég-
zik —, majdnem teljesen készen van a színpadi 
építmény is, a legutolsó napokban a templomi 
előtt emelt huszméíeres tornyokat építették a ve-
títővászon szerkezeti részére, valamint a tornyo-
kat összekötő széles ivet. Már csak az utolsó 
munka volt hát a, hogy minden elkészüljön, köz-
ben pedig 15-e óta napról-napra folytatják az éj-
szakai próbákat a műsoron s-e-e-lő da-abokra, 
amikor szombaton a sztrájk határozatára való 
tekintettel a dómtéri épilkezéscknél is beszüntet-
ték a munkát. 

A munka abbahagyása kelleme.lenül érintette a 

játékok vezetőségét, mert a sztrájk elhúzódásai 
esetén tartani lehetett attól, hogy kellő időre neuiV 
fejezik be a munkát és igy nem lesz megfelelő al-
kalom arra, hogy az uj szerkezeteket beállítsák és 
a főpróbákat zavartalanul lefolytassák. A játékok 
adminisztratív vezetősége hétfőn reggel érintke-
zésbe lépett a munkások képviselőivel, feltárta a 
helyzetet és rámutatott azokra az elsőrendű fon* 
tosságu szempontokra, amelyek a szegedi játé-
kok zavartalanságát kívánják. 

A munkások képviselői ezután megbeszélést 
tartottak és elhatározták, hogy teljes mértékben 
átérezve a szabadéri játékok kulturális és idegen-
forgalmi jelentőségét, valamint felismerve Szegeti 
elsőrendű érdekeit, a dómtéri épitkeáésekre fel-
függesztik határozatukat, illetve megszüntetik a 
sztrájkot és hajlandók azonnal jelentkezni az áll-
ványokon és fennakadás nélkül• gyors tempóbein 
folytatni a munkát. A munkások határozatára a 
játékok vezetősége azzal felelt, hogy nem várva 
be a közvetítő tárgyalások eredményét, a Dóm-
téren dolgozó ácsok részérc elfogadja a kívánt 
budapesti, illetve pécsi mun'xtbéreket.' Ezek sze-
rint hétfőn délután már tovább folyt a Tnunka és 
az ácsmunkások az eddigi átlagos 56 fillér óra* 
bér helyett hétfőtől kezdve 64 fillért kapnak, 

Bérmozgalom 
egy lakatosárugyárban 
Hétfőn ujabb bérmozgalom Indult a szegedi 

munkafronton. Arról van szó ugyanis, hogy a2 
egyik nagy szegedi lakatosárugyár munkásai kezű-
tek bémiozgalmat. Hétfőn este ebben, az ügyben 
a vasipari munkások gyűlést tartottak a Munkás-
otthonban és ott tárgyalták meg a kérdést. A 
gyárban nemrégiben volt már egy bérmozgalom, 
az azonban nem járt eredménnyel, ezért kezdőd-
tek meg ismét a tárgyalások. 

Német diákok 
és a kereszt 

Budapest, julius 19. Az Egyesült Kciesz-
ténypárt vidéki üléseit vasárnap fejezte be 
Csobánkán. A szónokok éleshangu beszédek-
ben foglaltak állást a szélsőséges mozgalmak 
ellen. Az egyik szónok, K e r n Aurél, nyugal-
mazott törvényszéki biró beszédében bejelen-
tette. hogy nemrégen néhány németországi 
egyetemi hallgatót szállásoltak el a budai Szt ut 
Imre kollégiumban. A német i f jak a vendég-
látást azzal viszonozták, hogy amikor eltávoz-
tak, a falról leszedték a kereszteket és az ágv 
alá dobták. 

— Nekünk nincs szükségünk — fejezte be 
beszédét Kern Aurél — ilyen „kereszténynek * 
nevezett politikára. 

Az ügyben a kollégium vezetősége kijelen-
tette, hogy az esetet kivizsgálta. Á keresztet 
az egyik német egyetemi hallgató levette a 
falról és az éjjeli szekrényre telte. A német 
egyetemi hallgató kijelentette — a kollégium 
vezetősége szerint —, hogy cselekedetében sem-
miféle tendencia nem vezette; ő csak — meg-
nézte a keresztet. 

— Tekintettel arra — mondották a kollé-
giumban —, hogy a diák kijelentette a kereszt 
ievételében tendencia nem vezette, az ügyel 
lezárták. 

—0o0— 

Salminen megdöntötte 
Nurmi világrekordját 

Helsinki, julius 19. Louvolában vasárnap al-
lélikai versenyt rendezlek, amelyen a finn 
Sa 1 mi n e n a 10 ezer méteres síkfutásban uj 
világrekordot állitolt fel 30:05.5 kitűnő idővel. 
A régi világrekordot N u r m i tartotta. 

JZCcnenyl Moz.l K o d d o a uto l jára 
Kdt Ai .ánl repríz sláger t 
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Ezt iringelézl 
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