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n munkásoiimpiász megnyitó 
ünnepe a bécsi stadionban 
Bécs, julius 19 Bécs egy hete hivatalosan meg-

nyitotta 60.000 személyes stadionját, de az igazi 
ünnep csak most kezdődött: most tartják a máso. 
dik munkásolimpiászt. Bécs hatalmas ünnepre ké-
szül, mert a hivatalos munkásvendégek száma 
meghaladja a 80.000-et és Európának minden or-
szága képviselve van Olasz-, Orosz- és Török-
országon kivül. Magyarország is résztvesz a III. 
TnternacionaIe ezen ünnepén 500 kiküldöttel. 

Bécs városa ünnepélyes képet öltött, hiszen 70 000 
szociáldemokrata választó él a városban és 400000 
szervezett munkás dolgozik. Ez a nép gyűlt össze 
szombaton a stadionban. Mert a színjátszók: a 
tömeg, a nézők: a tömeg, a játék tárgya: a 
tömeg. A nézők is énekelnek és benne élnek a já-
tékban a nyugvó nap sugarainál. 

Középkor: a középen levő város.fatorony alján 
vidáman dolgozó iparosok színes kosztümökben. 
Szabó, asztalos, kovács, lakatos. Vigan csengő mun-
ka. A mezőny két oldaláról kaszás parasztok vo-
nulnak be, cseng a munkában a kasza, marok-
szedő leányok ritmusban hajolnak. Vidám dal, 
falusi öröm, csárdásra gyújt a hangszórón köz-
vetített Bécsi Orchester, stilizált magyar ruha és 
a vidám csárdáit hatalmas tapsvihar fogadja. 
Ugyanekkor a stadion másik három sarkából 
spanyol, osztrák, olasz táncosok bukkantak ki. 
Az egész mezőny vidám színes csoporttá alakul. 
De sziréna hasítja át a teret és jön az uj idő: 
a gyári rabszolgaság. 

Az örömös falu átadja helyét a kékzubbonyos 
munkástömegnek és csörgő, zörgő, kattogó gép-
hangok hallatszanak és biüncses mozdulatokkal 
ezrek dolgoznak. És most a gyermeki karok is 
munkában sínylődik. Felül sir a nép, asszo-
nyok a gépek kőzött, éhség. Azután katonaság 
fogja közre a zendülőket és a puskagolyók ropo-
gására az egész tömeg egyetlen jajszó... A katonai 
felügyelet mellett folyó munkát ujabb bir töri 
át; francia zászló hirdeti: Németország elárult 
bennünket, feí védő háborural Amerika int: 
a pénzem! Füstölgő csatamező, üldözött, üldöző 
katonák, gyerekmeberek uniformisban. A csata-
mezők felett fekete hadiözvegyek jajszava, de jön 
újra a munka. Csikorgó gépek kőzött felcsendül 
az uj daí, fellobog a szabadság... Az uj nép 
most ünnepel. Harsonások vezetik a fény és a levegő 
szabad népét. Minden nemzet zászlója ott sora-
kozik mögöttük. Fiataí cserkészek vidám dalókkaí. 
Uj ifjúság tornaruhában; fehérruhás leányok fák-
lyatáncot lejtenek. És a 60.000 néző a feszültség 
végső fokon egy hatalmas i>Barátságl€ kiáltásban 
tőr kit A lenti fáklyás tömeget harsogó aréna 
fogja körül és az egészet megkoronázza a stadion 
tetején a kigyulladó fénygyürü. És efölött orgona-
szerüen játszik a zenekar. Kalapok lekerülnek 
a fejről és a hatvanezer együtt énekel. 

A darabot Róbert Ehrenzweig irta. Érdekessége 
és újsága, hogy nem szimbolikus játék, nem el-
vont dolgok színrevitele, hanem a tömeg története egy 
szalagon, szünet nélkül. Végig zene festi alá, — 
a beszélők egy stúdióban vannak és onnan közve-
títik szavukat hangosan beszélők. A tömeget majd-
nem egészében egy egyesület: a bécsi tornászok 
adták. A darabban a szavalókórus is megkapta a 
helyét. És hatalmas munkát végző rendezője a 
a reinhardti Stephan Hock. 

* 

Bécs most a munkásolimpiász jegyében él. Az 
uccán az idegenek láthatók és hallhatók. A bé-
csiek szinte eltűntek. A munkáslátogatóknak ingyen 
lakás jut. Vezetés a városon át. A komiték meg-
beszélései, amelyen Japán és India kiküldöttei 
is résztvesznek. Itt van Belgiumból Van der Veíde, 
a német parlament elnöke Löbe, Csehszlovákiából 
a szenátus elnöke, Soukup, Angliából Ph. Baker, 
Franiaországból Léon Blum. És a Dunán hajók, 
a pályaudvarokon különvonatok, a városban kül-
földi autóbuszok öntik a magyarokat, belgákat, 
lett€ket, finneket, németeket. 

Ma, vasárnap délelőtt pedig a nemzetek gyere-
keinek kiküldöttei, tízezren vonultak fel üdvöz-
lésre. Csak a 1A éven aluliak. De a menet egy 
óráig tartott A jövő vasárnap százezres tömeg 
tart bucsufelvonulást , 'e.) 

Bz orosz jégtörő elindult 
északsarki expedíciójára 

Moszkva, julius 20 A Malggin jégtörő tegnap 
este elindult sarkvidéki útjára. A jégtörő több 
külföldi utast és orosz, valamint külföldi újság-
írót visz magávaf. A jégtörő tizenkétezer levelet 
szállít, a sarki zónában át fogja adni a Gráf Zep-
pelinnek. A Malygin éjfélkor elhagyta a Fehér-ten-
gert. 

Ha még nem volt, ugy siessen 
egy próbavásárlásra a 

Fehércégiáblás BOROS MIKSA céghez, 
ehol a cég 
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hlhelellen olcsón vásárolhat. 

A közigazgatási birőság érdekes döntése 
egy v!rilista~mandátum ügyében 

Megsemmisítette az igazoló választmány határozatát — Dr. Pártos Ernő továbbra 
is tagja marad a közgyűlésnek 

(A Délmagyarország munkatársátólA leg-
több adót fizető szegedi polgárok névjegyzé-
kének legutóbbi összeállítása alkalmából — 
mint emlékezetes — a törvényhatósági igazoló 
választmány azt állapította meg, hogy őr. 
Pártos Ernő ügyvéd, aki virilis jogon meg-
választott tagja a törvényhatósági bizottság-
nak, nem fizet annyi adót, amennyi virilis 
jogainak gyakorlásához szükséges, szóval ki-
esett a legtöbb adót fizető polgárok listájából. 
Az igazoló választmány ennek alapján meg-
semmisítette dr. Pártos Ernő mandátumát. 

Az igazoló választmány határozatának végre-
hajtására azonban nem kerülhetett a sor, mert 
Pártos az igazoló választmány határozata el-
len panaszt nyújtott be a közigazgatási bíró-
sághoz. 

A közigazgatási biróság most hozott ebben 
az ügyben Ítéletet és azt hétfőn közölte a 
város hatóságával. A közigazgatási biróság Íté-
letében kimondotta, hogy dr. Pártos Ernő I 

birói panaszának helyt ad, az igazoló vá-
lasztmány határozatát megsemmisíti és igy 
érvényben hagyja Pártos Ernő mandátumát. 

A közgiazgatási biróság elvi szempontból 
is érdekes indokolást fűzött az Ítélethez. Az 
igazoló választmány a biróság megállapítása 
szerint helytelenül járt el, amikor dr. Pártos 
Ernő adójához nem számította hozzá dr. Pár-
tos Ernő feleségének adóját. Már pedig a bi-
róság megállapítása szerint dr. Pártos Ernő 
felesége terhére kivetett házadó és községi 
pótadó éppen ugy kétszeresen számítandó a 
panaszos ügyvédi diplomája alapján, mintha 
az adót Pártos Ernő terhére írták volna elő. 
A Pártos Ernőné terhére kivetett adó kétsze-
rese pedig nem csak eléri, de meg is haladja 
azt az adóminimumot, amely szükséges, hogyi 
Pártos Ernő neve benn maradjon a viri-
listák névjegyzékében. Igy pedig mandátuma 
nem semmisíthető meg, az igazoló választmány 
határozata tehát törvényellenes volt. 

17 ezer pengőbe kerülne az országos 
városrendezési tervpályázat 
4 tervpályázat kiírását kedvezőbb időkre halasztja el a város 

CA Délmagyarország munkatársától.) A 
mérnöki hivatal már régóta sürgeti az álta-
lános városrendezés országos tervpályázatának 
kiírását, mivel a város belterületének az a 
része, amely a beépített városrészek és a kör-
töltés között terül el, városrendezési szem-
pontból még teljesen rendezetlen, az uccavona-
lakat nem tűzték ki és igy ott minden terv-
szerűség nélkül folyik az építkezés. A mérnöki 
hivatal felfogása szerint ha sokáig halogatják 
a városrendezés általános terveinek elkészíté-
sét, a probléma napról-napra súlyosabbá vá-
lik a szabálytalan építkezések miatt. Ha pe-
dig egyszer komolyan sor kerül majd ezeknek 
a területeknek városiasitására, a tervszerűtlen 
épületek miatt az leküzdhetetlen, vagy csak ne-
hezen és horribilis költséggel leküzdhető aka-
dályokba fog ütközni. 

Kiszámította a mérnöki hivatal azt ist hogy 
az országos tervpályázat körülbelül tizenhét-
ezer pengőbe kerülne és a város ezért a pén-
zért elsőrendű tervekhez juthatna. A kész 
tervek alapján a jövőben csak a terveknek 
megfelelő építkezéseket és telekmegosztásokat, 
vagy parcellázásokat engedélyezhetnének. 

A polgármesternek annak idején elvileg tet-
szett a mérnöki hivatal előterjesztése, anyagi 
szempontból azoban az volt a kifogása az 
országos tervpályázat kiírása ellen, hogy a 
város a mai súlyos viszonyok kőzött nem költ-
het el erre a célra tizenhétezer pengőt. Ezért 
a polgármester a mérnöki hivatalt arra uta-

sította, hogy a városrendezés általános ter-
véit készítse el — házilag, költség- és pá-
lyázatmentesen. 

Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, a 
mérnöki hivatal vezetője most terjedelmes elő-
terjesztést intézett az ügyben a polgármester-
hez. Kéri, hogy a polgármester változtassa 
meg eredeti határozatát és rendelje el az or-
szágos tervpályázat kiírását, mert a mérnöki 
hivatal a legjobb akarat mellett sem készíthet 
házilag olyan kifogástalan városrendezési ter-
veket, mint amilyeneket az országos tervpá-
lyázat biztositana a város számára. Hivatko-
zik arra, hogy legutóbb Zágráb város nem is 
országos, hanem nemzetközi tervpályázat ut-
ján készíttette el városrendezési terveit. A 
qaodern német és angol városok nemcsak a 
hazai szakembereket, hanem a neves külföldie-
ket is bevonják az ilyen városrendezési prob-
lémák megoldási munkálatába. 

A városra az országos tervpályázat tulajdon-
képen nem is jelentene számottevő költséget, 
mert az a tizenhétezer pengő, amelyre momen-
tán szükség lenne, visszatérülne a város pénz-
tárába azokból az engedélydijakból, amelyeket 
a rendezendő területek tulajdonosai fizetnének 
a telekmegosztási és a parcellázási engedélye-
kért. A várost igy csak a tizenhétezer pengő 
kamatai terhelnék addig, amig az engedély-. 
dijak be nem folynának. Hivatkozik Berzen-
czey előterjesztésében arra is, hogy a belügy-
miniszter rendelete kategórikusan utasítja a 
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