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A 
Banner Jánossal szemben 

Csalány Dezsőt választották meg 
muzeumigazgatónak 

A kisgyűlés hétfői ülése 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 

délután ült össze a tőrvényhatósági kisgyűlés dr. 
vitéz Imecs György főispán elnökletével. Az ülés 
iránt nagy volt az érdeklődés, a kisgyűlés! tagok 
csaknem teljes számban megjelentek, ami elég 
feltűnő volt a nagy hőségre való tekintetbe!. A 
nagy meleg miatt nem is a bizottsági teremben 
tartották meg az ülést, hanem a közgyűlési te-
jemben, amely hűvösebb is, tágabb is, szellősebb 
is a bizottsági teremnél. Az érdeklődést nyilván-
valóan a müzeumigazgató-választás keltette fel. 
Móra Ferenc elárvult örökének betöltését ugyanis 
a juniusi kisgyűlés napirendjére tűzték ki. A vá-
lasztás meglepetést hozott. A kisgyűlés többsége 
dr. Csallány Dezső szentesi közigazgatási gya-
kornok mellett foglalt állást, dr. Banner János 
pedig, akit a Nemzeti Muzeum Tanácsa az első 
helyen jelölt, hat szavazattal kisebbsgben ma-
radt. 

A kisgyűlés először a szerdára egybehívott 

közgyűlés napirendjét 

készítette elő. Egyik-másik pontnál kisebb-na-
gyobb vita keletkezett, de a polgármester napí-
rendtervezetét a kisgyűlés lényegesebb változta-
tás nélkül elfogadta. Az előkészítéssel közel más-
félóra telt el, félhat órakor kezdte meg a kis-
gyűlés saját napirend jének tárgyalását. 

Először a kisebb közszállitásokra tartott ver-
senytárgyalások eredményét bírálták el és hagy-
ták jóvá. Közben dr. vitéz Imecs György- fő-
ispán megváltoztatta a tárgyalás sorrendjét is. 
Arra való hivatkozással, hogy a kisgyülésí tagok 
jelentékeny része csak azért jött fel, hogy lead-
hassa szavazatát 

a muzeumigazgató-választáson, 

a napirend hetvenedik pontjaként felveti \álasztást 
előre hozta és a közszállitások után tűzte ki tár-
gyalásra. 

Az előzményeket dr. Pálfy György tb. tanács-
nok ismertette. Bejelentette, hogy a pályázók 
közül a Nemzeti Muzeum Tanácsa a muzeium-
igazgatói állásra első helyen dr. Banner Jánost^ 
a szegedi egyelem rendkívüli tanárát, a második 
helyen dr. Csallány Dezsőt jelölte. A főispán el-
rendelte a névszerinti titkos szavazást. Mielőtt a 
szavazás megkezdődhetett volna, felszólalt dr. 
Grüner István és kérdést intézett az előadóhoz, 
hogy dr. Banner Jánosnak mennyi szolgálali ideje 
van az államnál, hány olyan esztendőt szolgált le, 
amelyet megválasztása esetén a városnak be kell 
majd számítania, amikor nyugdíjigényét megál-
lapítja? 

— Huszonhét év — adta meg a felvilágosí-
tást az előadó. 

— Dr. Banner János esetében be kell szá-
mitaní ezt a huszonhét évet — szólt közbe dr. 
vitéz Shvoy Kálmán. 

Azután megkezdődött a szavazás. A kisgyűlés 
tagjai urnába dobták szavazatukat. Az urnából 
huszonhat szava:at került ki. Az összehajtogatod) 
szavazólapokat! dr. Tóth Béla polgármesterhelyet-
tes bontotta fel és nyújtotta át a főispánnak, aki 
egymásután kilencszer olvasta Csallánv nevét, csak 
tizediknek következett először dr. Banner János 
neve. Végül m :•.! i'ották, hogy 
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Csallány Dezső' 
Banner János 

szavazatot kapó'.!. 
A főispán ezek után Csallány Dezsőt, szótöbb-

séggel megválaszolt muzeumigazgatóvá nyilvá-
nította. 

Kedden és szerdán I Széchenyi Mozi 
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Dr. Csallány Dezső fiatalember, harminchárom 
esztendős. Csallány Gábornak, a szentesi mu-
zeum igazgatójának fia. Archeológiából dokto-
rált, két évig dolgozott gyakornokként a Nemzeti 
Muzeum régészeti osztályában, ott szerezte meg 
a pályázathoz szükséges gyakorlatot. Az utóbbi 
esztendőkben Szentesen, a megyénél szolgált, 
mint közigazgatási gyakornok-

Az igazgatóválasztás után folytatták a napi-
rend tárgyalását. Néhány kisebb jelentőségű ügy 
letárgyalása után a polgármester bumatatta azt 
a kimutatást, amelyet 

az ingyenes, vagy termeszetbeni 
szolgáltatásokért bérbeadott laká-

sokról 

készíttetett. A kimutatás szerint ezaknek a laká-
soknak az évi lakbérértéke 17.800 pengő. A kis-

gülés utasította a polgármestert, hogy a jövő-
n festménybérért csak a kifejezetten műterem 

céljaira épitett lakásokat adja kí a festőművé-
szeknek, az általuk fesménybérért bérelt rendes 
lakásokat pedig, meg üresedésük esetén, készpénz-
bérért adja csak ki. 

Ez az ügy a napirend 16. pontja volt. A 17. 
pont igy szólt: »Jachim Ferenc festőművész ké-
relme lakás kiutalása tárgyában.« Joachim Fe-
renc az egyik városi bérházban megüresedett há-
romszobás lakás kiutalását kérte festmények el-
lenében. Kérelmében hangsúlyozta, hogy abban 
az esetbe«, ha megüresedik egy kétszobás lakás, 
hajlandó lesz abba átköltözni. 

A kisgyűlés az előadói javaslat alapján, egy 
perccel az előbbi határozat kimondása után, egy-
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hangulag elhatározta, hogy telissiti Joaciiini kéré-
sét és kiutalja számára a kért háromszobás lakást 
festmény bér ellenében. 

Tuctomásul vették ezután, hogy a város meg-
vásárolta a Partfürdő Rt. felszierelését 18.000 
pengőért. A polgármester bemutatta a kultusz-
miniszternek azt a leiratát, amely szerint a kül-
területi iskolák építéséhez a miniszter csak kilenc-
venezer pengő államsegélyt folyósít, ezt is csak 
akkor, ha a város ennek az összegnek a keretében 
végrehajtja az építési programot. A leiratot tudo-
másul vette a kisgyűlés. 

Tápai Antal szobrászművész a jánlatot tett a vá-
rosnak, hogy az Újszegedre tervezett! lourdesi 
kápolna szobrait egyévi lakbére ellen éü?«n elké-
szíti. A kisgyűlés elfogadta az ajánlatot. 

A Pusztaszeri Árpád Egyesület 2500 pengő se-
gélyt kért a Pusztaszeren építendő vezérsátor költ-
ségeihez. A kisgyűlés ugy határozott, hogy a kért 
segélyt a jövöévi költségvetésben irányozza maj9 
elő. 

Tísztviselőszabadságolások és uj orvosi okleve-
lek kihirdetése után a kisgyűlés félhét órakor vé-
get ért. 

Teljes győzelmet aratott az ellenzék 
a vasárnapi választáson 

Móraváros másodszor Is dr. Berkes Páli választotta meg törvény-
hatosági bizottsági tagnak 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap tartották meg Móravárosban, a tizenhar-
madik kerületbe,1 a megismételt "örvtnyható-
fági választási. A választási küzdelemben há-
rom lista vett reszt: a Szövetkezett Városi Bal-
pártnak dr. B e r k e s Pál orvos és K o v á c s 
István kisiparos voltak a jelöltjei, két Nep-
lista is futott, az egyiken P e t r i k Antalt és 
T a k á c s Bélát ¡elölték, a másikon a röpira-
tairól jól ismert S c h w a n n János szerepelt 
egyedül. 

A választás iránt a móravárosrészi polgárság 
körében nagy érdeklődés mutatkozott. Reggel 
9 órakor vette kezdetét a szavazás a Katona-
uccai óvodában felállított urnák előtt. A dél-
utáni órákban szavazott le a választók töme-
ge, esti 8 óráig összesen 

1130 szavazatot adtak le. 

Annak ellenére, hogy a jobboldali pártok mint-
egy negyven kocsit és autót állítottak üzembe, 
a Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei kapták 
meg ezúttal is a többséget. 

Nyolc óra után hozzákezdtek a szavazatok 
összeszámolásához és egy óra múlva már is-
meretes volt az eredmény. A leadott 1130 sza-
vazat a következőképen oszlott meg: 

dr. Berkes Pál 474 
Kovács István tfiő 
Petrik Antal 399 
Takács Péla 372 
Schwann János 249 

i 

; Igv 3 tizenharmadik törvén vhatósági kerü-
i leiben ismét dr. B e r k e s Pált választották 
! meg a törvényhatósági bizottság rendes tag-
i jává, Dóttag az ugyancsak balüárti Kovács Ist-

ván lett. A legkevesebb szavazatot a leghan-
kosabb szavú Schwann János kapta. 

A választás után dr. B e r k e s Pál a követ-
kezőket mondotta a Délmagyarországnak: 

— A magunk részéről ebből az ta tanulságot 
vonjuk le, hogy Móravárosban és az egész vá-
rosban nagyszámban vannak olyan emberek, 
akik 

átérzik alkotmányos kötelességü-
ket és nem késlekednek teljesíteni 

azt. 

Ezek azok a szabadlelkü polgárok, akik élnek 
a jogaikkal, mert tudják, hogy ezzel polgár-
társaik és a maguk érdekeit egyaránt szolgál-
ják Különösen jól esik megállapítani ezt a mai 
időkben. 

— Most már, csali pár órával a választások 
után, azonnal megkezdjük az előkészületeket, 
hogy a jóleső bizalomra teljességgel rászol-
gáljunk. Ez a megismételt bizalom arra ösztö-
kél bennünket, hogv még fokozottabb erővel 
szálljunk sikra a külváros problémáinak meg-
oldásáért. A programunk készen áll, szünet 
nélkül követelni fogjuk, hogy oldják meg a 
külvárosi polgárság problémáit. 

L á j e r Dezső párttitkár a választás után az 
alábbiakat mondotta: 

— A Szövetkezett Városi Balpárt intézőbi-
zottsága és elsősorban a szociáldemokrata párl 
ezúton mond hálás köszönetet mindazoknak a 
13-ik kerületi választóknak, akik hűséggel ki-
tartottak jelöltjeink mellett. Hűségüket hűség-
gel hálálják meg a megválasztottak. Ríztató é» 
reménytigérő a jövőre nézve a móravárosi vá-
lasztás eredménvének tanulsága. Még a leg 
utolsó napon sem szűntek meg a ragalmak és 
azzal korteskedtek egyesek ellenünk. hj j^^OOO 


