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Az orosz próbamozgósitás 
és a monarchia. 

— Megnyugtató kijelentés. — 

(Saját tudósítónktól.) A Militaerische 
Rundschau vezető helyen foglalkozik a közel 
álló orosz próbamozgósitásról és kifejti, hogy 
u közvéleménynek nem kell nagyon aggódnia 
e miatt. Bár az általános helyzet nem na-
gyon megnyugtató, az orosz hadvezetőség-
nek ez az intézkedése mégis elsősorban a 
katonai oktatás célját szolgálja. 

A hadügyminisztérium lapja utal arra, 
hogy a válság folyamán más államok való-
ságos mozgósítást rendeltek el és azt írja, 
remélhető, hogy az orosz hadügyminiszté-
riumnak ezzel az intézkedésével, legalább 
ebben a pillanatban nincs messzebbmenő 
szándéka. 

A Militaerische Rundschau többek közt 
ezeket irja: 

— Az orosz próbamozgósitás tényleg 
százöt millió rubelbe kerül, azonban nem 
hozható összefüggésbe a politikai helyzet-
tol. Az orosz hadvezetőség már többször 
rendezett ilyen próbamozgósitást, abból a 
réleményből indulva ki, hogy ezek adnak a 
'egtöbb alkalmat arra, hogy a békében tett 
előkészületeket a (kellő módon ellenőrizhes-
sék. Különösen a mozgósítással foglalkozó 
resszortok közreműködésénél 'teremthetnek 

ezek a próbamozgósítások nagy eredményt. 
1912-ben, a nagy válság alkalmával az orosz 
próbamozgósitás nagy terjedelmű volt, 1913-
ban a próbamozgósitás mérve már csökkent. 
Hogy azonban épen az idén olyan nagy költ-
séget fordit Oroszország a próbamozgósitás-
ra, ennek a körülménynek nem kell a köz-
véleményt túlságosan nyugtalanítania. A nem 
egészein megnyugtató általános helyzet da-
cára is az orosz hadvezetőségnek ez az in-
tézkedése — .ha egyáltalában keresztülvitel-
re kerül — elsősorban csupán instrulitiv cé-
loknak szolgál. A kedvező földrajzi és pénz-
ügyi helyzet folytán az orosz hadvezetőség 
megengedheti magának azt, hogy ilyen kato-
nai szempontból tényleg nagyon íostos gya-
korlatot már a mostani általános béke ide-
jén rendezhessen. Remélni le'het azonban, 
hogy az orosz hadügyminisztérium ezen ter-
véhez nem fűződik toválbbmenő szándék. 

Oroszországban különben nagy a né-
met gyűlölet az utóbbi időben. Ma egy péter-
vári jelentés is ezt sejtteti. Pétervárról ugya-
nis ezt a Ihirt közlik: Mivel az állami puska-
porgyárak a hadsereg szükségletét nem tud-
ják kielégítem, mivel másrészt a schlüsszel-
burgi puskaporgyár egy német társaság ke-
zében van és ennek a gyárnak a puskapora 
ellen több kifogást tettek, elhatározták, hogy 
magánvállalatot létesítenek füSttelen puska-
por gyártására. Több orosz lap azt követeli, 
hogy ebből a vállalkozásból zárják ki a né-
met cégeket. 

Februári közgyűlés 
március közepéig. 

— Utcaburkolások és telekügyek a köz-
gyűlés előtt. -

(Saját tudósítónktól.) Szerdán délután 
négy órakor folytatták a februári közgyű-
lést a városatyák élénk érdeklődése mellett. 
A nagy érdeklődés kétségtelenül a fogadal-
mi templom hírhedt ügyének szólt, ez azon-
tan a fogadalmi templom kőfaragó munká-
s a i n a k odaítélése körül támadt vita miatt, 
amely majd egy óra hosszáig tartott, hol-
d r a maradt. 

A Fischer János és Fiai cég íölebbezése 
gyében a közgyűlés többsége a tanács ál-
Spont já ra helyezkedett s igy a munka oda-
Wélése most már véglegesnek tekinthető, ha 
u?yan a közgyűlési határozatot meg nem 
Sebbezi valaki azok közül a városatyák kö-
zöl> akik a munka odaítélését szabálytalan-
j a mondották. Ezt a véleményt különösen 

illich Kálmán támogatta nyomós érvekkel, 
m 'g az árlejtési bizottságot Csernovics Age-
J°r. Jászai Géza, Ottovay István és Tóth Mi-
h % főmérnök védték. Jászai Géza fölösle-
g e s érzékenységgel utasította vissza, amit 
p

€nkisem állított, hogy a bizottság tagjait 
árkolt gyanúsításokkal illették volna azért, 
m e r t egy budapesti cégnek itélte oda a fo-
g a l m i templom kőfaragó munkálatait. 

M A közgyűlésen Bokor Pál helyettes-pol-
5arniester elnökölt. Jegyzők: Taschler En-
Üif ^Jegyző és Rack Lipót aljegyző. A mult 
siti fegyzőkönyvének fölolvasása és hitéle-
fow? u ' tá 'n a közgyűlés áttért a napirend 

y tatólagos tárgyalására. 
te A budapesti .Magyar Keramitgyár aján-
Wu 'nyu ' Ított be Íi városlioe, ameQy szerint 
^ «andó volna az 1914—16. évi kövezési pro-
4 y W ,felvett utcák e g y r w é t , elsősorlxan 

keramit burkolattal ellátni, 
tóó f 0 ^ javasolja, hogy ia közgyűlés adjon 
v J b az ajániLaftcvö gyárnak a pályázat om 
v4n° észvételre. Kószó István .dr. art indit-

hogy előbb végeztessen. a város 
,)(rfoirkolást a gyárral • szakértők meg-

hallgat á&rt után adjon választ, hogy reflek-
tál-e a gyár ajánűatána vagy sem. Pillich 
Kálmán azt .mondja, hogy a keromitburko-
lat az eddigi tapasztalatok szerint imimdenütt 
jónak bizonyult. A .kocsiforgaloin zajtala-
nabb s maga a burkofalt is sokáig tart, Sza-
badkán; Nagykikindán, Hódmezővásárhe-
lyen .már harminc év óta keramittal burkol-
ják a. főbb utvonalakat. Kószó indítványával 
szemtan a tanácsi javaslatot a ján l ja elfoga-
dásra. Papp István Kószó dr. indítványát 
pártolja, majd ördögh Lajos dr. előadó feü-
szólailása után a közgyűlés elfogadta a ta-
nács javaslatát azzal a módosítással., hogy 
az ajánlattevő gyár valamelyik forgalmas 
utcán próbakurkolást tartozik végezni. 

(Első vita a fogadalmi templomról.) 
A Fischer János és Fiai cég a fogadalmi 

templom kőfaragó munkálataira kiirt pályá-
zat ügyében fölebbezett a közgyűléshez, mert 
szabálytalannak véli, hogy a munkát az ár-
lejtési bizottság a budapesti Kráihl-cégnek 
itélte oda. A pályázati feltételek között 
ugyanis szerinte a tanács nem kötötte ki ha-
tározottan, hogy milyen kőanyagot kell a 
vállalkozónak szállítani a munkához. Kéri a 
fölebbező cég a közgyűlést, hogy a tanácsot 
uj pályázat kiírására utasítsa. A tanács a 
fölebbezés elutasítását javasolja. Kószó Ist-
ván kéri a közgyűlést, hogy a tanács javas-
latával szemben a ifölebbezésnek adjon he-
lyet. Becsey Károly dr. pedig azt inditvá-
nyozza, hogy miután a fogadalmi templom 
terveinek az ügye úgyis a közgyűlés napi-
rendjén van, a két ügyet egyesítsék. Cser-
novics Agenor szerint a bizottság teljesen 
szabályszerűen járt el. A Kráhl-cég által be-
mutatott kőanyag mindenképpen megfelelt a 
pályázati föltételeknek. Jászai Géza mint a 
munkát odaítélő bizottság tagja kénytelen 
fölszólalni azért, mert egyes lapokban a köz-
gyűlés egyik-másik tagja a bizottság szak-
értő és nem szakértő tagjait egyaránt burkolt 
gyanúsításokkal illette. A szakértőkre ráfog-
ták, hogy nem értenek az ajánlatok elbírálá-
sához, a nem szakértőket lelkiismeretlenség-
gel vádolták. Kijelenti, hogy ő a legjobb lel-
kiismerete szerint szavazott s akkor is, mint 
mindig, a város érdekeit tartotta szem előtt. 
A burkolt gyanúsításokat tehát a közgyűlés 
szine előtt a leghatározottabban visszauta-
sítja. 

Pillich Kálmán emelkedett szólásra ez-
után: i 

— Inne-onnan negyven esztendeje — 

kezdte, — thogy tagja vagyok a törvény-
hatósági bizottságnak. (Éljenzés.) Mindig a 
város érdekeit tartottam szem előtt s .na-
gyon sajnálom, hogy az előttem való felszó-
lalás bizalmatlanságot hangoztatott, pedig 
meg vagyok gvőződv.e róla, hogv mindany-
nyian, akik itt vagyunk, csak azt akarjuk, 
hogy a város harmincöt év -előtt tett foga-
dalmának eleget tehessen. A templomot szá-
zadokra alkotják, 'tehát nem szabad ezzel a 
kérdéssel olyan könnyedén bánni. 

— Mikor láttam, — folytatta — hogy a 
templombizottság elfogadott egy tervet, a 
mely nem megfelelő, mikor láttam, hogy a 
tervek egészen mások, mint amilyenekre 
szükség van, városöm iránt való szeretetből 
visszautasítottam ezeket a tervekét. Cserno-
vics ur azt mondja, hqgy a bizottság teljesen 
szabályszerűen és jóhiszeműen járt el. Hu 
nekem mérnöki oklevelem volna, nem mer-
nék ilyet állítani. Adatokra hivatkozom, hogy 
mennyire lehet Csernovics ur előadását érté-
kelni. ; 

Csernovics Agenor: Ezután személyes 
kérdésben kérek szót. 

Pillich Kálmán: A pályázatban megálla-
pították a kő minőségét, csak az nem volt 
a pályázatban, hogy a kő milyen fajta le-
gyen? Csernovics a kalázi követ alkalmas-
nak találja. Emlékeztetem a közgyűlést ar-
ra, hogy a szegedi református templom épí-
tése alkalmával is a kalázi kővel volt baj s 
akkor is konstatálták, hogy ez a kő a legko-
miszabb. Nem tudom tehát megérteni, hogy 
a bizottság a haraszti és ilkai köveket miért 
nem tartja jobbaknak a kalázi kőnél? A bi-
zottságnak nem lett .volna szabad eltűrnie a 
Kráhl-cégtől, hogy valódi mintakövek he-
lyett közönséges csiszolt köveket küldjön s 
ezzel mintegy itévedésbe ejtse a bizottság 
tagjait. Indítványozza ezekután, hogy a köz-
gyűlés a felebbezés értelmében hdiározzon 
és mondja ki, hogy a bizottság döntését 
megsemmisíti és utasítja a tanácsot olyan 
értelmű versenytárgyalás kiírására, amely-
nek a keretében csak .haraszti, ilkai és kalázi 
kövekkel lehet pályázni. (Helyeslés.) 

Ottovay István kijelenti, hogy ő is pá-
lyázott a kőfaragómunkálatokra, amelyeket 
nem kapott meg, de megnyugodott az ár-
lejtési bizottság döntésében, mert az sza-
bályszerű volt. Tehát érdektelenül szólatok 
föl — mondotta. 

Pillich Kálmán: Vagyis mégse érdekte-
lenül! 

Ottovay szerint a kő hordképessége nem 
garancia arra, hogy fagyálló is. A fogadal-
mi templomhoz nem annyira nagy hOTdké-
pességü, m'intt inkább fagyálló kő kell. A 
budapesti Kossuth-mauzoleum is ugyanabból 
a kőből készült, mint amilyenből a Kráhl-cég 
akarja megcsinálni a kőfaragó munkákat. A 
tanács javaslatát ajánlja elfogadásra. 

Csernovics Agenor személyes kérdés ci-
mén szólal föl. Pillich őt teljesen félreértette, 
ezt kívánja helyreigazítani azzal a tfölvilá-
gositással, hogy az árlejtési bizottság kész 
adatokat vett át a mérnökségtől s ezek alap-
ján döntött. Tóth Mihály főmérnök a külön-
féle kőanyagokról tájékoztatja a bizottságot 
és azt mondja, hogy a mérnökség is teljesen 
korrektül és szabályszerűen járt el, amikor 
az egyes kőanyagokat felülbírálta. A köz-
gyűlés ezután szavazással döntött és hdtvan-
egy szavazattal harmincnyolc ellenében a ta-
nács javaslatát fogadta él. 

(Egy kis t&vedés.) 

A tápéi komphoz vezető ut kiépítésére 
11604 korona póthitel emgedéHyezését kérte a 
tanács. Pillich Kálmán hozzászólása után a 
közgyűlés a póthitelt engedélyezte. 

Elrendelte a közgyűlés a Fenyő- és Mar-
kovics-utcák légtzeszvilágítással való ellá-
tásét. 

Fein Lajos néhány hónap előtt megvá-
sárolta a várostól a Bihari-utca 10., 12. és 16. 
szám alatt lévő telkeket. Most azonban, visz-
sza akarja adni a városnak, s a tanács be-
mutatja Feinnak a tiszta .itgyészsé* élőtt fett 
azt n nyilatkozatát, amelyben kijelfcntá, bo«v 
a telkak telekkönyvi átruházásához bozzéjá-


