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Megegyezés a magyar és román 
államvasutak között. 

Brassó, március 2. Amint beavatott hely-

ről értesülünk, a központi hatalmak által 

Romániában vásárolt és még ezután vásáro-

landó nagymennyiségű termény szállítása le-

bonyolításának könnyitése céljából a ma-

gyar és román államvasutak között meg-
egyezés jött létre, amely szerint március el-

sejétől 'kezdve a römán teherkocsiik a hatá-

ron innen, a határhoz legközelebb fekvő ma-
gyar állomásokon rakodhatnak ki. 

Predeál, március 2. A kormányhoz kö-

zelálló lapok jelentése szerint a központi ha-

talmaknak eladandó 100.000 vaggon romá-

niai termény megvásárlására vonatkozó szer-

ződést a napokban aláirják. Bibicescu, a ro-

mán nemzeti bank kormányzója most dolgo-

zik a fizetési feltételek megállapításán. 

Az antant megszünteti diplomáciai 
képviseletét Albániában és Monte-

negróban. 

Genf, március 2. Parisból jelentik, hogy 

a négyes szövetségbe tartozó államok, Itália 
kivételével, elhatározták, hogy az Albániában 

s a montenegrói kormánynál akkreditált dip-
lomáciai és konzulátusi képviseleteiket meg-
szüntetik. 

Amerika várja a további német közlést. 

Washington, március 2. (Reuter.) A ka-

binet tanácskozásán a német emlékirattal 

foglalkoztak. Elhatározták, hogy megvárják 
a további közléseket, amelyek Berlinből uton 

vannak és amelyek azokra az állítólagos in-

strukciókra vonatkoznak, amelyéket az angol 

kereskedelmi hajóknak a .tengeralattjárók 

megtámadása végett adtak. 

Az olaszok partraszállása 
a Sunda-öbölben. 

Zürich, március 2. A thameai olasz kö-

vetség megerősíti azt a hirt, hogy a Suda-

öbölben olasz, illetve antant-csapatokat fog-

nak partraszállitani. Az ott levő törzsek kö-

zött emiatt nagy az izglom. Valószínűleg ko-

moly összeütközésekre került majd a sor, a 

mi Görögországban is visszahatást fog kel-

teni. -.r 

Az antant gazdasági konferenciája. 

Genf, március 2. Párisi távirat jelenti, 

a szövetségesek riagy haditanácsát va-

lószínűen korábban fogják 'megtartani. A ta-

nácskozáson Olaszországot Tittoni és Porro 
tábornok, a vezérkari főnök helyettese, Ang-

liát Bryce, lord Derby és Asquith, Belgiumot 

Vandervelde hadügyminiszter és Brocouville 
miniszterelnök, végül Franciaországot Gű/W-
eni, Joffre és Briand fogja képviselni. 

Az antant haditanácsa összeül. 

Rotterdam, március 2. (Reuter.) Bonar 

l-aw a kereskedelmi kamarák képviselői előtt 

beszédet mondott, amelyben közölte, hogy 

előkészületek történnek a szövetségeseknek 

egy Parisban tartandó gazdasági konferen-

ciájára. A konferencia arról fog tanácskozni, 
vaijon lehetséges-e a szövetségesek gazdasá-

si erejét a háború folytatása során jobban ki-

használnia. Azt is megvitatnák, hogy mi tör-
ténjék a háború után. 

Elkészült a közélelmezési üzem 
1915. évi zárszámadása. 

A közélelmezés uj szervezete. 

(Saját tudósítónktól.) A iközéielmezés bo-
nyodalmas ügye kezd kibogozódni és ha a 
hatóság gyorsabb és erélyesebb intézkedé-
sekre határozza el magát, a sokat emlegetett 
bajok és visszásságok rövidesen lekerülhet-
nek a napirendről. Csütörtökön két olyan for-
dulat is történt ebben az ügyben, ami ezt az 
üdvös célt szolgálja. Az egyik, hogy a pol-
gármester a közélelmezési üzem vezetésével 
Balogh Károly tanácsnokot bizta meg, a má-
sik, hogy a közélelmezési üzem végleges és 
teljes számadásai a tanács elé kerültek. 

Balogh Károly — eddigi értesülésünk 
szerint — kereskedelmi szervezetet fog adni 
az üzemnek. Lesz például állandó könyvelő-
je, raktárnoka, levelezője. A itanács a városi 
tisztviselők sorából dr. Tóth Béla jegyzőt, a 
segédgazdászt, egy számvevőt és két írnokot 
osztott be melléje. A dolog elég biztatóan in-
dul-és az ügy bizonyára távolról sem vert 
volna akkora hullámokat, mint amekkorákat 
vert, hla a polgármester mindijárt eleinte haj-
landó lett volna reformokra. Balogh taná-
csost erőskezű embernek ismerjük, akinek sok 
érzéke van a reális dolgok iránt. Bizonyára 
okulni is fog az eddigi tanulságokon. Uj mun-
kakörének betöltése elé bizalommal nézhet a 
közönség. 

A közélelmezési üzem 1915. évi száma-
dásai elkészültek, azokat Scultéty Sándor 
főszámvevő beterjesztette a tanácsihoz. A 
pénzügyi bizottság március 11-én foglalkozik 
a dologgal, az ülésre meghívják Pásztor Jó-
zsef és dr. Gerle Imre törvényhatósági bi-
zottsági tagókat. A közélelmezési üzem 1915. 
évi zárszámadásának fontosabb tételei a kö-
vetkezők : 

'Március 28-tól j.ulius il2-ig vásároltak 
összesen 3348.04 mázsa burgonyát 40197.93 
koronáért, a vasúti, szállítási 'és egyéb költ-
ségek kitettek 4944.37 koronát, az összes költ-
ség tehát 45142.30 korona. (Eladtak 1745.85 
mázsa burgonyát 112—,18 'filléres kilónkénti 
egységáiért, az eladási ár alapján be kellett 
volna folyni 47.724.35 koronának, ezzel szem-
ben befolyt 24968.97 korona. Hiány a súly-
ban 1602.19 mázsa, a veszteség '20.173.33 ko-
rona. A burgonyáiból 697.2 mázsát a polgár-
mester rendelt, a többit a tanács. Az indo-
kolás igy szól: 

— A burgonyánál előállott veszteségek 
a burgonya nagymérvű beszerzése, a keres-
let hiánya, nemkülönben az uj burgonyának 
korai piacra hozatala idézte elő. A bánatban 
termelt uj burgonya a háború előtti időkben 
külföldre szállíttatott. A szállítási nehézsé-
geik miatt azonban a közeli nagy városokat, 
igy a szegedi piacot is szokott időnél koráb-
ban ellepte, A heteken út tartó nagymérvű 
esőzés folytán a felső kereskedelmi iskola 
pincéjébe a viz betört, a burgonyát alulról 
feláztatta és ennek folytán a burgonya roha-
mos pusztulásnak indult, A burgonya válo-
gatása állandóan folyamatban volt, a ki-
válogatott burgonya a katonáknak elada-
tott is dacára hogy ebből a pincéből a bur-
gonya ki is szállíttatott, de minden igyeke-
zet dacára a városi tárt e cimen veszteség 
érte. A vizsgálat az ügyben folyamatban 
van.. 

ötven mázsa rizsen nyert a város 899.97 
koronát. Tiz mázsa kávéra ráfizetett 37.14 
koronát, mert egy bála kávét ismeretlen tet-
tes e l t u l a j donit ott. lA bűnügyi eljárás folya-
matban van. Vásároltak a tanács megrende-
lésére 239.91 mázsa rézgál icot 49774.40 koro-
náért. A költségeikkel együtt 50.115.83 koro-
nába került a rézgálic, az eladásból befolyt 
49,359.55 korona, hiány súlyban 16.17 má-
zsa, a veszteség 756.28 korona, (Ebez a tétel-
hez' az indokolás rovatban a következőket 
fűzi a főszámvevő 

— Egy vaggon rézgálic leázva, nyitott 
kocsiban, egyes hordók széttörve érkeztek. 

Az elmérés nem személyes felügyeletem mel-
lett történt, nxert ebben egyéb hivatalos kö-
telességem meggátolt A vizsgálat az ügyben 
folyamatban van. 

1492.09 mázsa tengeri 50.90 korona költ-
séggel együtt 44,651.28 koronába került. El-
adtak 1478.31 mázsa tengerit, a többit a vá-
góhidon levágásra készletben tartott sertéseik 
és hizlalt ürük élelmezésére használ iák. A 
tengerin ennek ellenére 4494.30 korona nye-
reség volt. 20.81 mim. árpán 56.75 koronát, 
194.21 mázsa kenyéren 302.88, 46.66 mázsa 
tengeri liszten 112.35, 45599 darab tojáson 
142.57 és 1462.76 korona értékű vegyes áru-
kon 157,17 koronát nyertek. Ezzel szemben 
más kisebb árulkon 72.48 koronát vesztettek. 

A hatósági élelmiszáhüzlet összesen 
169,635.81 koronát fizetett .ki árukért, az el-
adási ár alapján be kellett volna folyni 
183032.89 koronának, befolyt 152855.35 koro-
na, veszteség 22945.20, nyereség 6164.74 ko-
rona. 

Vásárolt a város 31 darab marhát 1284.94 
korona költséggel együtt ,14385.74 koronáért. 
Az eladási ár alapján be kellett volna foly-
ni 14386.74 koronáinak, befolyt 12479.26 .koro-
na, a veszteség 1906.48 korona. 287 darab 
nyúl 1377.52 koronába került, volt rajta 
161.85 korona nyereség. 1057 darab sertés 
17276.46 korona szállítási és más költséggel 
együtt 340,497.64 koronába került, az eddigi 
eladások után 182G8.70 korona veszteség van; 
.Ezt a tételt a főszámvevő a következőkkel 
indokolja: 

— A sertés vágásnál jelentkező veszteség 
közvetlenül a hatósági huamórés megnyitása 
idejéből származik, mikor is a sertéshús és 
zsir árának mérséklése céljából ,az egyes 
husnemek 1—2 koronával olcsóbban árusit-
tattak, mint a henteseiknél, vagy a piacon. 

Birkát. 5451 darabot vásároltak 24,780.06 
korona szállítási és más költséggel együtt 
329.558.16 koronáért. A veszteség eddig 
19,324.82 korona. Ennek a veszteségnek in-
dokolásául a következőket mondja a főszám-
vevő: 

— A birkák vágásánál jelentkező vesz-
teséget a sertéshús-kimérésnél feltüntetett 
indokok is támogatják, másrészt az Erdély-
ben vásárolt birkák közül mételye®, beteg-
ségben 1915. végéig 98 darab el döglött. A 
mételye® birkák leromlottak, a hely-* és le-
gelőváltozás a jószágoknak nem vált előnyé-
re és igy súlyban veszteség állott ellő. Az 
ügyben a vizsgálat folyamatban van. 

IAZ összesítés szerint a hatósági bolt ós 
husmérés költségékkel együtt 855,454.87 ko-
ronát költött árukra, amelyekből 799,336,26 
korona folyt 'be, a veszteség 66118,61 korona. 
AZ eladási ár alapján 869,013j80 koronának 
kellett volna befolyni, az elmaradt haszon 
,tehát 13658.93 korona. Az összes veszteség 
ezék szerint 69,677.54 korona. 

A bukaresti osztrák-magyar katonai 
attasé háborús előadása. 

Predeál, március 2. A bukaresti lapok 

jelentik: Gróf Czernin osztrák-magyar követ 

és nejéhez tegnap este a követség szalonjá-

ban zártkörű társaság volt hivatalos teára. 

Ebből az alkalomból Randá vezérkari ezre-

des, az osztrák-magyar követség katonai" 

attaséja előadást tartott arról, hogy miként 

fejlődtek a mai napig a hadmüveletek az 

orosz, a szerb és a montenegrói harctereken. 

Szünetel a dróttalan táviróösszekötte-
tés Berlin és Newyork közölt. 
Berlin, március 2. A dróttalan táviró-

összeköttetés ma Berlin és Newyork között 

szünetelt. Ennek okául atmoszférikus zava-

rokat tüntetnek fel. . , 


