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külözvén imóg eddig minden alapot arra néz-
ve, Ihogy -a -felvetett közbenső vámok keresz-
tülvihetők-e egyáltalában vagy nem és inem 
Ihelyezkediik-e lAusztria esetleg ar ra az állás-
pontra, mely szerint megkülönböztetné e 
közlbenső vám nagyságát a nyersanyag és 
őrlemény között, ami m á r magában ivévie ele-
gendő ok volna ia közbenső vám eszméjének 
teljes elejtésére, nem szoligáltathatván ki 
meglévő nagyiparunkat egy reménybeli 
iparért. 

Nem kevésbbé fontos szerepet játszik e 
kérdés megitélésénlél jövő gazdasági viszo-
nyunk /Németországgal, továbbá Bulgáriával 
és Romániával, némi részben Szerbia felosz-
lása is befolyást gyakorol a liszfüzlet jövő 
alakulására és ámít talán első sorban kellett 
yolna említenem .(Lengyelország megfelelő be-
illesztése az -uj európai térképbe oly fontos 
faktor t képez a. jövő általános gazdasági -hely-
zet megítélésénél, amellyel feltétlenül szá-
molni kell. /Ezen kérdések tisztázása nélkül a 
lisztüzlet alakulásával foglalkozni nelm lelhet.. 

Cikke végén részletesed megindokol]a 
Hoffmann azt a véleményét, ihogy a malmok 
tömörülését kivihetetlennek, indokolatlannak, 
sőt szükségtelennek tartja. Annál nagyobb 
fontosságot tulajdonit annak, hogy -a Hadi-
termény Rósz vényt á r sas á g a háború után, is 
fen maradjon,. Általános gazdaságii érdékek 
mellett indokolttá teszi ezt: ,a cikk szerint 
az, hogy ,a kereskedői érzékkel és tapintat-
tal vezetett Haditenmény Részvény társaság 
bonyolult és súlyos feladatát sikerrel oldotta 
meg, az államnak mintegy 40 millió korona 
évi jövedelmet biztosithat. Hasznára van, a 
malmoknak, a gazdáiknak, a gabonafceres-
kedőkttek, működési körében1 csak a liszt-
ügynökök számára kellene 'helyes munka-
kört találni. 

Offenzívára készül az antant 
Szalonikinál. 

Zürich, december 27. A párisi lapok ró-
mai táviratban azt közlik, hogy Castelnau 
tábornok Szalónikiban sürgősen ajánlotta 
Sarrail tábornoknak, hogy haladéktalanul 
kezdje meg az offenzívát, miután elegendő 
tüzérség és muníció van felhalmozva. Oal-
lipoliból ,az ott felszabadult csapatok har-
madrészét Szalonikiba vitték, a többi Ale-
xandriába megy. 

Az angolok ujabb partraszállást 
terveznek. 

Berlin, december 27. A Vossische Zei-
tung-vak jelentik Szalonikiből: 

Az angolok nem akarják engedni, hogy 
Szaioniki német tengeralattjárók bázisa, le-
gyen-. A görög tisztek -kijelentették, hogy 
Görögország visszavonta ugyan csapatait, 
de van annyi serege, hogy a döntést a kezé-
ben tartsa. A közrendet is még minidig görög 
hatóságok tartják fenn'. A görögökéit felhá-
borította az antant eljárása-, de még nyíltan 
nem helyezkedtek szembe velük. 

Kavallában nyolc nappal ezelőtt már 
attól kellett tartani, hogy a görög csapatok 
megtámdják az antantot. Az angolok Szalo-
nikin kívül partra akarnak sztálini még a 
Kalhiidike-félszigeten, a z Apenomi- foknál,, 

Karaburun mellett és Fardignál, az Orfano-
öbölben. Itt mindenütt védgátakat emelnek-

Görög-olasz tárggalások Valona miatt. 

Athén, december 26. A Havas-ügynök-
ség jelenti: A görög kormány utasította ró-
mai követét, hogy tegyen barátságos lépé-
seket az olasz kormánynál és kérdezze meg, 
hogy mi a célja és terjedelme az olasz vál-
lalkozásnak Valonában? Az olasz kormány 
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dec. 30. és 31-én, fan. 1. és 2-án. 

Jegyek válthatók a pénztárnát. 

Számozott helyek. 

megnyugtató választ adott és kérte Görög-
ország közreműködését, hogy a megkezdett 
vállalkozást kedvező eredménnyel végez-
hesse be. A lapok jelentése szerint a két kor-
mány közt tovább folynak a tárgyalások és 
megegyezés van arra nézve, hogy a mai na-
pig a görögök által Valona környékén szer-
zett jogok biztosíttassanak. (M. T. I.) 

Katonai szellem az orosz közép-
iskolákban. 

Stockholm, december 27. A szentpéter-
vári középiskolai igazgatók ülésén megvi-
tatták azt a törvényjavaslatot, amely az 
orosz középiskolákban katonai szellemet 
akar teremteni. A javaslat szerint, melyet az 
-or-osiz minisztertanács1 már él is fogadott, a 
középiskolába járó Ifjúságot katonailag kell 
kiképezni, hogy az: ifjak később alkalmasok 
legyenek a -műveletlenebb újoncok kiképzé-
sére. A középiskolák ké-t felsőbb -osztályá-
ban többek között a sztratégia és a fegyver-
kezelés is kötelező tantárgy lesz. Az ifjak 
fegyvereket kapnak; már eddig is ötezer 
fegyvert osztottak ki a középiskolába járó 
fiatalság között. Érdekes, hogy ia törvény-
javaslatot n-em is terjesztik a duma elé. 

Kávéház átvétel. 
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű 
közönséggel, hogy a 

IJeSvárosI j^ávé házat 
december 30-án átveszem. 
Elsőrendű kávéházi italokról és pon-
tos kiszolgálásról gondoskodtam. 
K L E I N E R N Ő , kávés. 
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