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bevételét, melyek nyári öltözetek készítésére 
rendkívül alkalmasok. A tartósság tekinteté-
ben utolérhetetlen angol „Angóra" flanellek 
úgyszólván, csak a (kontinens és- a kolóniák ré-
széne készülnek és aki ilyen öltözetet visel, 
könnyem szembeszállhat a nagy meleggel, a 
nélkül, hogy kabátját az utoán levetni kelle-
ne. A könnyű batiszt ing, a lenge foulard 
•nyakravaló, a szellős szalmakalap és a bű-
vös imosóbor keztyü mindmegannyi olyan 
részlete a férfiak nyári öltözetének, mely ren-
deltetésének — liogy a nyári (hőséget tűrhe-
tővé tegye — teljesen megfelel. 

KÖZGAZDASA'G 
Elrendelték a csödöt 

a Kertész-féle zárgyár ellen. 
(Saját tudósítónktól.) A szegedi törvény-

szék csődbírósága ma délelőtt elrendelte a 
csődöt a fölszámolóban levő Kertész-féle zár-
gyár ellen. A gyár már a mult évben a Gaz-
dasági és Iparbank válsága után kimondta a 
fölszámolást, ezt azonban (megakadályozta 
egyik 'hitelezőjének, Kern Róbert budapesti 
vasáruiiagykereskedőnek türelmetlensége, aki 
35.000 korona tőkekövetelésére megkérte a 
csődöt. A törvényszék ennek folytán ma el 
is rendelte a csődöt és tömeggondnoknak 
Széli Gyula dr, ügyvédet, helyettesének pe-
dig Hajnal István dr.-t nevezte ki. 

Legérdekesebb a zárgyár csődügyében 
az, ihogy a gyárat megvette még tavaly a 
„Ferraria" vasárugyár r.-t. kétszázötvenezer 
koronáért. A pénzt azonban egy megállapo-
dás szerint a vevők csak akkor lettek volna 
kötelesek kifizetni, ha a gyárnak a kormány 
a 200,000 korona szubvenciót kifizeti. Ennyi 
szubvencióra kapott a gyár vezetősége Ígére-
tet. Csakhogy Teleszky János pénzügymi-
niszter a gyárnak ezt a szubvenciót csak 
forgótőkeként utalta volna ki, vagyis akkor, 
ha már a vevők, a vételárat kifizették. Mikor 
ezt a hitelezők megtudták, akkor abbahagy-
ták a várakozást és legelsőnek Kern Róbert 
megkérte a csődöt és Griiner István dr. ügy-
védje utján a csődköltségek biztosítására 
1500 koronát deponált a szegedi törvényszé-
ken. 

A fölszámolókban meg volt mindvégig a 
legjobb szándék, hogy a gyárat a csődtől 
megmentsék. Egy (héttel ezelőtt az áruhitele-
zők követelésére a befolyt künnlévőségekből, 
a követeléseknek 15 százalékát letörlesztet-
ték. A részvénytársaságnak még sok követe-
lése van Boszniában és Szerbiában, innen 
azonban nem juthat pénzéhez, mivel a háború 
miatt az adósoknak egy évi moratóritnjiot 
engedélyeztek. 

Széli Gyula dr. a csődtömeg gondnoka, 
mivel a zárgyár a Ferraria vasárugyár rész-
vénytársaság tulajdonában van, a Ferraria 
ellen pórt indit. Meg akar ja semmisíteni ezt 
a megegyezést, ami az állami szubvenciókra 
vonatkozólag jött létre és azonkívül a csődtö-
meg javára akarja pörölni az áruhitelezők-
nek kifizetett tizenöt százalékot. 

Legszomorúbb azonban az egész csőd- > 
ügyben az, hogy száz munkás kenyér nélkül 
maradt most, amikor ugy is olyan nagy a 
munkanélküliek száma. 

x Bizonytalan helyzet. Az értékpiacon 
ma ismét megromlott a dispozició. Azt vár-_ 
ták ugyanis, hogy a szkupstina tegnapi gyű-
lésén Pasics expozéja világosságot vet majd 
a bizonytalan helyzetre, de a szerb minisz-
terelnök nem tette meg a várva-várt kijelen-
tését, tehát a balkáni kérdést nagyobb ho-
mály burkolja, mint valaha. A nagyfokú tar-
tózkodást ez nemcsak pállunk, de Bécsben is 
kiélesitette és igy a forgalom ma csaknem 
teljesen szünetelt. Elvétve előfordult ugyan 
néhány kötés a tegnapinál olcsóbb áron. A 
készárupiacon nem volt számottevő váltor 
zás. A járadékpiac is változatlan maradt. 

x Hollandi pénzdrágaság. Amsterdám-
ban e hét szerdáján a jegybank féíl száza-
lékkal fölemelte a rátát . Á kamatemelésnek 
a hatása már is érezhető nálunk, mert Hol-
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landia és Belgium politikailag semleges terü-
let és erre voltunk eddig utalva. De a hol-
landi pénz drágulása dacára még a szükség-
teink ikis részét sem elégíthetik ki Amster-
dámban, mert a folytonos németországi 
aranykivitel és a deviza árának az emelke-
dése megrontotta az ottani pénzpiac helyze-
tét. Megint akadt tehát egy fórum, amit a 
pénzszerzés gondjainál figyelmen kivül kell 
hagyni. 

x Városi aszfaltgyárak. A aszfaltgyárak 

folytonos áremelése nagyon megnehezíti a vi-
déki városok városrendező törvényeit; nem-
csak, hogy drága kölcsönpénzt kell a ha-
laszthatatlan burkolás céljaira fölvenni, ha-
nem a burkoló-vállalatok is nem ritkán har-
minc százalékkal fölemelt egységáron teszik 
meg ajánlatukat. Igy -legutóbb Szeged ka-
pott aránytalanul felszöktetett egységárat 
kérő ajánlatot egy magyar aszfalt-társaság-
tól. A helyzet ilyen alakulása folytán több 
vidéki város elhatározta, hogy városi asz-
faltgyárat létesít; legutóbb Pápán csinálták 
meg a községi aszfaltgyárat, most pedig 
Arad vette tervbe, hogy az utcák aszfalt-
burkolattal való ellátását községileg végez-
teti. 

x A Móskovitz és a Kobrák. A Mosko-
vits-cipőgyár 64 fiókja közül eddig tizenhár-
mat adtak el, illetve kedvező föltétellel meg-
szüntettek: folyamatban van azonkivül még 
hat fióküzlet átadása. A gyár ingatlanai kö-
zül eddig eladták a pozsonyit, kassait és a 
brassóit; hátra van még a budapesti, fiumei 
és a kolozsvári ingatlan értékesítése. A gyár 
több millió korona értékű áruraktárából <ez-
ideig mintegy 700,000 korona árut adtak el. 
— A csődbejutott Kobrák-gyár a legközelebbi 
hetekben megszünteti üzemét; a gyárnak ez 
ideig volt elegendő megrendelése s tudta 
munkásait foglalkoztatni, most azonban a 
megrendelések elmaradtak. A gyár megvétele 
felől legutóbb egy stuttgarti nagy cipőgyá-
ros megbízottja tárgyalt a tömeggondnokkal, 
akinek a fővárosban is van fióktelepe; a tár-
gyalás nem vezetett eredményre. 

jwummis 
tartóssága, rugékonysága, elegan-
ciája nélkülözhetetlen! 
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* ) Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-
lősséget a szerkesztőséi. 

A budapesti gabonatőzsde. 

A juli-usi szállítások bejelentésére kitű-
zött batáridő első napján mindössze 69.000 
métermázsa juliusi tengerit mondtak föl jiu-
Lius Irén történő átvételre. Épen ezért a ten-
geri iránya szilárdabb volt. -Gyakori kisebb 
változás után a buza ára -is javult. Közvetle-
nül a hivatalos jelentés előtt kevés iizletet 
kötöttek u-gyan, -de a kulisz inkább vásárolt, 
mert a vidéki jelentések (résziben az időjá-
rást, részben a vetést illetően) nem (kedvezőek. 
A hivatalos jelentés iránt -nagy az érdeklő-
dés. Az árfolyamok a következők: 

(Buza októberre 11.27—11.-28. Rozs októ-
berre -8.88—8.89. Tengeri májusra 7.38—7.39. 
Tengeri juliusra 7.61—7.62. Tengeri augusz-
tusra 7.81—7.82. Zab októberre 8.55—8.56. A 
kés zárn vásár on malgyóbbára v-áltozatlan 
-iránynál néhány ezer mm. (buza ikel-t el. 

A budapesti éttéktőzsde. 
A -maii értéktőzsdén a szerb politika -ötle-

tes -fordulatával kellett számolni, igy tehát 
ia jóSked-v, amely -a tegnapi magánforgalom-
ban fölmerült, csakhamar eltűnt. A -tőzsde 
ez idő szerint kedvező diszpozicióját azonban 
leginkább bizonyítja, (liogy -csak -a forgalom 
sínylette meg a skupstina döntésének (hétfő-
re halasztását, mert -az árnivó alig 1—2 koro-
nával (hanyatlott, sőt zárlat felé bécsi arfbit-
rázsvásárlás nyomán az árveszteség megté-
rült. A kész-árupiac, úgyszintén ia járadék-
piac teljesen üzlettelen volt. A zárlat ked-
vező. 

Kötöttek: (Magyar hitel 816.-50—817.50. 
Osztrák hi-tel 619.75. Szesz 560—565 .Magyar 
han-k -537—538. Általános kőszén 1022—1024. 
Magyar villamossági 477—479. 4 százalékos 
koronaijáradék 81.30. iK-öfeuti -vasait 636.2(5— 
637.25. Rimamurányi 685.50—687.50. Szanató-
rium 10.25. (Salgó 745—746. Újlaki 258—259. 

Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
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