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R „RoyaI"-kávéliáz volt fulai-
donosnojét 30 pengőre ítélték 

vétkes Isukás miatt 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A Royal.kávéház néhány év előtt FHegel Maurusz 
szegedi kávésé volt. Fliegel 1928-ban meghalt, a 
kávéház vezetését akkor özvegye vette á t A kávé-
ház azonban napról-napra rosszabbul ment, ugy, 
hogy később még a rezsit sem vette be, Fliegelné 
az üzlet 21 tagu személyzetét hétre redukálta, de 
semmiféle takarékossági intézkedés nem segített. 
Fliegelné még a saját vagyonát képező összeget 
is belevesztette az üzletbe, később pénzes társat 
vett maga mellé Kán Béla személyében. A kísérle-
tezéseknek vé :ül is csőd, majd a csődeljárás le-
folytatása utáu büntetőper lett a vége. 

özv. Fiiegei Mauruszné ellen az ügyészség vét-
kes bukás vétsége miatt vádiratot adott ki, még 
pedig azért, mert a csődkérvény beadásának el-
mulasztásával alkalmat adott több hitelezőjének 
arra, hogy követelésük erejéig zálogjogot nyerje-
nek a vagyonra. Fliegelné az üzletet ugyanis 12 
ezer pengő passzívával örökölte férjétől. Hogy a 
kávéházat talpra állítsa, a férje halálakor a biz-
tosító intézettől kapott 16 ezer pengőt is befek-
tette az üzletbe. Mikor már sem a társ, sem 
másféle injekciók nem segítettek, 1929-ben felhatal-
mazást adott ügyvédjének, hogy kényszeregyességet 
kérjen. Az egyesség nem sikerült. Kéthárom hét 
eltelte után a" törvényszék hivatalból megnyitotta 
a csődöt. Ekkorra azonban már több hitelező 
zálogjogot nyert a vagyonra. 

A csődöt lefolytatták, a hitelezők egyrésze meg-
ftapta a pénzét, mig a hitelezők másik részének a 
pénze elveszett. 

FHegel Mauruszné ügyét szerdán tárgyalta a 
szegedi törvényszék Vlld-tanácsa. Fliegelné elis-
merte, hogy gondatlanul járt el az üzletvezetés-
nél és hogy a csődkérvény beadását elmulasztotta. 
Azzal védekezett, hogy nem ismerte az eljárást, 
nem tudta, mit kell tennie. A kényszeregyességre 
vonatkozólag felhatalmazást adott ügyvédjének, 
azonban nem volt annyi pénz a pénztárban, ho?y 
az erre szükséges illetékeket előteremtette volna. 
Amikor pedig meg volt a pénz, a hitelezők egy-
része időkőzben már zálogjogot nyert. 

Kihallgatta a bíróság dr. Hajdú Béla ügyvédet, 
a Boval-kávéház volt vagyonfelügyelőjét, aki azt 
vallotta, hogy az özvegynek férje halála után 
előre kellett tudnia, hogy az üzlet nem rentábi-
lis. A napi bevétel ebben az időben 50—60, mig 
a kiadás naponta 120—130 pengő volt. A házbérre 
évente 16 ezer pengőt kellett fizetni. Elmondotta a 
vagyonfelügyelő, hogv a csendes társ szereplése 
is hátráltatta az üzletet, mert a társ mulatott, 
pezsgőzött és igv résztvett a vagyon eltékozlásábaa. 

Dr. Szarvas János ügyész vádbeszéde után dr. 
Lusztig István védő arról beszélt, hogy a kény-
szeregyességhez szükséges pénzt a társ eldorbé-
zolta. 

A bíróság bűnösnek mondotta ki Fliegel Mau-
fusznét vétkes bukás vétségében és ezért az eny-
hítő körülmények figyelembevételével 30 pengő 
pénzbüntetésre ítélte* Áz Ítélet Jogerős. 

Ingyen telefonálhat 
fáért ES A ^ M fa'e'enre, automata 11—26, s be-
pzénért OvCltafa szélaetés d̂ fát visszatérniük. 8* 

5688 rádiókészülék működik Szegeden 
A szegedi rádióstatiszlika adatat 

(A Délmagyarország munkatársától'.) Egy 

évvel ezelőtt azt jelentetlük, hogy Szeged rádió-

lázban él és az 1929-es évben kétezer készü-

lékre kértek engedélyt a postától. Átlagban 

tehát naponta hatan állítottak be u j készülé-

ket, Az 1930-as évben azonban a rádióra is 

— mint minden másra — a gazdasági válság 

rányomta bélyegét. A most elmúlt jévben két-

ezer helyett mindössze hatszázan szereltet-

tek fel u j rádiókészüléket 

A Délmagyarország munkatársa pontos ada-

tokból állította össze Szeged rádióstatisztiká-

ját. Százharmincezer lakosú városra nem is 

egészen hatezer hallgató jut, viszont a rádió 

elterjedéséről szóló külföldi statisztikák sze-

rint a nyugali városokban átlagban minden 

negyedik lakosra jut egy-egy rádió. Szegeden 

— minden huszadikra. 

Alább foglalkozások szerint részletezzük 

Szeged rádióhallgatóit, az első szám az ezévi 

adatokat tartalmazza, a második az 1929-es év 

adatait. 

kereskedő és iparos 

kisbirtokos, őstermelő földmives 

értelmiség, szabadfoglalkozás ''or-

vos, ügyvéd, tanár, ujságiró, 

tisztviselő) 

ipar i munkás 

diák 

1930 

1851 

246 

1929 

1680 

230 

2600 2226 

459 440 

216 210 

intézetek 28 28 

nyilvános helyiségek (klubok, ét 

termek, kávéházak) 50 49 

magánzók 238 204 

£>688 5075 

Delektoros 
készüléke van: 1930 1929 

kereskedőnek", iparosnak 1102 1076 

kisbirtokosnak' 112 103 

értelmiseg, szabadfoglakozásu-

nak 1284 1138 

ipari munkásnak 370 361 

diáknak 138 132 

intézeteknek 1 1 

nyilvános helyiségeknek — — 

magánzóknak 101 84 

3108 2895 

Ef»y lámpás 
készüléke van: 1930 1929 

kereskedőnek, iparosnak 150 129 

kisbirtokosnak 32 

értelmiség, szabadfoglalkozásu-

nak 247 218 

ipari munkásnak 26 23 

d iáknak 22 25 

intézeteknek — — 

nyilvános helyiségeknek 10 9 

magánzóknak 57 54 

545 490 

[ Miután a pénzügyminiszter a sorsolást nem engedélyezte, legnagyobb sajnálatunkra sorsolás nem lesz | 

Belvárosi Mozi Január 1-én, csütörtökön 

A N N Y O N D R A 
a női Chaplin főszereplésével: 

E g y f ő b b c s a l á d 

kacagtató vígjáték 8 felvonásban 

és a v i d á m k í s é r ő ml lsor . 
Előadások kezdete csütörtökön 3, 5, 7, 9 érakor. 

WXWWW <11 

Korzó Mozi Január 1-én, osütörtökön 

Az első hangos állatfilm a dzsungel világából: 

TARZAN, a tigris 
3 rész, 16 felvonásban. 

Előadások kezdete csütörtökön 3, 5, 7, 9 órakor. 

Széchenyi Mozi 

Január I-én: Jack Holt legújabb filmje: 

Aki mer az nyer 
Vadnyugati történet 6 felvonásban. Azonkívül: 

A legbátrabb gyáva 
Vígjáték 7 felv. Főszereplő: Wal lace Bear ry . 

Előadások: -4, 6, 8 órakor. 

Belvárost Mozi 

Január 2., 3. és 4-én, péntektől vasárnapig 

Észak csalogáRQfl. 
(Talu.) Dráma az örök hó, az eszkimók biro-

dalmából 8 felvonásban. Főszereplő: 

L e o n o r a V l r i c h . 

Azonkívül: B U R L E S Z K E K . 
ElSadAsok kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 8, 5, 7, 9 Arakor 

Korzó Mozi 

Január 2, 3, 4-én Péntektől vasárnapig 

LIL DAGOVERé, PETROVICH SZVETISZLRV 
grandiózus nagy filmje: 

Asszony, 
aki sohasem feleit. 

Nagy dráma 8 felvonásban. 
Azonkívül: A kísérő raU»or. 

Elfladtiok keidet® 5, 7, 9, va»4r- ét ttnnepnap 8, 5, 7,9 óri kor 

Magyar-német 

gyorsíró (ki a francia levelezést is vál-
lalja) perfekt könyvelő azonnali belé-
pésre állást keres. Gyors, pontos és 
lelkiismeretes munkaerő. „Úoldog 
uf évei" jeligére. 135 


