Szeged, 1915. julíius 29.
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— UJ SZÖVETSÉGI GYÜRÜK két és
három koronáért kaphatók a Délmagyarország kiadóhivatalában.

A hös rendőr csodálatos uiülába.
(Saját tudósítónktól,) Tölcsér Lajos nagyváradi rendőrnek térdem alul leoperálták a
lábát a nokatyini csata után. A faimianfcó
helyett -fabrikált magának egy műlábát,
amelyről fiáinifiaisztikuB hírek látták napvilágot s ezekből ugy látszott, iliogy a mlilábbal táncolni, korcsolyázni is lehet. A műláb
birassé tette Tölcsért, aki igy beszélte el a
hineissé vált műláb történetét:
— Temesvárról, most jöttem íliuza: odanenidéltek a tüzérségi laktanyába; feliül vizsgálatira. Tizennégy no|pig mindennap orvosi vizsgálatra vittek s aiz ezreidorvos, —
mqm tudom a nevét, —• aizt kívánta, ihogy
mutassam meg a műlábát. De nem mutattam. Az ezreclorves ur kívánságára cealk a
csonkát mutattam meg, a lábait bem, de
lenne vcilt ikiiváhiasi, Három hóm^pna szabadságoltak. Amint hazajöttem, a csapatkórházbia hivtaik, is ott ©gy earedorvcs így
szélit hozzám:
— Maga Tölcsér Lajos'? Tudom, hogy
félti a műláb titkát dia itt van a főtörzsorvos ur, szoba is van, titokibain mutassa
meg ,a műlábát.
— D© sok katiciuia vcilt ott, három katonaorvos is, lasziemhe jutott, Ibogy melninyit
dolgoztaim, míg feltaláltam a lábamat, ebből
én akarok hasznot látni, hát nem mutattam
meg.
— N,o mondta az ezre dor vas, írják be,
hogy ez az ember elveszti minden illetékét.
S elküldtek. Tán nem vonják él tőlem a rokkant-isegélyt'f
— Á műláb pedig igy keletkezett: 1914.
augusztus 31-én Rohatymáü ©gy srapnel elvágta -a jobblábia,mart;, irtózatos vént vesztettem, segítség se volt közel. Megoperáltak
nemsokára térdein ailiul, aztán hazahoztak.
Jobb lábam tériden alul oda lett. Itt a kórházba kerültem;, > szeptember 7-ón újból
operáltak, két hónapig a közkórh-ázban
voltam, innen Temesvárra vittek hordágyon,
onnan haza s ikét fdhér nnainkóval eleresztettek. Nagyon lepkeisejriiteitlt ©z, busbojmcir
lelteim1, a mainké bement a földibe, rossz
volt, Gondolkoztam, mit tegyek, hogy még
egyezer járhassak. Műhelyem -volt, egy varrógépből kallót ikésaitattem, leigy önműködő
fujtató is hozzá, meiegitővaasal, három
hónia-p alatt kész veit egy láb, am-eliTiyiell járclkl-keiliek. A mult héten bcszéntottomi két
csacsival 28 kiló köles bevetéséhez a földet,
egyedid. Ragaszkodóm az -állatihoz ugyan, két
gylenmokem éis felségeim vaui', hát dolgozni
akarok s találmányomat
értékesíteni
De
előbb a katonasággal akarok -rendbejönni,
majd ha kiszuperáltak,, batá-roizam ©1 magáim, ho-gyain értékesítem tal-áil-mánycimat.

DÉLMAGYARORSZÁG.
Tölcsér ©zután -szerette volna bemutatni
-a nevelziciteis mü lábat járás, közheln, ide vasárnap délután lévén, abód után ledőlt piiienéane s leogsltclta. (a műlábát Bicegett
vele s ekkoir látszott, hogy valami bőr viaigy
kaucsuk massza lehcit, ruganyos s jól ülik
rajta a csizma.
— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán szerdára Szegedre érkezett. A főispán
elnökölni fo,g a csütörtöki tanácsülésein ós
péntek délután a közgyűlésien.
— Katonai hirek. A Külügy-Hadügy irja:
Azok az ©igyóve&eík önkénteseik, iákik -a tartalékos tiszti vizsgán meg nem fellelnek, ne-in
mehetnek többet vizsgázni, hanem köteteseik
bevonulni a legközelebbi
menetszázadba.
Háború után aizon-biain uj-ra megkísérelhetik
-a tiézti vizsgát. — A honvédelmi miniszter
elrendelte, hogy miniden esetben, ha a póttífistelkirél levő legénység 'tagjai a harctérre
való ibeoiiztáisnkat kérik, ezeket a kéneilmieket
kivétel nélkül teljesíteni kell. — A jövőben
a hadvezetőség is használ fagyasztott dán
husi, melytől a legénység fejemként és naponként 220 grammot kap, de. '.a dáin. húsnak 3 korona 40 fillérnél meim szabad drágábbnak lennie. — (Mióta ia 4.2—52 évesek
népfölkelői bemutató szemléjéről szóló hirdetmény Megjelent az ©gyes póttestek via,lóiiágicis' ostromnak vannak kitéve a felvételi
engedélyt kérők részéről. A póttestek elutasították a kérelmezőiket mert -a honv-édcllmi
miníisizttjar 'refcldleletet bocsátott k.i, ahielyimclkl értelmében a| 42—50 óvesekmnk feilvéteili engedély nieun aldlható ki addig, araiig
erre nézve külön intézkedés nem történik.

— K's-Szeged javáia. A Szegedi KendarfcinógyáT 500 koronát és ©gy ismeretien
adakozó 10 koronát juttatott, ,a polgárm-es'terhez. .Ezenkívül Iván Testvérek
azöregi
•téglagyárai egy vagg-o-n fedélosierepat laján1 ott fel.
— A cárné embergyűlölő. A berlini
Nutionalzeitu n g j-öleinti az| orrjsz hiatárról,
hogy a löárnét hónapok óta sehol1 sem látták. Majdnem kizárólag Gairskioje Selclban
él. .Környezete szerint naphosszai -alig szól
valamit, .szenvedéssel teljes az arca ós v-alósáiggial embergyűlölő. Ugy látszik, régi betegsége előrehaladt." A fiatall trónörökös
egészségi áilapcita ia rosszábra ferdült s
két hires tanárt hivitalk hozzá.
— Megkezdődött a 4 3 - 5 0 éves népfelkelők ös>zeirása. Szerda délelőtt kezdő ött
meg Szegeiden ia 43—'50 éves népfölkelők
összeírása. Az összeírás egy hejfcet v.csz
igénybe, :a sorozás-ok pedig a hcnvécfalmi
t'iiraiszter rendelete értelmében augusztus
végétől október ©Lejéig fog tartani.
— Előléptetett szegedi tisztek. A hivatalos lap szerdai száma közli, hogy a király
Faragó Dezső 46. gyalegezredheli, Schuberth
— Találmányiam, — amely csonka kézre Károly 7. utászzászlóalíjbielLi (és Genersieh
is alkalmas, — könnyű, érték anyagban ki- Rezső dr, 5. honvédígy-alo-gezredbeli tartalélenc korona, (m-a 3— -f!i)0 koiro-na) s 50 évig kos hadnagyokat főhadnagyokká nevezte
is tart, akkor se ínyövi el az ember. Sok le- ki. Népfölkélő főhadnagyokká nevezték M
vetet kaptam Magyarország minidéin vidé- Benes 'Gyula, Kádár Árpád és Bitó Gyöngy
kéről, Berlinből is, most Faragó Jenő sürget népfölkélő hadnia-gy-ckat a szegedi 5. népBudapestről, Blumenberg József -Nyirtegy- fölkelő panainicsmokság nyilvántartásában.
liázáró'H. Én szainélyeson szeretnék érintkezni
— Esküvő a szegedi honvédfogházban.
ia hadügyminisztériummal
ez igen foutostialálm/ámyioim ügyéllan. lEízórt is, hal rend- Keddien délben különös! házasság történt
ben teszek, határtalan bizalommal keresem Szegeden. Závity Iván niagyhacsikereki írfél gróf Tizsa Litván miniszterelnök urat is nokot valami vétség miatt 'letartóztatták
neki — egyedül csak neki — meg is muta- és beszállították a s-zegedi llranvédfogbázba.
tom a m 'úlábomat. ítéljen ő s én utasítását
Závityniaik, aki jegyben járt Horváth lE-rsziszó nélkül kö véltem s Ina -kell., a .gy ártást ma-gaim vezetem, hegy a .katonáik jó műlábát ke, heoskereki leánnyal, el kellett haíliasztani
kapjalmak & az is megkívánja, kiniek jó a az esküvőjét emiatt. -Szegeden- most Závity
lába.
-arra kérte a homvédkerüteti parabesnoLsá-

5
got, liogy menyasszonyával azonnial házasságot köthessen;. A fogságban 'lévő Írnak
kórósét teljesítették és kedden Závity házasságot kötött Horváth 'Erzsikével Balogh
József anyakönyv vezető -előtt, A házasságkötébaiél két hadbíró tanuisfkoctott'.
— Napközi otthon megnyitása. A Szegedi Katholikus Nővédő 'Egyesület napközi
Otthona amely juilius folyamain szüneteit1,
-auigus-ztus il-ón újra megkezdi működését
,a báró Jósika-utca 4. szám alatt levő házban 'elhelyezett ideiglenes helyiségben. A
-napközi otthonban a szülei felügyeletet nélkülöző gyermekeik nyernek felvételt ós teljes napi ellátásit.
— A bab, borsó és lencse maximális
ára. A minisztérium rendeletet bocsátott ki,
amely szerint a száraz habért, borsóért ós
.lenasiéónt követieilheitő legmlagirjjálbib arakat
a szent korona országai területére magállapit ja. A legmagasabb ár ;a szánaiz ibab takintétében 40 k-o-rema, a borsóra 50 és a lenesére szintén 50 koronában állapítják meg.
Ezeket ®z árakat zsák nélkül, alz átvétel
helyén és készpénzfizetés mellett történt
eladás -esetére kelll érteni. A vételár hitelezése -esetén a megáll®,piéiatt legmagasabb
áron felül köv eltelhető kamatláb legfeljebb
2 százalékkal haladhatja meg a jegybank
váKókszámitolási kamatlábát. A jelem rendelettel megállapított
-ktginaigiai-tjjbb ának
1915. évi julius hó 28. napján lépnek életbe.
Élttől a, naptól kezdve tilos a száraz babot,
borsót ós lencsét 'drágábban, árusítani, vagy
vásárolni annál az árnál, lamelyet a jelcin
rendelet legmagasabb árul megállaipit. Aki
száraz babért, bonsóárt és leneséért -a jiclem
rendelettel mogál'lapi'tott l-eigmagasabb árat,
vagy -a .legmagasbb áron felül a jelien rendelet Kiz-er-iiiit ifei nem száimitíhaitó bá.rmi,ly.an .melléki golgiáltatást követel, elfogad,
vagy ígértet-, ngysaimitén aki közreműködik
a maximális áriak kijátszásában, kihágást
követ el. A kiosiuiybcín való -eladásnál az
eladó csak' ólygn áamkialt számlithat, amelyek a maximális áruknál arány ta-lauul
nem magasabbak. A remdélet Ikihindetéiiének
napján életbe lép.
— Olasz hősők. Cliiassoból jelentik, hogy
az Atessiamdrában megjelenő Idea Nuova
miniden megjegyzés 'nélkül ezeket a sorokat
irja:
1914. december 14. Mussolini, a Popolo
Itália véresszájú szerkesztője közli lapjában:
Mihelyt megszólalnak alz ágyuk, a lövészárkokban az ©kő helyet magamnak kérem ki.
1915. május 24. Olaszország megkezdi a
•liáborut,
1915. julius 27. (Miusteialímó
Milanóban
üldögél, via Piaoilö idla Uanahlbio 35. szám
alatt.
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