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A tanyai ezörmestör 
Tóth József lakatosmunkáitól kap. 

tuk az alábhi színes tanyai karcolatot: 

Tamás bicsaknál a szőgedi homokon cséplő-
pépet javítgattam. Nagyon csehül éreztem ma-
flám. rniff meg nem szoktam az egyszerű, homoki 
gondolkozást. 

Egy udvari melléképületben volt a szállásom, 
az ablakai keletnek, ami igen kellemetlen volt, 
mert három óra után már nem lehetett aludni 
De nemcsak a nap miatt, hanem a kut, meg 
az itatóvályu vendégeitől sem. A fías kanca han-
gos nyerítéssel hívta csikaját a reggeli fogőblöge-
téshez. Risfca mély basszus hangon ereszlett meg 
egy üdvözletet a szomszéd tanya felé és pár hetes 
borja bamba hőgéssef köszöntötte az égő napot, — 
nem is szólva a birkák bégetéséről, íudak, kacsák, 
gágogásáról, malacok sivitásáról, amely kiegészítő 
kórus volt minden reggel az előbbiek mellett; — 
a kisérő akkord pedig az álmos béres káromkodása, 
aki a poklok legmélyebb zugába kívánta az egész 
négy- és kétlábú vidám társaságot 

Este nyolcig dolgozt' n, tízre ha el tudtam riadni, 
a hőségtől és a hajnali koncert után már, csak 
hevertettem fáradt testemet. S mégis ha hat-hét 
órára kimentem a műhelybe, olyan szemmel né-
zett rám az öreg gazda, hogy szinte megdöbbentem-
Hallottam ugyan az udvaron erőltetett krákogást 
hangos dörmőgést, de mit gondoltam én arra, hogy 
ez ébresztő akar fenni, .— és nekem szól Később 
tudtam csak meg, hogy a homoki embert vérig 
bosszantja, ha valaki — aki az ő kenyerét eszi 
— még mindig ágyban van. amikor ő már dol-
gozik. 

Na de helyre is hoztam a hibám, még pedig 
ugy, hogy mindketten meg voKunk elégedve. Mi-
előtt megkezdődött volna a reggeli itatás a kút-
nál, én már kint a műhelyben az üllőn három 
kilós kalapáccra' verten» a taktust Bezzeg más-
ként kezelt az öreg. Olyan alázatosan köszönt, 
hogy szinte azt éreztem, — szégyeü magát amiért 
lepipáltam. Természetesen azt nem tudhatta, hogy 
mire & kapákkal, ekékkel, meg mittudoménmivel 
meg nem rakott kocsija a tanya udvart ei sem 
hagyta, én már •• Kerítés menti egyik hűvös bo-
kor alá telepedtem le alvászat szempontjából, hon-
nan csak hét-nyofc óra felé kerültem elő. Meg 
is töltött minden reggel a részemre sajátkezűiig 
egy csatos kristályos üveaet borral, hogy ilókába 
hiányt ne szenvedjek. 

Azonban nem sok örömöm volt "a saját keze 
töltötte borban, mert oly savanyu volt, hogy a 
vizíborjut is kihajtotta volna belőlem. Este azért 
mindig üres volt. Volt arra vendég, aki megigya 
bőven. 

Ráérő meggyérési legénykék barkácsoló tanyai 
ezőrmestörők mindig voltak körülöttem^ akiket 
módfelett érdekelt a magasabb ipari tudomány. 
Hirem is futott milyen szakmányos embör va. 
gyok (gondolom a bor miatt) 

Volt közöttük egy hires barkácsoló, az öreg 
ferenc b.ícsi. Rá ts tartotta magát mert minden 
munkámat lekicsinyelte. Naponta vendég volt ná-
lam, hol kétkézvonót, hol vésőt köszörült nagy 
szakértelemmel. Volt neki egy vágója, amire na. 
gyon büszke volt; állítása szerint pesti szerelőig 
vitte a származását. Köszőrülgetés közben hozzá-
fogtam faragni a dobsineket, jókora forgácsokat 
hasítottam le a vágómmal belőle Gondoltam most 
visszaadom az Öregnek a sok csipkelődést 

— Ferenc bácsi elhiszem, hogy pesti a vágója, 
r»a levág veie oívan forgácsot, mint én ezzel-e. 

— Nem olyant én öcsém: hanem ketté vágom 
az egész sínedet is. 

— Hát mán azt nem engedem, — szólt körbe 
Tamás bácsi. Az ée magyarjaim már elismerően 
bierentgettek Ferenc bácsi felé, mintha mondták 
volna — ezörmestör az, bizony mőgtöszi 

Mentő ötletem támadt. No jó, hát kárt nem 
lőhet csinálni, de van itt ócska, ami már semmire 
se jó, na mög nem is oíyan kemény — tettem 
hozzá csípősen. Csakugyan, — az lőhet — mond-
ta ki a szentenciát Tamás bácsi. 

Szétnézett Ferenc bácsi a pipázó társaságon, 
erősét sodrott a bajuszán, érezte, hogy most ki 
kell vágni a rezet. Gyorsan egy ócska sint fogtam 
a satuba, kalapácsot adtam az öregnek: na néz-
zük art a pesti vágót. Mégegyszer szemügyre vette 
az öreg a hires jószágot, elégülten nyála;.!a meg 

az élit ráfogta a vasra és rávágott hárma? — 
négyet, de foríács, az nem kunkorod«« löt a 
nyomán. 

Nézi az élit; odamennek a szemlélők is, hát 
biz az elgörbült. Ferenc bácsi egy keserves üze-
netet küldők a felhők felé a drága szerszám 
miatt, a többiek meg csak nevettek rajta. 

M.ísnap eljött az öreg és arra kért hogy ad-
jam neki az én vágómat mert ő még olyant nem 
látott, amely ngy viszi a vasat m i n t b i c s k a * f á t 

— Nem lehet; nagyon drága a* Ferenc bátyám. 

— »Iát miből van j í öcsémt csak mögmondodf 
— Biz ebbe az acélba gyémánt van keverve. Az 

egész országban csak ez a darab van, ezt ugy 
csempésztem az angliiísoktól, — lódítottam az 
öregnek nagy komolyan. 

Nagy nehezen — egy szóra — belementem, hogy 
egy pár fud, egy pár tyúk és egy liter Jó bor1 

ellenében birtokába veheti a vágót. 
Azóta a királyhalmi barkácsolók leghőbb vágja 

Ferenc bácsi vágója lett. 
Tóth József. 

Szegedi autókarosszéria üzem 
Kossuth Lajos-sugárul 68. sz. — Legolcsóbban vállalja: 
autókaroMzérlák készítését, favlíását és ducő fényezését 

Vadeve&és lopoíl csónakon 
DolgoznaK a strandtolvafolc 

(A Délmagyarország munkatársától) A strando-
kon és a fürdőházakban az utóbbi időben elszapo-
rodtak a strandtolvajok. Naponta történik hol itt 
hol ott kisebb-nagyobb lopás. A tolvajok előszere-
tettel dézsmálják meg az elhagyott kabinokat és 
amig a kabin gazdája valahol a Maros.torkolát 
körül evezget addig elszedik értékesebb holmiját 
A napokban megtörtént az a tragikomikus eset 
hogy az *ggik hölgynek minden ruháját elvitte 
valaki A hölgy késő este vette csak észre, hogy 
a rajta lévő fürdőruhán klvűl egyebe nincs. De 
érzékenyebb károkat is okoztak már a tolvajok. 

Egyes helyeken a strand közönsége detektu* 
osztályt szervezett a saját kebelébőt'és az alkalmi 

Háromezer ülőhely lesz 
»Az ember tragédiája« szabadiéri előadásán 

Fénylöggönnyel zárták körül a Rudolf-téri nézőterei 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
polgármester megbízásából dr. vitéz Szabó Gé-
za kultnrtanácsnok kedden délelőtt hivatalosan 
is közölte Hont Ferenccel, hogy a város min-
den tekintetben támogatni kívánja Az env-
ber tragédiája szabadtéri előadásának tervét. 

Kedden délelőtt Hont Ferenc több színházi 
szakemberrel helyszíni szemlét tartott u Ru-
dolf* téren ós a Kultúrpalota előtt. Felmérték 
a teret és megállapították, hogy minimálisan 
3000 ülőhelyet tudnak biztosítani a közönség 
részére A terepszemle után megtekintették 
a színház diszlettárát és megállapították, hogy 
a megfelelő díszletek rendelkezésre állanak, 
jelmezek is vannak, mindössze néhány jel-

mezt kell kölcsönkérni .az Operától és a XemH 
zeti Színháztól. 

A színpad kérdését is megoldották a hely-
színi szemlén. A feljáróknál és a lépcsők«' 
nél négy színpadi állvány készülj ugy hogy 
a felvonások különböző jeleneteit más és 
más színpadon játsszák le. A térlezárás prob-
lémáját ugy oldják meg, hogy a nézőtér és 
a színpad köré, Hont Ferenc terve szerint 
fényfűggőnyt vonnak kifelé irányított reflek-
torokkal. Ezek az erősfényű reflektorok meg-
akadályozzák, hogy a nézőtéren kivül cső ré-, 
székről beláthasson a színpadokra a »potya-
publikum*. 

ölvennégyéves fiatárper 
Mafcó és Vásárhely Között 
Ji bíróság augusztus 2-án Őelyszinl tárgyalást tart 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ta-
lán a legérdekesebb perek közül való az a 
per. amelyik 1878 óta folyik Makó és Vásár-
hely között. 1878-ban határkiigazitó bizott-
ság járta az országot és ez a bizottság, ami-
kor a Makó és Vásárhely közötti határvona-
lat megvonta, a határköret egy félmétemi 
Vásárhely felé, egy árokba tette, mert a ren-
des hülyén a gyalogösvény közepére esett vol-
na. De az eszmei határ a gyalogösvény kö-
zepén volt 

Jó idő múlva a makóiak azzal állottak 
elő, hogy jogosulatlanul halad az ut az ő föld-
jükön, mert a határkő is azt mutatja, hogy a 
határ odébb, Vásárhely felé esik Ázt kíván-
ták, hogy a vásárhelyiek tömessék be az ár-
kot és az ut a betömött árok fölött vezessen 

detektiveknek kötelessége nyomozni a tolvajok etán. 
Eddig azonban egyetlen strandtolvaj sem került 
kézre. 

Ezen a nyáron speciális tolvajlás alakult ki el 
Tiszán. Egyesek tsóvakokat lopnak, (te csak rövid] 
használatra. Ugyanis sokkal több olyan fürdőző 
van, akiknek nincs csónakjuk. Ezek Is szeretné.' 
nek néhanapján csónakázni Az ilye.i fürdőző az. 
után agy segít magán, hogy óvatlan pillanatban 
elköt egy csónakot és felevez benn« a Marosig 
Visszafelé jövet a strand eiM néhány szaz mé. 
térrel sorsára hagyja « csónakot, é maga pedig 
leaszik  a strandra 

el A vásárhelyiek ellentmondtak ennek a kö-
vetelésnek. Ettől kezdve farkasszemet néztek 
egymással az ut melletti földbirtokosok. A 
viszálykodás számtalan esetben foglalkoztat-
ta Vásárhely város és Csanád \ármegye tör-
vényhatóságát, sót a minisztériumokat is. A 
makóiak végül birtokháborítási pert indítot-
tak a vásárhelyiek ellen és ez c. per még is 
folyik. Az akták több mázsa súlyúra dagad-
tak. Most má r anayira megérett a dolog, hogf 
augusztus 2-án helyszíni tárgyalás lesz a vi- fs 
tás határban. 
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Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 


