
A Munkásotthon és a szakszervezetek 
Kélhly Anna a polgármesternél 

(A Détmagyarorsrág munkatársától.) Né-
hány hónappal ezelőtt — mint emlékezetes 
— a polgármester a rendőrkapitányság elő-
terjesztésére bezáratta azt az épületet, amely-
ben a szociáldemokrata párt Munkásotthona 
Tan és amely hajlékot ad a szociáldemok-
rata szakszervezeteknek Is. A polgármester 
végzése (elkerült a belügyminiszterhez, aki, 
miután a nyomozás irataiból megállapította, 
hogy sem a szociáldemokrata pártnak, lem 
pedig a szakszerveiteknek semmi közük sem 
volt a rendőrség által kinyomozott szervezke-
déshez, a polgármester határozatát feloldotta, 
és kimondotta, hogy a jövőben nem működ-
hetik közös helyiségekben a szociáldemokrata 
párt a szakszervezetek Kel., A belügyminiszter 
rendelkezése alapján a polgármester feloldotta 
a Munkásotthonra elrendelt zárlatot, de fel-
hívta a szakszervezeteket, hogy auyusztus el-
sejéig költözködjenek ki a Munkásotthon épü-
letéből és másutt szerezzenek maguknak he-
lyiséget 

Szombaton délelőtt látogatást tett a polgár-

mesternél Kélhly Anna, Szeged országgyűlési 
képviselője és bejelentette, hogy a szakszer-
veitek auyusztus elsejéig nem költözködhet-
nek más helyiségbe, mert az idő rövidsége 
miatt alkalmas helyiséget nem találhattak. 
Ezért haladékot kért a szakszervezetek szá-
mára és kérdést Intézett a polgármesterhez 
az iránt, hogy abban az esetlen, ha válasz-
fallal különítenék el a Munkásotthon helyi-
ségeit ugy, hogy a szakszervezetek egészen 
elkülönítve működhetnének ugyanabban az 
épületben, a hatóság hozzájárulna-e ehhez a 
megoldáshoz. 

A polgármester kijelentette a képviselő előtt, 
hogy ennek a kérdésnek az elbírálása a rend-
őrhalósághoz tartozik, a szakszervezetek, illet-
ve a szociáldemokrata párt forduljon tehát 
ebben az ügyben a rendőrkapitányság vezető-
jéhez. gőzölte azonban a polgármester azt is, 
hogy a kérdés elintézésének megkönnyítése 

• érdekében a szakszervezetek elkülönítésére vo-
natkozó rendelkezés végrehajtására egyhónapi 
haladékai ad. 

A PUSZTÁK YOLÁNJA 
oagv 

ILYEN SZÉPET RITKÁN OLVASTAM 
t . ¡-i Irta TONELLt SÁNDOR . 

Yolán festőnő Budapesten és Bakonyi Árpád 
báró portréját festi. Bakonyi Árpid báró, aki 
as ország egyik legrégibb családjának sarja, bet», 
szeret YoJánba és feleségül akarj« vaud Szándéka 
annyira komoly, hogy vacsorára is meghívja és 
utána együtt elmennek a Kék majom.hoz címzett 
mulatóba, ahol félvűágl nők táncolnak A Kék 
majom-ban Árpád báró találkozik két angot ba-
rátjával, akik közül as egyik vele együtt vé-
gezte az oxfordi egyetemet £ z az »ngot, akinek 
Michaei Bourke a neve, nagyon különös angoL 
Olyan tökéletesen megtanult magyarul, hogy a 
kiejtésén jóformán észre se lehet venni, hogy 
idegen. Bourke urnák azért keHett ilyen tökéle-
tesen megtanulni magyarul, mert különben * r»-
gényt nem lehetett volna megírni 

Yolán nem a jókedvéből lett festőnő 0 a pusz-
tán született, ahol családja évszázadokon át nagy 
szerepet játszott és ősei a rettenetes paraszthad-
seregek élén addig hwcottak a törökök ellen, 
mig az utolsó szálig el nem estek Yolán özvegy 
édesanyja egy Joeeph Szábo nevű lelketlen em-
bernek karmai köré került, aki kölcsönöket adott 
a túlterhelt birtokra, de csak azért, hogy Yolánt 
.reJeséfM kényszerítse magához. Az aély©s Yolán 
erre megszökött hazulról és portréfestő lett Bu-
dapesten. Bakonyi báró ajánlására Bourke nr is 
megrendelte nála a portréját. 

Joseph Szábo, a sötét fin, Budapesten nyo-
mára jött Yotánnak és tovább üldözte szerelmi 
ajánlataival A magyarul beízélő angol viszont 
egy véletlen folytán nyomára jött, hosjyt Joseph 
Szábo tulajdonképpen egy komisz kommunista. 
F.zt agy állapította hogy mikor atamizsznát 

adott a Dohány utcában egy vak koldusnak, egy 
jói öltözött férfi, oki nem téte!ez'^ fel. hogy ez 
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as idegen ért magyaruf, nagyon furcsa atasitáso-
kat adott a vak koldusnak Ez a jól öltözött férfi, 
mint utólag kiderül, Joseph Szábo volt 

Michaei Bourke erre «(határozta, hogy lelep-
lezi a gonosz kommunistát Kapóra jön neki, 
hogy Yolán festés közbeh elpanaszolja neki Szábo 
tolakodását. Szábo ugyanis azzal a fenyegetéssel, 
hogy anyját anyagUag töukreteuí, randevút kér 
YoIántöL Michaei Bonrla tanácsára Yolán ei is 
fogadja Szábo meghívását, sőt utána ő invitálja 
meg Szábot a fakására. Erre azért van szükség, 
hogy azalatt a magyarul beszélő angol amatör 
Sherlock hoknesi minőségben betörjön Szábo la-
kására és íróasztalában megtalálja a bizonyíté-
kokat, hogy Szábo Moszkva fizetett Agynöko és 
újra kommunista forradalmat akar szervezni Ma-
gyarországon. 

fis most jön a sötét bonyodalom. Bakonyi báró 
meg akar győződni Yolán hűségéről és éjjel ti-
zenegy órakor becsönget hozzá. Nála találja Szábot 
Egy jót nevelt báró ilyenkor nem tehet mást, meg-
hajtja magát, bocsánatot kér, hazamegy, megiszik 
öt pohárka barackpálinkát és utána ammóniákkal 
megöngyilkolja magát 

Ezalatt Michaei Bourke a Szábo lakásán ta-

lált bizonyítékokat a Spolarlch kávéházban át-

adja Feber kapitánynak, aki a budapesti állam-

rendőrség legkiválóbb nyomozója Feher kapitány-

nyai Bourke az öreg Bakonyi báróné esrtélyén Is-

merkedett meg és inneu a barátság. Fehér ka-

pitány a rendőrség nevében köszönetet mond az 

amatőr-detektívnek és megfigyelés alá helyezteti 

Szábot Szábo azonban, mikor Bakonyi báró ái-

tai megzavart légyottról hazajön, a kiürített "Író-

asztalról megállapítja, hogy rájöttek üzelmeire. 

Erre elhatározza, hogy megszökik. Hasbalövi az 

őrzésére kirendelt detektivet, kocsiba vágja magát, 

kirohan a keleti pályaudvarra, jegyet vált Pécsre, 

de Pécs előtt leszáll a vonatról és Mohácsra 

megy, hogy egy uszályon átlopja magát a határon, 

Belgrádba. 

A bonyodalom tetőpontjára emelkedik. A Ki-
rályné cimü hajó kormányosának fia született és 
Mohácsról haza szeretne jönni Budapestre. Szabó 
háromszáz pengőt kinái neki ¿s felajánlja, hogy 
hefyí elfoglalja a hajón A kormányos ei is fo-
gadja az ajánlatot, de mikor rájön, hogy Szábo 
becsapta őt, mert éjjei nem fe megy vonat Buda-
pestre, haragjában ugy kípen törli, hogy Szábo 

Nem ftirta 
ki a meleget 
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vérbenfagyva marad a mohácsi parton 

Budajiesten ezalatt Bourke, Feh.r és Yolán be. 

leülnek a második számú ango»' versenyautójába, 

hogy még a Királyné elindulása előtt, három óra 

alatt Mohácsra érkezzenek. A nyomozás szálai 

ugyanis arra mutatnak, hogy Szábo arra szökött 

Meg is .«rkeznek, rátaiáinak Szábora. aki a kórházi 

ágyon bevallja, hogy nem is magyar, hanem orosz-

országi zsidó, aki már őt évet töltött Szibériában 

és Lenin megbízásából jött Magyarországra, hogy 

forradalmat csináljon. Nyelvtehetség dolgában pár. 

ja az egye* számú angolnak, mert 6 is olyan 

tökéletesen megtanult magyarul, hogy észre se 

lehet venni a beszédén, hogy idegen. 

Itt végződik a történet, mert az aftr nincs 

megírva, csak sejteni lehet, hogy Michaei Bourke 

feleségül veszi Yolánt, a puszták leányit 

Minderek természetestíl korántsem tükröztetik 

vbsza teljesen a történet szégségeít és a magyar 

társadalmat famertető vonásait Mek k»U emlí-

teni az öreg bárónőt, as öngyilkos Bakonyi Ár-

pád mamáját, aki népdalokat szokott énekelni. 

Rét különösen kedves nótája van: 

Ejiel az omn/bas tetején.., 
és 

Emlékszel kiesikím, de csoda vdtt 
Tudni kel azt is, hogy Bndapest tele van eresz 

arfcztokrata menekültekkel, akiket magyar mág-

nások látnak vendégül Szegény muszka artszi 

tokraták nyomora akkora, hogy a cigarettát >« 

kilopják házigazdáik ezüst dobozábóL Me 

annak a szegény orosz lánynak a sorsa V r> 

hozzá hti muzsikok segítségévei felkötötte 

fogatásárt kiküfdótt eseka-ügywőköt és ug 

kik meg Magyarországra A valószínűség ott otnel-

kedik tetőpontjára, mikor a Kék majom-ban a 

hölgyek töprengenek, hogy «1 merjék-e fo-

gadni a nekik felajánló« ötven pengőt As ősz-

szeget ugyanis tntsoknak találják Szép magyar 

név • regényhen Pranz Hat, ősmagyar me^só-

fitás a fíerr Srdbo, a vendéglőkön ofvasható a 

felírás Bor és »or. Ezekkel smnfaen kftsstacMel 

nyugtázzuk a sserrőnek, hogy az 8 megánapWaa 

szerfnt is a trianoni teketekabátos arsk szamársá-

got követtek eí, mikor Magyarországot t j m bar-

bár módon megcsonkították. 

A regényt Jerrard Tiik-ll irta, Grand Richárd* 
and Philip Sainsbury cég kiadás«*« meg 

Londonban. A papírja jő; kötése szép. Az ára 
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