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mazta őket. Szinte .gyönyörűség!:.'t lelte ab-
iban, lia .a .gyerekeket kin ózhatta. A Üiáziasz-
szony olykor bejött látogatóiba, megnézni, 
(hogy megy a soruk, ilyenkor Vilma a leg-
durálhlb (kifejezéseket használta az idős asz-
szonnyal szemben, csak -azért, mert bajiékot 
adott a testvéreinek. 

Két bét után már a mostohaanyját is 
bántalmazta, alkit [pedig az egész házban sze-
rettek, mert ugy bánt a gyerekekkel, mint 
talán még az édesanyjuk sem. Pokollá tette 
az életét, mindenifiéle rágalmakkal illette, fe-
nyegette, ha a j.ó asszony kérte, ho.gy térjen 
eszére és .viselje maigát rendesen: az asszony 
•nem fbirt Vilmával, .megkérte tollát a férje 
.nővérét, bogy (költözzék pár napra hozzájuk, 
hátba ő rendet tud csinálni. Igy is történt, 
a nagynéni odaköltözött, de csak egy hlétig 
hirta ki a buga. bánásmódját. Ugy viselke-
dett vele szemben is, mint a mostoba anyjá-
val. -Nem egyezett ugyanis a számításával a 
.ilag néni oftY'q, mert az volt a terve, bogy 
a mostoh; a , ját elüldözi és ismét ő szedi 
fel abadisegé' \ '. IEZ tíz napra sikerült is neki. 
A szegény asszonyt annyira gyötörte, bogy 
az kénytelen volt a nagynénihez menekülni. 
Vilma tehát elérte célját: ismét egyedül volt 
a gyerekek parancsolója. Első dolga volt a 
városházán bejelenteni, bogy a mostohaany-
juk (megszökött és .a gyerekek itiheznelk. Ka-
pott néhány korona segélyt, amit persze a 
saját céljaira fordított. Igy ment ez körül-
belül tíz napig, ekkor a 'háziasszony meg-
sokalta a dolgot. Látta, Ihogy Vilnia a régi 
életmódot folytatja, a gyerekeket éhezteti és 
kínozza. Az összes házimunkát a kis iGiza vé-
gezte, -akit beteggé tett a sok dolog. Alig tu-
dott a kútra vánszorogni vízért. 

A derék háziasszony elhatározta, hogy 
megszünteti a könnyelmű lány további ga-
rázdálkodását. Felkereste az asszonyt, meg 
a nagynénit, maiguk mellé vették a bárom 
gyereket és szerdán délelőtt beállítottak dr. 
Orkonyi Ede kuri-ai bíróhoz, a fiatalkornak 
felügyelő hatóságának elnökéhez. 

Szabó Istvánné, — a háziasszony — volt 
közötttük a legbátrabb. Hosszasan elmesélte 
az elnöknek, hogy .milyen csúnyán bánik 
Vilma a testvéreivel, a mostoha anyját elül-
dözte, a nagynénjét bántalmazta, őt pedig, 
— mert a gyerekeket védelmébe vette — ál-
landóan a legcsumyább kifejezésekkel támad-
ja meg az udvaron. Azkrt teszi mindezt, — 
mondta Szahóné — hogy a hadisegélyt ma-
gának kanaxPse meg. Könnyelmű, legényes, 
szájas a Vilma ós ha nem segít ezeken a sze-
rencsétleneken a méltóságos nr, — rossz útra 
fog térni 

Az ns-'ony meg-a nagynéni sírva pa-nasz-
Ivodtak, hea-y nem bírják tovább tűrni a lány 
vjAcTkcd'éfét. Tessék nézni, — mondták — a 
Giza olv"n beteg a sok dologtól, hogy alig 
tud a lálbán állani. A Vilma agyondolgoz-
tatja a bugát, ő meg benyel ir'b parancsolgat. 

iA bárom gyerek hangosan zokogott, mi-
kre- dr. Orkonyi megkérdezte tőlük, afkarnak-e 
Vilmáival maradni, vagy pedig az ni .mamá-
im- pbnruak menni. A gyerekek illedelmesen 
clmondtálk. hogyan kínozta őket a testvérük 
.r i;rr-v ők már a Tiszának akartak menni. 
,A lAcáeros elnök megsimogatta a kis Kázmért, 
PVi c-T/%T>(»(rve húzódott a mostohája mellé. 

Dr. Orkonyi jegyzőkönyvet vett fel és 
megnyugtatta őket. Közölte, hogy intézkedni 
f « g — ha az elmondottak megfelelnek a té-
r i k n e k — és Vilmát felvéteti a Leány Ott-
hon-Ma. 

Megnyugodva távozott a -kis család' az 
elnök szobájából a háziasszony vezetése alatt. 
(TTgy örülték, hogy Vilmát a jó háicsi a jó 
útra fogja té-riteni. 
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Orosz komitácsik. 
Császári és királyi hadisajtószállás janu-

ár 25. .Amikor Ivanov tábornok megkezdte 
nagy téli offenzíváját, az egyforma erővel 
látszott vollhynia-keletgialiciai .frontunk északi 
és déli szárnya, valamint centruima ellen irá-
nyulni. Ám csakhamar ,kitűnt, hogy a déli 
szárny legszélsőbb része az ő tervének sztra-
tégi-ai sarkpontja, mig a front többi részén 
megelégszik azzal, hogy embereinket szünte-
lenül nyugtalanítja és nem enged nekik pi-
henőt. .Nagystílű, egységes előnyomulás -észa-
kiszárnyuuk ellen különben sem lehetséges 
a terepviszonyok miatt. Az itteni mocsár és 
őserdő a guerilla-harcnak kedvez és az oro-
szok élnek is "vele. .Ebien nemcsak reguláris 
csapatok és kozák őrjáratok vesznek részt, 
hanem különböző szabadcsapatok is. Az orosz 
katonai hatóságok tudtával és támogatásával 
ezek az orosz komitácsik, erdő- ós vadőrök,, 
parasztok és nnásdk egész Uél-Pi léziát s a 
Sztyr vidékét elberitották kémh alázatukkal. 
Csak általuk ismert ösvényeken megkerülik 
a mocsarakon és cRcnlőkön keresztül a -mi ál 
lásainikat és a front mögött rablómódra meg-
támadják a mi szekerész oszlopainkat, kis hb 
osztagainkat és parancsnoksága inkát, ame-
lyeket félre eső majorrkilian helyeztünk el. 
Amilyen gyorsan feltűnnek, ép oly gyorsan 
el is tűnnek a mocsarak között, hogy élelom-
mcl jól ellátott huvóh-plveiken, kilessék az 
U.iafbin támadás alkalmát. Szinte lehetetlen 
ezeket az útonállókat teljesen kiirtani, bár a 
mieink ils rajta vannak, hogy ellen-megle-
petésekkel rajtuk üssenek és a velük tartó 
parasztok eltávolítsák. A Polesieben való ál-
lásainkat ezek a komitácsik nem veszélyez-
tetik komolyan, amint az ezen a végtelen 
mocsár vidéken álló katonáink helyzete tá-

róiról sebn olyan vigasztalan, mint azt az ott-

honiak aggódó fantáziája azt kifesti. Épület-
fa van I öviben és igy a Linsinigen-hadsereg 
magyar, osztrák és néhiet csapatai a legszebb 
állásokat épitik maguknak, a tiszteknek pe-
dig valóságos villáik vannak, amelyek nin-
csenek minden nrchi'toktoniikns báj nélkül. 
Ajtót, -ablakot a közeli elhagyott falvaikból 
rekvirálnak. Ágyát, asztalt ós széket maguk 
készítettek nyírfából. A nagy maguk iéipitette 
kályhákban biikkhasábok pattognak. Ezen 
front mögötti épületek és az elülső állások 
közti morén rakat gyakran d'oszk aszódiakkal 
kell áthidalni s ugyancsak deszkaszálakkal 
védik a lövészállásokat is a nedvesség ellen. 
A legelső védelmi vonal azonban többnyire 
a (föld fölött van. -Erős földhányás, annely.retk 
belső oldala sbraipnell ellen véd, a mellvédek 
fából épültek. Az állások előtt vársáncszerii 
árkok éles karókikial ki-snékelve s azonfelül 
van ínég a dróthálózat. Az előteret oldalt 
beépített gépfegyver-: k és a tüzérség tudja tüz 
alatt tartani. [Egyenels támadással, amint a 
betekig tartó erős támadások bizonyitottá-k, 
ez az erős védelmi vonal nem törhető át, azon-
ban a szátmtalan befagyott mocsár által meg-
szakított réseken azonban lehetséges a sza-
bad csapatok betörése. Ezek az alattomos 
rajtaütések többnyire békés parasztok és visz-
sza vándorlók álarca alatt történik, sokszor 
pedig magyar, osztrák Vagy német egyenru-
háiban. Gyakorlati következménye ennek az, 
hogy tábori őrseinket és járőreinket foko-
zott éberségre kényszerítik. 

Amerika tiltakozása. 

Newyork, január 26. Az Associated Press 

jelenti Washingtonból: Am'erika tudatta, -mi-

-sz-erí-nt az ellenséggel való kereskedés meg-

akadályozására irányuló angol törvény vég-

rehajtása elleti tiltakozik, .mert ezáltal az. 

-amerikai kereskedelem károsodik. 

Az angol-dán megegyezés. 

Kopenhága, január 26. A National Ti-

detrde irja: Az Anglia és Dánia között való 

megállapodás a dán kereskedelemre irányuló 

nyomást némileg enyhítette. Az eredímén-nyei 

meg lehet elégedni, noha nem felelt -meg 

minden várakozásinak, de az angolok tovább-

ra sem mondtak le arról, hogy folytassák a 

hajók átkutatását és egyre több dán gőzöst 

tartóztattak fel. Az a-n-gol sajtó nyomásán 

angol részről ujabb szigorított intézkedések 

várhatók. 

Olaszország árulása a hármas-
szövetségben. 

Rccs, január 26. A „Fremdenbl-att" irja: 

Az utóbbi időben az olasz sajtóban megje-

lent közlemények és olasz államférfiak nyi-

latkozatai egyre több bizonyítékokat szol-

eá-lta-tnak amellett és leplezetlenül1 bevall-

ják. hogy Olaszország, még mikor a hár-

masszövetség .kötelékébe tartozott, a szö-

vetségestárs ál-arca alatt a -magyar és osz-

trák monarchia ellen becstelen politikát 

űzött. Azokban a fájdalmas fejtegetésekben, 

amelyeiket a Secnlo és a Messagero a Lov-

csen elvesztéséről közölt, utalás történt rá, 

hogv 1903-ban. m-ikor Olaszországban a 

Zan-arde-l'li—Prine-tti kormán v állott áit 

ügyek élén, Olaszország ágyukat ajándéko-

zott Montenegrónak a Lovcsen megerősité-

se céljából. 

Akkor a magyar és osztrák lapok sze-

mére vetették Olaszországnak, hogv nviltan 

támogatja Montenegró hadereiét a monar-

chia ellen, az olasz sajtó pedig felháboro-

dással utasította vissza ezt a vádat s azt 

mondta róla, hogv rágalom. Most már nin-

csen szükség álharcra. tehát az olasz lapok 

nem haboznak bevallani, hogy Olaszország 

1903-ban Montenegrót a készülő háborúra 

felfegyverezte Magvarország és Ausztria 

ellen, amennyiben ágyukat küldött a Lov-

csen megerősítésére. 

Begyújtáshoz legolcsóbb 
a papír-hulladék, K b . ' 7 0 kilós bá-
lákba préselve 2 koronáért kapható 
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