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BUNT

WIĘźNióW

W AMERYCE.

W więzieniu w miejscowości Auburn <St. Zjednoczone) wybuchł bunt, który
dopiero przy pomocy silnych oddziałów wojska zdołano stłumić. Na ilustracji
widzimy kilka fragmentów z walki woj ska ze zbuntowanemi więźniami.

ZDOBYCZE TECHNIKI.

Traktor dla

łodzi

ratunkowych, który przewozi je z miejsca na miejsce, rozpoczął służbę w Northurnberland (Anglja).
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śWIT.

Mroźny

poranek w lesie.

POO

SŁONECZNEM

NIEBEM

KALIFORN Jl.

<~dy u nas, wprawdzie niezbyt wielkie,
ale w każdym bądź razie zimno panuje,
lfalifornja cieszy się słońcem i ciepłem.
l)owyższe ilustracje przedstawiają, jakimi tam zajmują się sportami.
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Przyszła

gwiazda łyżwiarska z zapałem tańczy

na

lodzie w takt

orkiestry.

\V chwili, gdy u nas zima w pełni, na południu można grać w szachy, przebywając w

morzu dla

ochłody.
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Wielki gał>ine-t, obity starożyt
temi gobelinami; miękki dywan
na podłodze; na kominku ogień;
w sufice marmurowa czara, ła
godząca ostry blask elektrycznoś
ci. Story opuszczone, portj ery zaciągnięte, a w zamkniętym szczel
nie, zacisznym pokoju si-edz1 pr;;y
biurku Michalina Cergny, adwokatka, zajęta pisaniem... Pióro
szybko biegnie po papierze, 1J<1kry
kartki wie!kiemi
wając lllotne
literami.
Młoda kobieta pisała od dwóch
godzin, zupełnie zajęta przygotowainiem obrony, którą nazajutrz
miała wygłosić.
zawód,
Lubiła szczerze swój
wypełnając jego obowiązki jak ur oczyste obrządki, przejęta szlazadaniem
chetnem i pięknem

adwokata, który dla winnych bla
ga o pobłażliwość lub o przebaczenie.
Tym razem zresztą była wyjąl
kowo zajmująca, jakkolwiek chodziło o zwykły, banalny dramat
bohaterka tego
życiowy. Lecz
dramatu, Colette Vergneuil, bu„
dziła szczere współczucie. Coprawda zabiła swego męża, jednak
tyle nasuwało się łagodzących okoliczności, usprawiedliwiających
poniekąd czyn tej wątłej i wrażliwej młodej kobiety skutej wię
zami małżeńskie-mi· z brutalnym,

zdegenerowanym pijakiem, który
pod wpływem alkoholu po pow.ro
cie z kabaretu zapragnął zniewolić żonę, op,uszczoną od lat kil
ku i ohydnie zdradzaną. Colette
opierała się, wywołując tern siljego strony.
niejszy upór z
Wszczęła się pomiędzy nimi zachwilę jedną
cięta walka. Na
Colette zdołała się wyswobodzić
i oszalała ze strachu i obrzydzenia, widząc nacierającą na nią
bestję, chwyciła co znalazła pod
ręką-był to mosiężny przyciski rzuciła nim w swego prześladow
cę, trafiając go w głowę i zabijając na miejscu ...
Mały zegar na biurku Michaliszóstą,
godzinę
ny wydzwonił
gdy iprzerwała pracę i powstała z
biurka.
Znużona usiadła w fotelu i pogrążyła się odrazu w rozmyśla-

niach nad troskami i kłopotami
swego własnego życia.
Od trzech lat była żoną Gastona Cergny, młodego inżynie
ra, którego poślubiła z miłości i
nie przestała,
dotąd
kochać
choć wkradła się pomiędzy nich
niezgoda. Gaston, inteligentny i
pracowity, ale niezamożny, w
związku z nią upatrywał przedewszystkiem korzyści, jakie wnooraz możnosc1
żona
siła mu
stworzenia sobie świ·etnego stanowiska, nie będąc zmuszonym
troszczyć się o bezpośrednie zyski z własnej pracy. .
wkrótce po
Małżonkowie już
ślubie stwierdzili różnice swoich
zapatrywań, upodobań i charakterów. Gaston należał do tych
mężczyzn, którzy w zaletach żo
ny i jej zdolności do pracy upatrują przyczynę irytacji. Zazdrościł jej sukcesów, jakie odnosiła
byłby dumny,
przed sądem, a
gdyby w życiu światowem sły
toalet i szynęła z gustownych
ku. Będąc usposobienia zgodnego oddawała się też swym zaję
ciom zawodowym tylko w nieobe.:
ności męża.

Czas mijał, gdy tak dumała
nad swym losem. Wyrwała się
z przykrych myśli i poczęła się
przygotowywać na powrót męża,
wieczór,
się, jak co
szykować
do spotkania go z uśmiechem na
ustach w strojnej sukni. Szybko
udała się do swej sypialni, a zapaliwszy światło - drgnęła, ujrzawszy na gotowalni list, zaadresowany jego ręką.
Tknięta przykrem przeczuciem
czytała:

„Michalino ! życie przy tobie
stało się dla mnie nie do zniesienia. Znalazłem kobietę, która uosabia szczęście. Wyjeżdżam zagdzi·e zaproponowano
granicę,
mi nowe stanowisko.
Składam hołd twym zaletom i
życzę ci szczęścia. żegnaj !
Gaston".
zniernchomiała ...
Michalina
Stała dłuższą chwilę, nie mogąc
ani na krzyk, ani
zdobyć się
na ruch żaden.
A potem uprzytomniła sobie
zachowanie Gastona w ostatnich

tygodniach, pojęła istotną treść
kartki - jak ścięte drzewo zwa
lila się na łóżko.
życie jednak, w chwilach na·
wet najcięższych, narzuca nam
przemocą swe nieuniknione wymagania i obowiązki.
Michalina, jakkolwiek złama
na nieszczęsc1en:i, przypomniała
sobie jutrzejszą swą obronę. Jutro trzeba będzie przemawiać
przed sądem, wyrwać kobietę ·~
nieszczęścia, uratować ją przed
dożywotniem więzieniem. A obrona jeszcze nie skończona; koniecznie trzeba ją skończyć dziś jeszcze.
Zebrawszy całą energję Micha·
lina: usiadła znowu przy biurku
pracowała do późnej nocy.

*

*

Sala sadowa.
- Obrona ma głos, -

oświad

czył przewodniczący.

Michalina Cergny powstała z
miejsca, blada w swej todze,
zło
zdjęła beret, oswabadzając
tawe pukle krótkich włosów.
Czarne jej oczy zwróciły się ku
audylorjum, a ze współczuciem
spoczęły na oskarżonej.
Michalina Cergny wygłasza obronę. Głos jej dźwięczny i ciepły rozbrzmiewa melodyjnie, wymowne, zręczme. ujęte wyra:Ly
poruszają serca, ścisłe argumenty
poruszają sumienia, gorące wezwanie do miłosierdzia pobudza
do łez.
Kończy apelem do członków są
du i siada.
Niebawem sąd ogłasza wyrok,
uniewinniający Colette VergnemH. Biedna oskarżona ze łzami
Michalinie, która raz
dziękuje
jeszcze zdobyć sdę musi na wysiłek zapanowania nad sobą.

*

*

*

Tego wieczora, w wigilję odejgo
unieść
ścia statku, który
Cergny
miał za morze, Gaston
rozczytał dzienniki wieczorne,
pisujące się w pochwałach o pięk
nej obronie, wygłoszonej przez
Michalinę.
I ten mąż, który z pewnością
zachwycałby się mężczyzną - ad-

(Dokończenie

na str. 7-ej).
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wokatem, dla żony swej miał tyl
ko uśmiech drwi~cy. Pomyślał:
mówiła, że mnde kocha, a nazajutrz po mem odej.ściu potrafiła
wygłosić podobną obronę„.

A jednak przy opus.zczonem
ognisku domowem, w tej eh wili
kobieta porzucona, wolna nareszcie od przymusu obowiązku, w
gorzkim,
rozdzierającym
bólu
szlochała nad utraconem
sw011
szczęściem.
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!LONAMAC

GREY,
wschodząca

ESTHER RALSTON, urocza artystka

)l"Wiazda srebrneg•) ekranu.

wytwórni filmowej „Paramount"

MARY BRIAN, znakomita artystka wytwórni filmow ej
„Paramount"

ZAMACH NA WICEKRóLA INDYJ.

\

Jak

już doniosło

„Hasło" na pociąg wiozący wicekróla Indyj lorda Irwina dokonano zamachu bombowego. Lord Irwin ocalał.
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Rozwiązanie zadań

z Dodatku Ilustrowanego Nr. 52
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ROBOTNIK.
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SZARADA
- Nowy - rok
NAGRODY WYLOSOWALI.
l) 2

książki

p. Hilda Beckerówna , morska Nr. 44.

Po-

3) 2 bilety do „Resursy" ~ p. Boleslaw
Musiałowski, Pomorska Nr. 143.

4) 1 książkę - p. Stefan Dym ek,
2) 2 bilety do „Capitolu" - Lucjan StrzaDrewnowska Nr. 93.
iek, ul. Zawi~zy Nr. 21.
Nagrody są do odebrania we wtorek
od 4-7 wiecz .
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Zadania do nagrody
WYCINANKA

WIZYTÓWKI
(ul.,

Strz ałek)

E. TORO,,PAR"

'"--.\ ,

•'\

T.TROK RUSIN
Czem

Z~ rozwiązanie wszystkich zadań, redakcja
przeznaeza bilety do ki'1 i

książki.

są

ci panowie?

Rozwiązanie nadsyłać należy do środy dnia
8-gq do godziny . 6-ej . wiecz.

włącznie.

