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33 zabitych i dziesiątki

W Niemczech, w TuryngJi~ ekspress

najechał

ciężko

i lekko rannych

osobowy I rozbił siedem wagonów~
ny'mi, śp'ieszącymi do domów na święta

na

pociąg

B e r l i Do (TeL wl.) Jak donoszą wy, bowiem nietylko nie uległ dalszeJak wykazały dotychezasowe dochoz Erfurtu, straszna katastrofa, która mu zranieniu, looz szcz ęśliw i e dopłynął dzenia. semafor wjazdowy oraz stojący
wydarzyła się w wigilJę o godz. 19 w do brzegu, a nast~pnie sam rozpoczął tysiąc metrów przed nim drugi sygnał
przez niego za-uważone.
pomagać przy pracach ratunkowych . nie zostały
pobliżu stacji kolejowej Gross-HermP.rzedewszystkiem szukał on swej żony, Sygnały były w porządku. Maszynista,
gen w TuryngJi, w odległości 25 km ,która znaleziona została martwa.
będący ciężko ranny, leży w szpitalu.
Pierwszy pociąg ratunkowy przybył
Kto ponosi winę?
o godz. 20,30. W śWIetle reflektorów
B e r l i n . (Tel. wł.) Celem stwier- pracowano gorączkowo nad usuwaniem
dzenia winy zos tało wszczęte i>taranne szcz ą tków i wydobywaniem rannych i
śledztwo. Poci ąg pośpieszny, który spo7abitych. Poza ·k olumnami kolejowewooował nieszcz ęście, miał 20-minu tomi pracowały kolumny ratownicze z
We opóźnienie. Istnieje przypuszczenie, miast są s iednic h i straże ogniowe z
okolicznyCh wsi. O godz. 3 nad ranem
że maszynista tego pociągu chciał je
na miejscu katastrofy pozostali tylko
nactirobić.

wypełnionych PlOdróż

techniczni praoownicy, którym z pomocą przybyli w środę rano pionierzy, którzy praoowali 'p rzez całe pierwsze i dlrugie święto.

Zabici sami Niemcy
B e r l i n. (Tel. wł.) Wi ększość zabitych i rannych pochodzi z pociągU
osobowego, najechanego przez ekspres.
Wśród! 28 rozpo·znanych ofiar, samych
obywateli niemieckich, jest dzie sięć kobiet. Podróżni, którzy zgin ęli w katastrofie, pochodzili przeważnie z okolicznych miast i miasteczek i pO pracy J)()wracali do domów, by w gronie rodzinnem spędzić święta.
F

Zarzadzenie Oodroczeni wborów wtodzi
od Naumburgu, spowodowała. według
dotychczasowych danych, śmieró 33
osób.
Kilkanaście dalszych osób Jest cię!
~o I lekko rannych. Z zabitych zldentyfikowano dotychczas 28 osób_
KoJIllUIlikat urzędowy twryńskiej dyrekcji kolejowej w Erfurcie stwierdza,
że katastrofa spowodlowana została w
wieezór wigilijny, we wtorek. Pociąg
pośpiesz.ny Berlin Bazylea wpadł w
czasie wjazdu na stację kolejową w
Gross Heringen na wyje~dżający w tej
samej chwili 2'-e stMji pociąg osobowy,
ruią,żają.ey z Eńurtu dlo Lipska.

War s z tI. w a. (PAT) W "Monit,()- d ymiej skiej w Łodzi:
Na podstawie art. 69 uB tęp 6 ustawy
rze Polskim" ogłos zono następuj a ce zarzę.dzenie Rady Ministrów z d. 19 gruz dn. 23 marca 1933 r. o częściowej zmiadnia 1935 r. w sprawie przed łu ż enia nie ustro 'u samorz ą du terytorjalnego
okresu niezarządzania wyborów do ra- (Dz. U . R. P. nr. 35 poz. 254) Rada Ministrów przed ł uża o 6 miesię-cy okres, w
którym powinny być zarządzone wybory
dy miejskiej w Łodzi.
Prezes Rady Ministrów
chlńs'kiego
(-) Marjan Zyndram-Kościałkowski.
Lo n d y n. (T~l. wł.) Jak donoszą
z Szanghaju, w dzielniCy francuskiej
zamordowany został w nocy na czwartek obecny chiński wiceminister komunikacji Tangujen, były wiceminister
spraw za.graniczny-ch przy rządzie nankińskim.
M i a s t o Wat y kań s k ie (KAP).
Sprawcy, których liczba jest poda- Na cześć nowokreowanych kardynawana na dwóch do trzech, oczekiwali łów ambasada italska przy Stolicy
na ministra i szli za nim aż do domu. Świętej wydała przyjęcie, na które m
Gdy był na schodach, oddali do niego byli obecni wszyscy purpura ci, korpus
8 strzałów, z których 3 trafiły.
dyplomatyczny w komplecie, senatoroMinister zmarł w drodze do szpi- wie, deputowani, członkowie sekreta.tala. MDrdercy uszli niepoznani.

Katastrofa SpOwodowana została naskutek przeoczenia przez maszynistę pociB,igu pośpiesznego sygnału zamykające
go wjazd. Poc1czas zderzenia siedem wagonów pocią.gu ooooowego zostało ZI1.1.pelnie zmiatdżonych. Rannych .po tymc.zasowem o patrzeniu odwieziono do 'Pobliskich sl'>pitali w Weimarze, Jenie i
Apoldzie.
Na miej~e katastrofy w ciągu wieczora i nocy przybyły władze lokalne
kolejowe i pó źniej równi·eż generalny
dyrektor kolei niemieckich, Dorpmii.ller.

Hamburg.
(PAT.)
W drodze z
Neira do Chin de (porty w kolonji portugalskiej w Afryce Wsch.) zatonął parl)wiec niemiecki "Dar-es-Salam".
Parowiec angielski ocalił załogę, z wyjątkiem
jednego marynarza.
R z y m. (PAT.) W poblitu Barletta
(w okolicach Bari) zatonął statek rybacki z 4 ludźmi załogi.
Paryż. (PAT.) Z Lorie:nt (Bretanja)
donoszą,
że rybacy napotkali opUJSzczony
~tatek
rybacki ,.PrzyszłoŚć marynarza-o
7 ludzi załogi zaginęło.

MIEJSCE KATASTROFY
POD GROSS - HERINGEN.

Zderzell,i e nastąpiło na
B e r l i n.

moście

(Tel. wł.)

Zabicie
wiceministra

JapO'ńsk1ie poSł!łstwo

W Abisynjl
T o k i o. (PAT.) Ukazał się dekret
cesarski o otwarciu p-oselstw japoń
skich w Abisynji i Egipcie zgodnie z
uchwałą. zapadłę. na o-statniej sesji
parlamentu.
Dżibuti. (pAT.) Dnia 24 b. m.
wyjechali z Dżibuti do Adis Abeby
trzej dyplomaci ja.pońscy, którzy utworzyć mają tam placówkę d)'lPIDmatycznę..

Po mianowaniu

kardynałów

rjatu stanu, dygnitarze watykańscy i
dostojnicy kościelni.
Kardynałowie Suhard
i Kaszpar
objęli
uroczY'ście we
władanie swe
kościoły,
a
mianowicie kardynał
Suhard św. Onufrego na Janiculum a
kardynał Kaszpar świętych Witalisa, Gerwazego i Protazego.

Katastrofy na n1O'rzach

Zgon Pawła Bourgeta

Zderzenie pop a ryż. (Tel wł . ) Zmarł tutaj znadągów pod Gross-Heringen nastąpiło z
ny powieściopisarz francuski Paweł
największą gwałtownością na moście
Boul'g-et.
nad Salą. Górne części wagonów ode*
rwały się od! pOodwozi i utworzyły jedną
Paweł Bourget umarł w wieku 83 lat.
Był członkiem Akademji Francuskiej. Namasę, skła ctJającą się z drzewa, żelaza,
drągÓW itd.
Jeden kadłub wagonu u- pisał wiele powieści, w których analizował duszę ludzką i zajmował się proble-I
niósł się i osiadł na drugim wagonie.
mami społecznemi. Wiele powieści BourJeden z wagon ów towarowych zawisł get'a przetłumaczono na język polski.
do połowy nad rzeką, ale nie runą:ł w
dół.

Jeden z pasaż erów pociągu osobowego zośtał przez zderzenie wyrzucony
przez okno wagonu i upacLł na brzeg
mostu, którego się trzymał przez 20 mir~ ut, pOnieważ jed'nak nie można bytło
się do ni€gl() dIostać poprzez stosy ~La
&iwa, wpadł on wikońen do wody. Spa.-.

tcWt

Senat francuski

już

pracuje

ryż. (Tel. wł.)
W czwartek po
poŁud!ni,u izba francuska
.rozpoczęła
o'bradly nad ~iem czytaniem ustawy

pa

o t. zw. ligach patrjotycznych. Równo. cześnie obmdował senat, ,który rozpoet:t\II . t:derwsze e7)J'ta:nłe lPI'eIiminarza
'.
ten iednaIk ib:JI da lM80 ~~ ~D&.rok~

Papież . Pius

XI wręcza ka~lusze i płaszcze dwudziestu nowym kardr naJom.

Wspamała uroczystość, w której wzi~ udział korpus d'yplomatyczny, kapitula
zakonu 'r ycerzy maltańskich, szlachta rzymska i krewn1 Ojca św ., odby ła si~
lWI . . . . "łI1ICt]d.......

Warta przegrywa z Brukselą 1:2
B r u k s e l a. Jal\o drugi swój ry, zwłaszcza w drugiej połowie meczu,
mecz w objeździe zag.ranicą, rozegrała nie wykorzystał szeregu sytuacyj podligowa "Warta" w pierwsze świe-to z re- bramkowych.
W drużynie poznaitskiej wyróżnił się
,prezentacją miasta Brukseli, w której
Fontowicz w bramce, Ofie'rzyński na
s·kład! wchodziło sześciu J'eprezcntacyjDych graczy Belgji, którzy pra wdopo- obronie oraz w ataku Scherfke i Krysz
dobnie będą grali również przeciwko kiewicz.
Gra była naogót ciekawa. Pierwszą
polskiej reprezentacji w styczniu.
Mec.z l'\ie wywołał z uwagi na pierw- bramkę i prowadzenie dla Belgów 1:diosze święto większego zaintere~o\Yania był napastnik Bonclelees. Następnie
w szerokich kołach. Na trybunach ze- Poznaniacy wyrównali ze strzału Kryszj , ewicza.
Mimo obustronnych wysił
brało się 6 tysięey widzów, wśróc1 których zresztą. przeważała kolonia polska ków stan ten utrzymał się do polowy.
Po prze'r wie "Warta" ma możliwość uz Brukseli i okolicy.
"Warta". mimo przegranej, zapre- zyskania zwycię.s·kiei bramki, której
jednak nie wyzyskuje. Drugą. i ostatnią
zentowała się bardzo dobrze. Jako zespół była: ona bezwzględnie
lepsza, bramkę uzyskał c1la Brukseli Gets.
Z dotychczas grających w Belgji druszczególnie technicznie. To też wynik
nie odpowiada przebie.,\owi gry, fak- żyn polsldch "Wisły", "Pogoni" i "Wartycznie po\vinien być nierozstrzygnięty. szawianki" najlepiej zaprezentowała się
poznań.ska "Warta"
. (c)
Częściową. winę tego ponosi atak. któ-

~,WARTA" BIJĘ EMIG' RACJĘ POLSKĄ

7:1 (1 :1)

Dalsze mecze

we

. ~ocząt.ek mec~u stoi pod znakiem
emI.g rantow, ktorzy grę rozpoczęli w
bardzo szybkiem tempie, dzięki czemu
opanowali zupełnie sytuację. Bramki
w tej części gry uzyskali: dla "Warty"
naj,Iepszy)eJ g!'acz Kryszkiewicz, a dla
emlgrantow MIelcarek.
:
Po zmianie stron O'braz gry zmienil sję całkowicie . . Emigranci opadli

PÓŁN.

na siłach i zwolnili znacznie tempo. Do
gry doszli Poznaniacy, u których doskonale zaczęły współpracować linje
ataku i pomocy.
Dobrze zwłaszcza
usposO'biony był atak, który w tej czę
ści gry strzelił sześć bramek. Łupem
bramkowym podzielili się: Kryszkiewicz - ~, Słomiak - 2 i Szwarc - 1.

L e n s. W czwartek, w drugie
. swi~to Bożego Narodzenia, przeciwnikiem ,,\Varty" pOznallskiej była reprezentacja klubów polskich F'rancH pół. nocnej. Mecz odbył się w Lens wobec
· 2500 publiczności.
Przed rozpoczęciem spotkania goście polscy zostali powitani przez za-

F~~~cll.lsklego związku piłki nO'żnej

WE FANCJI

L e n s. - Goszczą.ca tu drużyna po,;Warty" spotka się z drugim
meczu z reprezentacją. emigracji w dn.
29 bm. Następnie "Warta" grać będzie
1 stycznia z klubem "Union" z Bruay,
a wreszcie 5 stycznia w Berlinie z kombinowanym zespołem czołowych klubów berlińskich Tennis-Borussia i
Blau-Weiss. (c)
znańskiej

I

Spadochroniarstwo wRosii Sowieckiej
Mniejwięcej półtora roku tc.mu ukazały się w prasie wzmianki o no-

skawicznem. Rozwojowi t.ej idei sprzyja wzmożona produkcja samolotów 01brzymów, które są. w możności zabrać
na swój pokład oprócz załogi, okołO'
80 osób, dziś pasażerów, na wypadek
wojny wykwalifikowanych żołnierzy
lotników, prz-cszlwlonych w spadochroniarstwie.
Aby żolnierzom ułatwić prac· w
głębi kraju nieprzYiacie,lskiego,
rzą.d
sowiecki dziś już rozpoczą.ł naukę ję
zyków obcych dla pilotów-spaJclochroniarzy. Pierwsza tego rodzaju szkoła
języków:
polskiego,
niemieckiego,
francuskiego, angielskiego i japOllskie.go, została. otwarta przy fabryce
samO'chodów "Stallin". Dwustu mło
dych komunistów z dyplomem przeszkolenia spadochronowego oddaje się
z zapałem nauce. Podczas uroczystości otwarcia tej szkoły, delegat rządu
oświadczył zebranym, że do czenvca
r. p. zostaną. uruchomione kursy języ
ków obcych we wszystkich sowieckich
fabrykach. Szkół specjalnych jest w
tej chwili w Rosji Sowieckie,j 116.
Znamiennym dla dzisiejszej Rosji
jest fakt, że w spad.ochroniarstwie
szkolą. się także kobiety.
-

wym sporcie, upraWianym nagminnie
w Rosji Sowieckiej przez młodzież i
ludzi dojrzałych obojej płci. Ta nowa
zabawa polegała na zeskakiwaniu ze
spadochronem z wysokich wież 10ś<:ielnych i w wielu wypadkach kOllczyła się
łamaniem
kości.
Dzisiaj
wiemy już dokładnie, że zabawa ta
nie ?yła niczem innem, jak przygotowamem tak mężczyzn jak i kobiet dO'
desantów lotniczych, jako jednej z
form walki zapomocą. lotnictwa. Desan ty, to znaczy wysadzanie żołnie.rzy
z samolotów za pomocą. spaclochronów, będą. stosowane na głębokich t yłach nieprzyjacielskiego kraju.
gdzie
żołnierze po wylądowaniu

wykonują.

atak na upatrzony objekt, np. wysadzanie w powietrze linji i węzłów kolejOWYCh, szerzenie paniki wśród ludnO'ści cywilnej zapomocą. zaskoczenia,
propagandy, trucizn i ba.kteryj, któremi nieprzyjaciel będzie się starał skaz.ić ~ywność.
Według najnowszych

I

danych, spadochroniarstwo rozwija się u naszych
sąsiadów wschodnich w tempie bły-

Wsprawie odznak i mundurów
Dekret Prezydent.a R. P. z dn. 2. X. 1935,
Dziennik Us,(aw, nr. 72 poz. 455, wprowadza
przymus uzyskania zezwolenia na "ustana.wi.a.nie i używanie odznak lub munduil"ów". Wylączcme z pod tej ustawy są
odznaki i mundury używane przez: 1) prywatne llakI.ady gospodarcze i ich pracownikbw w celach zwif\zanych z ich działalnością,
2) w gospoda,rstwie domowem, 3)
przez doraźne przedsięwzięcia rozrywkowe.
Odznak i mundurów, istniejących w chwili wejścia. w życie dekretu niniejszego, nie
w~l,no używać po 31. XII. 1935, jeżeli do teg·o czasu nie będzie uzyskane pozwO'lenie.
Ust·awa wzorwia ponadto wytwarzania i
rozpowszechniania odznak i mundurów,
!Ile. które nie będzie ze~olenia.
Za wykroczenia przeciw tym pTzepisom
grozi kara administ~acyjna, gTzywny do
1000 zł lub aresztu d·o 1 mies., przyC2em
zachodzi obligatoryjna konfislmta niedozwolonych odznak i mundurów.
Rozporządzenie wykonawcze do tego dek,r etu ukalZało się w Dzienniku Ustaw z
dn. 28. XI. 35, nr. 86, poz. 534. Za odmaki
llwata się: godła, barwy, chorągwie i inne znaki, maJ'oce
L' na celu oznaczenie dWlJeJ'
oTg.a.lDizacji względnie osób do niej należących, mundurami zaś ubio~y lub ich
części, 8łu~ące tymte celom. Za odznaki
uwa~a się równiet wszelkie inne przed,mioty, chociatby powszechnie używane,
jeźe>li przez Pl'Zyg.otowarnie wlbo używanie
według ustalonego wzoru lub spoSObu ma-

źeli

dzj.ala1ność organizacji nie
przekracza gl'anic danego województwa, zaś d'O
ministra spraw wewnęt~znych organizacje,
działające na terenie szerszym.
W poda.niu naleźy wyszczególnić:
1) powQdy i cel zamie.r:ronego usta.nowienIa odznaki lub munduru.
2) zamierzone sposoby używamia. odxnaki.
3) określenie kategorji osób, które mają być uprawnione do używa,nia O<raz warunki ot~zymania. odznaki.
4) dokIadny wzór prOjektowanej odzn'aki lub munduru, przedstawiony na. rysunku we wlaściwych barwach, z pod'a.niem wymia·rÓw, kroju i t. p. w 3 egzemplan~ach.
Pamiętać należy, :te podanie wraz z z&łącznikami musi być na,leżycie .oplacone

w :maczkach s.templowych.
Rorz;po'I'ządzenie to zwalnia dodatkowo
od oDowia,zku uzyskiwania pozwO'leń orga.nizacje sportowe, jednak tylko dla .odznak
i ubiorów używ811lych dla celów związanych bezpośrednio i wyłącz.nie, z uprawianiem określonych sportów, oraz nie wymaga
pozwO'leń
na ustanowienie i jednorazowe
.
h
ll~ycle opasek d·la porządkowyc
i organizatorów zebrań.
Jak widać, ustawa ta obejmuje w praktyce niema'l wszystkie stowalMyszenia.
Poniewat przewidzl>ane są wysokie sWkcje
karme za przekroczenie tej ustawy, a. termin wejścia w t.ycie zbliża się, Zaleca się,
ją wyróżilliać pewną organizację.
by wszystkie zamteresowa.ne towarzystwa
Celem o't>rzymania zezwo,lenia na użv- j.ak najpl'ędzej wniosły poda.nia, by tak
w~nic od?lllak lub mundurów. wllIDY orga- organizacje jako eał'OŚt, jak i PDSZCZeg61-1
nizacje, u;~ywające ich dotąd, wni('~ć do nycl1 czirvnl, . hv nie !IlM'&żać na. przykro':;r;,
dnia 31. XII. 35. podanie do \.\'ojc~ ody, je,

J

Nieliczne imprezy w czasie

świąt

tereJ\: - 3, Gemza - 2 i Włodarz - to:
Widzów zebrało się tysiąc osób.
Drugi ważniejszy mecz odbył się
w Świętochłowicach, gdzie drużyna
Ślą.ska wygrała spotkanie z Nitprzoc1em z Lipin w stosunku 2:i (Li).
Poza tem na Ślą.sku bawiła polskal
drużyna
z Niemiec z Hindenbul'ga
RKS Zabrze, która przegrała z.e Sta·
djonem Mikołów 1 :5.

\V ciągu obu świąt Bożego Narodzenia na terenie całej Pol s·k i zostały
wszystkie imprezy sportowe .odwołane
z powodu odwilży . Jedyne mecze hokejowe doszły do skutku w Poznuuiu,
gdzie w ciągu pierwszogo i drugiego
świętęa rozegrany został turnie.i AZS-u
poznańskiegO'.

Nie odbyły się więc żadne mecze ani
we Lw.owie, w Krakowie, ani też na
Śląsku. Nawet w Zakopanem odwoła
ny został doroczny konkurs skoków na
Krokwi, gdyż w górach panował wiatr
halny.
Również bogaty program. piłtI<;arski,
zapowiadany na święta na Sląsku, został ograniczony do kilku meczy, a to z
powodu odwilży i grząskiego stanu
boisk.
W Wielkich Hajdukach mistrzowska drużyna Polski, Ruch, pokonał
w towarzyskiem spotkaniu Amatorski
K. S. z Chorzowa w stosunku 6:1 (2:1),
przyczem bramkami podzielili się Pe-

PŁYWANIE
Doroczny

wyścig

pływacki

"Wpis.

przez Sekwanę", odbywaj,ący się w pierw..
sze święto Bożego Narodzenia w Paryż~
odbył
się
przy udzinle 20 plywaków~
Temperatura wody wynosiła plus 6 !>t.
Zwycięstwo odniósł
znany francuskI
pływak i relwrdzista w stylu klasycznym
Cartonnet, który bieg ten wygrał równief)
w ub. roku. Drugim był Maloubier. - !
Trasa bie~u wynosiła 1500 m.
.
'VV przeddzień wyścigu, Cartonnet star~
tował z Tarisem w biegu na 100 m w pły"
walni krytej, przychodząc drugi z czasem
1:00.8. Taris mial 1 :00,2.

Wczorajsza francuska rada gabinetowa
Czy we Francji

nastąpi ~mi(Nl)a gabilHiefu'f

P a ryż. (Tel. w1. ) Posiedzenie radry ministrów, odbyte poc1 przewodnictwem prezydenta Lebruna, trwało w
czwartek tylk.o 15 minut. Mimo to posiecllzenie miało poważne znaczenie. Laval zdał najpierw sprawO'zdanie o sytuacji ogólnopolitycznej. Wielkie znaczenie wewnętrzno - pOlityczne ma zatwierdzenie przez radę projektu I\.lstawy
o rozwiązaniu organizacyj ojczyźnia
nych i prywatnych milicji w ujęCiu, uchwalonem prz·ez senat. Wiadomo, że
,rząd życzył sobie, by o ewentualnem
roz\j!'iązaniu miały decydować
zwykle
sądy, podezas g-dy według uchwały senatu, dla roz",iązania .organizacyj konieczne ma być zarządzenie prezydenta
po wysłuchaniu propOzycji rad'y ministrów.

postawiona w czwartek na porządek
obrad izby, lecz dopiero na koniee bieżącego lub
początek przyszłego tygodnia.
Dalej wprowadzono szereg zmian na.
stanowiskach kierowniczych, międtży
niemi najważniejszem byłO' mianowanie gen. Pujot szefem sztabu generalnego w ministerstwie lotnictwa. Stanowisko to było od' czasu mianowania ministrem lotnictwa gen. Denain, nieobsa'"
dzone. Minister handlu, który zdał
sprawozdanie o nowym tra·ktaci.e han·
dlowym francusko - hiszpańskim, został upoważniony do
przygotowania
projektu ustawy o składach jednolitych
cen i przedłożenia go na poSiedzeniU
Tady.

!lada PO~tanowiła. naw~t sta\V~ć w
lzbl~ kwestJę ~aufal1la, o Ile będZIe to
komeczne, t. J. gdy w izbie zostaną
wniesione poprawki czy uzupełnienia,
które zmienia ujęcie senatu. Ustawa o
organizacjach bojowych nie zostanie

P a ryż. (Tel. wł.) Po posiedzeniU
rady ministrów w czwartek przedpołudniem, min. Herriot odbył dłuższą,
rozmowę z prezydentem
Lebrunem.
J O treści rozmowy brak dotychczas

Herrioł

.

u prez. Lebrun

szczegółów.

•

lAVAl "lE ŻĄDAŁ, BY IZBA WYRAZIŁA MU ZAUf ANIE
P a ryż. (Tel. wł.) W czasie czwartkowego posiedzenia izby mi.nister spr.
wojsk, Fabry posta,,' ił sprawę wotum
zaufania, po wniesieniu przez jednego z
radnych
ludowo - demoluatycznych
(środlkowa prawica) uzupełnienia ustawy wojskowej. '" sprawie uprzvwilejowania rodzin o wil;'.kszej liczbie cLzieci.
Posta\Yienie kwestji zaufania przez
gen, Fabry w tej sprawie wywołało wielką sensacię w kuluarach izby.
Posiedzenie zostało na pewien czas przerwane.
Premjer LavaI, który nie brał udziału w obradach, przybył natychmiast do
gmachu izby.
Posiedzenie izby, iktóre niespodziewanie zostało przerwane, wznowiono
wkrótce. Premjer Laval zajął miejsce
na ławach rządowyCh koło ministra spr.
wo.iskowych. Przewodniczący wydziału
wojskowego
wniósł
Q
odrzucenie

wszystkich poprawek projektu ustawy.
Po nim zabrał głos min, Laval, który
oświadczył ze sweg-o miejsca,
że min,
Fabry wykO'nał swój obowiązek, stawia·
jąc kwestję zaufania przeciwko
wnioskowi. zmniejszają~emu stan wojska o
16 tysięcy ludzi. Minister sp.r. wojsk;
jest gotów wspólnie z ·komisją. WO'jskowa. opracować nowy tekst projektu u"
stawy.
Przez przekazanie projektów poprawek komisji wojsImwej Laval uniknął
gloso,,'ania nad! wnioskiem opozyeji.
Przed zalmńczeniem czwartkowe-go
posiecLzenia izba uchwaliła odbyć drugie cz~'tanie projektów ustaw Q organi"
zacjach bojowych, noszenia broni i ustawie prasowej, w przyszłym trg·ocLniu.
Następne
posiedzenie, poświęcone
spra \Yom politycznym zagranicznym,
odbędzie się w piątek, 27 bm.

Pierwsze kroki min. Edena
L o n d y n. (Tel. wł.) Nowy angielski minister spraw zagranicznych wyjeChał w poniedziałek rano do rezydencji zimowej króla angielskiego w
Sandringham, gdzie odbyło się formalne posiedzenie rady koronnej, na
której król wprowadził go w urząd.
PO' wręczeniu pieczęci min. Eden powrócił do Londynu.
'
Święta spędził na wsi, ale mimo

Na

Węgrzech
,
(Tel.

ń.
wł.) Na Węgrzech
w niedzielę i w poniedział ek
. d (YWS k'le mam'festacJ' e, w
antyzy
czasie których r.ozdawano ulotki, wzywają.ce ludność do zaniechania zakupów gwiazdkO'wych u Zydów. Ulotki
groziły, że wszystkie osoby, które nie
zastosują się do tego, będą. publicznie

Wiede

odbyły się

to był w
sterstwem,

ŚCisłym kontakcie z mImskąd otrzymywał wszelkie
wiadomości, aby w razie potrzeby móa
powziąć

Koła

potrzebne decyzje.
polityczne podkreślają.,

że

E..o

den w przyszłości weźmie O'sobiście
czynny udział we wS1:ystkich międzyot
narodowych naradach i pracach Lig!
Narodów.

przeclw
· ZVdom
den z kupców żydowskich w niezwykle
ostry sposób wystą.pił, skład jego zd~
molowanO'.

Sa'molot rozbił

slę

B er l i n. (PAT.) We wtorek rano
"': Wrocławiu przy Ję.dowaniu nas tą
plła katastrofa samolotu komunika.
. .
Przed memal wszystkleml sklepa.- cyjnego. Pilot, radjotelegrafista i je ..
mi i domami towarO'Wemi Żydów po- den pO'dróżny ponieśli śmierć
ustllwianO' specjalne postel'lLnki. któ-...,...,
re przestrzegały klientów, a guy jenapiętnowane.

•
ABISVNJA - Kraj i ludde

,r a negusa

panną

na wydaniu
Najtl11łodszy

po raz pierwszy w swych dziejach, Etjopowie odstępują od starego obyczaju
wy'ruszania na wojnę z żonami i dzieć
mi. Wojownicy musieli się ograniczyć do swej mpskiej !'łu;i;by, aby przez
zabieranie kobiet i dzipci uie powi!;kszać trudno.§.ci
aprowizacyjnycb wielkich armij oraz nie utrudniać szyokości ruchów 1J0trzebny<'h w wojnie z tak
nowoczr's n i e Post~'pu.j;1cym przeciwnikiem.
Sam CeSill';( A-

l/ts, iJ-lkl,
lIrgu"U
SeJassi,
j~cy się

lJegll"

HaiJe
zllajduw fł 1,'1\\'-

k..,\'alel'ze 11.bj"':>'ó::;kiej
w
Des"je, około :250
kilometl'ó\v
na
południ" od zajętegu
przez
\\-!oebów
.\lakale, II i e będzjp
zapewne
na
świ"ta
w swoim :,ghebbi" (pałacu)
w Adi;;;Abebie, gdZH~ pozosta wił rodr.i n~.
Rzecz
dziwna:
mimo wielkiego
i powszechnego '.t
zainteresO\.vania
wydarzenia mi w
Abisynji,
o
rodzinie ne,~usa negusti nic nie w i adomo, lub te-ż bardzo niewiele.
"Król królów" - Haile Selassi - jest
w pel ni sił wieku męskiego. Dzieje syna dzielnego wodza wojska Mene.lika,
ra,sa Makonnena, i namie tnik, Hararu
z tytułem "króla" (rasa), gdzie urodził
się f7 lipca 1891 roku ras Tafari. a obecny cesa rz, sa. znane, Czterdzi estoletni
cesarz patrzy' teraz na lata swego panowania iakc na okres wr.macniania i ortwj

TSAHE.J

z\\"n')cil ~i~' cito 5tWI1 wojuja·
cyc h w Afryce' Vlloc lH)w i Abi"yńczy
ków, z wez\yanicnl (io zaprze,:,l,ania rozlewu krwi prz:YJJajl11nie,i na cy.a" świąt
Bożego Narodzenia. Ponieważ prowadzący wojnę należa do świata chrześci
jańskiego, więc nie'watpliwie wezwanie
•

)jp7.

Ojc~ Świętego znajdżie posłuch.
Zołnierze

włoscy

będą.

obchodzić

.swe święta zd.Jalą od stron ojczystych.
Ciemnolicy Etjopowie w p'rzeważającej
części też zdaja od rodzin, lecz na ojczystej ziemi, w której obronie walczą. z
odwagą. i poświęceniem. W hierarchji
świąt

chrześcijańskich

Abisyńczyków

Boże Narodzenie zajmuje wraz z ś\vię

tern chrztu ChrystIlsa (abisyltski począ
tek roku nie -pokrywa się w cza:,ie z naszym Nowym Rokiem) mieisce najpoQ;eśniejsze, S<:ł to dni powszechnej wesołości i radości. Obchodzi się te świę-'
ta' przedewszystkiem w gronie rodziny,
będącej j)od.::tawą. etjopskiej or.l;'anizacji sp.olecznej i DOimowanej na wzór
rzym,"ki
i'zeroko, gdyż jako całość
członków rodziny i domownj[\.ów,
.,]jakristos Litats Baal" - tak nazvwa "ie t~ kaJC'lldarzu amhar;;kim Boie
Narodzenip - 'w i ęci kościół k(~ptyjski

nocnem nabO%ellstwem. prz,\pomlnają
cem naS7.o Pa.sterkę. l 'ieznane Sil, oczywiście rozpowszechnione VI' Ruropie i
w krajach anglo - saskich obyczaj"" aby
prz~' sposobności święta obdarzać bliskich upominkami i w gTonie rocl1zjnnem radować siQ clokoła choinkI. Panuje jednak w g-Ól'zystym kraju afrykań,skim obyczaj żywo przypominający
WAJZEHU :MEXEN
pOlskich kolenclników
Młodzie:ż abisyńska, obojga płci, z zapadnięciem
eiemności w "Ia·k.ristos Litats Ba.al" WY- g-anizowania spuścizny po wielkim eeehodzi z płona.cemi żagwiami i pochod- sarzu Meneliku. W 21-ym roku życia
niami na wieś i krążąc od dIomostwa do ras Tafari, za regencji Lidji Yassu,
domostwa śpiewa pieśni okolicznościo- wstąpił w uroczysty związe,k malżeński
we oraz wykonuje pląsy. Wzamian za- z wnuczką Menelika, Wajzeru Menen)
to d.oznaje w każdym tukulu (domu) wychowfluą w tradycjach staro" abisyń
~()ściny i otrzymuje poczęstunek.
skich i trzymającą. się zdala od wszelWięl<sZQŚć Abisyńezyków nie będzie kich spraw politycznych. Dla cudzo'IN tym roku obchodziło święta Narodzeziemców jest cesarzowa bardzo niedoni-a Chrystusa wśród swych rodzin. Wo- stępna.
~ (Iogromnych rozmia:r6w mobilizacH
Z małż:eń,stwa monarsze·g o uroo.zHo
sił athlsyńskich dla od;parcia Włochów ,
się dotą.d 3 chłope,ów i 3 dziewczęta, -

potomek męski, ksiąlżę S al a, liczy sobie cztery wiosny, Najsta.lrszy syn A s w a 11 Wo S s e n T a f a r i,
proklamowany przed pi~cjtU laty na~t.;'pcą tronu, został wychowam; nrzez
europejskich nauczycieli 7.arówllo pod
względem ogólnym,
jak v.oj sl\O wy m ,
Od kijku lat zaprawiał sit. llo rz,Hlzenia
w \Vollo, godzi", mu ojciec powierzyl
władze guhernato,I'Ił,
Oj,j.;:ąd ne2'US neg-ut-ti przebywa w główn e i I, \',:al rJ'r.e
wojskowej w De~::-je. A,, \\ au \V05"8n
TaFilri spriJwll.ir rzudy paó.,:t\\ ('tli \\ Adi,::, Abebie, \\ zastf.THt"i'ic ojcu Podohno cżyni to ku wielkiemu z3lt.o\\·0IetllU
cesarza, mimo iż pra~a włoska uśmier
ciła 2'0 J)rY.ec1 niedtawoym cza,~em, rIonos~~{;. że abisYI1&ki na-ttpca tronu zginął w k<ltastrofie samolotowej, ut'"iekait1C rlol'ogą powietrw'1 przed >!'lI;I:'wem
negll!'lU-o.icH. któremu rzel,omo ::::( narilził,

uj nbiOl1\' m ~ynem je"t drugi ~yn,
tJ'7..\nastol e łn i ra6 Makonnen, ras

Kszta łci si~' w· jedncm 7, dwóch
liceuw a.bisyóskich w Ad'i:; .\ bebie, razeru z ue7.f,';;zGza.iC1cf'mi do tej szkoły
dzie(:mi Ambarow i Wlll1b7.kują.eych w
"ito1iey białyeh
\;\,'yebo\\ Ul) ie fizyczne
i \\"ojskowe ra8<1 'YlakODnena podie~alo
dU'lliedawna szwedzkiemu in.5truktorowi woj:,ka abisyńskiego, gen. Virginowi, Ponieważ jedynie wola negusa, a
nie kolej.noś(: urodzenia decyduje o zasiadaniu w przyszłośei na tronie potomków k'rólowej Saby j Salomona,
wip,c nie jest wcale wykluczone, że Haile Selassi zechce na swego nastf;'pc(, wyznaczyć rasa Makonnena.
Z ksLężnic7.ek najstarszą jest T s ah e j, urocza. szesnastoletnia panienka,
Haml'U

wpadali z

.

któl'a wbrew dotyćhcza::,owym tradyejom etjopsJdll1 otrzymuje wyksztalcenie eUl'opej:ikie, KsiężniCzka je't juź
"panna na wydaniu". O t'~k~ jej ubiega.
się kilku naiznakomiŁszych rasów.
W czasie pobytu księżniczki w Eu"I
ropie z końcem ubiegłego roku., j~dien?;
jej najgorętszych wielbicieli wYtl"'llJ5zył
w ślad! z.a urodziwą. kJSiężniczką, narzu..;
ca.iąc się j,ej z swemi uezooiami Nasku:.ó
tek swej natarczywości popadł w nieła..
skę u negusa i zabroniono mu wstępu
do Adis Abeby, gdzie mies2"Jka księ·ż
niczka Tsahe.i. Dopiero przed ki,lku tygodniami dostojnik amharski .. który u'"
podobał sobie córkę negusa, otrzymał
przebaczenie, przywodzą.e neg:u:sowi ze
swej prowincji kUka tysięcy dobne ~
ekwipowanych żołnierzy na woj,nę.
Jeżeli los mu poszczęŚCi na wojnie, 00
odwagę posiada zapewne przysłowio
we·g o lwa, to nie ,jest wykJł.trozone, że
zostanie w ni.edtalekiejprzyszłośoi zi~
ciem negusa.

I

w PUCHOWY ŚNIEGU TREN
narciall'ze, którym czas, a prze:dewszystadem
pozwoliły spędzić Boże Narodzenie w gÓl"ach.

r07,koszą

.

Taiemnicza
Hauphnann

~łN"6oił silę

podróż
do

·
I

I

pienil!dzą

Lindbergha

sądu .~ prośbą

N ow y Jor k. (Tel. wł.) Według
Trenton w stanie New J9orskazanego na śmierć za up~wa~zenie i zamordowan~e. ~ziecka
LlDdb~rg~a Hauptman~a 'Y mesh d:o sądu podal1le o ulaskaWlel1le. Wl1l0sek
pr~~słano do New Jersey. .Jeden z sędZID W zachorował, a dla przeprowadzenia uchwały, darującej skazaIJ.cOwi 7.ycie, potrzeba 5 głosów z ogół€m 7. nie liczą() gubernatora stanu, Hoffmana, który opowiedział się za ułaskawieniem.
Szczegółów wniosku prasa zgodnie z
przepisami nie podaje.
W llzupełnieniu wiadomo...4ci o Wyjeździe małżonków Lindberghów do
Europy podają, że znakomity lotr:tik
wraz z małżonką i synem są. jedynymi
:pasażerami parowca "American Importelr" Wszystkich iunych pasażerów tego
statku, który w chwili obecnej znajduje
się Już na pełnem m()ll"zu. na kUka chwil
przed! odj.azdem z Nowego Jorku na wv,raźne ~zem..e Linc:łiberg.Im pl'zeniesiono na inny statek. P'~zea i p~ samym
odjeMzie przedlsi,="w:zięto W$eł~re środki ~tro~ności. Szczeg.óły porloró~y Lin(fdoniesień z
sey obrońcy

(najnoWSl'lli fotogr'.dja Kuy·t<'lll' Vi"w CiJI

.

N,arciarze mieli- w g,ó'rach uiywanl'e

I

l:lA'f.LE SET.. \SSI

AS\\'AU WOSSEN T.'\.FARI

o u~a.s·kawienie

bergha i wypadki, które i~· poprzedziły.
względnie nastąpią po ukończeniu, trzymane są w ścisłej taj,em,nicy.
Nowy Jork.
(PAT.) Uchwała
sądu w New Jersey w sprawie podania
Hauptmana o ulaska wienIe zapadni€ 'tv,
poniedziałek :-i-:) o'rud.lnia.
.,
---ZV_ r1 n 'WSk'le 1"ml'IOl n~
- tłu
u
'Wys'zło zdaje się niedawno r07J!XI~
rz,ądzenie za..ka;zujące Żydom zmienia.nia imion wlalsllych w dokumentach
(metrykach). Rz""c'z ta jp,,"it zdaniem
nlłJszem komic7.na, za du7..o bowiem na4
mnożyło się "Stani.słarwów" z 87.'Ol111ów, "Leonów" 7. Lej'b ów, "Janów" zwykły·ch JankIów, Miec,zysławów z MOll.
ków itp.
Również

zalecałoby

się więcej u~

wagi 7,wI'aca(; na ZIlniany nazwisk.
gdzie Jaźni ,,)lozesy" zamieniają sit
w Mielżyńskich, a .. S~aTCgQld'Y" W.
01..erniejew:skiCih!
Za. dużo m~y takir'l! .. P\J:ak6w.'Ą
fila

Ilt.f'reSU~

blęd
Od
P a r y t, 22 grudnia.
Z dnia niemal na dzień bon' zon t europejski zaciemnia się. Gdy już bowiem
mniemano, iż złowrogie widmo wojny
l!;ootało zażegnane projektem LavalaHoare'a, na!>tąpiły trzy wydarzenia, mogące mieć nieobliczalne następstwa.
1) dymisja sir Samuela Hoare'a le"it
l'ównoznaczna z pogrzebaniem projektu,
.:mierzającego do ugodowego rozwiązania
sporu abisyńskiego. Prawdopodobnie "tairlie się zaś sygnałem dla fanatykÓW do tą
dania zaostrzenia sankcyj;
2) cofnh:cie się Londynu na calej Iinji
w sprawie EtjopH. osłabiło silą rzeczy
r.lziałalność Lavala w polityce zagranj('znej. Czynił on dotychcza.s wielkie wy",il·
:ki dla pojednania Londynu i Rzymu. W
równej mierze rząd angielski l premjcr
Laval nie mogą zapominać o francuskiej
opinji publicznej. Wreszcie dymisja mlX1i5tra stanu Herriota dolała oliwy do ognia: może ona spowodować prz8$unlp,rie
w dotychczasowej większości parlamentarnej;
3) na wiadomość o wypadkach nad Tamizą, nastąpiła ogólna moblIizacja czynników międzynarodowych i masollskicb w
Genewie. I podczas, gdy dymisja Hoare'a
wywołała konBternacj~ w franeuskich kołach narodowych, to l{Orespondenci dZle'lllik6w lewicowych nad Lemanem, odzna·
czający się bałwochwalczym kultem dla
Ligi Narodów, uderzyli w tąby zwycIę
stwa,

Znają,cy Wielką Brytanję f ci oby\\'atele króla Jerzego V, którzy jasno
~·dają. sobie sprawę z psychologji, 0(~wiadczają, zgodnie,
że
wytworzyła
~"ię w tym kraju jakaś mistyka, opar1a o wiarę w Ligę Narodów, domagaJą.ca się, aby posunięcia rzą,du brytyj~klego były zgodne z literą paktu genewskiego. Pod tym hasłem odbywaly się już ostatnie wybory na terenie
Anglji. I oto raptem opinja angielska
dowiaduje się, że rz~d cofa się, że
wchodzi na drogę porozumienia mezgodnego z polityką, genewską..
Wybuchają protesty nietylko op 0tycji, ale nawet młOdych konserwatystów, przejętych ideoJo3ją genewską.
Wśród
tych najwybitniejszym jest
min. Eden. Rezultat tej mistyki? Pod presją opinji gabinet Baldwina
p05więca sir Samuela Hoare'a.
Jakie przyczyny skłoniły rząd londyński do wkroczenia
na drogę ustępstw,
których wyrazem stał się
projekt Laval-Hoare? Poważne organy
francuskie utrzymują" że przeważyło
zdanie ... admiralicji. Osią bowiem konfliktu, że tak powiemy włoskobrytyj
skiego, jest nadal morze Śródziemne.
Otóż podobno
raport admiralicji,
przedłożony 3 tygodnie temu }:lo","iada tygodnik - "Grlngoire" - b)'ł
pesymistyczny zarówno co do stanu
floty, jak i nwjacji angielskiej. Inaczej
mówiąc wobec ewentualnego konfliktu na morzu Śródziemnem nie było
bynaJmni·ej pewne,
że
zwycięstwo
bezwą.tpienin przypadnie An3'lji.
Raport podkreślał m. in. }:lrżygniataję.cę.
wyższość awjacji i włoskich łodzi podwodnych. Nie dość na tem: przet>ieg
wypadków w Egipcie przybiera - we·
dług danych "Intelligence
Service"
.- niepomyślny obrót.
W finansowym organie paryskim
,.Capital", Jacques Bardoux przypomina, iż p. Baldwin robił aluzję do pewnego ,,s e k r e t u", nie pozwalającego
mu na wyjawnienie prawdziwej sytuacji. Czy tym sekretem miałby być
apel pewnej wysokiej osobistości świa
ta religijneJo, lub innej, przynależącej
do włoskiej rodziny królewskiej czy
belgijskiej, a która miała się zwrócić
do króla Jerzego? Czy też tym sekretem byłyby pertraktacje tajne z 1j, 22
i 29 września pomiędzy Rzymem a
Rzeszą?
Czy wreszcie chodzi o wiadomości nagromadzone, co do nowego
planu wojny germańskiej, przewidują
cego wtargnięcia do Belgji i zajęC'il'
wybrzeży holenderskich?
Być też może, że zmiana frontu
angielskiego została zpowodowana te ·
mi okolicznościami! Pozostaje faktem
te Wielka Brytanja powróciła. do swej
l' iepl.tejednanej wobec Włoch polityki,
~. !'zystępując
równocześnie
do. , .
'" :>:mocnienia swej floty I odnowienia
materjału morskiego.
Sprawa embargo na ropę stAnie stę
kwestją. dnia, o. ~~t ona uważana. prze7
Rzym jako 8ankcja o nie'Przyja~nym
eharakterze woj!;lKowym!

em kole ankcyj·

.łasnego "orespondenła .,Orędownlka"
Dalsza współprą.ea. francuskO-angieJ- stan()wisko partyjne f ezł01lk.., rządu.
ska, nad której utrzymaniem tak usił
P. Herriot zdaje się pownżnie liczy
nie pracował premjer Laval będzie te- na bliskie przesilenie rzą.dowe t naraz wystawiona. na. ciężką próbę.
stęPStwa mogące dla niego zeń wyplyW rary~U "frQnt rewolucyjny" na
nąć. A przecież w statutach partjt ra,wiadomość o upadku projektu LavallIom.-e, który uważał za "monstrualny" dykalnej jest powiedzianem, iż prezes
pfzystą,pH do zwartego ataĘQ przeciw.
stronnictwa nie może równocześnie
ko premjerowi, Qomagają.e się brutal- sprawować funkcyj premjera rządu..•
nle jego dymisji.
Napewno też 27-go
grudnia w mQracl1 Palacu Burbońskie
Sytuacja jest więc ze wszechmial'
go stQczy l!lę wielką, bitwę, gdyż w poważna. Zadowolenie żywiołów toWOdniu tym odbędę. się interpelacje co do lucyjnych i masońskich z rozwoju opolityki zagranicznej rządu,
statnich wypadków ś\'viadczy najlepiej,
Zlożenie preze.sury pa.rtjf radykal- że toczy się ona j)3 lilij! antynarodonej przez p. He11'łota ~ powodu błahe wej. "Front rewolucyjny" nie posiada
go incydentu, uważane jest za manewr się z radości, liczy teraz - najpierw
obalić Lavala, później ugoc)zić w Muspolityczny.
Minister stanu bowiem soliniego. Pacyfiści bowiem i mi"'dzywygłosU kilka dni temu niezmiernie narodówki pchają. do wOjny. Dlatego
charakterystycznę. mowę, godzącą, wła też w kołach narodOWYCh na"wołuje s'ę
ściwie w politykę swego szefa. Jak do utrzymania zimnej krwi, odpychając jako ahsurd samą, możliwość eurowięe z tym faktem pogoo:r.ić Ui!tąpip
pejskiego ~onfliktu zbrojnego.
nie, rzekomo dtatElgo, żeby nie być w
I. B,
ustawicznych rozterkach z uwagi na

Stan oblężenia wWenezueli

p o r t o f S p a i n. (PAT). W Carakas, stolicy Wenezueh, ogłoszono
stan oblężenia. Tymczasowy prezydent
Contraires wezwał wojska do zdławie
nia. rozruchów,
wywołanych
przez
przeciwników zmarłego prezydenta
Gomeza.
Podróżnł, przybywający do Port of
Spain (na angielskiej wyspie Trinidad), donoszQ., że teatry, należ~cc do
przyjaciół Gomeza, redakcja dziennika stronników b. prezydenta t wiele
domostw spalono. Straty wynoszą kil-

ka miljon6w boliwarów. Kilkunastu
urzędników. znanych, jako przyjaciÓł
Gomeza. osadzono w areszcie ochronnym, aby ich ocalić od zemsty tłu
mów.

*

Wen e z u e 1a, republika. związkowa w północnej częŚCi Ameryki Płdn .
Od p6łnoc-y dochodzi do m. Karaibskiego f Atlantyku, od zachodu graniczy z I(ołumbj~, od południa z Brazyl.ią. Składa się z czterech krain o naturalnych granicach.

UWAG:i.
W odległości 75 ltilometrów od Rzymu.
w pośrodku odwiecznych bagniAk, k'6re 'dopiero ręka w$półc%esnego inżyniera ollunc'
i uprzystępnia, powstaje nowe miasto.
Widać już zręby pierwszych domostw,
ukolę, kościół, koszary, siedzibę wradzy mun,icypalnej - jalcgdyby różdżką cZ/1.r04%iejtJ
wylcrze.ane ,I nifwd%ięcznego gruntu - .ieJziby nowego życia, nadzieja nowych pokoleń. Miasto nosi nazwę P o n t i n i a, Ja·
czerpniętą od miana Pontyj$/cich blot,
Pn:ed tygodniem odbył się uroc;y,ty
chrzest tego mia$ta, które rok temu narodziło się ze swoich fundamentów, ;wieżoco
założonych w grzqskim gruncie.
.,Duce"
pierwszy użył kielni, gdy kładziono "sndamenty. Przyrzekł przybyć po roku, aby
miasto uroczyście oddać nowym mieukaJi.
com. Przyrzeczeniu stało się teraz zadość.
Mimo wojny w ostatnich miesiqcach miasto
wyrosło li fundamentów.
Po Littorii i Sabaudii jed PontinUJ trz:edem miastem, ',:tóre Włochy fauvstow.kie
zbudowały w krótkich odstępach czasu n4
dowód swej kr%eplciej woli twórczej. Ale n4
tcm jencze nie koniec. Prace nad o.u,saniem rozległych bagnurc prowadzone Iq lO
dauzym ciągu. W prsyszłym roku powitać
ma czwarte miasto: Aprilia.
l)otychczasowy biłatU prac meljoracyjnych jest już imponujący. Okolo 5(, tysięcy
hektarów ziemi ornej podzielono między
chlop6w, osadzonych na 2 773 gO$podarstwach. Dla odwodnienia pól potrzeba bylo
złożonego systemu kanalizacyjneflo. długo
Id ponad 1 000 kilometrów, wspartego pra c4
17 .tacyj hydraulicznych. Niemałą pozycją
w kosztach stanowi budowa 950 kilometrów
dróg. Wszystko razem pochłonęlo .urnę póz.
tora miljar la lirów.
Na zachmurzonym horyzoncie apeniJi.
$kim są postępy Włoch. na "pontyjskim"
froncie wall,i o ziemię jedną % jdniejs%yc&
plam. W oczach świata jelit ona czem.i wielokrotnie milej widzianem, aniżeli walktJ
o ziemię, prowadzona przy użyciu ognia
i miecza.

nych w potoczeniu się wypadków politycznych po linj! interesów amerykań
skich sfer gospodarczych. zdeponowało
dziesieć miljonów dolarów.
Zwolennicy prez. Cardeno56 organi..
zujl\ teraz \V całym kraju manifestacje,
na których uchwala się ż~danie opuszczenia Meksy ku przez Callesa z koń
StoSlUnki wewnętrzne Meksyku ule·
Mimo zapewnień, że rezygnuje już cem tego rolw.
W rozgrywkach mf.ędzy Cardenogły nowpffi,U zaostrzeniu. Przed kilku
z 1<ar:ery }:oli.tycznej, ambituy Calles
dnlami p()wr6<:i! do kraju b. prezydent zaczl1ł ostatnio występować przeciwko sem i CaIle.sem zainteresowane sa dwa,
Callas, osłnw:ony prześladowca katoli- Cardeno~owi. W ormH i w \'<lrpusie wzajemnie się zwalczają.ce. obozy fików. Po wyborze Card:eno.sa na prezy- oficer"ldm zwo~ennicy Callesa przygo- nansje-ry m'.ędzynarodowej, które zadenta sf:odziewał się CaIJes znaleźć w towywa.łi rokosz pr:r.eciwko prezydento- pewne llleprędko zrezygnują z oddziały
wania na sprawy wewnętrzne Meksyku.
następcy DOwolne narzędzie dla swoich
wi I je~o rzadom.
plan6w politycznych. Tymczasem prez.
Carder.os, uprzedzony o przygotoCardenos w Ciągu pół roku wyzwolił się w\"wunym bunci€. zawiesił w urzędo
JUQiJsław
z pOd wpływów politycznych protel~to- waniu zagorzałego zwolennika CaIJesa,
B i a ł o IZ" ród. (P A T). W całej Iura l :związał się z c-zynnikami i silami gubernatora stanu Sonora. Ram<>na gosławji od kilku dni pada gęsty śnieg.
niezado\\ol<>nemi z f:<>czynań Callesa, namosa. Generał Garrido AJfaro wvPoziom rzeki Wa.rdar w południo
przystępująe do samodzielnego prowa- stąpił zaś świeżo z pubEcznem oskarże
wej Serbji podniósł się znacznie, a
dzenia polityki Meksyku zarówno na niem przeCiwko CalIeS<lwi, któreg-o wody zalały częściowo miasto Skoplie.
wewnątrz, jak w odniesieniu do U. S. A. dwaj mężowie zaufania zwrócili się do Również inne rzeki wzbierają.. W kil.
CalIes, rotczllrowany takim obr<>te.m generała propónu~ac mu współdziała ku miejs<'owościach Serbji południo
spraw, opuścił kraj, udają<: się na dłUż-I nie w obalen:u rządu Na ten cel kilka wej przerwano . komunikację kolejosz~ podróż zagraniczną,.
ban Mw nowojorskich, zain tere50wa- wą.

Wojna prezydentów w Meksyku
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Znamlermy artykuł wybitnego pubft'cysty Virginio Gayda w ZW!ązku z mianlowaniem
nowego kierownik.a Forelgn Ofnoo - MI'n. Eden we włoskiem zwierciadła
R z y In (PAT). W "Giornale d'Italia" na 24 grudnia Virginio Gayda wyst~pił z artykułem
wstępnym
p. t.:
"Światła. w zamieszaniu".
Publicysta przeciwstawia spokój i
jasność stanov.iska włoskiego zami~
.szaniu, które p.anuje po 9rugiej stronie Alp. Włochy muszą. obecnie walczyć przeciw groźbie abisyńskiej i
pi'zeciw sankcjom. Gdy ustalono tekst
propozycyj paryskich, postanowiono
nic nie podawać do publicznej wiadomości. O godz. 2 w nocy Lavala. -:>budzono telefonicznie i oświadczono, że
7.aufani Edcna pinformowali prasę.
Obalenie prOjektu powiodło się w
ten sposób, tembardziej, że w łonie goabinetu propozycje znalazły wybitnych
przeciwników. Już 12 grudnia miu. Elen powiedział w Genewie, że propozycje "nie są, ani ostateczne ani nioty.
kaIne". Proj«lkt storpedowała j«lr!na
~e stron, która go sama stworzyła.
Przemówienie Mussoliniego (w Pontynji) zostało wygłoszone juz po dymisji
Hoare'a.
Dalszym dowodem obalenia projektu przez wndyn są, rozmowy angiel3kie w sprawie współpracy wojskowej
państw sankcyjnych, oraz mianowicie
Edena na szefa min. spraw zagranicznych. Inicjatywa ('o do współpracy
w(lj~l\owej
wy~l1a 7. Londynu 8 pni-

dziernika i brała. za podstawę dalszy
rozwój ostrej akcji wrogiej przecIw
Włochom.
Co się tyczy Edena, to
da, podkreślając, że nie

Vir3'inlo Gaychce wyrażać

rodnej opinji, zaznacza, że przyśpie
szył on pogrzeb projektu, dymisję Hoare'a i cieszy się specjalną sympatją
kół
przeciwfafTystowskich i nieprzyjaznych Włochom.
Wbrew twierdzeniom W. Brytanji
spór toczy się nie między Włochami a
Ligą Na.rodów, lecz między Rzymem a
Londynem. Anglja pierwsza przecIwstawiła się i od niej wyszła też nieprzyjazna. inicjatywa.. Nad wszystkiem panuje zamieszanie.
Ambasador sowiecki w Paryżu Patiomkin, wbrew opinji tureckiego min.
spr. zagr., potępił S"wałtownie projekt
paryski. Ponownie rozpoczą,ł się atak
elementów międzynarowych przedw
prawu Włoch do kolonij. Sabotażyści
europejscy podnoszę. głowę. Półurzę
dowy "Journa.1 de Moscou" potępia imperjalizm brytyjski i nie interesował
się zagadnieniem abisyńskim.
Tt:lraz
rozpoczyna agitacje przeciw Włochom
i fa.szyzmowi w obrażllwych uwajach.
Dowodziłoby to, że Trzecia Międzyna
rodÓwka liczy na blisk~ katastrofę europejską., pOl':odowaną przez sankcje,
Europa tonie w Ch:Lo~ie, w którym \\ y-

raźnie zarysowują, się

Jedynie niszczycielskie dążenia.
R z y m (P A T). Zdaniem prasy wło
skiej, mianowanie Edena na minist~a
spraw zagranicznych zamyka serJę
niespodzianek ze strony An31ji wobec
Europy i świata. Wielu poważnych
mężów stanu, jak bracia ChamberJain,
lord Halifax, odmówili przyjęcia stanowiska - pozostał tylko 38-1etni Eden w takim momencie, kiedy sprawy
zagraniczne mogą b:"ć uważane za najważniejsze.

Niektórzy Anglicy twierdzę., że
ambicja młodego dyplomaty jest tak
wielka, ja.k jego chęć utrzymania roię
przy władzy. że ~otów jest zrezygnować ze swych snrtkcyjnyrh przekonań
genewskich. SOCjaliŚCi wyrażają specjalne zadowolenie z mianowania, uważając je za. zapowi(;>dź rozszerzenia
sankcyj. Są. to jednak przedwczesne
oczekiwania, natomiast istnieje jeden
plus, że zniesiono flpecjnlne stanowisko ministra Ligi Narodów w gabinecie angielsltim,
Co sie tyczy przeszłości Edena, to
•.Messagero" podl~reśla ten s7.rzegół. że
pochodZi on z bogatej rodziny arystokratycznej, ojciec jego znany był z porywczości l g\\'ałto\\'nośt'i.
'Tidocznie
te cechy odziedziczył min. Edeu.

•

Dwumilionowe bankructwo Zvda
Żydowski

ale.rzystu nub,."l bnnk na krooiowe gumy

na zIemię, a. z ran zaoanycn sączyła się
krew.
Gospodyni leśniczego natychmiast
zaalarmowała
pogotOWie ratunkowe,
które przybyło na miejsce, a leka~z ZAopatrzył rany leśniczego. ZjawHa si~
także policja, która dokonał,a aresztowania żony Kwiatkowskiego oraz jej
syna. Stan leśniczego jest bardzo ciężki.

tufy

k1'Wl

samob-ć'jcę,

zmarł.

Ranną Kacprzakową

ktćry

wkrótce

przewieziono do

szpitala..

Kres udr ki bezrobotnych'

War s z a w a. (Tel. wI.) Wielką. umiała sobie niczego odmówić, a to
Ł ó d ź, 27. 12. W mieszkaniu wla!';sensacjQ w ,vars zawskich sferach han- wszystko kosztowało bardzo wiele pienem przy ul. Karpacki ej 42. w celach
samobójczych rozciął sobie nożem brzuch,
dlowych wywołało bankructwo firmy niędzy. Korzystając w bankach z wielbezrobotny 22-letni I(azimierz Charbicki.
Natanson Sołowiejczyk (żydowska fir- kich kredytów, SołDwiejczyk przerzuDesperata w agonji przewieziono do
ma). Ogólna suma zadłużeń sięga cił się na dyskontowanie weksli. Wdał
szpitala. Powodem samobójstwa byla
się wreszcie w kombinacje handlowe
2 miljony złotych.
nędza.
Firma ta istnieje od przeszło lat 30. z niej. Zemszem. posiadaczem kilku
ŁóDZKA
Na ul. Brzezińskiej padła z glodu
kamienic
w
\Varszawie,
który
potrafi!
Prowadziła ona wielkie interesy, jak
SD-letnia Apolonia Furman, bezdomn~.
Skrytobójstwo
wycią.gnąć wiele pieniędzy od Soło
również reprezc:n towała niektóre znane
Znaleziono ją nad ranem kompletme
firmy światowe, mając swoje oddziały wiejczyka. na hipotekę przedtem już
L 6 d Ź. 27. 12. W Kurkach na Chojnach :r.marzniętą, dającą, slabe znaki życia.
w Moskwie, Nowym Jorku i t. d. Ostat- obciążoną..
w skrytobójczy sposób został zastrzelony Ofiarę nedzy przewieziono w stanie nieSołowiejczyk, straciwszy wszystkie z rewolwem łO-letni Ludwik Drzazga. przytomnym do szpitala.
nio interesy tej firmy skurczyły siQ do
terenu wyłącznie Polski. Finansując przedstawicielstwa, załamał się na dy- 'Vywabiono go pcxlstępnie z mieszkania na
różne przedsiębiorstwa handlDwe
i skoncie. Chcąc się ratować, wypuśclł podwórze i celnym strzałem z rewolweru
Dozorcy domowi będą
przemysłowe SOlowiejczyk uzależnił od on wiele weksli grzecznościowych i de- w oko, pozbawiono życia.
obradować
Z\vloki znaleziono na podwórzu. Niesieobie niektóre bardzo poważne fabry- pozytowych do dyskonta. W wynikU
zwlocznie
przybyła.
policja
z
psem
poliŁ
ó
d
i,
27.
12. Związki zawodowe doki i sklepy. Mając dobre dochody, pro- tych oszustw Bank Francusko-Polski cyjnym rozpoczęła posz:ukiwania za zazorców domowych, dążąc do załatwienia.
poniÓSł stratę na 900.000 złotych oraz
wadził. on życie na bardzo wysokiej
bójcami.
sporu powstałego z racji wypowiedzenia
stopie. I gdy obecnie dochody się skur- Powszechny Bank Związkowy i Bank
umowy zbiorowej interweniQwaly u wład?:,
czyły,
rodzina Sołowiejczyków nie Zachodni na ł'ą.czną. sumę 2 milj. zł.
Okradli grób rabina
przyczem komiSja rozjemcza powołana do
L ó d i, 27. 12. - Na tydowski cmen- rozstrzygnięcia sporu ma wydać orzeczetarz w Dołach, zakradli się zlodzieje i nie do kOlka bież. miesiąca.
W związku z tem pierwsze posiedzenie
rozbili wielki grobowiec, rabina Rado·
zycldego, skąd skradli kilka puszek z komisji zostało wyznaczone na dzień
ofiarami. "'edług obliczeń, łupem wła 28 b. m, Czy na posiedzeniu tern za'P a dnie ostateczna decyzja narazie nie wia, P r z e m y ś 1. (pAT.) Władze wpa- ilość falsyfikatów. Dotychczas areszto- mywaczy padło kilkasot złotych.
domo.
dły na trop szajki fałszerzy banknotów wano 7 osób.
Wypadł
Z
pociągu
i
zg'inął
5-dolarowych. Zna.leziono drukarnię
Stwierdzono. że banknoty byłY kolbanknotów, mieszczą.cą. się przy jednej portowane w całej Polsce.
Ł ó d i. 27. 12. - Pod Andrzejowem wyz głównych ulic Przemyśla oraz pewną
wciąż płyną
padł z pociągu. znajdUjącego się w ruchu,
syn kolejarza, 2ł-Ietni Eugenjusz Kubiak.
K
a.
i
r.
(pAT.)
W
cią.gU dwóch dni
Jechał on do domu w stanie podchmieświą.t
minęły
Port
Said
4: okręty wło
lonym i otworzył przedwcześnie drzwi.
padając
na szyny, domal pęknięcia skie, udają.ce się 40 Afryki Wschodczn.szki i kręg.osłupa. Ranny zmarł w niej: ,.Hernani", wiozą.c 1000 robotników, "Liguria" z 1800 żołnierzy na poszpitalU.
kła,clzie, "Italia" z 2500 żołnierzy oraz
Tragedja
małżeńska
"Naholetta" z materjałem wojennym.
Jeden
z
synów
w
towarzystwie
matB y d g o s z c z. (Tel. wł.) Ponury draL ó d Ź. 27. 12. - W mieszkanj.u swero
mat rodzinny rozegrał się w POńiedzia ki udał się do leśniczó,,' ki i tam na koul. Prusa H małżonkowie Bronisław
lek w leśniczówce za szkolą podchorą ntarzu oczekiwał, uzbrojony w hak że ipny
Olga Kacprzakowie wszczeli ze ,>obą
•
lazny, swego ojca. W momencie, gdy spór.
żych o godz. 21 wieczorem. Leśniczy,
Pogoda na dzis
Kacprzak chwycił n?ż i ,poldół
52-letni Jan Kwiatkowski, żył w sepera- leśniczy K ,,,'ia tkow ki zjawił się na ko- nim źone, 1,tóra ratowała SIę UCIeczką.
. .
.
li
'astępnie sam I(acprzak zamknął drzwi
Naogół chmurno, mle~s.caml mg cji z żoną, która, nie mogąc przeboleć 'r ytarzu, syn wraz z matką rzucili się na
ciosu, jaki ją spotkał, nosiła się z pla- niego, przyczem hakiem żela:mym zada- na klucz i nożem poderżnął sobie gardło. sto .lub drobny oPll:d, odwIlz; słab~ lub
Gdy wyważono drzwi i wkroczono do umlarko~r al'!e
wla~ry
,poludmowonem zemsty, namawiając s\",'oich synów li K,,,iatkowskiemu szereg ciężkich ran
na gło,vie. Leśniczy padł nieprzytomny mieszkania, znaleziono broczącego w ka- wschodnle l poludl11owe.
dla wykonania tego planu.

KRONIKA

Fabryka S-dolarówek wPrzemy'lu
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Transporty

Krwawy dramat rodzinny
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ą

Obrazki mona[hijskie

grube tysiące w spadku z Ameryki, uparł się objechać świat naokoło. I objechał

w trzy lata, postawiwszy sobie
jeszcze za zadanie spróbować w każdym
kraju najszlachetniejszych trunków, lokalnych o~obliwości. A wracając do
Stroje bawarskie... i czystość rasy - Fiihrer i Alpy pozują••• Monachjum,
najmilsze
przywiózł
wspomnienia z ... Polski. gdzie z najlepPolonica wesołe - Polonica poważne - Jeszcze
szym skutkiem upil się raz w Czę to"Sim pl icissimus"
chowie. a potem w Krakowie. u Hawelki. Zaklada pensjonat wyłącznie dla
tesgaden, czy z olmlic Oberammergau.
arb'st ów. a że był bard zo bogaty. lataDziś te ubiory, po ostrych rozporzą
dzeniach, wolno nosić jedynie 'llutoch- mi mogli mu nie płacić. Żyło ,vięc sotonom danych okolic. (Dowiedzieliśmy bie artystyczne bractwo weso]o; spec.ialnemi zaś przywilejami cieszyli się
si~ tego jeszcze w Berlinie, widując na
.. Sicgestor" w Monachium.
ulicach kolorowych Ba,\'arów, którzy Polacy,
- Słyszałem coś o Polakach i o
przyjechali z pokazami regjonalnych
"SŁephanie-Cafć"
zdumiewa nas tła frontonu wyraźnie odbijają. biały
tańców,)
i litewska P ag 011.
Poprostu
To wszystko w imię znowu czystości któryś ze Szwedów. Do dziś jeszcze orzeł
herb Kunegundy Sobieskiej, córki JapamiQtają
tu
ludzie
Polaków
parasy i folkloru. Ażeby nie wprowadzać
trjotów, którzy przed wojną. groma- na III, którą. w 1694 r. poślubił eleknikogo w błą.d.
dzili się w znanej kawiarni "Stepha- tor bawarski. Max Emanuel.
*
Umieszczone tu z racji wykończe
nie-Cafć". A do historji przeszedł takJakby odpowiednikiem tych naszych że
kelner Artur, który jedynie Pola- nia fasady barokowego kościoła za
rozważań jest wystawa, przed która stakom wierzył, że później uregulują. ra- czasów Polki na tronie bawarskim.
"Feldhe]']'cnl1nlle" w I\lonuchjum.
Mliśmy.
Dosłownie
wytapetowana chunki. "Feine Rerren werden zahKontrast sąsiedztwa Orła, Pogoni
pOCztówkami z widokiem Alp i Hitlera len ...".
i - "utraconych" prowincyj - silny.
Monachjum, w grudniu.
Upo2:o,,:any najrozmaicie.i, na marząco
i wesoło. poważnie i mniej poważnie:
Ściemniło się tymczasem; w perKtóregoś dnia spotykamy w mieście
Miło nam przypominać, bodaj tenaszych przyjaciół z pensjonatu, Szw-e- zapatrzony na Konigssee, to gdzieś w go rodzaju objawy sympatji z przed spektywie ulicy zabłysną.ł w reflektodów, zapatrzonych na wystaw~ księgar górę, to podparty dłonią, to w wianusz- lat dwudziestu; tem więcej, że w dro- rach Siegestor ("brama tryumfalna";.
dzieci dokoła, to na tle sadów i śnież
Ażeby już wieczór zakończyć pogod.
ni. Obaj - i tak wzrostem przypomina- ku
nyc.h szczytów w Berchtesgaden . Wbi- dze powrotnej długo trzeba naszym nie, skręcamy na Tli.rkenstrasse do
ją.cy masztowe sosny - podwyższyli si~
towarzyszom tłumaczyć mniej już miPiwem znakomidodatkowo sztywnemi tyrolskiemi ka- jać to ma patrzacemu do głowy. jak 1\1- łą. pamiątkę z czasów krótko po woj- "Simplicissimusa",
tern oblać trzeba zadow01enie naszych
podobał sobie Fiihrer góry. Ale, żeby
lPeluszami. Zielonemi, o sterczących
uszczęśliwionych
monanie dostać w końcu kręćka, odchodzimy nie. uwiecznioną w t. zw. Feldherrn- przyjaciół,
\pędzlach z tyłu . Zdą.żyli je kupić zaraz
halle" ("przybytek wodzów").
chijską. metamorfozą. swoich nakryć
z
krojącymi na Bawarów Skandynawapo przybyciu do Monachjum; to samo
Jest to, zamykaję,ca ulicę Ludwig- głowy. T przy jeszcze jednej anegtlomi na wesoły Schwabing.
zresztą robi chyba połowa cudzoziemstrasse, naprzeciw Siegestoru, imita- cie z życia historycznego "Simp liców, przybywających tu na d'ł,użej. Wycja florenckiej Loggii dei Lanzi. \V cissimusa". AnegdloŁa mówi o malaDługa aleja topoli harmonizuje z sejeżdżaiąc zaś w góry, trudno czasem uowej Felddherrnhalle połyskują. za- rzu, który tutaj zmienił nazwisko.
cesyjnemi kamienicami. Mijamy kre- wieszone trwałe wieńce pod napisem:
wierzyć uszom. gdy są-siad w przedziale,
Nazywał się
Bierbaum' i pił 'la
ze stroju Bawar, świecący kolanami ze mowe wille. mroczniejące w ogródkach. "Rerr, mach uns frei l"... Żałobne umór. A że kiedyś dostał na sali nieskórzanych spodeniek i białych, gru- Rozmowa schod'zi na anegdoty z życia wstęgi mówią. przy wieńcach o utra- bezpiecznego ataku i lekarz surowo
bych pończoch. wyjmie z ust fajkę i ode- malarzy, a nawet i na swoiste Polonica conych prowincjach, a wśród innych zabronił mu kropli alkoholu, zrozpazwie się do człowieka .. , czystą. polszc.zy- monachijskie: zwłaszcza. od'kąd za na- napisów, czernieją.: Posen, Schleslen, czeni przyjaciele nad ranem przynie-i]i
zną!
Zato bezwzględnie można być mi został Fuhrmann - Pension, dom o 'Vest-Preussen ...
mu szklankę mleka. Gdy jł;!. wypił,
Równoczenśie
dziwnie jakoś po tych uroczystych chrzcinach nastą
pewnym, że nikt nie przebierze sl(' w interesujących dziejach.
barwny strój - a są ich odmiany najBohaterem ich był przed wojna ma- spojrzeć w prawo, na sQ,siednią fasadę piła zmiana jego nazwiska na
H. W.
różniejsze np. wieśniaczki z Berch- larz, Fuhrmann, który, odziedziczywszy pięknego kościoła Teotynów, gdzie od Milchbaum.~
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Edmund Rychter
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będzie wyglądał

o polskim czarodzieja
nB' ekr~Die

,;kolorowiec"

Wspominaliśmy juz, że z za kulis wieI·
kich wytwórni amerykańskich dochodzą wie·
ści o filmie kolorowym. Napozór rzecz już
nie nowa. Przed wielu już laty oglądaliśmy
- nieudane zresztą zupełnie próby filmu
barwnego, a od niedawna mamy możność
podziwiania' i zachwycania się kolorowemi
j t. zw. kreskówkami. Jednakże to, co przy·
nosi obecny nowy film kolorowy jest praw·
dziwą rewelacją w królestwie ekranu.
Nie wdając się w techniczne szczegóły
tej ciekawej inowacji, trzeba jednak zwrócić
uwagę, że wszystkie dotychczasowe zastrze·
żenia wrogów barwnej Muzy. jak np. domi·
nowanie dwóch, niemiłych dla oka barw:
ceglastej i zielonej, to już tylko wtlpomnie·
nia p~erwszych prób. Dziś film gra całą ga·
mą barw, nieodbiegających od naturalnych
kolorów, które widzi nasze oko.
Zresztą należy zwrócić przedewszystkiem
uwagę na rzecz bardzo ważną: o naturalnym
doborze barw świadczy nietylko ilość, lecz
jakość i właści we łączenie kolorów. Istnieją
tylko trzy zasadnicze barwy i z ich połą,
czenia powstają wszystkie inne. Tak więc
tylko przy zastosowaniu trzech kolorów za.
sadniczych można uzyskać barwy naturalne.
Nowy film kolorowy pokona' wszystkie
dawne trudności i dziś stoimy w obliczu no·
we,i ery króleztwa filmu. Mimowoli z nie·
odpartą siłą narzuca się wielokrotnie już
używane porównanie filmu niemego i dźwię·
kowego d.J filmu szarego i kolorowego. Ten
.m przewrót, który dokonał się przed kilku

laty, obdarzając WielkIego Nfemowę glo
sem, - dziś Szarą Muzę przeistoczył w wie·
lobarwną, grającą życiem barw i ' kolorów.

-

NawTęJ<nlejsza tioiJaj z naszych legend legenda o Panu Twardowskim, o której rea·
lizacji marzon() oddawna, - zostanie ujęta
nJlreszcie W kształt filmowy.

s z e l m u t " a.
Znalwmita pieśniarka i parodystka, "najweselsza !.obiela Warszawy".
Mira Zimińsha, gra głównq rolę w nowej polskiej komedji filmowej
.,Manewry wiosenne".

Nnwinki
Z wielkiem zaciekawieniem oczekiwana
jest już dawno zapowiedziana premjera fil.
mu "Pragnę twoją być .•. " W filmie tym
grają: Ricardo Cortez i Dorothy Page śpiewaczka Metropolitain·Opera w Nowym
Jorku.

"P e t e r I b b e t s o n",

•

nowy film Paramountu , w którym grają ta·
kie slawy ekranu, jalt Gary Cooper i Ann
Harding. Na zdjęciu tych dwoje artystów
W jednej ze scen filmu.

W dalszym ciągu czynione są przygoto·
wania do realizacji monumentalnego filmu
p. t. "Generał Sutter". Reżyseruje genjalny
James Cruze, twórca "Karawany". Jest projekt sprowadzenia do Hollywoodu Janningsa,
jako odtwórcy tytułowej roli w tym fIlmie.

Franciszka Gaal

•

Franciszka Gaal gra w nowym filmie,
który przewyższy jej poprzednie. Będzie to
obraz pod tytułem: "Katarzyna Mała"! Sce·
narjusz filmu "Katarzyna Mała" został ujęty
"na wesoło", grotesko \f o, satyrycznie.

John Ford rozpoczął nakręcanie ~brazu
"Shark Island"; w głównej roli wystąpi Fry.
deryk March. Po podpisaniu kontraktu
z wytwórnią do powyższego filmu March
oświadczył koresDondentowi "Photoplay", iż

p o "B e n Il al iW.
"dzie Gf/r'Y Cooper wyTwzal cały swój talent, przyszla kolej na następny film tego
wiell~iego altysty. Będzie to "Peter lbbetson", w którym Cooper gra ro~ tytulawq.
Jego partnerkq jest Ann Harding,

rolę swoją

w "Shark Island" uważa bez·
za najtrudniejszą z całego dotych,
czasowego swe'go dorobku filmowego.
względnie

•
Carola Lombard
jedna znajpiękniej.
szych "gwiazd" na firmamencie filmu kończy obecnie dla Universalu film p. t.
"Dziewiczy wieczór".

•

Ukończono już realizację

nowego filmu
z Margaret Sullavan. Jest to trawestacja
filmowa głośnej powieści Urszuli Parrott
p. t. "Adieu". Główną rolę męską odtwarza
Francis Lederer.
Reżyserował
D. H.
Griffith.

•

Frank Lloyd, twórca "Kawalkady", przy·
gotował prace wstępne do filmu "Pod dwie·
ma flagami". W roli głównej zobaczymy

gra

Ul

Realizuje "Pana Twar(Jowskiego" reiyser Henryk Szaro według oryginalnego scenarjusza Wacława Gąsiorowskiego i Anatal.
Sterna.
Muzykę skomponował prof. Jan Maklakiewicz.
W rolach głównych wystąpią: Brodniewicz, Junosza, Stępowski, Jaracz, Węgrzyn,
Bogda, Malicka, Barszczewska, Ćwiklińska,
Lindorfówna, Sielański, Kurnakowicz, Mał.
kowski i in.
Nareszcie więc ekran ukaże na barwnem
tle renesansu, polskiego szlachcica·czarno.
księżnika, który zaprzedał duszę djabłu, wywołał ducha Barbary Radziwiłłówny przed
królem Zygmuntem, rozrzucał złoto z Wieży
Marjackiej, latał na kogucie, miał nieszczę·
ście być mężem słynnej "Pani Twardowskiej" i wreszcie zawisł na księżycu.
Czekamy z ciekawością na premjerę. Oby
film ten był lepszy od dotychczasowy~h
miernot. z .. Panem Tadeuszem" na czele.

"N a r z e c z o n a

Ul

r a c a d o d o m u"

Oto tytul nowego obrazu wytwórni Parll'
mount, w którym ujrzymy roz/toszną i papularną gwiazdę ekranu Claudette Colbert.
Ronalda Colmana. Będzie to sfilmowanie
znakomitego dramatu J, Ouidy, który
IV Ameryce doczekał się nakładu 3 mil jonów
egzemplarzy.

•

David Butler, najlepszy ZnaWi:3 duszy
dziecka, nieodłączny reżyser filmów Shirley
TempIe, kończy nakręcanie filmu p. t.
"Bunt najmłodszych". Po jego skończeniu
rozpoczyna Butler film p. t. "Captain Ja.
nuary". Oba filmy będą, według zapewnień
wtajemniczonych, triumfem tej najmłodszej
aktorki ekranu.
Główną rolę

•

w filmie "Dzięki miljonom"
gra niezwykle lubiany za oceanem aktor fil.
mowy, Dick Powell. Bezpośrednio po ukoń.
czeniu tego filmu, którego zdjęcia trwały
trzy miesiące. Powell wyjechał na urlop do
Francji.

"K $ i ę .i Ił i t: 2: k ę C % a r d a s z a"
nawym filmie austrjackim Marta Eggert, urocza śpiewaczka niemiecka pocho.
...
dzenia węgierskiego.
'

