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IZonald Colman ,,,,- filmie pt. ,/'z1Jwi1~k,
który rczbi! bank w Mente Carb". (Fot.
~0-th

Century - Fox.)

Resursa

Rzemieślnirza

Zduńskiej

Oli.

FOTOM ONT Aż Z :REALIZACJI FILMU
RITT IN DIE FREIHEI,T"
Wa~~:zawska Kinemato1graficzna Sp. Ak" i ,;Ufa" nakręcają. w Polsce duży f Im,
cyjna"
zakrojony na eurnpejiską miarę i oparty na
motywach powstania listo.pado1wcgo w r. 1ą3i.
Do Ostrcłęki zjechała cała eks:pe1dycja w skjadz~e około 50 'Jtsób. Kierowni.kem ekspedycji
jest Alfred Greven, reżyserem zaś znany realizator Karl Hartl.
Hole główne w obrazie którego tymczasowy tytuł brzmi ,.Ritt in die Freiheitit.'' objęli
Willy Buergel ( świeitny giuibernat.or w „Czarnych różach''), Ursula. Gerbley, Han.si Kmteck
Rene Delgten, Vkitror .Staal, Ehbecke i inni.
Władze polskie oddały filmowcom do dysp?zycji cały pułk ułanów sitacjono,wany w Ostro'

W Warsza·wie 'bawił znakomity re?.yser
Ernest Lt.::bitsch. Przybył oil san101 0te:m
z Budapesztu iV towarzystwie żony. W
Warszawie p. Lubitsch był gaściem oddziaJu Pararnountu. Zdjęcie •nasze przed81ta:wia: od lewej do pr!l:\\'ej p. Ryszard
Ordyfo:.ki, prezl's
Związku Producentów
pani Lubitscho·wa, l\'lieczysław Czaban,
dyr. polskicg'J oddziału Paramomnu, p,
Ernest Lubitsch.

I:~ce. Je,S·t to słyn1n,y z boha1"erskich ,szarż 5 pulk
ułanów Zastrnw;sikich,
które·go {UJWódcą jest
pułkownik

Chomicz.

Szwadrony po·lskiej k:.twalerji doskonale wy
glą:dają w historyc 2 11yd1 1mu111.durach.
Zgromadzeni dziennikarz:e. zaproszeni przez
dyrekto.rn ,,Warszawskie.i", 1p. T.unisa, że wszy
stldch .st ren kraju, mieli 1111Jżność' przyglądania
się gigantycznej pracy niem:·eckich filmowców
i :c.11 wspania \~j .rea.I izacji.
Dziennikarze byli przyjmowami 'nader. uprzd
mie przez dyrektora .Tunisa i kiero·wnika gru·
py produkcji, p. Grevena. W cza1sie. ob:adu w
kasynie 1rnłkowem wy·gtoszono szereg t·oastów
Temat filmu: walki hc:haters,k!e Polaków w r.
1881 ~ to najlPpsza dla nas pro.paganda zagranicą.

Iren:~

E'.·chlerówna, znakom i ta artystka tn
atralna i fil1mowa. Jej ostatni sukces kino WJ' to ,,Róża", scenicztny za.§ to ,,Zamach'';

Dziennikarzy, Po ppwrocje do s,toHey, na ko„Polonja", pożegnał szef prasowy wytwóri.ni ,,Ufa" - p, Op'.tz, dzi.ęku.jąc
zE\ 11dział w wydeezce.
lacji :w hotelu

Odbito w drukarni „Kurjera

Łódzkiego"

Dnia 19 lipca 1936 roku odbyb się podniosila uroczystość rzemieślnicza. w Zduńskiej Woli, zwga>nizowana z okazji po"ś,w::
cenia taimtejszej Resursy RzemieślniczeL W uro·cz;ysto.ści
tej w 2 ięli udział remi przedstawiciele
organizacyj rzem'1e.śln:
czy.ch władz, i sp::łeczefrstwa. Sie.dzą. od strony lewej pp~: Bolesla:w Lipke - ska1 bnik Resursy, Antoni Koz:l:;>wski, przemysłowiec, prezes Resursy, fos, kano.nik' Staristaw Masłowski, proboszcz Edward Ejcłblat, wfoe1'~'.arosta sieradzki, Tadeu.s,z Szaniawski, burmistrz m. Zd,-WJii.

W z.wjqzkl1
rocznicę

śmierci

kon1,pozytora
(zmarł BL
produkujemy ostatni

bi,~1lmp

dr. K. Tomczrak wizytowaJ ko:lonję lsmią
Komitc1t w l\lfoskulach.
w stro,iach Ludowych

Mont" Carlo

