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KURYER CO! Z IN
Dodatek do Nru 87  „Ilustrowanego Kuryera Codziennego" z dnia 28  marca 1938 r.

Żołnierze K. O. P. nad Niemnem 
na granicy polsko-litewskiej.

Widok ogólny na Kowno, stołeczne miasto Rzeczypospolitej litewskiej.

Stary dworek szlachecki na pograniczu, 
od niedawna strażnica K. O. P.-u.

Poznajm y Litwę!
Na lewo: Olbrzymi stary dąb w Wiszto- Ostatnia stacja kolejowa polska Zawiasy 
wianach przy drodze z Płungian do Kul na granicy polsko-litewskiej,

(powiat Telszański).

Z nowego Kowna: muzeum wojskowe i wieża „wileńskich" dzwonów.



W Y S O K IE  ODZNACZENIE KS. B ISK U PA  LAUBITZA. P. Prezydent K. P. 
nadal Jego Eks. ks. biskupowi Laubitzowi z okazji Jego Jubileuszu kapłań
skiego Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta. W uroczystości wręczenia 
tej odznaki, będącej najwyższem stwierdzeniem powszechnej czci, jaką  Pol
ska otacza Dostojnego Jubilata , wzięli udział (na zdjęciu od lewej) pp. prez. 
Maćkowiak, star. Kasprzak, płk. Kamski, ks. p rała t Humpola — stojący obok 
Jubilata  — wicewoj. Łepkowski i ks. kan. Blerig.

PO LSKA  SZLACH TA ZAGRODOWA ORGANIZUJE S IĘ . W Horodenee 
odbył się zjazd Powiatowego Związku Szlachty Zagrodowej, prezesów, se
kretarzy i delegatów Kół powiatu Horodeńskiego. W zebraniu wziął udział 
delegat M inisterstwa Skarbu insp. Mekiński, prezes Zarządu Głównego ks. 
dziekan Miodoński, oraz liczni przedstawiciele miejscowych władz i spole 
czeństwa.
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DARY NA RZECZ OBRONY PAŃSTWA. Zarząd i pracownicy Koncernu naf
towego „Galicja*, oraz Koła Związku Rezerwistów „Galicja" w Drohobyczu ufun
dowały dla arm ji cztery ciężkie karabiny maszynowe. W uroczystości przekazania 
tych darów arm ji wzięli udział (widoczni na zdjęciu) pp. gen. Wieczorkiewicz 
i dyr. iuż. Piotrowski.

ZJAZD ABSOLW ENTÓW  SZKÓŁ GÓRNICZYCH. W sali Rady Miejskiej 
w Katowicach odbył się ogólrio-polski zjazd delegatów Polskiego Związku 
Absolwentów, zrzeszającego sztygarów zagłębi węglowych Śląska, Dąbrowy 
i Krakowa, oraz zagłębi naftowo-solnych Borysławia i Wieliczki.

■ ■ ■ ■ I

JU B IL E U S Z  P O LSK IEG O  STO W ARZYSZEN IA  A KA D EM ICK IEG O  
W W IED N IU . W iedeńskie „Ognisko", organizacja akademicka, łącząca pol
skich studentów wszystkich wyższych uczelni tamtejszych, będąca najstar- 
szem stowarzyszeniem polskiem w Wiedniu, obchodziło w tych dniach 75-lecie 
swego istnienia. Zarząd „Ogniska" stanow ią obecnie pp. (od lewej) Czar
niecki, Hanka Fangor, prezes Niewolik, RoszkieWicz, Ruth Michlowitz i wi- 
ceprcz. Rydzewski.

Z NAJNOWSZEGO  
ŚCIEN NEGO MA
LARSTW A. Wileńska 
Izba Przemysłowo 
Handlowa, dbając o 
artystyczny wygląd 
swojej sali posiedzeń, 
powierzyła dekoracje 
jej utalentowanemu 
artyście - malarzowi 
Józefowi Horydo wi.
Artysta przedstawił 
na fresku postacie, 
symbolizujące handel, 
przemysł i rzemiosło.

DLA O RJEN TA CJI LĄDUJĄCYCH  SAMOLOTÓW. Francuski inżynier Bas- 
dewant opracował urządzenie, które umieszczone na wielkiej wysokości pod
stawach wśród budynków miejskich i regulowane według kierunku wiatru, uła
twi samolotom lądowanie w samem sercu Paryża. Niniejsze zdjęcie przedstawia 
ruaketę- tego oryginalnego pomysłu.

JU B ILEU S Z  W Y
BITNEGO a r t y 
s t y . Przy współu
dziale miejscowego 
społeczeństwa i świa
ta artystycznego z ca
łej Polski odbył się w 
Poznaniu jubileusz 30 
lecia działalności scc- 
uicznej wybitnego a r
tysty i dyrektora tam 
tejszego Teatru Pol
skiego, Roberta Bóehl- 
kego. W antrakcie 
przedstawienia sztu
ki Pirandella „Roz
kosz uczciwości" prze
mówił do jubilata  .(na 
zdjęciu na lewo) m. in. 
imieniem zespołu art. 
p. Bogusławski.
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WIOSNA S IĘ  BUDZI. Już odczuwa się ją  w powietrzu i silniejszych promieniach słonecz
nych, już widzi się ją  w ożywiającej się trawie a tu i ówdzie w pierwszem kwieciu wiosenneni.

ĆW ICZENIA A N G IE LS K IE J  M ARYNARKI W OJEN
N EJ. W obecnej sytuacji politycznej na terenie międzynaro
dowym W ielka B rytanja większy jeszcze niż dawniej nacisk 
kładzie na wszechstronną sprawność swojej m arynarki wo
jennej, stacjonującej w portach nad morzem Śródziemnem. 
Marynarze, tworzący załogę tych okrętów, odbywają pilnie 
gromadne ćwiczenia na pokładzie okrętów.

W IELK A  MANI
FEST A C JA  W 
M IEŚCIE, UPA- 
MIĘTNIONEM U- 
NJĄ Z LITW A. 
Szczególnie podnio
sły charakter miała 
pozostająca w zwią
zku ze zlikwidowa
nym już na szczę
ście zatargem pol
sko-litewskim ma
nifestacja O. Z. N. 
w Lublinie. Pod 
pomnikiem, wznie
sionym na wieczną 
pamięć Unji pol
sko-litewskiej, prze
mówił do zebranej 
rzeszy prezes okr. 
O. Z. N. sen. Łech- 
nicki.

IGRZYSKA  KONNE W PA- 
RYŻU. Nowoczesne środki komu
nikacyjne wyparły konie zupeł
nie z ulic Paryża. Nowoczesna 
motoryzacja arm ji również osła
biła wojenne znaczenie kawalerji. 
Ale sport konny nie traei zwo
lenników a odbywające się obec
nie w Paryżu w Wielkim Pałacu 
igrzyska konne gromadzą na wi
downi liczne rzesze Habliczuośei.

S E Z O N  Z I M O W Y  W TA
T R A C H  W WIOSENNEM  
SŁOŃCU. Najmilsza kombina
cja: już przygrzewa wiosenne 
słońce, czasem tak upalne jak 
w lecie, a równocześnie na Świn- 
nicy i Granatach śniegi pozwala
ją  nadal rozkoszować się sporta
mi zimowymi.

w zó r, ,Jagro", marki J. Stolie , N iem en", zaw ierająca 32 szt. cena zł. 1 5 .5 0

Zastawa szklano (przeźroczysta) zaw ie ra : 6 talerzy do wędlin, 6 salaterek, 
1 półmisek do w ędlin, 6  kieliszków do  wódki, 6  podstaw ek, \ musztardniczkę, 
1 podstawkę, 1 sosjerkę, 1 podstaw kę, 1 ły ikę , 1 solniczkę, 1 maselniczkę

32 szt. razem , cena zŁ 15.50
Cena powyższej zastawy w kolorze różowym lub szafirowym "z ł. 1 8 .5 0

Zamówienia zamiejscowe wykonuje się odwrotnie za uprzednim wpłaceniem 
zt. 5 .— reszta za pobraniem . O pakow anie fachowe bez policzenia. Porto 
płaci odbiorca. Katalogi zaw ierajgce ilustracje zastaw  szkłu nyćh,pore elany, 
lam p, platerów  i alpaki wysyła na żqdanie b e z p ła tn ie  firm a:

JAKÓB GROSS, KRAKÓW, Rynek GŁ 8 i 30
UWAGA I Zamówienia przeznaczone d la  osób trzecich t. j. na podarki ślubne 
imieninowe i okolicznościowe wysyła się nq żądan ie wprost na podany adres. F. F. -  FOSFATYNA FALIERA.
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