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"I.Rozwijając

niezmordowaną działalność na rzeczuzyskiwania funduszy
dla powiększenia stanu posiadania naszej marynarki handlowe
j i wojennej
Liga Morska i Kolonialna może się
znacznymi sukcesami.Dowigdujemy słę,że pierwszy etap zbiórki,na którą złożyky się większe
i mniejsze - a GZęStOktoć nawet groszcwe - składki wszystkich sfer społeczeństwa
dał sumę przekraczającą € milionów zkotych:Z pieniędzy tych Fundusz Obrony Merskiej zakupił nową XódŻź podwodną "OrzeŁ".Będzie ona
w połowie s
stycznia spUszczona na wodę w stoczni holenderskiej.Przystępując
obecnie do drugiego etapu #biórki,IMK zapowiada budowę w okresie
najbliższym
dwóch lat 18-tu ścigaczy,których rola we współczesnej marynarc
e wojen
nej jest bardzo #>
Gwses;
s
Na podkreślenie zasługuje znaczny udział w tej „składce młodzież
y
szkolnej,sięgający,.100 tysięcy.Powszechność akcji młodzieży
ujawnia się
tymbardziej,jeśli Się zważy;%e udział miesięczny wynosi .- jeden
grosz I
Takie owoce wydało systematyczne krzewienić- miłości do polskieg
o morza
wśród najmłodszego pokolenia, sptzęgającego swe najlepsze
myśli z ideą
morskiej potęgi Polski.
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2.Z dziedziny prac Parlamentu i związanych z tym wydarzeń
politycznych,
wybijają się na pierwszy plan nastĘpujące momenty.
=
Charakteryzując wytyczie programu rządowego Premier
Składkowski
ujął je w trakcie dyskusji na ‘komisji budżetowej Sejmu
w

o-.

4 punktach:
1/0brona Palístwa, z/ podnissienie
kraju, 3/ wytyezne polityki zagranicznej, kźorgnśpnowadzaj
się do właściwego, własnego oblicza
Polski w życiu międzynarodowym, i 4/ dążenie do sprawiedliwości społecznej.Z nich wypływają wszystkie inne sprawy,składające się na działanie
rządu,
.
Bo betes
W trakcie tejże dyskusji ujawnił PremięrJż poczynając od nowego
roku awansuje w Polsce oko%o 50 tys.urzędiików , przyczym '38, tys .awansowanych,to urzędnicy niższych kategorji.
z
,
"** 7 fa posiedzeniu Senatt przyjęto Ustawę .o wytwarzaniu i handlu dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego.Ustawa zmierza do tego,aby
przedmioty kultu nie przechodziły przez rece,inowiereow.Nobeo dotychczasowego brak’ﬁ takiej ustawy przechodziły one - jak podkreślano w przemówie niach-przez ręce żydowskie,i Zydzi zarabiali spore sumy na produkowaniuzedmiotów kultu chrzscijańskiego.Zydzi wywozili je nawet do Ameryki,
„ako drogą pamiątkę z baju ojczystego,co
pewne zadraźnienie,
tymbardziej, iż produkcja ta była tandetna i z wyglądu nie estetyczna,
* ek
Na środowym sejmowym posiedzeniu znalazła swój dalszy ciąg sprawg,
która wywołała swego czasu sporo polemik w' Iebigy'.Chodzizo mianowicis
o znane wystąpienie posła Zeligowskiego z. zarzużami nie-konstytucyjności
okólnike Premiera Składkowskiego „określającego stanowisko Naczelnego
Wodza w ogólnej hierarchii państwowej .Lbecnie pos.gen.Zeligowski odczytax posłom list,otrzymeny przezeń w charakterze przewodniczącego komisji
wojskowej od 12 członków tejże komigsji.„Podpisani poskowie stwierdzają
głęboką rozbieżność swoich poglądów z zoglądami Prezesa na daną spra ¢
wę,wobec czego nie uważają ża możliwą dalszą z nim współpracę.Do treści
wymienionego listu zgłosiło akces jeszcze trzech postow, co, razem z pofrzednimi czyni większość ogólnej liczby członków komisji.Poseł Zeligowski narazie nie zajął stanowiska, zapowiadając jedynie powrócenie do tego
żagednieniawe właściwym czasie,
X
.
/%rzypomśnamv,iż podawaliśmy obszernie treść polemiki, jako wywiązała się w Izbie na temat oświadczenia gen.Zeligowskiego,jak również
argumenty,którymi ebalał wywody posła Premier Składkowski i wice-marzs.
Miedziński .Obecnr akcja 15 czronków kemisji wojskowej jest stwierdze=
ntem solidaryzowania się ich z wymienioną argumentacją.
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1.3. Tegoroozna paúbtwowa nagreda literao

«zn'stazawrrzyznana Vaozawew!
dziedziny krytyki literackiej
Borowemu, znanemu atgorowi wielu
jej i obcej.Ważną pozycję wśród
peezji polskiej 6d Kochanowskiego do
, prac laureata stanowi
e dziek Zeromskiego w tomie p.t./Elegie"
Staffa",oraz wydanie pos!
utworów i listów tegożn autora." czasie
wraz ze bierem rozproszo
1930-31wykładał literaturę polską na
dzie
pobytu w Anglii,g
ak szereg studiów z zekresu literatury
€kim, opubli
uniwersytecie lon
isle o polsko-angielskich stosunsku.Pisaż równie
polskiej po
materiax dla większej pracy.
groma&çi
których
do
kach kulturalnych;õo

na Zamach prasy, a które
4,W związku z wiadamościami, jakie pojawiły się
kolejowym Zdożbunowe6dcinku
na
tów
indyden
temat
. sygnelizowaliśmy,na
Szepietówka,uzyskaliśmy ze źródeł miarodajnych następujące wyjaśnienia.,
Incydenty kolefowe , jakie miały miejsce w prciądach sowieckich, postużyły prasie sowieckiej do niewżaściwych ataków na władze polskie.Zda,przyniem prasy sowieckiej,winę miary ponśsić graniczne władze polskie
nie
czym ani prasa sowiecka ani ambasada ZSRR w złożonych dwóch notacj ten
,że
wahały się przeć użyciem ekreślenia "prowokacja polska",dodając
ega
stan rzeczy może zmusić rząd sewiecki do zawieszenia ruchu kolejew
e i
na wspomnianym odcinku.Rząd polski przeprowadził dokładne śledztw
stwierdził zupełną bezpodstawność zarzutów sowieckich .Ustalono natekolejewa narusza polskie przepisy dewizowe,0miast,iż sowiecką
na grupiera się stosewaniu regulaminu granicznego oraz pozwala sobie władz
biańskie zachowanie w stesunku do przedstawicieli miejscowych
pieca Węglepolskich. Niedopilnowanie przez obsługę kolejową sowiecką
w
wego,znajdującege się w wagonie,spowndowało spłonięcie tegoż wagonu
dniu 29.11 br.6bsługa ta bowiem, zgromadzona!> w jednym z przedziałów
wagenu miękkiege,rczebrała się dla odpoczynku,zostawiając cały pociąg
wypadku
bez dezeru.Eskorta pelska swą energiczną akcją zapobiegła w tym
przerzuceniu się «gnia na cały pociąg.
Możliwość spalenia się drugiego wegónu w Aniu 14.12 rb.powstaza
również na tle bądź winy,bądź też jakiejś prawokacji obsługi sewiec-

zauważyła
klej-Obamą ac he punkcie granicznym służbę,polska eskorta
sowiecką
owała
zaalarm
ast.
natychmi
i
podejrzany swąd w seanym a wagcnów
w
adpadko
ch
tlejący
kłębu
porę
w
ie
usunięc
obsługę, przez ce umeżliwiła
ący
ału.Jad
przedzi
ego
służbow
słufk»
w
baweznianych.Znajdywały się ene
czuli jesztym pociągiem pasażerowie stwierdzili protokolarnie, iż swąd
wejéprzed
zaczęły
się
tlić
odpadki
„cze na teryterium sewieckim,a więc
ście
oczywi
za
wykluc
e,co
~'giem pocfegu sowleckiege na terytorium polski
mżuwcść spowodewanie ognia przez funkcjonariuszy polskich,
- Opierając się na powyższym stanie faktycznym,!xmbasaźaar w Moskwie zakomunikoważa kómisariatowi ludewemu spr.zacr.,%e w zystkie zato
rzuty ped adresem władz polskich nie posiadają żadnego uzasadnienia,
to
y.Ponad
protest
też rząd polski odrzuca z sburzeniem oparte ma nich
ich
Ambasada zwróciła. uwagę na nieodpowiednie postępowanie sowieck
załatwieliwiły
uniemoż
władz kolśjowych na edeinku szepietowskim, które
umeującej
obowiąz
i
nie inśydentów kolejowych zgodnie z postanowieniam
w
wypadkó
ch
zególny
wy graniozne}, tendency jnym zaś przedstawieniem poszć
się
ając
a,opier
sewieck
wprowadzaj&"w brad read scwiecki.Jeśli więc strona
posupolskie
wzadze
na takich infermacjach,pozwala subie w atakach na
Zaazbunów-Sze=
nąć się de zapowiedzi zawieszenia komunikacji na odcinku
dow odswym
łem
materia
pietówka, Ambasada stwierdza,że zgcdnie z podanym
acji
komunik
nia
całkewita odpowiedzialność za fakt ewentualnego.zawiesze
spadakaby na strenę sowiecką.
/Uvwaga,dla pana Kossowskiego :potwierdzamy odbiór listu z dn.16.18./
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