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jrównoczesoiem w ydaniu ustsit 
wolności propagandy religijnej 1 
ciw religijnej. Równocześnie,

¡hre
K ościoła o<ł Państwą przy 

w ydaniu ustawy o 
1 prze-
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. — wydany został zakaz 

auczania relig ji w szkołach. Dekret 
oddzielaniu K ościoła  od Państwa 

prow adzony został w życie z całą 
iz względnością, a organa w ykonaw- 

rządu m oskiew skiego nie znały 
— nych skrupułów  przy w ykonyw a
niu poszczególnych przepisów deikretu. 
K ościoły i św iątynie poprostu żamy- 
kano i przekazywano rozm aitym  in
stytucjom  kom unistycznym , które u- 
riądzaly w nich sw e kluby, lokale 
urzędowe, sale w ykładow e, szkody, in
terna

łałność związku bezbożników, nie oka
zującego ponoć dość energji w  prowa-

Szeniu propagandy antyreligijnej 
zecznicy młodzieży kom unistycznej 

szli w sw ych zarzutach pod adresem 
kierow ników  organizacji bezbożników 
tak dalece, że nazwali zjazd m oskiew 
ski „zjkzdem  kułaków*'. Odpierając 
zarzuty komsomolców.1 Jarosławskij 
zw rócił się do członków  „kom som ołu" 
z wezwaniem  do czynniejszego popie
rania ruchu antyreligijnego. do maso
w ego wstępowania do organizacji bez
bożników i do realizowania w ram ach » 
związku swych radykalnych haseł 
antyreligijnych. Zjazd przyjął w re-  ̂
zultacie szereg rezolucyj, uznających 
konieczność wzm ożenia propagandy 
antyreligijnej w ZSSR.

tem aty !i t  p. O ile ludność danej 
m iejscow ości pragnęła m ieć kościół, 
m usiała  p ła cić  rządowi specjalną 
opłatę, ta  c o  otrzym yw ała prawo ko
rzystania z m iejscow ej świątyni.

WJf°1
sałacie w Charbinie

Prasa Dalekiego W schodu podaje 
niektóre ciekaw e szczegóły o  w yni
kach rewlUi polic ji chińskiej w so
w ieckim  konsulacie generalnym  w 
Charbinie.

W  chw ili dokonania rew izji w su
te ry nie, w ykryta została tajna konfe
rencja  m andżurskiego oddziału  Ill-e l 
M iędzynarodówki kom unistycznej. W 
konferencji brali udział m ię d n  inne- 
m i przedstaw iciele n a stę p u jA Ł h  in- 
stytucyj sow ieck ich : sowieckNP> han
dlu na Dalekim  W sęhodzle, w scho- 
dnio-chińskiej kolei żelaznej i sow iec
kiej m arynarki handlowej. Jednak 
najw iększą uw agę polic ji »w róciło  
piętro m ansardow a Na poddaszu, 
składającem  się z dw óch pokojów , u- 
rządzone było laboratorjum  chem icz
ne i fotograficzne oraz radjostacja  
O prócz tego w każdym  pokoju  znale
ziono piece do spalania papierów.

Okazuje się, i e  każda z osób, nale
żących do personelu konsulajtów so
w ieckich zagranicą, oraz każdy ajent 
odpow iedzialny jest zobowiązany m ieć 
przy sobie rew olw er z nabojam i, bu
telkę z naftą, piecyk do spalania pa
pierów , zapałki i k lucz od szuflady 
stołu w  kieszeni.

W  jednym  z pokojów , na którego 
drzw iach była um ieszczona tabliczka 
s napisem : „O bcym  w ejście Zupełnie 
w zbronione-1, znaleziono w  znacznej 
ilości '^dokumenty, dow odzące o  w y 
w rotow ej działalności bolszew ików  
nietylko w  Charbinie, lecz i  poza 
Charbinem . oraz olbrzym ią ilość bi
buły kom unistycznej w  języku  rosyj
skim  i chińskim . T

Pozatem  znaleziono spisy tajnych I 
jaw nych w spółpracow ników , kom uni
stów , obyw ateli sow ieckich  ze w skaza
niem  ich przekonań politycznych, or- 
ganizacyj em igranckich i ich  cx!

I Z  biegiem  czasu gm iny w yznanio
we, w szczególności zaś rozm aite jsekty 
religijne, zaczęły dźw igać się z upad-

jak im  .znalazły się w 
latach rew olucji. Życie

kul w
szych „_w_ —
ne* choć nie osiągnęło Nigdzie 
wolności, jaką nacechowane było w 
Rosji przedrew olucyjnej, skonsolido
wało się na pew nym , dość wysokim , 
jak na stosunki sow ieckie, pozipmie. 
Natom iast aktywna ideja  wolnor 
cielska i ateistyczna, której głói 
propagatorem  była i  jest w 
w spółczesnej rządząca partja  koi 
styczna, ni^dy nie doszjła do  ta 
rozm achy, jaki je j przepowiadali! w y
bitni działacze sow ieccy już od dłuż
szego czasu. | Na nic się nie 
w szystkie te m askarady przecii 
ścielne, w iece publiczne,] ośm ieszające 
kościół, pochody  i graniczące z ulicz- 
nlkpstwem w ybryki „bezbożników 
kościołach W  kołach  aktywnych! ko
m unistów ideja  ateizmi 
dość silnei
tirarałuiu li

ktor. kt 
ć  m ieli 

jak  najszerszych 
'» r je  „bezbożnik  

iljr za  poparć 
wgzystkh

spec; 
j  ideę ate- 

s tem atycznie 
ludi

człon-

zac jacn  o e z D o zn iŁ o w  i r z a
ło , na początku roku biel 
dwie 130.000 M b ,  t  J. n l «  
ogólnej llo ic l zorganizow a

onych  
•cego 
łe 10 .

»ych kom u-
___ .  I włada

członkom  | pąrtji kom unistycznej 
w olno b yć w yznaw cam i jąkiejkolw  
religji, lub śekty religijnej. P roj 
torzy ateizm u w  ZSSR mukieli w ięc — 
chcąc nie chcąc — przy jść do  przeko
nania. że ani nawet zw lą ik i „bezboż
ników ' n if  są w stanie i^porać się 
rosnę«*ą fo lą  [religijności Wśród ludno
ści roFyjskiej. A kiedy w  roku ostat
nim I okazało się, że  w  | zaostrzonej 
w alcę klasowej na w si rosyjsk iej bar
dzo pow ażną rolę odgryw ał kościół 
popierający 'w rog ie  rządow i sow iec
kiem u koła zam ożniejszych chłopów, 
postanow iono zm ienić zasądnlezo me
tody w alki zlrellg ją .

W  tym celu zw ołany został do Mo
skwy pierw szy ogólnorosrjsk l zjazd 
bezbożników, którego obrady odby
wały się w  tych dniach. O rganizacja 
..bezbożnikówj“ jest w praw dzie Insty
tucją prywatną, cieszy się jednak. Jak 
nietrudno i sty dom yśleć, Specjalnemi 
sjm patjam i i usllnem  poparciem  kół 
rządowych. Głównym  dzuiłaczem w 
orgańlzacjj tej jest znany publicysta 
kom unistyczny Jarosław skij, który 
też na zjeidzle m oskiew skim  w ygłosił 
główny referat Obrady zjazdu bezboż- 

•w były dość burzliwej co  przypi
nał eży przedewśzystklem  ostrym 
ąpieniiom przedstaw icieli „Kora- 

bflu którzy w sposób bardzo sta-

ganizacyj
ków , personelu polic ji chińskiej, jaw 
nej i ta jnej, funkcjonarjuszóW  i pra
cow ników  w schodnio-chińskiej kolei 
żelaznej w raz ze w skazów kam i o  ich  
stosunku do kom unizm u, em igrantów 
rosyjsk ich , znajdujących się na tajnej 
służbie bolszew ickiej, album y z foto
grafiam i tajnych ajentów  i, wreszcie, 
spis uczestników byłego oddziału 
nerała Neczajewa.

P okój był przepełniony popiołem  
> spalonych papierów , rew olweram i 

1 nabojam i oraz skrzyneczkam i 
opjum . Następnie w e w szystkich pra
wie pokojach  stały szafy 1 kasy ognlo- 

| trwałe a  w  otw artych kasach znajdo* 
w ały się znaczne sum y pieniędzy w 
w alucie obcej. Dalej znaleziono kilka  
kluczy do  odcyfrow yw ania.

Jak było  w idać z um eblow ania 
lokalu, a jenci I ll-e j M iędzynarodówki, 
za jm ujący się dz iałalnością  w yw roto
wą, m ieezkali i żyli lu ksusow o: w szę
dzie dyw any, drogie port jery  1 kosz
tow ne ob icia  na ścianach. G m ach po
siadał kilka kuchen z kucharzam i 1 
kuchcikam i. W  każdym  pokoju  znaj
dow ał się aparat telefoniczny oraz sy
gnalizacja.

Chociaż kom uniści zdążyli ukryć 
przed polic ją  w iele rzeczy, jednak i to 
co  znaleziono dow odzi, i e  sow iecki 
konsulat w Charbinls był urządzony 
na wzór kryjów ek bandyckich

(Orient).

De piwa wypijają reenris szieszkaAsy
rra g lf

Według oficjalnych danych statystyce- 
nych konsumeja piwa w  Pradze wynosi 
około 100000000000 litrów piwa. Ilość U 
odpowiada objętości basenu o  długości 
jednego kilometra, głębokości jednego me
tra i szerokości 100 metrów Prażanie piją
najchętniej piwo pilzneńskis, ais gardzą 
jednak i piwem, wyrabianym

now tzy potęp iową dzia

rach praskich, z pośród których najwięk 
szą produkcja mote aię possezycić browar 

! smichowski Z piw, Importowanych t  za
granicy. największym wzięciem cieszy tle 
w Pradze bawarskie, którego zutycle Jed
nak w porównaniu z konsumeja piw* kra 

[ Jo w eg o jest znikomo małe,

I 'i

Ów. Marcin, na w ieży kościoła  św. Marcina, płask M. Rożka

Z różnych stron Polski
Blaźalerstwa tyiów kl

00-letnla Rajzla Fiszel z Będzina odpo
wiadała przed sądem okręgowym za 
blużnierstwo przeciwko Najświętszej Ma- 
rji Pannie. Mianowicie dnia 28 listopada 
ub. r. Fiszlowa Wobec kilku straganiarek 
wyśmiewała d e  s  religji chrześcijańskiej, 
a  kiedy zawiadomiony posterunkowy po
licji prsybyt na mlsjsce. Żądając od niej 
wylegitymowania się, Fiszlowa s ironją 
zapytała go: „a kto mi co zrobi“.

d  skazał bhiśniercsynie na dwa iy- 
¡e aresztu.

risma lyoowsaie uaij i
tego ślubu, kapiące od zlot 
opis przytoczyć, choćby w i 

„Obrzęd ślubny odbył s

»złym tygodniu odbył sie w sy- 
warszawskiej ślub syna Oskara 

właściciela Widzewskiej Manu
faktury, Maksa Kohna z córką kazno
dzieja synagogi warszawskiej i nad rabina 
prof. uniwersytetu warszawskiego dr. 
Schorra

Pisma Żydowskie dały obszerne opisy 
"  ‘  ‘  złota. Warto taki

Bkrócie:
. ___________ |___________ wielkim

przepychem. Cała synagoga udekorowana 
była dywanami 1 rzeaUde oświetlona. 
Samo oświetlenie synagogi rótnokoloro- 
wemi lampami kosztowało 12 500 złotych. 
Wyprawę panny młodej szacują ns 175 
tysięcy zł, prócz klejnotów, których war
tość trudno ocenić. Młoda para przyje- 

synagogl kareta, zaprzężoną w 8 
śnieżno-białych koni, specjalnie zakupio
nych na tę uroczystość, przez Maksa Ko- 

37 tys. sł. Uczta weselna, w której 
udział * * ........................

Jakubowskiej 
przybyła policja,! 
nia lokatorkę, kt 
usuwania jej z 
tam z powrotem 
które znajdowa* 
bowską zastała . 
w kołysce śpiące 
wezwanie policji 
nia odmówiła, 
stawić dziecka 
aily, a  w tym 
ciągnęła z pod 
kimś płynem i 
zorjentowała, ? 
chciała udusić 
czemu jednak 
Wezwany leki 
cięlki stan Jaki 
przewiezienie jej 
przy pomocy kf 
sobie odebrać tj 
i kreozotu. Dzl« 
piekowali się

podwórze domu. Dziś 
aby usunąć z mieszka- 
ira mimo kilkakrotnego 
liesskanła, dostaw ała'«ą. 
przez okno mieszkania, 
sie na parterze. Jaku- 

Dlicja w łótku, obok niej 
dziecko. Jakubowska na 

opuszczenia mieszka- 
dząc, te nie mote zo- 
opieki. Policja utyła 

dncie Jakubowska wy- 
luszki buteleczkę z ja- 
ychyliłs ja. Gdy sie 
policja nie ustępuje, 

turkiem swoje dziecko, 
poręi przeszkodzono, 
"łgotówia stwierdził

___ skiej i zadecydował
do szpitala Trucizna, 

■rej dssperatka chciała 
e, składała sie z jodyny 

‘ .iem Jakubowskiej zao-

wzlęło i I około 1000 osób, odbyła aie
w salonach hotelu Europejskiego, wyna
jętych sa su me 75.000 zł. Nad przygoto
waniem niezliczonej Ilości potraw wesel
nych pracował cały sztab kucharzy i kel
nerów, miedzy którymi było dwóch spe
cjalnie sprowadzonych z Palestyny. Na 
uroczystość zaślubin przybyło kilku rabi
nów z prowincji t  cadykiem z góry Kal- 
warji na csele. Pozatem przybyło około 
100 osób z pośród łódzkich sfer przemy
słowych i finansowych. Młodzi małtonko- 
wie wyjechali wieczorem do Łodzi, gdzie 
zamieszkają w pałacu zakupionym nie
dawno przez Usehera vel Oskara Kohna 
sa sumę 78 tysięcy dolarów (zgórą 700 ty
sięcy sL)“ .

Warto jeszcze i to przytoczyć, że zarząd 
Witewzklej Manufaktury zwrócił się do 
Maksa Kohna ażeby przy sposobności Je
go zaślubin wypłocono robotnikom spe
cjalną gratyfikacje w wysokości połowy 
tygodniówki. Maks Kohn uznał widocznie 
tądanie to sa „prawdrzywą beszczelnoszcz' 
i pozostawił je bes odpowiedzi.

Tragtana sk 
naaezydalki w 1

We czwartek w domu przy ul. Żura
wiej doszło na tle eksmisji do dramatycz
nego zajścia Wyrokiem sądu gospodarz 
domu uzyskał eksmisję S-pokojowego 
mieszkania Marjl Jakubowskiej, z zawo
du naucsydelki. Jakubowska zajmowała 
to mieszkanie od 14 lat I mieszkała tam 
ze swojem 2-letnlem dzieckiem Skutkiem 
detkiej i długotrwałej choroby Jakubów 
ska zadłużyła dę I nie mogła regularnie

bie zupełnie oponę 
wypłynęły mu na 
lonego bólu zadał 
straszliwe ciosy, 
stwierdziło zgon.

Jak sie okazało

wierzch. Pomimo 
sobie

Karty a pro wiz *i
Kryzys aprowizi 

dawać dę  we znar

płacić czynszu, poza tero padła ofiarą 
'«UblnkMtora który 
Kilka dni temu

aadnłyi jej saufania. 
usunęlą rzeczy

KTO KUPUJE TOWARY ZAORA- 
NICZNE, ODBIERA 

CHLEB BOBOTNIKOM POLSKIMI

X włoki i

Pogrążeni we fenie mieszkańcy pewne
go domu przy uł.l Przędzainianej w Łodzi 
usłyszeli w składzie trumien Marji Hage 
jakieś podejrzane szmery. Syn właści
cielki Alfons Grzegorz wszedłszy do skle
pu, zauważył osobnika, który przez wy
bite okno wyciągnął na ulicę trumnę. 
Przybyła na miejsce zaalarmowane poli
cja przytrzymała, złodzieja, którym oka
zał się 34-letni Jan Znojek.

Znojek tłumaczy! się tem, te kradziety 
dokonać chciał z konieczności, fdyt 
zmarła mu narzeczona a ponieważ byt 
bezrobotny i nie stać go na kupno tru
mny. postanowił Zdobyć Ją drogą niele
galną. Podczas rozprawy j okazało się, te 
Znojek Jest zawodowym złodziejem, wo
bec czego sąd skazał *o na dwa lata wie
zienia.

Haraklrl w Łodzi
W sobotę wieczorem przed domem przy 

ul Roberta w  Łodzi, rozegrała aię strasz- 
ns scena: Do siedżącej prled domem tym

................. andy Bałczówny, cór-
podszedł jakiś met- 
szkldnkę ^ody. W 

- .......... ____ iyna powróciła męż
czyzna ów zadał1 sobie pozostawionym 
przez* ‘  ~ — *—

kilkunastoletniej 
ki właściciela doi 
czyzna i poi 
chwili, gdy dzi

nią na z|emi szerokim notem 
straszliwy cios w brzuch, rozpruwając so-

brzuszną tak. It jelita 
• Momimo sza-

jeszcze 4-ry
Wezwane pogotowie 

[samobójcą był Leopold
Rosner, który od d utszego czasu pozosta
wał bez zajęcia i óstatnlo nocował w do
mu noclegowym. Straszliwe to ssmobój- 
stwo wywołało olbrzymi« wrażenie w

syjhy w Rosji zaczyna 
ij już i zwierzętom do

mowym. Jak donod leningradzka „Kras- 
naja Gazeta", w Leningradzie zaprowa
dzone zostaną kartki na paszą dla koni. 
a wiec na owies, sieczkę, siano itp.


