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.Czyżby nareszcie duch prawa przed 1 silą pięści? 
·w ubiegłych dwa tygodniach ćhar- ska, poza jej znaczeniem poiityc~- I nych jało.wą dyktaturą, stet~Ha ~o

bin prawie był odcięty od reszty nym przedstawia znaczną. zdobycz bie za cel zastarze:wujące i nudzące 
świata dzięki komplikacjom poczto- ludzkości pod względem psychiczno- I ludy materjalistyczne i polityczne 
Jrym oraz powodzi. Czasopisma pra- wychowawczym. Nie pretenduje ona zdobycze, bei: py1anfa. naturnłnie) 
,wie całkowicie pochłonięte są. spra- na jakąś formułkę czy to polltycz- o )godę ludó:w nąćho1.;e. Na"et 
Jrami miejscowemi, a mizerne wia- ną czy socjalną, k~óra ma U8zczę- ' częśc wtajemniczonych .wykonawcóJIV 
domości, otrzymywane z Ęuropy z śhwić narody niezwłocznie, jak os- , pJanu, których uie zdołała zupełni~ 
trudnością dają możność ocenić sy- tatnich lat traktnty polityczne lub oderwać od życia i myśli, bezwied
tuację polityczną w dobie bieżącej. różnych odcieni faszyzm, bolszewi7m nie nurtującej w ludach, doktry-
Jednakże z okruchó:w otrzymanych etc. Postawiła ona ... sobie za· cel tyl- nerja wodzów partyjnyc:b, n]e 2u

inf9rmacyj można ;wywnioskować l ko unieszkodliwienie pewnych zau- : pełnie wierzyła Jf karkolomne, 'WYi 
~ielkij. zmianę, jaka zaszła "1V żyćiu ważonych ostatnio, zgubnych dla ' chodzące z mody komtiI!acje poliw 
narodó}1.. 1 ś.wrnta kjerunkóJr sp .:wa2echniałego ~yczne i ośmieliła się Jr s:wym JJłas-

Xonferencja lozańska nietylko zniw kuglarstwa polityc&nęgo; wytworzy· ' n~ m indyJridualizmie szukać cze. 
lfeczyła plany «Antanty Wschod- ła ugrupowanje państw nietylko nie goś realniejszego, zgodnego z ratu
niej», lecz wpłynęła na zmjanę mi- obiecujące im korzyści materjnlnycb·, rą. ludzką i duc·bem okre~u. G.wał
nistrów w niektórych państwach, lecz wymagające pewnej ofiary na towna walka partyjDa w Niemczech 
:wy:w.ołała utworzenie się nowych u- rzecz innych. Państwa nie 'zostały zmieniła oczekiwany skład reprew 
grupowań państw o wspólnych ten- zniewolone jakimiś modny mi trak- zentatury niemieckiej ~ Lornnni~! 
dencjaeh i popchnęła myśl ludzką. f tatami. lecz osnuły swą współpracę niespodziewana rnś jedność FrancJl 
do szukania innych, bardziej na dżentelmeńskiej umo:wie. Charak- 1 i '.Anglji, ich twarde 2decydo~ :inje 
racjonalnych dróg osiągnięcia rów- terystyczną. cechą jest również, że 1 i pe:wne ustępghrn lJa konyść Nie
nowagi i pokoju trwałego w świe- inicjatywa ta, łagodząca tygrysie I miec i ideologji pokoj,~ij :wpłyIJę
eie; doświadczenie życiowe i d~że- instynkty w czło;wieku, pochodzi o<l ły na niepnrewidzjane przez grupę 
nia indywidualne narodów ostat- Anglji i Prancji, państw demokra- rządów dyktatorskich zacho:w anie 
Dich kilkunastu lat wykazały, że tycznych. rządy których odznaczają się von Papena i usprawiedli:wjaj, 
cały szereg kierunków myśli ludz- się największem poszanowaniem poniekąd porażkę ~fo(·b. Natych
kiej i sposobów unormolł'ania życia prawa i zdobyczy cywilizacji i skje- 1 miast. po konferencji Pol8ka przy
państw wewnętrznego i zewnętrz- rowana 1 Jest przeciw grupie państw, stąpiła do cdżentelmeńekiej umo:wy:1>, „ 
nego w celu doprowadzenia świata rządzonych prze!!. dyktaturę pnrtyj , czyli :wobec Francji i '.Anglji rnję?a 
do równowagi politycznej nie dał politycznych, gęsto naszpikowany('b miejsce Włoch. które od tej cb:wili 
pożądanych rezultatów, chaos się po· małowartościowymi karjerowfozami zaczynają. być ignorowane prr;ez daw:_: 
głębia, ehwilo:we opanowywanie ste- danego momentu. Grupa 1a, stano- nych aljantów. Przyjęcie dekJarncJI 
rów państwowych prze~ lepiej zor- wiąca t. z. «Antantę Wschodnią», polskiej przez Min. spraw zflgrani~z-

~ ganizowane, energićznjejsze ugru- składa się z Włoch, Rosjj, Turcj;, nych w Londynie zmusiło poeła nje
powania polityczne wykazuje, że Persji, Niemiec, Bulgarji i Węgier mieckiego do zapytaniaForeign office 
rządy te muszł zbyt często posu- l i miała na. celu rozbicie konferencyj 1 czy Rosja może być ró:wDież ~rzy· 
•ać się aż do dyktatury w niektó- 1 w Lozannie i w Genewie, :wcielenie jetą, gdyż NifID<'Y na podstv:w:.e u
rych gałęziach życia, co dowodzi, Austrji do Niemiec, obalenie trak- mowy z Rosją. nie mC1gą podpisy· 
że rozdźwięk miedzy tymczasowym tatu wersalskiego, wystąpieniezbroj- wać żadnych um6w i traktató:w, do 
i wypadkowym ustrojem a natural- ne w końcu roku bieżącego w Eu- których nie jest dopuszcrnną Rosja. 
nym, wynikającym z istoty cywili- ropie zachodniej i ostateczne zakoń- Jednocześnie nąd nh·mje< ki ~ypo
zacji i kultury człowieka rozwojem czenie przekrojenia mapy geogra- wied~iał woj11ę s~emu kcmunhn::o
społecznym, pogłębił się aż prawie ficznej i zawarcie trwałego pokoju j wi. Odpowiedzfano mu, ie gdy mi
do niemożliwości. Wartość indywi- w roku 1934. Niedopuszczenie do nister spraw zagrani~2nyrh b~CJzje 
dualna jednostki, racjonalno:!Ć i konferencji w Lozannie, ewentual- się czuć lepiej, to poElelstwo nie„ 
szlachet.aość zasad podstawowych nie zerwanie takowej, co wchodziło mieckie otnyma copr.~ j fd ź Njern
ustępują najczęściej imponującemu 1 w zadanie grupy, wytworzyło poważ- dowoleni cłyktator2y prn~ j e ~e 
kuglarstwu, brakowi ws21elkich prze- 1 ne naprężenie polityczne w Europie wszystki<'b pańetwach «'.Antnnty 
konań i egoistycznemu utożsamianiu i w tym okresie udało się Juponji :WE.lćhodniej» zmienjają " 'i!fy<L mi
stadnego dobrobytu partji z dobro- dopomóc Ma.ńdżurom odzyskać nie- nistrów. 
bytem państwa. Konferencja lozań- podległość. Grupa państw, rządzo- : Godnym pod.kreślC'!lfo jest fa.,.. i; 
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zw.ycięstwa ideologji państw o wy· Polska. zgłosiła. przystąpienie do pa.ktu francusko-~ngielskiego. 
so.kim poszanowa~iu pra~a, ind.y- Wobec wyjaśnień udzfolonych w 1 swt przystąpienia do tego paktu. 
~:idualnych zale_t Jednostki ludzki~J Genewie przez angielskiego ministra Odnośna nota polska złożona zo-
1 tych w.szy~tk1ch zale.t humani- spraw; zagranicznych Simona oraz w I stała w. F.oreigneoffice w. Londynie 
styczny~~· kt~rt.m za ~dzięc~amy na- 1 Paryżu przez premjera Herriota, że . przez ambasadora Skirmunta. Niem
szą .. cy~ihz:acJę. Oby i" panstwa~h. angielsko-francuski pakt konsulta-: cy do tej pory nie zgłosiły swego 
~os1ad~ncyc~ rz,d; dyktatorskie: tywny otwarty jest dla wszystkich' przystąpienia! co wywołuje w Lon
Ja~naJprędzeJ w.szystkoiZ~wzęło wra- państw europejskich bez ograniczeń dynie ździ1'ienie zwłaszcza wobec 
cac do norm~, _Jak morze po_ burzy. rząd Polskj zgłosił w dniu 20 p. m. tego, że Włochy, Belgja i Polska 

Im wcześnuiJ, szewcy ~~ocą do równocieśnie w Londynie i w Paryżu już wyraziły gotoW.ność przystąpie· 
~w.ych warszta~ow, a kwuhf1kowane : przez swoich ambasadorów gotowość nia do tego paktu. 
l godne ręce UJ mą stery spraw na-
rodowych i społecznych tem szt.!zę- · · 
śliw.sze będą narody. Polską, nie zmniejszy swojej armji. 

Zdaje się, ŻIJ jesteśmy w przede- Propozycja prezydenta Hoovera 
dniu zwycięstwa ducha nad siłą wobec konferencji rozbrojeniowej 
stada. · L. A. KULESZA. aby narody Europy zmniejszyły 

zbrojenia obecne o jedną trzecią 

Z POLSKI. 
część bezwątpienia nie będzie sto
sowana do Polski o ile by została 

I przyjęta na konferencji. 
Nowy Kodeks Karny.- «Dziennik I OS:ólni~ przypuszczaJ<1,. że Pols.s:a 

uataw» z du. 15 ub. m. (Nr 60 poz. będzie utuy~ywała sw_oJ_ą d~tych-
571) ogłasza rozporzą<lzenie Prezy- ct.a~ową. armJ~ wobe.c JeJ WYJ~tko
denta Rzeczypospolitej. na podstu- w~go poł~zeorn pomiędzy RosJi a 
wie którego z dniem 1 \Vrześnia r. b. Niemcami. 
zacznie obow.iązywać nowy Kodeks • 
Karny. Litwa ża.prowadziła cło na prasę 

I . 
nalnej policji w. Kownie, a to za
.zw;yczaj bywa udzielane z w.ielkiemi 
trudnościami. 
Ludność polska na Litwie zmu

szona jest do rezygnacji z abono
wania praey polskiej-choćby już 
tylko dlatego, aby unikną.ć wszel
kiej stycz11ości z ia~tytucją krymi
nalnej policji w Kownie, która pe
tentów: zwracających aię o pozwole
nie abonamentu, wciąga natychmiast 
do rejestru czarnej iisty. 

Pnchy Chopina. do Polski.-Rodzi· 
na Fryderyka Chopina podpisała 
akt notarjalny, upoważniający Pol
ski Komitet Szopenowski do prze
wiezienia prochów Fryderyka Cho
pin 'a z F.rancji do Polski. 

N owy: Kodeks opracowany został polską. .- Wilno. W. ostatnim cza
przez Komisję Kodyfikacyjną. Mi- die zo13fało nu Litwie zaprowadzoile 
nisterstw:o Sprawiedliwości poczy- cło jedynie na polsklł prasę zagra
niło w. nim pewne zmiany, me za- niczną. Polska prasa zagraniczIJa 
sadniczej jednak natury. na Litwę dochodzi zaledwie w kil-

Przepisy kodeksu karnego, doty- ku ~gzemplarzach dzie':lni~. Każdy I Mię.dzynarodow~ zlot. skau~ó~ 
cz,ce przestępstw przeciw uczuciom bowiem,, kto ehe~ na Litwie prenu- j wodnych o~byw.?- się w ąnn~ dz1s1e3-
religijnym (art. 172-1'/4) pozosta- 1 i:ierowac zagramc~nt J?rasę polską. I szy,m, 14 sier~ma przy udziale oko
ły bez zmiany, dopuszczając całko- 1 Jest zm~szony .pos1~<iac n?- _to urz~- ! ło ~~OO skautow, w tem 500 z za
wity: symultanizm wyznaniowy (w- 1 dowe zezwoleme htew;c;kieJ krym1- i gramcy. 
brew. literze i duchowi KonstytucJi): I · 

«~~t. 172. Kto publicznie Bogu I Z życia naszego wychodźtwa. 
bluzm, podlega karze więzienia do I 
lat 5. • Dążenie d~ zgody. - Po zeszłorocz- zjazdową. Modlitwę na konwencie 

Art. 173. Kto publicznie lży lub, nych wybo~ach w Z"!iązu Na~odo- demokratycznym wyg.łos~ł ks. T.Lig
wyszy~za uznane prawnie wyznanie ; wym. Polskim, w ktoryc? ~dmosły man , z~ Zgromadzema _Zmar~wych
lub zw1ą.zek religijny, jego dogmaty, , zwycięstw~ elementy_ umiarK:o~an~! w~tan,co'!, na konwencie zas repu
w.ierzenia lub obrzędy, albo zniewa- , zaznacza ~ię co~~z większa. dą.znosc bhkanskim--:~s. pra~a~ Bona., pro
ża przedmiot jego czci religijnej do ~god.Y i .w.spo!p_rac~ pomiędzy o~· boazcz parafJi polskieJ w. Chicago. 
lub miejsce przeznaczone do wyko- ga~izacJaroi polsk1.em1 na wychodz
nywania jego obrzędów.religijnych- twie w, Stanach. Z~ednoczonych. Vf. 
podlega karze więzienia do lat 3. tegorocznym SeJmie Stowarzyszenm 

«Art. 174. Kto złośliwie przeszka- P~lskc-~zymsko-Kato!ickiego weź
dza pu.blicznemu zbiorowemu wyko- m1e udział .cenzor Związku N~ro~o
nywanm aktu religijnego uznanego wego P.olskiego, p. mecenas Sw.iethk. 

Rozwój szkolnictwa polskiego w 
Brazylji. Szkolnictwo polskie w. 
Brazylji utrzymywane przeważnie 
z t}atków: i opłat wychodźtwa, roz
wija się w. sposób naprawdę impo
nują.cy. Poważna część azkół pro-prawnie wyznania lub związku re

ligijnego,-podlega karze aresztu 
do lat 2.» 

. P.ew.nej modyf i ka ej i uległy prze
pisy _artykułu 2a3 w sprawie spę
dzama płodu. Projekt Komiaji Ko
dyfikacyjnej dopuszćzał mo~liw.ość 
bezkarnego spędzania płodu w wy
p~dkach zagrażających życiu i zdro
W.llł kobiety ciężarnej, ze względu 
na dobro rodziny lub interes spo
łeczny. Wi obecnej redakcji artykuł 
ten brzmi następująco: 

«.A:rt. 233. Niema przestępstwa z 
art. 231 i 232, jeżeli zabieg był do
konany; przez lekarza i przytem: 
a). był. konieczny ze w:zględu na 
Bdro~i.e kobiety ciężarnej, albo 
b) Clą.za była w.ynikiem przestęp
~tw.a, ~kreślonego w, art. 203, 204, 
205 l~~ 206 » (t. j. przemoc lub po· 
krtf'f:Iąnstw.o w. linji prQstej). 

Ku czci Waszyngton&.-Polonia w wadzona jest ,przez zakony, zwłaaz
Staaach Zjednoczonych niezwykle cza OO. Misjonarzy i Zgromadzenie 
urźczyście święciła w. dzjeń święta Rodziny: Marji. Według danych cy
a merykańskiego, 4 lipcai, pamięć bo- frowych w. roku 1924 było 144 szko
hatera i pierwszego prezydenta Sta- ły polskie, w których 153 nauczy.
nów. Zjednoczonych. Jerzego Wa- cieli nauczało 5 993 dzieci polski:>h; 
szyngtona. Na czele komitetn hono· w, roku ubiegłym 1931 liczba tych 
rowego obchodu stan~ł J.E. ks. bi- szkół w.ynosiła jaż ~29, nauczycie
skup Plagens, l!!IUfragan w. Detroit. łi-275, a dzieci pobierających na-

• -- I ukę ~ tych szkołach-9 .405, co sta-
Xapłani polscy na.kongresach stron- now.i przeszło 50 ' proc. dziatwy: pol

nictw ameryką.ńskich.-W. zw.iązku skiej maj,cej możnośó korzystania 
ze zbliżającemi się W.yborami no- z polskich szkół. Jest to procent 
w.ego prazy;denta Stanów. Zjedno· bardzo wysoki i dobrze ś~'adczy; o 
czonych A. P,. odbyły się dwa w;jel- zamiłowaniu do w.iedzy: w. naszym 
kie kongresy dw.óch ugrupowań po- w.ychodźtw.ie, zw.Łaszcza, jeśli zau
litycznych: stronnictwa republikań- w.ażyć, że w, Brazylji przeei~tnie 
skiego i demokraty:cznego. Rzecz god tylko 25 proo. dzieci korzysta z na
na uw.agi, na otwal'cie obu tych nki w. szkołach. Oprócz szkół w; 
zjazdów, zostali zapros!leni kapłani- Bratf.lji jest jeszcze 7 och tonek pol
P.olacy, by odmówili, zgodnie z pa- ekieh, w;ycho vr. ają.eY.Ch 20Q dii~ci :tE 
nujtJ:crm ury;ozajem,mQdlit~ę prted- \1tiąku 3-6 lat. 
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A. W ASILEvVSI< I. 
BUDDA, JEGO ŻYCIE I NAUKA. 

( Dokonczenie *) 

Często powtarzają się trzy ka te- najbardziej korzystne (albo etosow- nym, abym uniknął smutku i za-
gorJe: prywatność. samowgłębienie ne) dla zwycięstwa nad samym so- żył Nirwanny:i>. 
się i mądrość. Bardzo ciekaw.a jest bą, ale ponieważ sam w.iększą część W.tedy prezes obwiązuje dokoła je
t. zw. «pięciokrotna prywatność», swego życia spędził w.śród ludzL to go szyi szat1 i on wychodzi. Po up
która składa się z następujących i zakonnicy zaczęli się zrzeszać i ł7w.ie określonego czasu ~raca i, 
przepisów: I. ~ie zabijać żywej is- zamieszkiwać niewielkiemi zgroma- rozmyślając o marnocie ziemskiego 
toty; II. Nie pożądać cudzej włas- dzeniami. Oni żyli w klasztorach; istnienia., znów klęka i wymawia 
nośc1; III. Nie ruszać cudzej żony, które budowali dla nićh szlachetni się «trzy; schronie ka» i głosi nastę· 
IV. Nie mówić nieprawdy; V. Nie ludzie. W. dobrej porze rpku zakon- pują.ce: ' 
pjć alkoholów. Nitktórzy porównu- nićy podróżol'ali 2e swymi nauczy- Ja szukam schroniska u Buddy. 
ją buddyjską miłość bliźniego z tą. cielami. a perjod dżdżów „was" spę- Ja szukam schroniska u Zakonu 
wielką. miłością~ któ.r4 nakazywał dzali w swoich własnyćh schronie- Ja „ „ „ Zgroma-
nam Ohrystus. Takie porównanie 1 kach. Zakonnicy; nosili żółto ubranie, dzenia. 
wypada daleko nie na korzyśc pierw- ! uszyte przewnżnie z wyrzu~onych i Słowo zakon oznacza, naturalnie, 
szej. G buddystów ta miłość je~t · do niczego nie nadających się łach- samą. naukę. Druga formuła nazywa. 
pokryta jakby dymem znanej prak- manów. W:ybrany był żółty: kolor eię «formułą. dziesięciu przepisów> 
tyczności, dążeniem do uporządko- dlatego, że robił wrażenie brudnego i faktycznie zatriera w. sobie cał1 
wania ludzkiego towanystwa. ' i tem pozbawiał ubranie jęj rynko- buddyjską, moralność. Peux i koń· 

Nie rób zła drugiemu, przecież w,ej w:artości. Ubranie składało się czy; się ceremonja przyJęcia nowego 
od tego i tobie będzie źle-można z dw;óch dolnych i jednej w.ierzch- członka. 
przeczytać między zwrotkami bud- niej sukni. Ta ostatnia zw;ykle na~ Mnisi żyli jałmużną.. Trzymają.c 
dyjskich t6kstów. W osnowie wszyst- kładała się tak, że przykrY,w.ała ea- misę w. rękach, mnich obchodził dom 
kiego było szczere pragnienie ura- łe ciałQ za ve;yją.tkiem praw.ego ra- za domem, bez różniey, czy mieez
tować samego siebie, a już z tego mienia.. Stosunki płciovte, złodziej- kają tam ~ienQ.cy, ~z,t niew:ier~ą.cy, 
wynikała i niezbędna miłość bliźnie- stw;o i zabójstw.:o kategorY.cznie za- bogaci, czy; biedni, spuś~hrszy: oczr,, 
go. V\' kaidym razie te prawidła, braniały; się i poeią.gały; za. sobą. spokojnie be~ szumu powinien on 
któremi Budda po:rztdkował stosun- w:ieczne w:ygnanie z zakonu. Zakon· czekać jałmużny: i również spokoj
ki męza i żony, dzieci do rodziców, nicy; by;li b:edai. C tły; ich mają.tek nie odchodzić~ P.oży;w.ienie było naj
uezniów do nauczycieli i wogóle skła ·:lnt .:ii~ z Qaitępujlłcy;ch przed- bardziej skromne i przeważnie skła
człowieka do człowieka, wywołują. . miotów,: tri:eeh sukren, 4-ch pag6w;, dało się z ry:żu, P.rzyjmowali pokarm 
w nas uczucie głębokiego zadziwie- 1 5-cill mis dla jał!1uta:r,, 6·ciu brz;y_:. tY.lko jeden raz na dzień, zwykleK 
nia i zadowolenia, jakaby nie była i tevr., 7 igieł dla szy;cia i, co szczeoc południa. W.;iększt część dnia mnisi 
rzeczywista podstawa. I gólnie z ~ra~a na~zą ' u w.agę, z filtru p,ohdęcali zatopieniu się w sobie i 

1) Od złych ozynów odmówić się. do w.ody:, p~z~z który; zakQnnik prze~ rozmy;ślaniu. P.raca nie rekomendo· 
dopiąć dobrego postępowania i ser·: pu~zcza w;odę przed • jej użr.ciem. w.;ałą się, gdy:ż odrywała od ducho· 
ce swe o~zyścić. Oto religja Buddy. j RJbiło się tQ dlatego, aby nie poz„ w;egQ skupienia. Dwa razy, w. mie· 
Jeden z paradoksów. tak często spo- baw.iać życia te istoty, które żyj4 siąc, podczaę pełni i ro\l(ni zbierali 
tykających się w historji ludzkości, w: W.ldzie. Dla przyjęcia do zakonu się za~onnicy, całego okregu. ab~ 
Buddyzm-nauka, nie uznająca Bo- naJpier~ nie f))tr11elnw;ato się żad- razem sp~dzić postny: dzień. Uro
ga i istnienie dusz, szeroko rozpo- ny;ch 1'ttr11nków, w;:itlłpienie i W.'k czy:atoś~ postnego dnia była najwa.ż
wszechniała się w całej A1ji. Praw- stą.pieoie było swobodne, ale potem niejszem i praw.ie jedynem świętem 
aa, trzeba zawsze pamiętać, że bud- pnf;stał caty; rytuał dla życzą.er.eh starobuddyjskiego kultu. Nazwę te
dyzm nigdy nie przy3mowano w. ta- się ub )gim i. Snkn.ją.~y zba~ienia go dnia buddy;ści przyjęli od staro
kim czystym stanie, w jakim był pl\fiinien by:ł udo~odnić, że niema ży:tnej religji, u zgromadzenia zaś 
on dany, ludzkości Buddą. Wyznał!- zaraźlh~ej choroby, s11ellot, kon~ul- praw.dziw:ego postu nie było. Staro
~y jego wierzyli i w czarnoksięstw:o syj, że on nie bY.ł dtużuikiecn ani ży:tnemu buddyjskiemu kultowi ob
i 1 w dj~błów. niew;olnikiem, au i żołnierzem, że on ca by:ła mistyczność, nie miał on 

Po śmiet"ci zaś Gotamy ćzysty sam.'>diielny; i dostał pozw.olenie ro- taikiego pojęcia. jak ~hrześcijanie, 
buddyzm zachował się tylko na w;y- dziców,; jeż3li takich miał. O.br.'lit.· że Bóg przebywa w,iecznie pośród 
spie Cejlonie. W drugich 21aś kra- dek pl.*iy:Jęcia pJlegał ogólnie na naJ~ i w; nas, Budda odszedł do Nir• 
jach on nie tylko się zmienił, ale na3tęp11j1łoeem: człow;iek pow;inien w:anny; i w;3zystko jedno nie usły
zupełnie przeczy początkowej nauce. 

1 
mieć p3tnych 20 lat, aby stac się szałby m')dtó~. To jest jedna z tych 

W miarę tego, jak: najbardziej cen· za"onaikiem. '.Crz.~ba po~iedzieć, że cech, którerni lamaizm odróżniał się 
ne zasady pogr,żały się w zapom- tak u Ld.uiÓW.: jak i u Ohiń~~y,kówi ~ sw.oim czasie od starożytnego bud
nienie, wiara w obrzędach i <!ere- 1ata obliczają się nie z dnia uro- dy;zmu. I11tniaty u buddy;stó\'! rów;
monjach, czary i zaklęcia, do któ- dzlłnia, l~'!z l4 m Hn rntu zap:>:ząt~o- nież i z~romadzenia muiszek, lee• 
rych Budda żywił największę. nie- w:aain.. Wj n :Hn't~?:ony: dzień zbierało nie cie.szy;ły, się w.ięlką. popularnośdt. 
nawiść, zaczęły odradzać się . . Tak się 10 rr11ieh6 ;v. z prazesam na c~e- '.Cen fakt tłumaezy; się tym zaprze
też i chiński buddyzm z jego kul- : le. Ty;rn p~azesem m Jgła by:e osoba, · czajl}cym stosunkiem do ~obiet, 
tem ·„Guan-i" i jego bogami d\)ść która orGebr.ła vr. zakJaie nie maiej 

1 
który: istniał w; społeczeństwie In

daleko jest od nauki Gotamy. J ed- 10 lat: P, ... terit ja~ rnnisi u~iedli je- du16w;. «~ dzieciństw.ie-głosi zna
nak, póki żył wyniesiony, i w pier:w- d ~a na pr l'leci 9( drugiego, w,prow;a. ne po \lfiiedzenie -niech ona podlega 
sze fata, następujące po jego śmier- dzano czło~ieka. Qa br.ł ubrany; w, ~oli ojl!a.; w: młodzieńcze ~ata:-w:o
ci, nauka zachowała się, i schronis- ś w;ieekie ubranie; lecz Vl rękach li męża, który: upro9(adz1ł Jł do 
kami stały się zrzeszenia ułfogich. miał żółte azatyj no~icju!za. Zoli- siebie; Woli ey;nów:, jeleli umarł jej 
Te znesienia wypracow;ały, S'\toje ży;~ufi się pl prnesa, (on) po tr11)j· małżonek; nie po'V(inna kobieta ko
własne klal!Jowe praw.o i oł>rzędy, kNe prn1ił o pl'11y;jęeie ga do21ako- rzy;stać z sam:odzielnośl!i». Zupełnie 
które ciekaw.ie jest poznać. Buclda nu, 9tV:ID lllEiajłe! na~tępuj!łce sło\!a: takl sama i zakon mniszek; 9;6 w.sz~-
uważał samotne życie w. · l~ąie ia «B+J.ź miło3iernr. Eania, ~eź te stkiem podlegał zgromadzeniu .mn~-

*) Patrz „Tyg. Pol." Nr 526. SGat}'j i P,~Z!!~l m\ by.;ć P,QśmięCQ· Qh4~ i samQąaięlnegQ zna<:zen~a n1e. 
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miał. Powiedział pe:yrnego ra1u .,,y- · 
~YŻSZODIV Budda s~ym uczniom: Zywiolfl:wa kl~ska nawiedziła Mańdżurję. 
«Niedługo iacbo~a się ;,rielka nau· ~ 
ka: pięćset lat hłdzie istniała nau· 'Y p~czą~kar·..ll lipca vv Mańdżurji za· wśród powodzian straszna; k.:cz t:rzeoa' 
~a prawdy. Kto mógł BłdEiĆ ~tedy, cz.ę Y bsię uf" ,"'7ne deszcze, trwajace pra- przyznać, że rząd Mań-dż.01;..go w poro· 
tę zgrgmadzeni~ buddystó• będ~ie wn~~mie~; ~-rz.erbwy całdyl mie~iąc. Takkl~ zumieniu się z Japoóczy lrnmi, których 

• • ..a l n } ~ ł tute1szego i· wojska objęły ochron'2( miasta, przedsię· 
!stni~ć \V pełnym rozkJriCie i ze J0· matu„ i

1 -'~śł at1!o;fe::Czn;ch opadków wziął akcię ratunk~.>\vą i póki co apro
go głof!jcide daleko Ja grani~ami przy ir.awita prze<lewszystkiem 0 kolo- wizacja tych nieszczęśliwych jest dość 
Jn~yj,prz~płyn~wszymorze, pr~ekro- ~al·.o.~) aie daj~-ce się obecnie nawet w dobrze zorganizowana. W niedzielę 7-go 
czyJVsz;r śnieżne gnbiety H1~ała- 1 /t'2~bli-.zeniu. określiś, materjalne straty sierpnia ks. delegat Ostrowski wyszedł 
~ÓW, przeszedłszy środko~oazJatfC· , ri 'tute1s~e rolmctwo. _Zboża ~ao~?ło leżą, z procesją na ulice miasta dla błaganiaNai·-
- ~f: pus ' ~... ny .gniJą. Jeteh Jesien zawiedzie, to moi· wem miastem. Snać modły zostały wysłu-k

. tyni·e daleko po ś:wiecie rr 1 przyb~!e stras~~e~1 ,nawał.mc~m1, Jarzy- wyższego o ulitowame się nad nie szczę ś!i-
n10są no;w~ naukę, tymc2as~D' ... gdy na 'Spodziewać się niebywałego głodu. chane-deszcze od kilku dni przestały pa
"!lf ojczyzme, w gorfcych ~J ..Ałidjacll N:idomiar zlego kolosalne deszcze pod- dać i to jest wielkiem siczęści.em: Oba: 
indyjski naród da:wno już "~ti"Omnial. ni~sly po.zio~1 wód .w rz~czkach i rze- wiać się ~aleiy, aby takie skupienie ludzi . 
naukę Buddy! - I czołkach .. Juz ~v •. koncu . hp ca. poczę_ł~ nie wywo!~ło cholery, kilka wypa<lkó~ 
----------- madcbodz1ć z hn11 trwożliwe wiadomosc1 której zostało odnotowwe. Wszystkie 

Pod redakcją Kola Akademików p 0 1.. o ,,·ielkich bardzo rozmywach plantu ko· organizac}e, w tym Parafia Sw. Stani- · 
skich w Chinach, lejowego. Nadzwyczajny rozlew, niewiel- sła\va rozwinęły energiczną _ akcję rato· 

!1!!!!!!11!!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!11!!!!!1~~ kiej normalnie, rzeczółki Aszyche, oko- wniczą. Woda zalewa dzielnicę mła$ta, · 
ło stacji tejże nazwy przerwał komuni· tak zwaną Przystań glóv-mie dlatego, ~ · E ..- kację kolejo\Yą między Charbinem i sta- kolektor zepsuł się i z głównych kana-Z SWIATA. cjami, położonemi na wschodniei linji. łów woda bije na zewnątrz. Chińska uli-
W miasteczkach Imiańpo i Aszyche ma· ca, Djagonalha, wszystkie poprzeczne 

Cała prasa fran'Cuaka publiJ.ćuje sa clomów runęło, ~ukrownia Aszyche • pomi~dzy temi dwiema ulicami, Ucząst~ 
aepeszę, jaka 'Jlaaeazła z LoniJyinu poniosła nieobliczalne straty nie tylko kowa-zalane wodą; mieszkańcy masami 

H 
. f w 'materjalach, lecz i w plantacjach, uciekają do ~owego miasta, kupcy cię. 

do avllsa W sprawie• raDC"Jls1'.60- które na 80 proc. uważać należy za stra· żarowemi wozami tam że wywożą towary. 
angielskiego ukfadu o urnfal.iu.. W. ccme. Komunikacja na południowej i za- Nachalowka zalana wodą. Trudno opi
depes~y jest m. in. mo:trn, że ~io- cbodniej linii ta)<że została przerwana, a sać co się dzieje w tych zalcmych dziel· 
sek rządu pplsidego ~sprawie przy- niebywały rozlew rzeki Nonni pod Cy- nicach , Jednakże większość mieszkańców 
łtczenia się d<> franeusk<>-aDgiEłsk ie- cy karem zatopit to miasto z:u pełnie, przer- prteszła na piętra i pozostaje w zatopio-

k d k 
wawszy komunikację ze st. :\laórlżurja. nych domach. Mieszkańcy parterowych 

go U ła U onsultaty~m~go, „ywo- Władze policyjne i miejskie w Cbarbi- domków znaleźli schronienie na dachach. 
łał W Londynie bard.zo kon:ystne :nie, nie bacząc na alarmujące wiadomo· Kościół $w. Jozafata znajdujący się na 
wrażenie i jak się zdaje sp(Jwodo- ·ści, nadchodzące z rzeki Nonni, wpada- Aptekarskiej ul. zalała woda, proboszcz 
„ał demarche niemieckiego -cbarge jącej do ~ungari, i na p_owolny, ~e~z st~· Les~czewicz na łódce codziennie przy
d'affaires :w ministerstwie spraw ły prz:ybor wody w te1 ostatmeJ, me jeżdża do kościoła, nocując na plebanji 

. · h Wie1k. : · ~ :. przecls1ębrały iarlnych kroków zarad· kościoła Sw. Stanisława. Jaki wysoki 
zag~amcznrc . . IeJ .Ll'-J tanJi. : czych 5-go sierpnia woda w Sungari stan wody, można sądzić chociażby z te· 
Mozna :wniosko:wac, Je o Jle do Fo- podniosła się do poziomu z roku 1914, go, że na Aptekarskiej ulicy przewróciła 
reign office ~płynie ~nfoeek le stro- najwyższego jaki został zanotowany w się arba i dwaj chińczycy zaczęli tonąć. 
ny Rosjj, Hąd angielski ~raniuy C~a_rbinie .. ~atopjone zostały ws~ystki~ Gratował ich osobiscie bez niczyjej 
się do zarejestro~anla go. m1eJs.cow?sc1 położone ~a Sungan, setki pomocy ks. proboszcz Leszczewicz, ja· 

fanz 1 wsi zostały zatopione, woda za- clący łodzią przez tę ulicę. Jest nadzieja, 
-·- . lała nawet naj,Yytej leżące miejsco,\VO· że za kilka dni \Voda pocznie opadać, 

Pod~zas, ~Dnj~ Hitlera» w. Pile, ści. Woda wciąż .przybywała, przyczem gdy! w Nonni stan wody znacznie się 
tia który sCiągmęto ~szystk1e bo- 1 przybcir stawał się nieomal że z każdą obniżył. Sytuacja na kolei trochę się po
jówki z pogranicza odbył się "!if miej· • godziną w~iąż gwałtowniejszym. W no· lepszyła. Na wschodniej linji pociągi do
skim stadjonie ~jec na którym do l cy na 6 sierpnia wo~a. _pr~erwa~:·szy chodzą do st. Aszyche, za tą .stacją tor 
10 OOO ł b , . · ł wał ochronny w Fudziadz1ame (chmska rozmyty na kilka kilometrów; na połuc!· -

· s '!e aczow prz~m~wrn ° dzielnica Cbarbina) poczęła gwałto,Ynie niowej linji pociągi dochodzą do st. Szu· 
dwuch posłow na~odow.o-BOOJahstycz- zalewać jedną za drugą ulicę. Ludność anczenpu; na zachodniej-do st. Cycykar. 
nych a na zakonczeme przy b} ł ea- zaścignięta po" odzią w nocy, ,..,. nieda- W przeciągu kilku dni Charbin był od· 
molotem Hitler. Przemówienje jego jącym si~ opisać p~plochu~ poczi;ła uc~e- I cięty od. świata. Obserw~jąc ~kolice mi'.1· 
ile wyszło poz.a ramy zwykłych fra- ~a.ć do :Nowego miasta. Całe przedmie· sta z "'.1eży stra~y ogmow~J, _ma się 
zesów. Na uw.agę zasługują zdabfa sc1e .zostało zalane wodą; z 130.000 lud- wrazeme, ze miasto Charbm 1e~t oto-

6 
. . . ł w· d nosct \Y swych domostwach pozostało czone bezbr:r:ea:nym obszarem wod. 

z J?rzem wiema pos, a . _iga~ a, W z~ledwie 30.000, re~zta uciekła. Wsz_ys~- Straty przyczynione powodzią kolei, 
ktorei;n ten na za~onczeme u~ył ~a- k~e sk:ve.ry, podworza, sz?py, ko?1ork1! miastu i ludności są kolosalne, liczyć je 
stępuJących zwrotow: «Przee1wmcy me mow1ąc ~ wolnyc~ .m.1eszk~m.ach. i trzeba setkami miljonów. 
nasi głoszą hasło «klasa przeciw hotelach w Nowem m1esc1e za3ęh me· J . k" l d . k . b 1 · - , , ·r · 1 · . D . - k' . apons ie w1a ze wo1s O\\e arc zo 
klasie», my wolimy zas ~ołac «ra- szczęs 1-V.:1 powoc. zrnme. ziesiąt 1 t~się· energicznie ochraniają miasto, któremu 
sa przeciw rasie, Niemczysna prze- -cy, nocuJą na ulicach Nowego miasta nie zagraża ani głód, ani chunchuz. 
ciw: Słowiańazczyźnie». Nie chcemy. pod golem niebem z dziećmi. ::\edza 1 Z 
aby Polska i Pomorze były po wsze 
C2'asy stracone. żą.damy dJa naszego 

1 
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narodu terenów. potrzebnych mu , pr~ml ywnyc gr z er i~a. ~m i · 
..J ·yeJ·ai , 1 boJkotu gospodarczego. am WOJDY 1 t h kl . -uo z .» 1 . d . , , . d , , U • s arszyc as g1m-

ce neJ- aJąc rownoczesme osc I CZeDDJCe . . · , 
,,Narodni politika'·, omawiaJąC dowodów. że pragnie normalnych nazJum im. H. Siel ..,. . 

niemiećkł manifestac.ję w Sopotach, stosunków z rzeszą, zwłaszcza gos- kiewicza dają lekcje za mieszkan-" i· 
w której brali m. in. udział niemcy P?dar.czych, o ezem śwj~dczy po?- 1 utrzymanie w RODZIN ACH F ,~~-
sudeccy z Chebza. o czem szeroko p1same umowy handloweJ. czego me SKICH. Zfl'łaszać się można ; · 
rozpisy"!'ał się bArlińs~i ,~Tag" pi- , uczyn~ły Niemcy. Hitl.erowcy ~jesz- Al. Eysymontta iub nauc· j~ ks: 
aze m. in.: «czy pomoze się germa- i cze większym stopnm podmecają . . . Jy~1elk1 
nizmowi pochodami kostjumowemi 1 : dziś namjętności przeciw Polsce, or- gimnazJum J. Brudzewskir „j. _ -
Niewiemy. Szkoda, że nie oyło to ; ganizują prowokacyjne zebrania, 
w. karnaw.ale, yr każdym ra~ie ~ie i antypol,skję manifestac~e zwłaszcza POSZUKtJJĘ WSPóL:t-T • 
~prowadzi to :w błąd Pola.In, ktora w <łdansku, a wszystkie te przed- JACEGO RESTAURAC' ,JXA ZNA-
swą przemyślaną. i konsekwentną sięwzięcia. zmierzają dorewizjitrak- RES z KAPITAŁE~I · .;YJNY I?\TE-
obroną od Górnego Sląska po Gdy- tatów pokojowych i zmiany granic , I Adres w redakcji DO 1.500 DOL. 
nię "yłazała, że nie lęka się ani Polski. -- • ' ,Tygodnika". -

-ucionhmi ,:Tygodnika Pbllłifogo••. 
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