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1. Niedziela 19,XII. (4 Adwentu) rano o godz. 9 m. 30 dla młodzieży .

główne z Kom. Św.
2. Piątek 24.XII. (Nabożeństwo Wigilijne o godz. 3 po południu)
5. Sobota 25.XII. — (1 Św. Narodzenia Pańskiego) .
4. Niedziela 26.XII. — (11 Św. Narodzenia Pańskiego) .
5. Piątek 31.XII. — Zakończenie Starego Roku z przygotowaniem do Kom. Św. 

o godzinie 6 wieczorem

Ks. L. Zaunąr 
Ks. S. Skierski 
Ks. L. Zaunar 
Ks. S. Skierski 
Ks. L. Zaunar)

Ks. S. Skierski
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Uroczystość rozdawania „Gwiazdki" odbędzie się we w torek 21 grudnia o godz. 4 popoł. 
w  sali zborowej przy ul. Leszno 20. Na uroczystość tę zapraszamy serdecznie naszych

zborowników.
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J E D N O T A
ORGAN POLSKIEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO - REFORMOWANEGO

D W U T Y G O D N I K

KS. DR. EMIL JELINEK.

P u s t y n i a  ż y c i a
„Idąc przez dolinę morwów, za źródło Go (Boga)
sobie pokładają"....  Psalm 84:7a.

W ewangeliach czytamy o Jezusie, że w różnych porach roku odbywał dłuższe wędrówki 
poprzez pustynie i urodzajne pola, pagórki, doliny i rozległe płaskowzgórza Galilei, Samarii i Ju
dei. W życiu ogółu żydowskiego jednak za czasów najdawniejszych wędrówki łączyły się zazwyczaj 
z religijnymi pielgrzymkami w okresie uroczystych świąt, które mądrym zrządzeniem Zakonu Moj
żeszowego przypadały na czas spoczynku, a więc pielgrzymki wielkanocne między zasiewem a żniwa
mi, pielgrzymki zielonoświątkowe po zbiorze żyta i wreszcie pielgrzymki na święto Kuczek na 
pierwsze tygodnie po skończonym lecie. Wędrowało się zwykle większymi gromadami ze względu na 
bezpieczeństwo, bo po drodze trafiali się rozbójnicy i dzikie zwierzęta. Niektórzy z pielgrzymów 
jeździli na wielbłądach, inni na osiołkach, ale większość z nich chodziła pieszo. Wiosną szło się 
dobrze. W tej porze roku zbocza gór i jary palestyńskie, okryte są najpiękniejszym kwieciem: nar- 
cyze, anemony, mieczyki i tulipany nęcą i rozweselają oko bogactwem przeróżnych barw, a lazuro
we niebo śle złociste promienie i rozjaśnia okolicę. Inaczej jest w lecie. Upał doskwiera i ubezwład- 
nia. We dnie spoczywa się w cieniu drzew palmowych i oliwnych — poza tą zasłoną gałęzi cały 
świat lśni rozpalonym żarem; głodu nie odczuwa się — mała ilość chleba wystarczy; — natomiast 
pragnienie dokucza tymbardziej. To też na miejsce spoczynku wybiera się pobliże studni lub źródła. 
Podróż męczy. Droga podobną jest do brunatnej lub też w okolicach skał wapiennych — do białej 
mąki: to pył rozproszkowany zupełnie miałko, nogi toną w nim poprostu. W dnie upalne oczekuje 
się z utęsknieniem na wieczorny wietrzyk zachodni. Mrok szybko zapada, to też jeśli podróżni dojrzą 
w pobliżu bielejące ściany zabudowań miejskich lub wiejskich osiedli, zdążają do nich czemprędzej 
na nocleg, w przeciwnym wypadku układają się na ziemi — kamień pod głową, niebo gwiaździste 
nad głową*).

Z Galilei do Jerozolimy, która była celem zbożnych pielgrzymek, szło się 3 i 4 dni, ro
biąc dziennie po 20 i 30 kim. Trzeciego dnia karawana docierała do Jerycha. Dotąd szło się prze
piękną doliną Jordanu, teraz droga wiodła wśród skał i jaskiń coraz wyżej do gór. Z jednej strony 
piętrzyły się wysokie ściany skalne, z drugiej zaś — roztaczały się bezdenne przepaście. Ale z tąd wi
dać już było zdaleka święte miasto otoczone potężnymi murami. Ponad płaskimi dachami Jerozoli
my wznosiła się dumnie marmurowa świątynia, której złoty dach zdała już błyszczał w słońcu niby 
zwierciadło. Kiedy tłum zmęczonych pielgrzymów zbliżył się do bram miasta, z ust pątników wyrywał 
się śpiew: „Weselę się, że mi powiedziano, do domu Pańskiego pójdziemy... O, jako miłe są przy
bytki Twoje, Panie Zastępów... Pragnie i bardzo tęskni dusza moja do sieni Twoich''....

W księdze psalmów znajdujemy wiele takich pieśni, które nazywano psalmami pielgrzymów. 
I psalm 84, z którego zacytowano słowa na wstępie przytoczone, jest właśnie jednym z najpiękniej
szych psalmów tego rodzaju. Śpiewano go zazwyczaj w czasie pielgrzymki do Jerozolimy. Z najroz
maitszych stron kraju ciągnęły do świętego miasta karawany pielgrzymów, których gnała tam tęskno
ta za świętym przybytkiem Pańskim. Nie mogło ich nic powstrzymać: ani słota, ani upał, ani znacz
na odległość, ani pustynny kraj, przez który nieraz pielgrzymować przychodziło. Tęsknota była sil
niejsza od wszystkich przeszkód. Zbożni pątnicy, ożywieni jej mocą przechodzili przez puste, piasz
czyste doliny, w których milczenie śmierci wszechwładnie panowało; tylko tu i owdzie stały samot
ne, z braku wody skarlałe morwy, a w powietrzu unosiły się żarłoczne sępy, wypatrujące padliny. 
Inni ginęli tutaj w strasznych męczarniach z pragnienia, ale owi świątobliwi pielgrzymi choć studzien

*) Dr. Fr. M. Wiliam: Życie Jezusa na tle kraju i narodu Izraelskiego, Kraków, 1936, str. 237.
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i strumyków tu nie było przechodzili te doliny śmierci cało, bo samego Boga za studnię ożywczą 
pokładali. I tak szedł huf za hufem, karawana za karawaną; pogrążeni w myślach o Bogu i Jego 
wspaniałej świątyni zapominali, że idą pustynną doliną morwów, w której tylu innych przed nimi 
odwagę swą życiem przypłacili. Nie wiemy, którą to dolinę miał na myśli autor psalmu 84; może 
była to dolina Refaim, w której ongi król Dawid pokonał Filistynów (II Samuel. 5:23). Lecz 
mniejsza o to, gdzie leżała owa dolina śmierci; ważniejszą rzeczą jest, że choć inni w niej ginęli, 
zbożni pielgrzymi w mocy Pańskiej zdołali ją przebywać. Zaprawdę, Bóg jest jedyną pociechą w do
linie łez i płaczu, jedyną siłą i mocą ożywczą na pustyni życia!

Lecz słowa hebrajskie ,,owre beemek habacha maain jeszisuhu", które znajdują się w tek
ście oryginalnym, należałoby właściwie inaczej przetłumaczyć, niż to robi nasz polsko-brytyjski prze
kład Starego Testamentu, a mianowicie: Idąc przez dolinę płaczu, zamieniają ją w studnie lub po
siewają ją studniami, albo też jak to Ks. prof. Szeruda w swym przekładzie psalmów robi: Prze
chodząc przez dolinę łez, źródłem wód ją czynią**). Słowem sens jest taki, że po przejściu pielgrzy
mów, pustynna dolina śmierci i płaczu zamienia się w oazę, w dolinę radości i szczęścia.

Jakże głęboko zapada w całokształt życia dzisiejszego to stare słowo biblijne! Jakże jasno 
stawia nam przed oczy różnicę między tym, który Bogu szczerze i prawdziwie służy, a tym, dla 
którego wiara i religia są w najlepszym wypadku tylko zewnętrzną ozdobą i nic nie znaczącym 
dodatkiem życią! Religijność — powiada prof. Witwicki w znakomitym swym dziele o psychologii 
(tom II. str. 256) — nie zawsze i nie wszędzie ma taki charakter głęboki, żeby zabarwiała całe 
życie wewnętrzne człowieka i decydowała o jego postępowaniu. Są jednostki i są grupy, w których 
religijność nie sięga w głąb duszy, tylko leży niejako na powierzchni. Taki człowiek kieruje się 
w postępowaniu najzupełniej świeckimi pobudkami, które mogą zostawać w jaskrawej sprzeczności 
z nakazami i duchem religii, a równocześnie przez pobożność zachowuje i otacza czcią zewnętrzne 
formy i ustalone przejawy uczuć religijnych, których sam nie doznaje w ogóle na codzień; żywi 
je co najwyżej tylko w święto, podczas nabożeństw i w oznaczonych porach dnia, podczas modlitwy. 
Z chwilą, kiedy klęka, staje się powierzchownie innym człowiekiem, przyjmuje postawę duchową i fi
zyczną, w której nie poznałby go nikt, ktoby go znał do głębi".

Wejrzyjmy natomiast nieco bliżej w nasz tekst biblijny. Jest tu mowa o ludziach, którzy pu
stynną dolinę smutku i śmierci, zamieniają w rajską krainę życia i bujnej wegetacji. Kiedy idą 
przez pustynię życia cudowne oazy znaczą ich ślady: dokądkolwiek wejdą, wyrastają tam kwiaty ra
dości i szczęścia, ożywia nadzieja, wraca wiara, słońce jaśniej świeci. Oto różnica między szczerze 
wierzącym a chrześcijaninem tylko z urodzenia, metryki i imienia. Oto wielkie nasze zadanie, a wła
ściwie prosta tylko oczywistość, wypływająca z naszego stosunku do Chrystusa i Ewangelii Jego!

Dziś słyszymy wokół siebie nieledwie same tylko jęki i narzekania ludzi umęczonych ży
ciem. Nie dziwiłbym się wcale, gdyby ci, co bez Boga żyją na świecie, obojętnie przeszli obok tych 
wszystkich ,,spracowanych i obciążonych" jak ów kapłan i Lewita z Jezusowej przypowieści obok 
człowieka ograbionego przez łotrów, nie dziwiłbym się, gdyby po ich przejściu moralna pustynia ży
cia w dalszym ciągu pozostała bezpłodną pustynią, ale dziwiłbym się bardzo, gdyby tak pozostać 
miało po przejściu nas, wyznawców ideałów Chrystusowych!

A wokół nas jest wielu ograbionych przez życie ze wszystkiego, co dotychczas posiadali. Nie 
musimy zadawać sobie zbyt wielkiego trudu, aby znaleść nawet w swoim najbliższym otoczeniu ludzi, 
którzy oddawna już kroczą w niemiłosiernej spiekocie szarych dni trosk, cierpień, głodu, nędzy 
i bezrobocia wyboistą i zapyloną drogą przy której brak studzien i źródeł ożywczych. Ba, każdy 
z nas narzeka na kryzys, na bezrobocie, nędzę i ubóstwo materialne i duchowe, na stosunki w pań
stwie, w narodzie, w mieście, w Kościele, w zborze, w rodzinie; każdy pragnie cystern z świeżą 
i ożywczą wodą, ale gdzie są ci, co jęliby się rydla i łopaty?! Gdzież są ci, coby w pustyni życia 
studnię wykopali?! Wszyscy jeno Jeremiaszowe żale nad gruzami zawodzą, ale gdzież są ci, co 
kielnię w dłonie wezmą i z gruzów nowe gmachy wzniosą?!

Czyż tylko płakać i narzekać mamy? Jeśliśmy np. my reformowani, spadkobiercy złotego 
wieku Zygmuntowskiego, aż potąd w odrodzonej Ojczyźnie naszej zostali, to chyba nie po to, aby 
rozpamiętywać wielkie czyny duchowych ojców naszych, onych Radziwiłłów, Leszczyńskich, Rejów, 
Łaskich i Modrzewskich, i płakać, że dziś nie jest tak jak ongi bywało, lecz po to, aby w zgod
nym ordynku, jako dzieci jednej polskiej Reformacji kalwińskiej, jąć się pracy tak, jak to dawni 
ojcowie nasi czynili. Nie jęczmy, nie wyrzekajmy, ale zamieniajmy narodową, społeczną, kościelną, 
zborową i rodzinną pustynię w oazę a doliny płaczu i łez w urodzajne łany! Niemasz bowiem 
nic tak zgubnego jak ześrodkowywanie się we własnym bólu i we własnej niemocy. Człowiek, który 
zawsze widzi jeno siebie i stale myśli o swym cierpieniu, człowiek, który nie myśli o czymś innym,

* * )  K s ię g a  p s a lm ó w .  P r z e ło ż y ł  K s . J a n  S z e r u d a ,  w y d a ł o  B r y t y j s k i e  i  z a g r a n ic z n e  t o w a r z y s t w o  b i b l i j n e ,  

W a r s z a w a ,  1 9 3 7 ,  s t r .  7 3 . ’
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co nie pozostaje w bezpośrednim związku z jego osobą, sam na wieki pogrąża się w wewnętrznej 
rozterce i niemocy, które jego pustynię życia jeszcze bardziej pustą i smutną czynią.

Że nie jest to rzecz łatwa? Ba, zali łatwo jest zaprzeć samego siebie, wziąść krzyż swój 
na się i naśladować Chrystusa, tak jak to On od nas żądał? Ale jedynie walka z samym sobą, prze- 
maganie zła i grzechu oddawna zakorzenionego jest oznaką życia. Zdrowa ryba zawsze płynie pod 
prąd; rybę chorą lub niezdrową natomiast prąd unosi. Tak samo rzecz ma się z prawdziwym chrze
ścijaninem i szczerym wyznawcą Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Nie wol
no mu wraz z obojętnymi lub bezbożnymi mówić: kto chce żyć wśród wilków, musi wyć jak wilki, 
kto usiądzie między wrony, musi krakać jak i one, nie wolno mu pływać z prądem tego świata 
i grzechu, lecz musi pójść przez pustynię życia i źródłem wód ją czynić.

Międzynarodowy Konkurs dla młodzieży
ufundowany przez Zelah Van Loan, World Friendship Award

Ekumeniczna Komisja dla spraw Młodzieży 
organizuje po raz trzeci K o n k u r s  na tem at: 
, , J ezus  C h r y s t u s  a p o r o z u m i e n i e  m i ę 
d z y  n a r o d a m i " .  Konkurs ten jest organizo
wany dzięki fundacji pewnej amerykanki dla ucz
czenia pamięci jej męża Z e l a h  va n  Loan ,  
w celu rozpowszechniania i pogłębiania ducha 
wzajemnego zrozumienia się i przyjaźni między 
młodzieżą różnych narodowości. Uczestnicy kon
kursu są podzieleni na dwie grupy:

1. grupa młodszych obejmuje uczestników 
urodzonych po 31 sierpnia 1920 roku a przed 
1 września 1924 r. (od lat 13 do 17 włącznie).

2. grupa starsza obejmuje uczestników uro
dzonych po 31 sierpnia 1916 r. a przed 
1 września 1920 r. (od 17 do 21 lat włącznie).

I. Przedmiot konkursu:
W ramach ogólnych tematu ,Jezus Chrystus 

a porozumienie między narodami" należy omówić 
następujące kwestie:

a) w grupie młodszej: Jak mogą chrześci
janie w szczególności przyczynić się do ugrunto
wania spokoju".

b) w grupie starszej: ,,Chrześcijańskie pod
stawy spokoju".

II. Nagrody:
Dla każdej z obu grup przewidziane są na

stępujące nagrody za najlepsze prace:
pierwsza nagroda 500 frank, szwajc.
druga nagroda 300 n n
2 trzecie nagrody po 200 ft n
2 czwarte nagrody po 100 tt >t
5 piątych nagród po 50 tt tf
40 medali honorowych.

Ogółem więc po 51 nagrody w każdej gru
pie.

Uczestnicy konkursu, których prace otrzyma
ją przynajmniej ocenę dostateczną, otrzymają od
znaczenia w postaci dyplomu. Dyplom otrzymują 
również zwycięzcy konkursu.

III. Kto może brać udział w konkursie?
Konkurs ten jest dostępny dla młodzieży 

obojga płci wszystkich krajów na świecie. Jedy
nym ograniczeniem jest granica wieku, jak to 
wyżej wykazano.

IV. Nadsyłanie prac na konkurs:
Praca konkursowa musi liczyć najmniej

1.000 — najwięcej zaś 2.200 słów, w każdym 
języku, musi być napisana wyraźnie, jeśli to 
możliwe to na maszynie do pisania. Imię i na
zwisko uczestnika konkursu nie może być uwi
docznione na pracy, a jedynie data urodzenia 
i hasło. Imię i nazwisko zaś oraz adres uczestni
ka muszą być załączone do pracy w zamkniętej 
kopercie. Na zewnętrznej stronie tej koperty musi 
być podana data urodzenia i hasło uczestnika, tak 
jak na pracy.

Prace należy nadesłać najpóźniej do dnia 
31 sierpnia 1938 roku, jak następuje: a) dla kra
jów, w których znajduje się biuro centralne, do 
tego biura, b) dla innych krajów — do Sekreta
riatu Ekumenicznej Komisji dla spraw Młodzieży 
w Szwajcarii: Genewa, 52 rue des Paąuis.

Uczestnicy konkursu, którzy nie wiedzą, czy 
w ich kraju istnieje biuro centralne, mogą prace 
swe przysyłać wprost do Genewy. Uczestnicy 
mogą żądać na poczcie pokwitowania z nadania 
przesyłki, zawierającej ich pracę. Pokwitowanie 
odbioru pracy będzie im przesłane tylko w tym 
wypadku, gdy załączą przy pracy międzynarodo
wy znaczek pocztowy na odpowiedź.

V. Sąd konkursowy:
Ocenę nadesłanych prac będą przeprowadza

ły dwa sądy konkursowe. W zasadzie prace będą 
oceniane przez pierwszy sąd w każdym kraju, 
prace z krajów, w których nie ma sądu konkur
sowego lokalnego, będą rozpatrzone przez pierw
szy sąd w Genewie. Pierwszy sąd przesyła drugie
mu do oceny prace, uznane w każdej grupie kra
jowej czy ogólnej za najlepsze. Międzynarodowy
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fcąd ustala ostatecznie listę prac odznaczonych 
i nagrodzonych. Sąd ten ustala też metodę oce
ny, jest władny powziąść wszelkie niezbędne ku 
temu postanowienia, ustala zasady postępowania 
dla sądu pierwszego, może też w razie uznanej 
przez siebie potrzeby zmienić liczbę i wysokość 
nagród.

Skład sądu konkursowego, tak pierwszego 
jak i drugiego, ustala się pod nadzorem Ekume
nicznej Komisji dla spraw Młodzieży. Postano
wienia sądów konkursowych są ostateczne i nie
naruszalne.

VI. Rozdział nagród:
Nazwiska zdobywców nagród będą podane 

do wiadomości publicznej około Wielkiejnocy 
1939 roku. Lista nagrodzonych będzie podana

w prasie i nadesłana wszystkim uczestnikom kon
kursu. Nagrodzeni otrzymują jednocześnie wła
ściwe dyplomy wraz z prośbą o poinformowanie 
Sekretariatu co do sposobu przesłania im zdoby
tej nagrody. Zdobywcom nagród w grupie star
szej daje się możność wzięcia udziału we Wszech
światowej Konferencji Młodzieży Chrześcijań
skiej w czasie od 25 lipca do 3 sierpnia 1939 
w Amsterdamie przez pokrycie kosztów uczestnic
twa w granicach zdobytej kwoty. O ile wysokość 
zdobytej kwoty przewyższy te koszty, to reszta bę
dzie wypłacona gotowizną zdobywcy. W każdym 
jednak wypadku zdobywca pragnący brać udział 
w Konferencji, musi być członkiem jakiejkolwiek 
chrześcijańskiej lub kościelnej organizacji mło
dzieży i mieć od niej mandat urzędowy, jako jej 
delegat.

CZESŁAW LECHICKI.

Reakcyjny postulat
Żyjemy w okresie szturmującego zewsząd 

wstecznictwa. Pierzchnęły gdzieś daleko ideały 
demokracji, a na ich miejsce wdzierają się hasła 
totalistyczne. Atmosfera jest naładowana dema
gogią, warcholstwem, brutalstwem i poprostu 
zdziczeniem. Wolny humanista przechodzi do le
gendy. Robi się ciasno i duszno. Coraz mniej
szej liczbie ludzi trudno się pogodzić z myślą, że 
,,dziś podłość górą wszędzie". Zatraca się świa
domość wartości niepodległego sumienia, lekce
waży się godność niezależnego człowieczeństwa, 
tęskni się do twardej ręki despoty, do wschodniej, 
duchowej i moralnej satrapii. Zjawiają się naj
bardziej zdawało się obmierzłe upiory niesławnej 
przeszłości i straszą żywych, by ich w trupy obró
cić. Żywe trupy naturalnie.

W powietrzu krążą zarazki oświeconego abso
lutyzmu, tego praojca totalizmu nacjonalistyczne
go. Jeno z tą różnicą, że ów absolutyzm był li
beralny wyznaniowo, a nasz wiąże się i buduje 
swe nadzieje na sojuszu z klerykalizmem.

„Reakcja katolicko-narodowa" wywiesiła ja
ko jedno z czołowych zawołań —- postulat s z k o 
ł y  w y z n a n i o w e j .  Snadź ciemne masy ze- 
lantów dojrzały już, by w nie rzucić posiew niena
wiści wyznaniowej za pośrednictwem szkoły.

Któżby, jak nie jezuici podjęli się tej szko
dliwej propagandy? Ci najniebezpieczniejsi wro
gowie wolności myśli i słowa, nauczania i wy
chowania !

Zeszłoroczny, wrześniowy kongres skargow- 
ski w Warszawie uchwalił rezolucję za ustanowie
niem katolicyzmu religią panującą w Rzpltej i za 
wprowadzeniem obowiązkowej, państwowej szkoły 
wyznaniowej. Jedno z drugim się łączy i zazębia 
wzajemnie. Bez uczynienia katolicyzmu religią pa

nującą nie uda się szkoły przerobić na wyznanio
wą, a bez takiej szkoły Rzym formalnie „pano
wać" w Polsce nigdy nie będzie.

W chwili, kiedy szowinistyczna młodzież aka
demicka owczym pędem małpuje metody hitle
rowskie i wygwałca ghetto ławkowe na uniwer
sytetach, — klerykali zmierzają systematycznie, 
powoli i konsekwentnie do wprowadzenia ghetta 
w całym szkolnictwie. Bo co oznacza żądanie szko
ły wyznaniowej ? Podział, parcelację szkół na 
chedery wyznaniowe, na powszechne, gimnazjal
ne, licealne itd. ghetta katolickie, żydowskie, pra
wosławne, protestanckie itd.

Sprecyzujmy bez niedomówień dotyczące sta
nowisko klerykałów.

Domagają się oni ni mniej, ni więcej tylko 
szkoły, do której uczęszczać będą wyłącznie dzieci 
katolickie, w której wszyscy nauczyciele i nauczy
cielki są katolikami, w której nauka wszystkich 
przedmiotów udzielana będzie zgodnie z zasadami 
Kościoła rzymskiego, w której całe wychowanie 
religijno - [moralno - obyczajowe stanie pod nad
zorem episkopatu. I to nie tylko w szkolnictwie 
powszechnym i średnim, ale także w uczelniach 
najwyższych. Domagają się, aby stosunek Ko
ścioła do Państwa w dziedzinie szkolnej regulo
wany był zgodnie z przepisami prawa kanonicz
nego i uchwalenia ustawy szkolnej, któraby po
wszechnie zaprowadziła w Polsce szkołę państwo
wą również dla mniejszości religijnych.

Opiera się to wszystko na kodeksie prawa 
kanonicznego, który w kanonie 1374 zabrania 
dzieciom katolickim chodzenia do szkół nie kato
lickich, mieszanych, czyli takich, które stoją otwo
rem także dla niekatolików. Kanon 1381 nakłada 
na biskupa katolickiego prawo i obowiązek czu
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wania, aby w żadnej szkole jego diecezji nie uczo
no, ani robiono niczego, co się sprzeciwia wierze 
i dobrym obyczajom.

Konstytucja w tym wypadku katolików nie 
obchodzi, dla nich miarodajne jest prawo kościel
ne, zbudowane na średniowiecznych przesłankach 
myślowych.

Jezuicki ,,Przegląd Powszechny" sam przy
znaje, że postulat szkoły wyznaniowej jest narazie 
w kraju i opinii ,,prawie utopijnym". Ale to mu 
nie przeszkadza zamieszczać elaboratów propagan
dowych np. W. Wasiutyńskiego (osławionego me- 
nera O.N.R.), który zdaje sobie sprawę z pogłę
bienia różnic światopoglądowych między wycho
wankami szkół wyznaniowych, niemniej w imię 
antysemityzmu aprobuje wyznaniowość szkolnic
twa, by się Żydów stamtąd pozbyć. Nasi antyse
mici w zaślepieniu nie przewidują, jaki klerykal- 
ny bicz na swe plecy kręcą, tęskniąc do szkoły 
wyznaniowej, która na Kresach wschodnich odcię
łaby od polskości tysiące dzieci białoruskich, ukra
ińskich, rosyjskich i in., zaprzedając ich w ręce 
popów.

Pamiętamy jeszcze dramatyczną walkę w Sej
mie Ustawodawczym o szkołę w słynnym art. 121 
konstytucji z 17 marca 1921 r. Gdyby nie Zwią
zek Nauczycielstwa Polskiego, jego śmiała kontr
akcja, jego wytrwałe, o fiarne zabiegi, byłaby wte
dy prawica zatriumfowała. Przegrawszy, zaprzy
sięgli klerykali Związkowi zgubę i dopiero w obec
nym roku doczekali się pogromu znienawidzonej 
za swą postępowość organizacji.

Szkole wyznaniowej przeciwstawiamy się nie 
dlatego jedynie, że byłaby ona grobem wolności 
badania i nauczania, że oddałaby wychowanie 
w kuratelę kościelną, że sfanatyzowałaby mło
dzież, ale także dlatego, ponieważ znamy z histo
rii jej opłakane skutki. Zmądrzeliśmy po szkodzie!

Szkoła wyznaniowa istniała przed rozbiora
mi, w XVII i XVIII wieku na ziemiach Rzpltej 
i zgangrenowała społeczeństwo, zatruła ducha 
narodowego jadem przesądów, zabobonów i eks- 
kluzywizmu religijnego,

Młodzież szlachecka, wychowana w takich 
szkołach, celowała w zepsuciu, obłudą pokrywała

brak charakterów, pogrążona w rozstroju poli
tycznym i społecznym, nie dorosła do swych • 
patriotycznych obowiązków i zadań.

Smutne doświadczenia, jakie Polska zrobiła 
ze szkołą wyznaniową w historii pedagogii naro
dowej, są i muszą być przestrogą na przyszłość.

Nie wolno cofać się wstecz! Nie wolno mu- 
rem wyznaniowości odgradzać się od Zachodu, 
gdzie podobna szkoła jest anachronizmem!

Conajmniej połowa naszych katolików me
trykalnych nie praktykuje i trzyma się przy ,,wie
rze ojców" siłą bezwładu tradycji. Dzieciom ich 
chce się narzucić przymus szkoły wyznaniowej, by 
ich poróżnić z własnymi rodzicami, obałamucię 
i uczynić służkami księżymi.

Mniejszości religijne napewno zostałyby przy 
tych machinacjach pokrzywdzone. Wszak już w 
1921 r. klerykali forsowali paragraf, przewidu
jący dopuszczanie dzieci innowierczych do kato
lickich szkół wyznaniowych wszędzie tam, gdzie 
zbyt mała ich liczba założenie osobnej szkoły 
uniemożliwia. Wiemy, czym to grozi, zwłaszcza 
diasporze ewangelickiej! Skatoliczeniem dzieci, 
rozproszonych w morzu katolickim. A ponieważ 
nauczycieli-ewangelików w szkolnictwie jest pro
centowo dwa i pół razy tyle, co ewangelików 
w ogóle, nauczyciele ci zostaliby automatycznie 
zwolnieni, bo nie możnaby ich zatrudniać w szko
łach katolickich.

Taką to krańcową ustawę gotują klerykali 
swej ojczyźnie.

Zmierzają do wskrzeszenia smutnej pamięci 
konkordatu Austrii z Watykanem 1855 r. (wypo
wiedzianego jeszcze 1870 r.). Tam jedynie Ko
ściół otrzymywał dla siebie tak szerokie w dzie
dzinie szkolnej prerogatywy, oznaczające oddanie 
jej pod batutę ultramontańską.

Ale też wtedy mądrze powiedział Grillparzer 
imieniem świeckiej inteligencji:
„Eitien Selbstmord habi ich Euch anzusagen 
Der Kultus hat den Unterricht erschlagen“*)

*)  O  s a m o b ó js t w ie  w a m  d o n o s z ę :  

W y z n a n ie  z a b i ł o  o ś w ia t ę !

KS. JAN SZERUDA.

W poszukiwaniu jedności
(konferencja ekumeniczna

Tej prawdy doznali także uczestnicy konfe
rencji w Edynburgu, zwołanej w dn. od 13— 18 
sierpnia b.r. przez kierunek lozański ruchu ekume
nicznego, który w przeciwieństwie do kierunku 
sztokholmsko-oksfordzkiego dąży do jedności 
,,w wierze i ustroju". Edynburg nie zgromadził 
tak wielkiej liczby uczestników jak Oksford. W 
konferencji brało udział 414 delegatów 122 ko-

w Oksfordzie i Edynburgu)

ściołów i związków religijnych z 43 krajów. Wy
raźnie zaznaczyła się przewaga elementu anglo
saskiego. Głównym językiem obrad był język an
gielski. W naradach brali czynny udział teolodzy 
prawosławni, szczególnie profesorowie fakultetu 
teologicznego w Paryżu, zaznaczając przy każ
dej sposobności swe odrębne stanowisko dogma
tyczne. Nad całością programu czuwał przewod-
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iiiczący, którym był arcyb. Jorku Dr. Tempie, 
należący do najwybitniejszych teologów angli
kańskich. Jednolite kierownictwo spoczywające 
w ręku tak wytrawnego organizatora i teologa 
zapewniło konferencji i jej sekcjom pomyślny 
przebieg i wynik pracy. A była ona niezwykle 
trudna, zwłaszcza, że w Edynburgu nie byli czo
łowi przedstawiciele teologii kontynentalnej.

Konferencja miała wziąć pod uwagę pełną 
rzeczywistość sytuacji świata, uroczyście stwierdzić 
fakt, że uczestnicy ,»zjednoczeni są w posłuszeń
stwie naśladowania naszego Pana i Mistrza Jezu
sa Chrystusa, dać każdemu uczestnikowi sposob
ność zagłębienia się w życie i nabożeństwo innych 
kościołów i rozumienia ich wewnętrznego sen
su. Wreszcie miała zbadać te sprawy wiary i ustro
ju, które dzielą chrześcijan". Oczekiwano od niej, 
że ,»dopomoże kościołom do takiej wspólnoty du
chowej, by uświadomiły sobie ową jedność, która 
jest ukryta pośród wszystkich różnic, jedność, 
której źródło tkwi w posłusznym naśladowaniu 
jednego Pana i Mistrza". Temu wzniosłemu ce
lowi miały służyć nabożeństwa w katedrze i w sali 
obrad. Odbywały się one według porządku poda
nego w specjalnej broszurze p.t. Psalmy i mo
dlitwy. Pierwiastek indywidualny i subiektywny 
ograniczono do minimum. Położono nacisk na 
stronę obiektywno - sakramentalną. Czynny udział 
przedstawicieli różnych kościołów w tych nabo
żeństwach nadawał im charakter ekumeniczny. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że nie miały one takiej 
atmosfery, jaka panowała w Oksfordzie. Praca 
była tak zorganizowana, że w każdej z 4 sekcyj 
mogli brać udział przedstawiciele różnych ko
ściołów i kierunków. Sekcje rozpatrywały nastę
pujące tematy: 1. Łaska Pana naszego Jezusa 
Chrystusa — 2. Kościół chrześcijański a Słowo 
Boże — 3. Kościół chrześcijański: jego urząd du
chowny i sakramenty — 4. Jedność Kościoła 
w życiu i nabożeństwie. Każda sekcja miała pod
sekcje. Tak np. II sekcja, do której należałem, 
miała m. i. podsekcje: Pismo Sw. i Słowo Boże. 
Jak w Oksfordzie tak i w Edynburgu w centrum 
rozważań był kościół jako całość i jedność, a nie 
jako związek pojedyńczych kościołów. Dopóki dy
skutowano nad istotą i przejawami łaski Bożej 
z punktu widzenia biblijnego istniała zgodność 
poglądów. To też sprawozdanie I sekcji było jed
nogłośnie przyjęte.

Inaczej przedstawiał się przebieg i wynik 
dyskusji nad zagadnieniami II, III i IV sekcji. 
Szczególnie w III sekcji zaznaczyły się bardzo wy
raźnie przeciwieństwa. Pomiędzy Iuteranizmem 
i wolnymi kościołami z jednej strony a kościoła
mi episkopalnymi (anglikanizmem i prawo
sławiem) z drugiej strony istnieją głębokie i za
sadnicze różnice poglądów na stosunek Kościoła 
do Słowa Bożego, na istotę urzędu i sakramen
tów, w szczególności Komunii Sw., na role Marii 
w kulcie religijnym. Prawosławni uważają, że 
pierwsze miejsce w dziele Zbawienia zajmuje Ko
ściół, a nie Słowo. Kościół ma pełne prawo

nauczania Pisma Sw., tłumaczenia go i uzupeł
niania. Tak więc tradycji kościelnej przypada ta 
sama rola, co i Pismu Sw., Kościoły Reformacji 
natomiast uczą, że Pismo Sw. jest jedyną normą 
wiary i życia. W nauce o sakramencie Komunii 
Sw. stwierdzono zgodność, o ile chodzi o realną 
obecność Pana Jezusa Chrystusa, zaznaczono, że 
istnieją różnice w pojmowaniu uzewnętrznienia 
i okazywania się tej obecności. W  nauce o Chrzcie 
Sw. naogół stwierdzono zgodność; jednakowoż 
baptyści mocno uwydatnili swój odrębny punkt 
widzenia, kładąc nacisk na chrzest dorosłych i na 
świadomą wiarę, jako nieodzowny warunek sku
tecznego przyjmowania łaski sakramentu.

W takich okolicznościach przyjęto sprawo
zdania poszczególnych sekcyj, owoc żmudnej pra
cy podsekcyj i grup redakcyjnych. Ustalono w 
nich te punkty, co do których istnieje zgodność 
poglądów i nauki, a zarazem uwydatniono róż
nice, których istota i rozmiary wymagają dal
szego studium. Odnosi się to do sakramentów, 
w szczególności do roli sakramentu w życiu łaski, 
roli kapłana, znaczenie sukcesji apostolskiej i ufzę- 
du, do tradytji i kultu Marii. Taki sposób uję
cia zagadnienia jedności i różnic jest wyrazem 
istniejącej wspólnoty pewnych poglądów i nauki. 
Ale droga do jedności wiary jest daleka, chociaż 
członkowie kościołów chrześcijańskich wyznawają 
wiarę w ,»jeden święty Kościół chrześcijański". 
Zbyt wielkie są różnice dogmatyczne, by można 
mówić o jedności poza sferą wspólnoty Słowa 
i Modlitwy. W obliczu zasadniczych przeciwieństw 
stało się w Edynburgu jasne, że tylko wewnętrz
ny rozwój na miarę Chrystusa, ,,wzrastanie 
w Chrystusie" jest właściwą bo biblijną drogą 
do przezwyciężenia rozłamów i odrębności, zbli
żenia i zjednoczenia. Dlatego też wszelka dy
skusja ekumeniczna, gubić się będzie w różnorod
ności nauk i nie będzie owocna, o ile nie roz
pocznie się od Ewangelii, od Słowa i jego wi
dzialnej i aktualnej formy t.j. od Sakramentu.

Kościoły chrześcijańskie rozpoczęły dyskusję 
ekumeniczną. Przedstawiciele ich wspólnie się na
radzają, uczą się jeden od drugiego, a czynią to 
w atmosferze zaufania i wzajemnego poszanowa
nia, przede wszystkim w atmosferze wiary w ,,Pa
na Jezusa Chrystusa, ucieleśnione Słowo Boże", 
w duchu ,,posłuszeństwa wobec Głowy Kościoła, 
Króla Królów i Pana Panów" — jak mówi 
,,Poselstwo" edynburskie, które daje obraz kon
ferencji, przedstawia wyniki narad i wyraża na
dzieję rzeczywistego zjednoczenia w Chrystusie.

Edynburg niewątpliwie oznacza nowy etap 
na drodze do tego wzniosłego celu.

Obie konferencje uchwaliły wyłonić komisje 
w celu zorganizowania „Powszechnej Rady Ko
ściołów", które ma m. i. reprezentować ruch eku
meniczny i kontynuować dzieło różnych jego kie
runków. W ten sposób chrześcijaństwo nie-kato- 
lickie uzyska wspólną reprezentację. (Ew. Pol.).
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Wiadomości z kościoła i o kościele
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO.

Lekcje nauki, religii przedkonfirmacyjnej. 
Z dniem 1 grudnia rb. rozpoczęły się lekcje nauki 
religii przedkonfirmacyjnej, które prowadzi II Pa
sterz naszego Zboru Ks. Ludwik Zaunar. Lekcje 
te odbywają się w poniedziałki o godzinie 17. 
m. 30 w sali zborowej.

III Koncert muzyki kościelnej, jaki miał 
miejsce w naszym kościele w dniu 5 grudnia r.b, 
podtrzymał godnie tradycję koncertów poprzed
nich tak pod względem programu jak i jego wy
konania. Słuchacze wysłuchali w głębokim sku
pieniu „Fugę c-mol" J. S. Bacha, „Passacaglia" 
prof. Stanisława Kazury i „Praeludium b-dur" 
prof. Wilhelma Rechtsiegla, wykonane z precyzją 
przez naszego organistę zborowego p. prof. W. 
Rechtsiegla; podziwiali wspaniałe wyszkolenie 
chóru - kapeli, prowadzonej wytrawną ręką 
prof. St. Kazury w oryginalnej interpretacji 
4 chorałów Bacha, oraz pięknego finału „Już 
czas..." z Pasji Sw. Jana tegoż kompozy
tora, i z przyjemnością przyjęli wykonanie pod
niosłych utworów solowych H. Schiitza przez 
p. Marię Dzikową (sopran) oraz arii z oratorium 
„Mesjasz" Haendla i wspaniałego „Sanctus et 
benedictus" Beethovena przez p. Cecylię Izygri- 
mównę, rozporządzającą bardzo rzadkim i pięk
nym kontraltem. Koncert ostatni nie zapełnił 
wprawdzie kościoła po brzegi, ale tym nie mniej 
zgromadził grono kilkuset osób, tak z pośród na
szych zborowników, jak i wprowadzonych przez 
nich gości, którzy z pewnością spędzili na kon
cercie chwile przyjemne i podniosłe. I (pod wzglę
dem finansowym koncert nie zawiódł oczekiwań 
organizatorów. Wyniki finansowe podamy w na
stępnym numerze, gdyż jeszcze wiele osób wpłaca 
^należność za przesłane im programy koncertu, 
w każdym jednak razie dochód z koncertu zasili 
poważnie fundusze Domu Sierot naszego zboru.

KOŁOMYJA:
W dniu 21 listopada odbyły się w Zborze 

Ewangelickim w Kołomyi, podległym Superin- 
tendenturze w Stanisławowie, wybory proboszcza 
na miejsce zmarłego ś. p. Ks. lic. Maxa Weidau- 
era. Wybrany został znany nam dobrze i wielce 
przez nas ceniony i szanowany Ks. Senior Ro- 
yer ,  ew.-ref. proboszcz zboru tegoż wyznania 
w Josefsbergu pod Stryjem. Czcigodnemu nasze
mu bratu i koledze wyrażamy z tej okazji serdecz
ne powinszowania i życzenia hojnego błogosła
wieństwa Bożego na nowej placówce.

STANISŁAWÓW:
Superintendent Kościoła Ewangelickiego A. 

i H. Wyznania w Małopolsce Ks. D. Teodor 
Zóckler omawiając w organie tegoż kościoła

„Evangelisches Gemeindeblatt" z dnia 20 listo
pada r.b. sytuację kościelną w Polsce pisze mię
dzy innymi: „Innego rodzaju aniżeli w Kościele 
Augsburskim, ale tym nie mniej groźnym i bu
dzącym wielkie obawy jest rozdarcie wyznawców 
ewangelicko - reformowanych w naszym kraju. 
Istnieje bowiem fakt dość dziwaczny, że w odro
dzonej Polsce znajdują się dwa samodzielne i od 
siebie nawzajem niezależne Kościoły wyznania 
ewangelicko-reformowanego w Warszawie i Wil
nie. Oba te Kościoły stoją na gruncie tego same
go wyznania, choć posiadają różne^ odrębne tra
dycje i w wielu wypadkach też bardzo różną 
praktykę kościelną". Wyjaśniając następnie- krót
ko historię ich powstania pisze autor dalej: „Jest 
rzeczą zrozumiałą, że obecnie, gdy jak się zdaje 
rząd przystąpi w krótkim czasie do sprawy uregu
lowania stosunku Państwa do Kościoła Ew.-Re
formowanego, odżyła myśl połączenia tych dwu 
Kościołów w jeden Kościół Ew. Reformowany 
w Polsce". Streszczając dalej zasady takiego po
łączenia, omówione w artykule redakcyjnym na
szego pisma (patrz Nr. 20 „Jednoty") autor 
stwierdza, że „...po tym wszystkim, co ostatnio 
miało miejsce, jest rzeczą wątpliwą, by się Ko
ściół Wileński na to (połączenie) zgodził. 
W ostatnim numerze jego organu urzędowego 
znajduje się ostre oświadczenie wobec stanowiska 
Kościoła Warszawskiego, który potępia wileńską 
praktykę rozwodową (interpretacja uchwały na
szego Synodu jest w tym wypadku nieścisła. R.) 
Konsystorz wileński, albo jak się on zwie Kole
gium Kuratorów Wileńskiego Kościoła Ew.-Refor
mowanego (mylne utożsamienie. R.) ze swej stro
ny broni tę praktykę wbrew wszelkim atakom na 
nią, które ostatnio spowodowały nawet postę
powanie sądowe. Niewątpliwie ta właśnie wła
ściwość Wileńskiego Kościoła stanowi największą 
przeszkodę do współpracy nietylko z Warszaw
skim Kościołem Ew.-Reformowanym, ale i z po
zostałymi Kościołami Ewangelickimi w Polscęu. 
(Podkreślenie nasze. R.). Ta ostatnia uwaga jest 
zupełnie słuszną. Jesteśmy głęboko przekonani, 
że gdyby nie owa „ w ł a ś c i w o ś ć "  Wileńskiego 
Kościoła, a raczej i słuszniej owej grupy „panów 
z Zawalnej ulicy", którzy w nim na jego nie
szczęście rej wodzą, nie mielibyśmy smutnego sta
nu rozdarcia w łonie naszego wyznania w Pol
sce. Wierzymy też, że gdy ci „panowie" od rzą
dów—da Bóg—odejdą, to się bardzo łatwo i szyb
ko porozumiemy i łatwo znajdziemy wspólny ję
zyk dla dobra naszego w Polsce wyznania.

SZWECJA:

W Szwecji czynione są gorliwie usiłowania 
w kierunku ożywienia śpiewu zborowego. Planuje 
się nprz. wprowadzenie przy nabożeństwach wie
czornych nauczania chorałów kościelnych przy
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pomocy chórów kościelnych. Tym lekcjom śpie
wu ogólnego przypisuje się wielkie znaczenie. 
Każda lekcja urozmaicona będzie krótką prelekcją 
o życiu i dziełach wybitnych poetów i kompozy
torów religijnych.

400-LECIE WPROWADZENIA REFORMACJI:
Państwowy Kościół Anglikański oraz Kościół 

Luterski w Norwegii szykują się do obchodu ju
bileuszu wprowadzenia w tych krajach reformacji. 
Kościół Anglikański planuje z racji jubileuszu 
rozesłanie biblii do wszystkich rodzin, a Kościół 
Norweski pragnie urządzić obchód jubileuszowy 
w ten sposób, by stał się on nowym bodźcem 
do wzrostu wewnętrznego ewangelicyzmu w Nor
wegii.

SZWAJCARIA:
W Szwajcarii ostatnio toczy się ożywiona dy

skusja na temat studiów teologicznych i ich celo
wości na tle potrzeb życia kościelnego. Rada 
Synodalna w Bernie stwierdza, że należy bardzo 
starannie wybierać kandydatów na stanowiska pro
boszczów w zborach, a równie starannie należy 
wybierać kandydatów do studiów teologicznych. 
Najlepsze bowiem wykształcenie zawodzi, .jeśli 
wstęp na wydziały teologiczne uzyskują studenci 
bez powołania, i nie każdy młody człowiek, który 
może się wykazać świadectwem dojrzałości, jest 
już przez to przygotowanym do studiowania 
teologii. A wreszcie i przygotowanie praktyczne 
młodych duchownych jest zbyt krótkie i powierz
chowne i powinno trwać conajmniej jeden rok 
przed obięciem jakiegokolwiek samodzielnego sta
nowiska.

NIEMCY:
Wybitny teoretyk niemieckiego rasizmu Ro

senberg wydał książkę pod tytułem ,,Protestan
tische Rompilger" (Protestanccy pielgrzymi do 
Rzymu), w której zwalczając stanowisko Kościoła 
Wyznaniowego wobec totalistycznych zakusów hi
tleryzmu w stosunku do Kościołów wogóle a Ko
ścioła Ewangelickiego w Niemczech w szczegól
ności, wypowiada zdanie, że to stanowisko jest 
zdradą ideałów reformacji Lutra i prowadzi pro
testantyzm niemiecki do podporządkowania się 
Rzymowi. Książka Rosenberga została wydana 
w ilości 620.000 egzemplarzy, natomiast zabro
niono wydać pracę Lic. Künnetha z Berlina,

w której autor wykazuje cały nonsens twierdzeń 
Rosenberga i jawne zniekształcanie przezeń rze
czywistości, jaką reprezentuje w Niemczech Ewan
gelicki Kościół Wyznaniowy, domagający się je
dynie wolności sumienia i poszanowania zasad 
chrześcijaństwa ze strony państwa totalistycznego.

SŁUSZNA OPINIA.
Katolicka Agencja Prasowa ( K A P )  w jed

nym z ostatnich swych biuletynów stwierdza co 
następuje: ,,Jedną z największych plag życia na
szego są nagminnie szerzące się plotki, kłamstwa 
i oszczerstwa. Odnosi się niejednokrotnie wraże
nie, że wielu ludzi zatraciło wprost poczucie od
powiedzialności za to, co mówią i piszą. Plotka 
urasta nieraz do rozmiarów wielkiej sensacji, 
wprowadzającej niepokój i zatruwającej stosunki 
w naszym społeczeństwie, a szkodzi sprawie pol
skiej zagranicą, jak to zdarzyło się niedawno 
nprz. z plotką na temat rzekomo grożącej u nas 
nowej „nocy św. Bartłomieja". Obdarzanie prze
ciwników mianem ,,masona" stało się u nas Chle
bem powszednim. Nie potrzebujemy dodawać, że 
nadużywanie tego zarzutu w stosunku do osób, 
których cała działalność przeczy, by mogli nale
żeć, do jakichkolwiek organizacji potępionych 
przez Kościół, wyrządza szkodę samej sprawie 
i zmniejsza wrażliwość i czujność społeczeństwa 
na prawdziwe niebezpieczeństwo masońskie. Pro
cesy sądowe dowodzą, jak lekkomyślnie szafuje 
się u nas insynuacjami, zmyślonymi zdarzeniami 
i wylęgłymi w fantazji zarzutami. Zaledwie cząst
ka tych oszczerstw i kłamstw staje się przed
miotem rozpraw sądowych, gdyż nie wszystkim 
pozwala czas i środki finansowe na pociąganie 
winnych do odpowiedzialności karnej. A plagą 
już stały się u nas anonimy. Oskarżenia anoni
mowe oczywiście nie czynią wrażenia u ludzi ro
zumnych i zazwyczaj trafiają do kosza, powo
dują jednak reakcję u osób mało krytycznych 
i prostaczków, których u nas nie brak. Nie po
trzebujemy dodawać, że wszystko to, co wyrządza 
ludziom krzywdę, na czci i dobrej sławie jest 
ciężkim wykroczeniem przeciwko Dekalogowi 
i chrześcijańskiej zasadzie miłości bliźniego. 
Lekceważenie ósmego (właściwie dziewiątego! R.) 
przykazania ogromnie obniża u nas moralność 
publiczną, coprawda pocieszające jest, że sądy 
poczęły stosować surowe kary wobec winnych 
zniesławienia, ale również konieczna jest żywsza 
i silniejsza reakcja opinii publicznej w tej spra
wie".

A d m i n i s t r a c j a  „ J E D N O T Y “  u p r a s z a  S z a n .  P r e n u m e r a t o r ó w  
i  C z y t e l n i k ó w  o  w p ł a c e n i e  z a l e g ł e j  p r e n u m e r a t y .
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M A G A Z Y N  P O Ś C I E L O W Y KU RSY PISANIA NA M ASZYN ACH
Zatwierdzone przez Kuratorium Okręgu W arsz.

B ie liz n a  d a m s k a  1 p o ś c ie lo w a  
P o d u s z k i  K a n a p o w e M. Ś  L I W I C K A

A. Meissner 1 S-ka Jerozolimska 25 tel. 9-80-37

W a r s z a w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  o s .  T e l .  8 - 3 0 - 0 2 . P R Z E P IS Y W A N IE  -  P O W IE L A N IE

0 T r  D A K R Y C IE
ZAKŁADY DRUKARSKIE Ba UM 1 WOLFRAM nowe i konserwacja

OlfiRU DACHÓW
E L E K T O R A L N A  10  -  T E L .  2.31-25 blachq,papq.

W ykonywa prace: dachówkqv i eternitem
tekstowe o raz
akcydensowe ASFALTOW E roboty wykonywa

tanio
estetycznie c.ThoMy a . p e s z k e
t e r m i n o w o W arszaw a, Zaw iszy  Nr. 8  tel. 208-96.

Pierw szorzędny Zakład Fryzjerski 
D A M S K O - M Ę S K I

„Emil"
W a r s z a w a ,  K r ó l e w s k a  29 Tel. 5-17-97
Specjalność:
Trwała ondulacja elektryczna i parowa 
Farbowanie włosów wszystkimi farbami. 
Roboty włosowe. M A N I C U R E

Gabinet kosm etyczny

REUMATYCZNE 
ARTRETYCZNE 

NEWRALGICZNE

usuwu
SZYBKO PRZEZ ZWYKŁE 

W CIERANIEmm bemmski
KARPIŃSKIEGO

'l

T
Zakłady Drukarskie „Stero“ Baum i Wolfram, Elektoralna 10. Tel. 2-31-25.


