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W ALKA A PRO ŚBA O C H L E B  PO W SZED N I.
Ew. Mt. 6 w 11: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Przeciwnicy światopoglądu chrześcijańskiego, wysuwając różnorodne przeciw niemu argumenty, 
akcentują i podkreślają przedewszystkiem rozbieżność i sprzeczność, jaka zachodzi według ich 
zdania —  między ideałami Chrystusa, a faktami i zasadami życia realnego. Wartość realną 
każdej idei, niezależnie od dziedziny życia, należy mierzyć jedynie i wyłącznie je j wartością 
praktyczną, życiową, w przeciwnym bowiem razie stają się idee albo oderWanemi, abstrakcyjnemi 
aforyzmami, lub też pustemi słowami bez treści. Takie „ puste”  idee nietylko nic twórczego do 
życia wnieść nie mogą, lecz odwrotnie życie hamują, odciągając człowieka od zadań praktycznych, 
zabierając mu drogocenny czas na wysiłek z góry skazany na niepowodzenie, bo nie odpowiadający 
potrzebom życia. Do tej kategorji zalicza się b. często światopogląd Chrystusowy, a wyznawców 
jego prawdziwych i szczerych uważa się albo za bezpłodnych marzycieli, fantastów zapatrzonych 
w niebo, a nie umiejących stąpać po ziemi, albo nawet za szkodników, którzy osłabiają 
intensywność pracy i rozwoju człowieczeństwa ka realizacji namacalnych, realnych celów tej 
ziemi i tego świata. —  N a pierwszy rzut oka jest w tych sądach dużo racji, boć przecież sam 
Chrystus orzekł, że królestwo Jego nie jest z tego Świata, a więc w konsekWencji i nie dla tego 
świata. Następnie łatwo jest wykazać, że pomimo dwutysięcznego trwania chrystjanizmu stosunki 
ludzkie naogół —  po za inną formą —  treści swej nie zmieniły, że nawet między życiem 
a wyznaniem tych, którzy się do Chrystusa przyznają, istnieje nieprzerwany łańcuch zbyt 
widocznych, i zbyt rażących różnic, aby brać na ser jo ich chrześcijaństwo. Jeśli weźmiemy jako 
przykład chociażby czwartą prośbę modlitwy Pańskiej, to ileż to zastrzeżeń nasuwa nam wobec 
niej codziennie nasze życie, które nas na każdym kr°k u poucza, że utrzyma się w jego nurtach 
tylko ten, kt° silnym ramieniem bezwzględnie o swój byt Walczy, o kawałek chleba powszedniego 
umie toczyć bój nieraz na śmierć i życie, ale nigdy ten, kto z dziecięcą ufnością będzie oń 
prosił i czekał, aż go otrzyma!
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ROK U l JEDNOTA Nr 7

Wszak cały układ stosunków człowieka z człowiekiem jest wyrazem zasady, znanej 
każdemu pod mianem prawa Walki o byt, walki o powszedni chleb, jako wyraz możności 
bytowania i rozwoju w tym świecie. Prototyp je j znajduje człowiek w świecie roślinnym 
i zwierzęcym, gdzie silniejszy żyje i egzystuje kosz êm słabszego, gdzie słabszy rodzaj jest 
„ powszednim chlebem* rodzaju silniejszego. Człowiek nietylko opanował wszystkie rodzaje flory 
i fauny, czyniąc dla siebie z nich npowszedni chleb,y swego życia, ale zasadę tę wzniósł i do 
swych wewnętrznych stosunków W pogoni za posiadaniem i użyciem jaknajwiększej ilości dóbr 
ziemskich. Stąd ta zaciekła walka, t. zw. konkurencja poszczególnych jednostek we wspólnym 
zakresie pracy i dążenia, rodząca nienawiść, i zbrodnie nawet, stąd ta stała walka klas o prawo 
życia i posiadania, stąd wreszcie ciągłe napięcie w stosunkach międzynarodowych, ogólnoludzkich, 
t. zw. polityka z je j intrygami, podstępami, wojnami i zniszczeniem. W wyniku tego układu 
stosunków człowiek winien pamiętać, że życie jego od pierwszej do ostatniej chwli jest jedną 
walką, pasmem utarczek i bojów o „powszedni chleb“ o prawo bytu i rozwoju, ci zaś którzy
0 niej zapominają są skazani na zagładę, albowiem W walce jedynie siła jest prawem, które 
woła i głosi „V ae victis."

Mimo niezaprzeczalnego istnienia w życiu ludzkim tej zasady należy kategorycznie 
stwierdzić, że nie jest ona jednak właściwym odpowiednikiem potrzeb ludzkiej duszy, a przez to 
jest źródłem niezadowolenia i niepokoju. Walka o kaWałek chleba, obojętnie jaką ilość dóbr 
ziemskich pod tern słowem rozumiemy, zamyka człowiekowi drogę do jego najgorętszych pragnień, 
zawartych w słowie „pokój* i „szczęście". W walce bezwzględnej bowiem stan niepokoju jest 
stanem stałym, a niepowodzenie, nieszczęście udziałem obu stron walczących w zmiennych 
aż nazbyt fazach walki, w równie zmiennej kolejności fortuny, która wczorajszego zwycięscę 
gotowa jest zdeptać stopą zwyciężonego i odwrotnie. Dlatego Jezus stawia zagadnienia bytu czło
wieka i możliwość po temu na zupełnie innej płaszczyźnie: eliminuje walkę, stawiając na jej 
miejsc c czerpanie sił żywotnych ze źródła wszystkiego żywego —  z Boga . Jezus uczy człowieka 
przez o, że widnokrąg życia należy rozszerzyć za i przed siebie, sięgać wstecz do źródeł 
powstanta i patrzeć w dal do celów przeznaczenia, W tej olbrzymiej, nieobjętej wprost perspek” 
tywie miuszą zmaleć wszystkie cele, a przez to i pożądanie tej ziemi, musi stracić wartość 
obsolutną to wszystko tutaj, co na pozór jest wykładnikiem najistotniejszych potrzeb człowieka. 
W tej perspektywie nie może być walki o „być“ lub „nie być“ bo teren pracy i działania łatwo 
ogarnia te wszystkie miljony istnień ludzkich, które dążą nieprzerwanie do szczęścia i pokoju.

Jezus bynajmniej nie przeczy faktom, ale wręcz odwrotnie, opierając się na nich, dąży do 
zmiany głębokiej i radykalnej, wysuwa drogę zupełnie odmienną od dotychczasowej, może nawet 
nierealną i fantastyczną na pierwszy rzut oka, może niesłychanie trudną i najeżoną olbrzymiemi 
trudnościami dla człowieka, ale tern nie mniej piękną i wiodącą do wymarzonego celu, a przez 
to samo już godną uwagi i noszącą w sobie piętno prawdziwości i wartości życiowej. Bo 
prawdziwem jednakże nie jest to, co nas jako fakt chwili uderza, ale to, co pogłębia wartość 
naszą duchową, co nas uszlachetnia i zbliża do odwiecznych źródeł życia, w Bogu zawartych. 
A wyrazem tych właśnie dążeń jest Jezus i Jego nauka, jest i ta prośba, tak bardzo życiowa
1 realna: „ Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!”

Ks. L U D W I K  Z A U  NAR.

T. Gruda.

A N G L J A - A  RZYM.
W państwowym kościele anglikańskim, a wła- za większością episkopatu projekt zmiany przyję- 

ściwie w jego sferach kierowniczych istnieją pewne ła, od Izby Gmin oczekiwano zaś uległej zgody 
skłonności upodobnienia się pod względem dog- na to, co sfery wyższe zadecydowały. Tymcza- 
matycznym i liturgicznym do Rzymu. Tu i owdzie sem Izba Gmin projekt odrzuciła. Biskupi zmie- 
zapowiadano już nawet rychły powrót kościoła nili go nieco i wnieśli go jeszcze raz do parla- 
angilkańskiego na łono papiestwa. Rewizja ,,pra- mentu. Izba Lordów przyjęła go ponownie, ale 
yer booku” miała być tylko drobnym wstępem do Izba Gmin dnia 1 5 czerwca r. b. odrzuciła go 
daleko poważniejszej akcji. Izba Wyższa wślad jeszcze raz. W sprawie tej daje się zauważyć du-
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Ńr 7 JEDNOTA ROK III

że roznamiętnienie. W sferach wyższych są skłon
ności do kompromisów z Rzymem, w masach 
ludowych panuje w dalszym ciągu hasło ,, no po- 
pery” .

Zdawałoby się, że po dwukrotnem odrzuceniu 
projektu nie będzie on rychło wznawiany, ale 
zgoła niespodziewanie sprawa bierze obrót rady
kalny. Ze strony biskupów padają poważne za
strzeżenia przeciwko rozstrzyganiu spraw religij
nych przez laików, do których należą notoryczni 
ateiści oraz ludzie wyznań niechrześcijańskich. 
Natomiast ze strony laickich polityków odzywają 
się głosy, że kościół utrzymywany ze środków 
państwowych podlegać musi kontroli państwa w 
postaci przez prawo przewidzianej i że kontrola 
ta stanie się nieaktualną dopiero wówczas, gdy 
kościół przestanie czerpać z kasy skarbowej. 
Z  drugiej strony biskupi kościoła anglikańskiego 
nie przyglądają się biernie wypadkom i samiż do
magają się oddzielenia kościoła od państwa.

Czy do oddzielenia kościoła od państwa doj
dzie w Anglji rychło, tego przewidzieć niepodob
na, ale sam fakt, że sprawa stanęła na porządku 
dziennym dyskusji publicznej, daje wiele do my
ślenia. Gdyby do oddzielenia doszło, miałoby to 
skutki bardzo doniosłe nietylko dla Anglji. Po 
uniezależnieniu się kościoła od państwa, biskupi 
katolizujący mogliby przeprowadzić wszystkie 
swoje plany w kierunku romanizacji kościoła, 
a znowuż wielkie masy ludowe, zdradzające wy
bitne skłonności protestanckie, przyłączyłyby się 
niezawodnie do kościołów ewangelickich. Kościół 
państwowy nie przestałby może istnieć, ale prze
stałby być tern, czem był dotychczas: wielkim, 
wpływowym organem życia politycznego. Z  jed
nej więc strony wzmógłby się na siłach kościół 
katolicki, mający na czele jednostki wybitne pod 
względem wiedzy i charakteru, z drugiej strony 
ewangelicyzm angielski zyskałby mil jony nowych 
członków.

Takie rozwiązanie daje się przewidywać na 
podstawie mów parlamentarnych i głosów prasy 
angielskiej. Kościół rzymsko-katolicki ma zwolen
ników wśród arystokracji angielskiej i wyższego 
kleru anglikańskiego, natomiast masy ludowe są 
zdecydowanie protestanckie i wierne tradycji an
typapieskiej. Zmniejszenie się wpływów kościoła 
anglikańskiego, albo zgoła jego likwidacja, mu
siałoby mieć nieobliczalne konsekwencje dla świa
ta anglosaskiego. Oderwanie się Anglji od Rzy
mu było w całej pełni wyrazem dumnego samo
poczucia siły, a wyspiarskie oddzielenie Anglji od 
kontynentu było symbolem całkowitej niezależ
ności od kogokolwiek. Naczelną zasadą polityki 
angielskiej jest konsekwentna suwerenność naro
du i niedopuszczalność czyjejkolwiek ingerencji 
do wewnętrznych spraw angielskich, czy to świec
kich, czy religijnych.

W ostatnich czasach różni działacze angielscy, 
będący zwolennikami zbliżenia z Rzymem, usiło
wali obejść ten szkopuł w ten sposób, aby papież 
zrzekł się prymatu co do Anglji i aby się zadowo
lił prymatem honorowym. Ale tacy działacze, jak 
iord Halifax np., propagujący podobny kompro
misowy sposób rozwiązania kwestji, nie zastana
wiają się nad tern, że gdyby papież zgodził się na 
proponowane półprymatowe stanowisko wobec 

Anglji, to i inne narody katolickie nie bardzo by
łyby tern zbudowane i nie widziałyby przyczyny, 
dla której miałyby być traktowane gorzej od ,,he
retyckiej do niedawna Anglji. Skutek byłby taki, 
że ze stanowiska czołowego w kościele rzymskim, 
ze stanowiska nieograniczonego monarchy i dy
ktatora duchownego, papież zeszedłby rychło na 
stanowisko honorowego biskupa poszczególnych 
kościołów narodowych, a co za tern idzie, że koś
ciół rzymski, jako jedność niepodzielna, przestał
by istnieć. Kto się choć trochę orjentuje w sytu
acji, temu nie trzeba tłumaczyć, że marzenia lor
da Halifxa i jego adherentów, są marzeniami ścię
tej głowy. Papiestwo nie zna kompromisów i po- 
łowiczności w -dziedzinie władzy. Może się ono 
zgodzić na ustępstwa liturgiczne, może tu i ów
dzie zrezygnować z łaciny, nie może jednak zre
zygnować z prymatu papieskiego nawet w drob
nej części. Ta monumentalna budowa, która się 
nazywa kościołem rzymskim, jest zbudowana bar
dzo delikatnie i jedna wyjęta cegła mogłaby łat
wo doprowadzić do zawalenia się całego gmachu.

Możemy teraz wyczekiwać dalszych kroków 
w kierunku rozwiązania powstałego konfliktu 
między państwowym kościołem a państwowym 
parlamentem. Gdybyśmy chcieli być bardzo kon
sekwentni, to samo rozdwojenie się Anglji w jej 
dwóch podstawowych instytucjach kazałoby prze
widywać załamanie się tej siły, którą Anglja do
tychczas imponowała światu. Jej splendid isola- 
tion miałby się ku końcowi, a część narodu posz
łaby chętnie pod panowanie papieskie. Poszłaby 
przedewszystkiem arystokracja, co znaczyłoby, 
że rezygnuje ona ze swego dotychczasowego sta
nowiska kierowniczego. Dużo jest oznak, że na to 
stanowisko coraz bardziej wysuwa się lud angiel
ski, zorganizowany w związkach robotniczych. 
Śród tego ludu nie brak żywiołów wysoce rady
kalnych pod względem politycznym i społecznym, 
więc dojście jego do władzy mogłoby być koń
cem dawnej Anglji, tak dumnej ze swego konser
watyzmu. Skłonności romańskie górnych dziesię
ciu tysięcy angielskich są objawem dekadencji 
angielskiej i prostą drogą prowadzą do likwidacji 
dotychczasowej Anglji. Rzecz jest interesującą 
dla całego świata, bo radykalizacja Anglji musia
łaby się odbić potężnie na układzie stosunków ca
łego świata. Rzym jest zawsze miarą niezależnoś
ci i wolności duchowej i politycznej każdego na
rodu. O tern trzeba pamiętać.

|  ŚW IECA TYLK O  W T E D Y  ŚW IECIĆ MOŻE, G D Y  SIĘ  SAM A SPA LA . |
$  F. W. AINLEY.  K
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ROMUALD BALAWELDER.

KARTKI Z PODRÓŻY DO AFRYKI.
D. C.

„Gdy wyjdziesz w dzikie ustronia górskie, 
spotykasz wysoko, bardzo wysoko zagrody ka- 
bylskie. Spojrzą na ciebie górale nieraz tak, że 
czujesz się zwierzyną, na którą zapolować 
pragną. A zresztą mili to są ludzie, ci Kabylo- 
wie, zacni, prawi. Tylko krótko ich trzymać 
trzeba; ci to umieją — co?“ — wskazał palcem 
na śpiących Francuzów.

— „Zdarzają się napady, rozboje?“ .
— „Rzadko teraz — przycichli. W czasie 

wojny czekali, gotowali się. Ale Francuzi mają 
dobre oczy. A garnizony na wszelki wypadek 
zawsze w pogotowiu“.

— „W każdym razie żyje się trochę jak na 
wulkanie?“.

— „Ano, ja z naszych wschodnich kresów. 
Mnie te rzeczy nie nowina. Ciągle niby nic, 
a jak na wojnie podjazdowej. I przyroda tutaj 
także wojownicza“.

— „Czemu?“.
— „Sirocco*). Słyszał pan o sirocco? Ten 

wicher zawsze, o każdej porze do ataku go
tów. — Pewnie i pan spotka się z nim jeszcze, 
panie, pan. — Czasem to tylko liźnie gorącym 
językiem i przepada gdzieś, — pewnie w piekło 
wraca. Ale nieraz rozwściekla się i nie zna 
miary. Zdziera z ziemi piaski, zmiata gałęzie — 
wszystko, co napotka miesza razem, kręci się 
w jakimś warjackim tańcu, a potem podnosi 
się zakurzony, patykami postrojony, jak jakaś 
szatańska miotła, by po chwili runąć pokotem 
na ziemię. Pali przytem, przypieka, że każdą 
kropelkę wilgoci wysusza.

Zda się, że jak wampir w żyły ci wlazł 
i wszelką krew wypija. Wgryza się w każdą 
roślinkę, soki ciała jej suchym językiem wy
ciąga.

Klęska pada na kraj, gdzie smok ten się 
sroży, nieurodzaj. Jak  po wojnie zgliszcza, 
pustka, smutek“.

Musieliśmy przerwać rozmowę, bo współpa
sażerowie pobudzili się i jeden z nich uprzejmie 
przeciw naszej rozmowie zaprotestował.

— „Rano skończymy rozmowę“. — Po chwili 
pan Andrzej błądził już w miłym świecie snów. 
J a  oddałem się myślom.

Nie przesadzał rodak zacny, mówiąc o si
rocco. Istotnie wicher ten jest jak mityczny 
smok. Wypada co pewien czas z ukrycia i, ofiar 
pożądając, niszczy wszelkie życie, które na
potka. Rodzi się na polu śmierci Saharskiem, 
wyciąga szyję długą, dla oka ludzkiego niedo-

1) •,Sirocco — nazwa włoska dla w atru, zw. także „Sa
mum" na Saharze.

strzegalną, na góry Atlasu, — leci, by głowę 
rozpaloną i wyschniętą w falach chłodzących 
Morza Śródziemnego zanurzyć. Po drodze ze 
szczytów na doły spada, — przez upadek gwał
towny jeszcze suchszy, jeszcze gorętszy, — roś
linność niszczy, ludzi i zwierzęta obezwładnia, 
na mózgi wsiada, nerwami szarpie, że wszelkie 
dwu- i czworonogi chodzą, jak w gorączce.

Największy to dziwoląg mahrebskiego kli
matu. Nie brak jednakowoż i innych zadziwia
jących niespodzianek, urządzanych przez psot
ną atmosferę.

Zima, ta biała, surowa pani na Polskim obsza
rze, pieści jedne zakątki Algierji ciepłem iście 
wiosennem, inne, sąsiednie, dotyka ostrą, mro
żącą zawieją kaprysów, by części południowe 
kąpać w falach umiarkowanie gorących „pol
skiego lata“.

Algier, to miasto błogosławione, nie zna w zi
mie, mrozów, ni zimowych gwiazd śniegu. Ale 
podnieść spróbuj wzrok do góry. Blisko, tuż, 
tuż zda się,—już od wysokości 600 m. n. p. m, 
widzisz zdumiony, że biały burnus śnieżny 
owija piersi gór, — burnus z cienkiego płótna, 
łatwo pod słońca promieniami gorącymi spala
jący się; a wyżej czoła skalne otula gruby za- 
wój srebrzysty, odbijający przez długie dnie 
i tygodnie zakusy słońca, pragnąc go zniszczyć.

Nie potrzebujesz zresztą sięgać wzrokiem 
gór, by zimy białe szaty obejrzeć. Odjedź od 
roskosznego brzegu morskiego kilkadziesiąt 
kilometrów wgłąb, a schwyci cię śnieg i mróz 
nawet na dole. Sypią się srebrno-białe gwiazdki 
lub ostre strzałki na ziemię zaścielając ciałem 
puszystem doliny, chowając pod sobą gościńce 
i tory kolejowe, że nieraz stalowo-czarny ru
mak pociągu przeczekać musi, aż ludzki wysi
łek brózdę w ciele białem rozorze lub aż 
w słońca gorącym oddechu całun śniegu roz
puści się i łzami ku morzu popłynie.

W lecie znowuż inna cię rzecz uderza. Oto, 
gdy podróżujesz w lipcu lub sierpniu po 
Algierj i, Tunisj i czy Marokku, nie spada przez 
cały ten czas ani kropla deszczu. Z zdziwie
niem patrzysz, jak na lądzie rozpalonym, dżdżu 
ożywczego pozbawionym, zielenią się gaje oliw
ne czy pomarańczowe, rosną dęby zwyczajne 
i korkowe, cedry, tuje i t. p. Dziwi cię nawet, 
jak radę daje sobie sosna, chociaż przecież i na 
gleby niewybredna i suszę dobrze znosi.

Czemże rośliny żyją?
Zostań dłużej, obaczysz.
W październiku nadlatuje anioł opiekun zy 

z nad Atlantyku. Otula szaro-białemi skrzy
dłami kraj przed pożarem słońca, pieści szczyty 
chłodzącą mgłą i sypie na ziemię olbrzymie
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ilości ziarna ożywczego deszczu. Deszcze lak 
są obfite, że Algier np., choć lałem zupełna 
susza mu dokucza, ma Vj2 raza tyle opadu rocz
nego, co Warszawa.

Pije, pije głodna, spragniona ziemia, nad
miar wody powietrzu oddając, lub dziarskimi 
potokami wypluwając ją do morza, czy też 
szottów (słonych jezior).

Fermer kładzie w rozmiękłą ziemię po pierw
szych zaraz deszczach ziarna pszenicy, jęcz
mienia, czy owsa. Budzą się ziarna odrazu do 
życia, wypuszczają w pulchną ziemię ramiona, 
podnoszą szybko w górę ku słońcu zielone łody
gi i pospiesznie oddają siewcy plon jego pracy 
i wysiłek własnego krótkiego żywota.

Deszcze skraplają kraj często jeszcze, aż do 
czerwca, lecz coraz są skąpsze.

Rolnik zdążyć musi z żniwami jeszcze przed 
suszą letnią, która niszczy wszelkie rośliny tra
wiaste.

Z powodu ciągłych niespodzianek klimatycz
nych nie wie nigdy siewca, jaki plon zbierze.

Opleceni w błędne koło przypadku, chcieli 
koloniści niedawno jeszcze temu zarzucić wo- 
góle uprawę zbóż w mahrebskim kraju pięknym, 
a niestatecznym.

Uratował sprawę system „nowy“ t. zw. ,,dry 
farming“.

Znany już od starożytnych czasów w krajach 
nadśródziemnomorskich, udoskonalony został 
ostatnio w Ameryce i — dokonał cudów na 
obszarach o klimacie stepowo-pustynnym.

Polega na wykorzystaniu dla ugoru opadów 
z 2 lat, na pracach przygotowawczych dla ułat
wienia infiltracji (nasiąkania wodą), a ograni
czenia parowania.

Metoda ta, niby bajeczna różdżka czarodziej
ska ozłociła olbrzymie przestrzenie suche środ
kowej Algierj i zbożem przepysznem, że trudno 
dziś znaleźć na świecie obszary, gdzieby kul
tura rolna doskonalszymi wynikami poszczycić 
się mogła.

Coraz nowe zwały spieczonej, martwej ziemi 
pokrywają się bujnem, wesołem, a pożytecznem 
życiem. Nie zazdrościsz już, bogata Algier jo, 
chlebodajnych pól Argentynie, czy Kanadzie.

W normalnych latach wylewa się za brzegi 
algierskiej ziemi nadmiar pszenicy, jęczmienia 
i owsa, ściągając wzamian do kraju setki mil jo
nów franków. Płynie afrykańskie ziarno „twar
de“ na pokładach okrętów do Marsylji i oddaje 
się fabrykom, które przerabiają je na ciasta 
rozmaite.

Ale nietylko chleba krajem jest Algier ja. 
Płynie po jej ziemi pięknej obfitą strugą wino 
najprzedniejszych gatunków. Wiadomo, że dow
cipni, uprzejmi i weseli Francuzi lubią kąpać 
gardła cudownym napojem bursztynowym, czy 
rubinowym, który trochę oszałamia, trochę roz
wesela, a przytem doskonale wzmacnia siły. 
Przywieźli zatem ze sobą do kolonji najbliższej 
winną latorośl i rozsadzili ją na ogromnych 
przestrzeniach, nietkniętych przez filokserę.

Uprawa wina, znajdując znakomite warunki 
klimatyczne, rozwinęła się spontanicznie i uczy
niła z Algierji jedną z największych winiarni 
świata. Jedynie Francja, Włochy i Hiszpan ja 
poszczycić się mogą większą produkcją wina.

Przeszło */, miljarda franków rocznie sypie 
się na kraj błogosławiony za wywóz bacchuso- 
wego napoju.

Czego tu wogóle ziemia nie rodzi?
Uprawa bawełny zaczyna wydawać coraz 

lepsze wyniki, chociaż nie wyszła jeszcze poza 
granice prób.

Wyborne, wonne liście tytoniu pokrywają du
że prezstrzenie, dając za sam eksport ponad 
100 milj. franków.

Nigdzie na świecie nie pokrywa drzew tyle 
miedziano-złocistych kul mandarynek, co tutaj. 
Dodajmy do tego pomarańcze, cytryny, figi, 
granaty, oliwki.

Fermy, blisko morza położone, pełne ogro
dów warzywnych z grochem, fasolą, ziemniaka
mi, pomidorami.

A kto nie słyszał o trawie „halfa“ , mającej 
zastosowanie w przemyśle fabrycznym, o cen- 
nem drzewie cedrowem, o dębie z korą korko
wą?

Flora hojna to pani dla człowieka w Algierji.
A, gdy opuszczamy gościnne pola chleba i 

wina i gdy wjeżdżamy w krainę stepów słonych, 
spostrzegamy inne bogactwo. Skromne, potulne, 
w wymaganiach niezmiernie powściągliwe, ko
czują owce, skubiąc skąpą trawę i dając wza
mian tubylcom dostateczne utrzymanie* a na
wet niejednemu z nich fortuny wielkie i dosto
jeństwa. Właściciele bowiem największych stad 
dzierżą najwyższe godności w obszarze Atlasu 
Sa barskiego.

Wełna owiec miejscowych krótka jest, lecz 
bujna i lekka, mięso baranie służy za pokarm 
codzienny.

Handlarze owiec, wywożąc ich za setki mi
lionów do Europy, dorabiają się w krótkim cza
sie wielkich majątków, budują sobie pałace po 
miastach, tworząc nowoczesną „arystokrację“ 
arabską, co to w łatwo zrozumiałym interesie 
najchętniej z pośród tubylców garnie się do eu
ropejskiego świata.

Jeśli do wszystkich wymienionych bogactw 
Algierji dodamy skarby, które oddaje człowie
kowi wnętrze ziemi (żelazo, fosforyty, cynk, o- 
łów, miedź, ropa naftowa i tp.), widzimy, że jest 
to oerła kolonij francuskich.

Wymagając z początku dużego nakładu pie
niędzy i pracy, dzisiaj już oddaje dług z pro
centem.

Na sześciu tysiącach zgórą okrętów wywozi 
znacznie więcej, niż przywozi; kraj z każdym 
rokiem podnosi się kulturalnie i materjalnie...

** *
Była godz. 5 rano, gdy obudziłem się po krót

kim śnie.
Towarzysze podróży jeszcze spali. Wysze

dłem na korytarz i otworzyłem okno.
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Rzuciło się ku mnie powietrze świeże^ chło
dne. Przejeżdżaliśmy przez okolice o typie mo
notonnej równiny. Zdała tylko na widnokręgu 
Dodnosiły góry nad poziom ciemne, ciężkie gar
by. Wszystko tonęło w szarym mroku przed
świtu.

Po chwili zaczęło słońce podnosić płomieniste 
czoło. Orgja barw cisnęła się w monotonję kra
jobrazu. A gdy, po chwili cała twarz gorejącej 
gwiazdy wypłynęła na błękit głęboki nieba, u- 
ciekłv mroki pośpiesznie, czając się kędyś w za
ułkach; majestat dnia owładnął ziemią.

Powietrze zaczęło szybko kraść ciepło pro
mieniom słonecznym: zapowiadał się upał.

Jąłem śledzić pilnie okolicę, by zorjentować 
sie. tfdzie jesteśmy.

Pełno wszędzie widać było porozrucanych 
kup zboża, choć już dość dużo czasu upłynęło 
od żniw.

Tu i ówdzie grupka koczujących Beduinów 
posuwała się wolno, leniwie za szarymi osłami, 
potężnie objuczonymi.

Gdzieniegdzie spostrzec mogłeś siedzącego 
wygodnie na nogach własnych wielbłąda jedno- 
garbnego, dromedara — zwiastuna suchej Sa
hary.

Coraz mniej ferm europejskich kolonistów. 
Skupiają się przy stacjach kolejowych, przy 
miastach i miasteczkach, do których łatwo w 
razie niebezpieczeństwa pomoc przybyć może.

Wioski kabylskie i miasteczka arabskie sie
dzą grupami w bezładzie porozrzucane. Domy 
w nich kamienne, z otworami ieno wejściowymi 
czynią wrażenie grobowców. Często murem po
łączone w czworoboki, bez kominów, wyglądają, 
jak posępne warownie.

Zorjentowałem się wkrótce, że znaleźliśmy 
sie na obszarze stepów i szottów.

Minęliśmy więc urodzajny Tell, krainę obda
rowaną łagodnym klimatem przez morze, i wje
chaliśmy na obszerny płaskowyż, przeciętnie na 
1000 metrów n. p. m. wzniesiony, ojczyznę tra
wy halfa. Dzieli nas ieszcze od Sahary Atlas 
Wysoki. Groźny ten wał górski, sterczący w naj
wyższych swych szczytach granitem i gnejsem 
starym, opiera się o ziemię młodszymi wapie
niami. dając możność powietrzu i wodzie urze
źbienia terenu w najrozmaitsze fantastyczne 
kształty.

Zbliżaliśmy się właśnie do Setifu. Tutai rodak 
mój ma wysiąść. Wszedłem do przedziału, aby 
go obudzić i dokończyć rozmowy.

** *
Pan Andrzej już nie spał. Również nasi fran

cuscy współtowarzysze mieli pootwierane oczy.
— ,,Dzień dobry! — Bon jour!“ — zawołałem 

na przywitanie.
—,,Dzień dobry, panie pan“ — zagrzmiał tu

balny głos. — ,,Bon jour“ — sypnęły się cichsze 
głosy.

— ,,Setif już niedaleko?“ — zapytałem, przy
siadając się do potężnego rodaka.

— ,,A niedaleko. Pan musi mnie odwiedzić. 
Pójdziemy razem na polowanie. Mam parę 
strzelb“ .

— „A na cóż pan poluje? Na małpy?“
— ,,Ho! ho- jest na co polować. Na małpy 

właśnie od jakiegoś czasu nie wolno. Znajdzie 
się zawsze coś do upolowania.“

— ,,Jakże żałuję. Czasu mam niewiele, a chcę 
jeszcze liznąć trochę Saharę.“

— ,,Wielka szkoda. — Z Sahary i tak ucie
knie pan prędzej, niż się pan spodziewa. Pali 
jak w piecu“ .

— „Mniejsza z tern — zmieniłem temat roz
mowy. — Niech pan mi powie, czy za krajem 
ojczystym nie tęskno panu?“

— ,,Za Polska? — O! tak! Chwyci czasem tę
sknota za piersi, ściśnie żalem za gardło, że 
chce się rzucić wszystko i lecieć, lecieć w strony 
rodzinne. — Bo i a tak: iak tęsknię, to po despe- 
racku, jak warjat. Kilka razy już chciałem 
pieniądze zebrać i wyjechać do Polski. Pytałem 
w Algierze Polaków, co w kraju naszym. A oni 
leli zimną wodę na rozpaloną głowę.

— „Niema po co do kraju — powiadają. — 
Nędza, niedola. Kto może. ucieka. — Niech pan 
powie — pan prosto z Polski. Niech pan wy- 
miele mi szczerą prawdę. Jak  tam w naszej oj
czyźnie? Jaka radość z wolności? Czy duch się 
w narodzie obudził, podniósł, odrodził? Czy za
pał. czy wszystko takie, jakeśmy to kiedyś wy- 
tęsknili, wymarzyli?“

Unikałem wzroku rodaka. Nie chciałem, by 
spostrzegł w oczach moich smutek i niepewność.

Ale pan Andrzej nalegał.
„Pracowałem politycznie. Narażałem mienie 

i gardło dla Polski. Niech pan mówi.“
— „Polska jest wolna. — Mało to panu po

wiada? Jakkolwiek jest, pracować u nas można, 
pracować trzeba, mus! Dla swoich przecie. Pali 
sie robota w rekach — wszystko iest do zrobie
nia. Przeszłość zostawiła wiele dobrego, dużo 
złego. Zastaliśmy gruzy, ruiny. Ruiny duchowe 
i materjalne.

Znalazła się garstka do boju o Polskę. Wyro
sła z niej armia. Armja twórcza, armja pracy i 
poświęcenia. Buduje się ojczysty gmach! W 
mieście inteligent w butach podartych, w strzę
pach na pochylonym grzbiecie, z twarzą wy
nędzniałą. bezradosną pracuje w pocie czoła, 
bez wytchnienia. Historja pomniki kiedyś tym 
ofiarnikom cichym, nieznanym stawiać będzie.

Po wsiach i miasteczkach rozlała się wielka 
rzesza nauczycielstwa, w warunkach nieraz o- 
kropnych pracująca. Światło polskiej nauki i 
serca polskiego rozlewa na lud.

Nad wszystkimi pracownikami, bojownikami 
o Jutro Polskie czuwa On, wielki i godny sym
bol Polski Odrodzonej Józ. Piłsudski.“

Rodak wchłaniał każde słowo łakomie, cho
wał je głęboko. Nie miał możności słuchania ty
sięcznych mów patrjotycznych, zabijających 
zwolna poczucie ważności i cudowności słów o 
Ojczyźnie.

—  102 —



JEDNOTA ROK 111Nr 7

Po chwili zagadnął:
-— ,, Awłaśnie... Piłsudski. Mówią o nim tutaj 

różnie. A wogóle o Polsce głucho w tutejszym 
kraju i w pismach i wśród ludzi. Jak  napiszą, to 
lekceważąco, źle, albo z wyniosłą pobłażliwo
ścią. Serce się kraje. — A to pan mówi, że Pol
ska się podnosi? Że praca idzie? Że jest w Pol
sce wielki człowiek?“ — urwał.

— „Tak, wielki i przez wszystkich kochany“ 
skłamałem.

— „Jak  szczęśliwy jestem! Dobry dzień dzi
siejszy dla mnie. Pojadę jak mi Bóg miły, nie
zadługo do was, panie pan... Tylko niech pan 
jeszcze powie...“

Pan Andrzej począł różne wątpliwości prze
czytane lub zasłyszane wysuwać. Zbijałem je, 
czoło pana Andrzeja wygładzałem. Ale robiło 
mi się nieswojo. Wywołałem w duszy rodaka 
jasny, promienny obraz Polski, dla której kie
dyś walczył.

A cóż się stanie, jeśli przyjedzie do ojczyzny?
Stanęły mi przed oczyma potwory błędów 

Polski2).
Ciężko, bardzo ciężko w ojczyźnie. Przypom

niałem sobie, jak rozkuta z kajdan niewoli du
sza rwała się do Wolności. Tymczasem do Zie
mi Wyzwolonej wlazło życie szare, ordynarne 
i pozwoliło garściami brać złoto użycia najbrud
niejszym, najchciwszym.

— ,,Gospodarczo się nam rozwijać! To nasz 
cel najważniejszy“ — rzucili szlachetni teoretycy.

A falanga, horda wyzyskiwaczy rzuciła się na 
dobra kraju, łupiąc go niemiłosiernie.

Czemu?
Bo w ciele oswobodzonem zabrakło wolnej, 

odrodzonej duszy. Nie zastąpią ożywczej Idei 
wytarte hasła. Musi nastąpić nowy, wielki bój o 
odrodzenie duszy polskiej. Kiedyż nastapi? Kto 
dokona? Literatura, piękna kapłanka Idei? — 
Czy ona?

0 ! Jakże smutno wygląda wnętrze świątyni 
myśli i serca polskiego! Starsi, rzetelni kapłani 
wyczerpali się; subtelne wloką kroki po utka
nych już poprzednio przez siebie dywanach

A młodzi? Nowi?
Niema ich jeszcze. Zdarzenia przerosły ludzi. 

Są ogłuszeni, nie widzą wielkości i cudu wskrze
szenia Polski, ogromu postępu ludzkości. Wpa
dli tymczasem do świątyni Ducha Polskiego 
wyznawcy cyrkowych popisów oraz buduaro
wych wyziewów. Znaleźli się i łatwi bluźniercy.

Ranią powagę wnętrza wzniosłej świątyni 
sztuczne wybryki radości zblazowanych mło
dzieńców. Unoszą się w atmosferze piękna wy
dmuchnięte z mydlni serca judaizmu bańki bły
skotliwe wierszyków.

Wchodzą na święte ołtarez nieroby, wyrzuca
jący z zaśmieconych walizek twórczości swojej 
akty oskarżenia przeciwko Bogu, drugą zaś ręką 
wynoszący na sprzedaż wyperfumowane świstki 
kabaretowych wierszydeł.

Inni zaś. szlachetniejsi, sięgaj a języczkami 
nerwów w krainę myśli filozoficznej, bratają się 
poprostu z kościotrupem, robiąc z niego śmierć, 
wieczność; a potem, rąk nawet z wielkości nie 
umywszy, tytuły układają do pisemek bruko
wych.

Wszyscy zaś razem, wziąwszy się za ręce, 
tańczą i. obchodząc wokoło wnętrze kościoła, 
śliną, pełną mikrobów zawiści i zarozumialstwa, 
opluwają pomniki uznanych wielkości i święto
ści. A, z dzieła tego zadowoleni, wspinają się 
wzajemnie na grzbiety, aby ich zdaleka widzia
no, reklamują towar swój, krzyczą, sądząc, że 
nadszedł czas, gdy można z literatury uczynić 
targowisko, jarmark pospolity...

Czy długo jeszcze czekać, gdy przyjdzie wiel
ki poeta i myśliciel oolski i wygna z świątyni 
ten tłum bluźnierców?

Pociąg stanął na stacji Setifu.
Pożegnałem sie serdecznie z rodakiem. Poda

łem mu swój adres.
— „Do zobaczenia w Ojczyźnie!“
— ,,Do zobaczenia!“
Niestety pan Andrzej do dnia dzisiejszego z 

adresu mojego nie skorzystał.

2) Rok 1924. ' D. c. n.

P. H u l k a - L a s k o w s k i .

P O C I E S Z A J Ą C Y  OBJAW.
Od szeregu lat zwalczam wytrwale wszelkie 

przejawy mechanizacji życia duchowego, osobli
wie religijnego i w swoim czasie zrozumieć nie 
mogłem, że człowiek tak wyjątkowo światły, mą
dry i szlachetny, jak minister Kazimierz Bartel, 
mógł był podpisać znany okólnik o przymusowych 
praktykach religijnych dla młodzieży szkolnej. 
Tłumaczono nam wtedy, że do wykładu religji na
leżą ćwiczenia praktyczne i dlatego przepisano 
uczniom trzy spowiedzi rocznie i udział w reko
lekcjach. Nie mogło to nikogo przekonać, bo

uczucie religijne jest tak subtelne, iż wszelkie pró
by narzucenia mu jakichś reguł i przepisów, zabi
jają je w zarodku. Każdy religijny człowiek wie 
bardzo dobrze, że religja, osobliwie religja 
chrześcijańska, to miłość. Można ją wzbudziić, 
nie można jej wymusić na nikim. Gdy zaś została 
wzbudzona, to z całem zaufaniem można pozo
stawić ją samej sobie i powtórzyć jej słowo św. 
Augustyna: ,,A m a et f a c  q u o d v i s” —  ko
kocha j i czyń, co chcesz. Człowiek kochający Bo
ga i bliźniego, nie uczyni nigdy nic takiego, co by
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łoby w niezgodzie z samą ideą miłości. Bardzo 
wymownie pisał o tern Stanisław Witkiewicz, wy
wodząc, że żaden katechizm nie zdoła uczynić 
tyle, ile praktyczne ćwiczenie w miłości. Człowie
ka należy nauczyć miłości, dać mu przedmiot 
godny wielkiego umiłowania, a wtedy wszystko 
inne rozwinie się tak organicznie i naturalnie, jak 
z ziarna rodzi się roślina, która kwitnie, owocuje 
i wydaje nasienie dalszych pokoleń swego gatun
ku. To są rzeczy elementarne. Nic nie przymusza 
tak potężnie i trwale, jak serce. To też nawet Bóg, 
który ,we wszechmocy swojej mógłby wszak na
kazać człowiekowi wszystko, coby chciał, powia
da tkliwie i serdecznie: ,,Synu mój, daj mi serce 
swoje". Można się oprzeć przepisowi, można 
zlekceważyć groźbę, nie oprze się serce głosowi 
miłości.

Wszędzie, gdziekolwiek pojawiał się potężny 
prorok i mądry nauczyciel, tam zaczynała się 
walka o serca. Chrystus zdobył dla siebie kilka
naście serc prostaczych i wiedział, że one zdo
będą dla niego świat. Ten przykład obowiązuje 
i obowiązywać będzie po wieki wieków. Życie re
ligijne zaczyna s;ę zawsze tylko tam, gdzie zaczęła 
się miłość. Nie trzeba wszak przepisywać przyja
cielowi ile razy ma odwiedzić przyjaciela, niema 
nakazów dla kochających narzeczonych, abv 
przebywali w swoiem towarzystwie, śmiesznemi 
byłyby przepisy dla dziecka, aby tęskniło za 
matką. Uczucie miłości manifestuje się w sposób 
znany każdej istocie żywej i niema serca, które 
nie ulegałoby jego czarowi. Obcowanie z braćmi 
w wierze, uczestniczenie w nabożeństwach, przy
stępowanie do sakramentów to dla wierzącego 
źródła serdecznych radości i głębokich wzruszeń, 
a dla chrześcijanina nominalnego i konwencjonal
nego źródło nudv. Przepisy nie zdały się tu na 
nic, a co naiwyżei mogą budzić odrazę. Nauczyć 
kochać, pokazać piękno religji, przekonać o jej 
wartości dla duszy i serca, to jedyne zadanie pe
dagoga i duszpasterza, a reszta przyjdzie już sa
ma przez się.

Człowiek nie znosi przymusu w żadnej dzie
dzinie żvcia, a cóż dopiero w religji. Wszystkie 
walki, i akie gdziekolwiek i kiedykolwiek toczyły 
sie miedzy ludźmi, były w gruncie rzeczy walkami 
o wolność i nokój, im więcej było przepisów i na
kazów . tern krwawsze wybuchały rewolucie prze
ciw skrępowaniu duszy. Wszelka więc religijność 
na komendę, jaką widzieliśmy np. w przedwojen- 
nem wojsku pruskiem, prowadzi jedynie do zu
pełnego zobojętnienia religijnego. Nasze przepi
sowe posyłanie dzieci szkolnych do kościoła ood 
nadzorem i przymusem, ma te same skutki. Gdy 
młodzieniec po ukończeniu szkoły znajdzie się 
poza wpływem swego księdza prefekta i groza 
złych stopni, folguje sobie odrazu i sprawę poboż
ności uważa za załatwioną na długie lata, a przy
najmniej do tych sporadycznych wypadków, 
gdy sprawy życiowe, raczej cywilno-prawne, niż 
religiine, zmuszają go do zetknięcia się z kościo
łem. Przepisem i przymusem nie wychowa się dla 
religji nikogo. Wyhoduje się tylko obłudę i dwu
licowość.

Toteż z radosnem zadośćuczynieniem przyj
mujemy do wiadomości, że w Polsce budzi się 
zrozumienie tych spraw i że od zewnętrznej me
chanizacji przechodzi się ku uduchowieniu życia 
religijnego. Rzecz godna dobitnego zaznaczenia, 
że inicjatywa wychodzi nie z kół pedagogicznych 
i nie od prefektów, ale z łona senatu, a więc z ło
na organu, który zawsze i wszędzie uchodzi za 
ostoję konserwatyzmu, rutyny i zaśniedziałości. 
Zakwestionowano tam prawność znanego okól
nika ministra Bartla. Konstytucja zapewnia 
wszystkim obywatelom wolność sumienia i wyraź
nie powiada, że nikt nie może być zmuszany do 
praktyk religijnych. Przepisowe odwiedzanie ko
ścioła pod kontrolą nauczycieli, uczestniczenie w 
rekolekcjach i odbywanie trzech spowiedzi w cią
gu roku, to wyraźny przymus. Szkoła, jako insty
tucja państwowa, uzurpuje sobie tu prawa, które 
przysługują jedynie rodzicom. Stosunek rodzi
ców do dzieci oparty jest na miłości, więc wycho
wanie religijne kojarzy s*ę tu najbezpośredniej z 
nauka chrześcijańską i ze współżycia rodzinnego 
czerpie przykłady i natchnieniie do rozszerzania 
tej miłości na całą ludkość. Nie mamy żadnego 
przepisu prawnego, który prawa rodziców prze
lewałby na szkołę. Słusznie i sprawiedliwie pod
kreślił to senat domagając się zniesienia znanego 
okólnika ministra Bartla, a to dlatego, że nie jest 
on w zgodzie z konstytucją i nie wypływa z żad
nych zobowiązań konkordatowych.

Na katolickiej i narodowej prawicy oczywiście 
zawrzało. Pragnienie usunięcia mechanicznych 
praktyk religijnych z przepisów szkolnych wyda
ło się wielu naszym machanizatorom atakiem na 
kościół, na wiarę, na naród. Powtarza się znowuż 
stare komunały o konieczności ćwiczeń prak
tycznych jako dodatku do teoretycznego wykła
du religji. Oczywiście, nie przekona to nikogo i 
sprawa ta zostanie załatwiona ostatecznie dopiero 
wówczas, gdy znajdzie sie na terenie jedynie 
właściwym: terenie miłości i dobrej, serdecznej 
woli. Na takim też terenie postawiona została ta 
wysoce aktualna sprawa przez senat i to jest wy
darzeniem na tle naszego jałowego życia wyjątko
wo radosnem. Przeciwnicy chcieli senatowi impu
tować wrogi stosunek do kościoła katolickiego 
i religji. kieruiac sie metoda starą, wypróbowana 
i nierzetelna. W odpowiedzi na te insynuacie dwa 
razv zabierała głos półurzędowa , Epoka". wy
jaśniając nrawne i konstytucyjne stanowisko se
natu. doskonale umotywowane pod względem 
prawnym i moralnym. Człowiek dobrej woli nie 
bedzie miał najmniejszych wątpliwości po czyjej 
stronie jest racja.

Nas, ewangelików reformowanych interesuje 
osobliwie głos senatora Walerego Romana (,,Epo
ka" Nr. 191 z dnia 12 lipca r. b.), w którym po
ruszona została nietylko strona prawna, lecz i mo
ralna tego zagadnienia. Wyjaśnia on, że przepisy 
zawarte w okólniku ministra Bartla nie zgadzaja 
się z literą i duchem prawa obowiązującego i że 
przymus administracyiny godzi w sameż podsta
wy wychowania moralno-religijnego. ,,Szkoła na
sza —  czytamy w tych ciekawych i mądrych wy
wodach —  mająca zgodnie z konstytucją, jako
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jedno ze swych zadań wychowanie religijno-mo
ralne młodzieży, winna tak pokierować tern wy
chowaniem i tak unormować praktyki religijne, 
by stały się one wewnętrznym nakazem sumienia 
młodzieży i płynęły z wewnętrznej potrzeby jej 
ducha, a nie z bezwzględnie stosowanego zewnę
trznego przymusu, Należałoby przytem ustalić 
obowiązki nauczycielstwa w dziedzinie praktyk 
religijnych młodzieży, — tak mianowicie, by na 
tern tle nie wprowadzać do zespołów nauczyciel
skich czynnika fermentu i duchowej rozterki, tak 
niepożądanego w szkole...”.

Co za niezwykle mądre i szlachetne słowo w 
naszych zabagnionych, zmechanizowanych sto
sunkach! Senat jest daleki od jekiegokolwiek 
ograniczania nauki religji w szkołach, ale słusznie 
uważa, że wychowawca, to znaczy w konkret
nym wypadku katecheta, ma pokazać pedago
giczną umiejętność zdobywania serc dla wykłada
nej przez siebie religji. Ależ tak! Jeśli wykład re
ligji ma jakiś skutk wogóle, to musi się on 
ujawnić przedewszystkiem w dziedzinie najbez- 
pośredniejszej, w dziedzinie życia kultycznego. 
Jeśli uczeń, wychowywany w zasadach miłości 
chrześcijańskiej, do kościoła musi być prowa
dzony przepisem policyjnym, to wychowawca 
tern samem przyznaje się, że jego wykład i przed
miot jego wykładu sam w sobie siły wychowaw
czej nie posiada i że potrzebna jest siła zewnętrz
na, nic wspólnego z religją nie mająca, aby uczeń 
był pobożny. Grubszego nieporozumienia i nie
zrozumienia istoty religji chrześcijańskiej szuka
libyśmy daremnie.

Ale zjawisko mechanizacji jest w świecie kato
lickim bardzo powszechne. Słyszymy bezustannie 
ze strony katolickiej, że ewangelicyzm nie ukarnia 
człowieka, że brak nam autorytetu podobnego 
papiestwu, że jesteśmy rozbici na mnóstwo odła
mów i sekt, podczas gdy katolicyzm tworzy jedną 
wielką organizację , zwartą wewnętrznie i ze
wnętrznie, ideowo i organizacyjnie. Za przykład 
stawia się światu społeczeństwa hiszpańskie i wło
skie przedewszystkiem, przyczem zapomina się 
chętnie, że oba te społeczeństwa od wewnętrzne
go rozkładu, czy też może przeobrażenia, po
wstrzymywane są nie moralną siłą katolicyzmu, 
ale mechaniczną siłą dyktatury wojskowej. Sły
szymy też, że w Meksyku prześladowany jest ka
tolicyzm, podczas gdy pierwszy lepszy podręcz
nik geograficzno-statystyczny powiada, że w kra
ju tym mieszka 9 6 %  katolików, czyli, że jeśli wre 
tam nieszczęsna wojna domowa, to musi ona być 
toczona między katolikami. Oczywiście, z całą lo
jalnością zgadzamy się zgóry, że są tam katolicy 
prawdziwi i konwencjonalni, że ci prawdziwi ida 
za swoimi biskupami, zaś konwencjonalni ponad 
względy religijne stawiają sprawy polityczne. Za
uważmy, że Meksyk to kraj, w którym jeszcze 
wczoraj wyłącznym i jedynym panem był kler

rzymski, że jeśli dzisiaj katolicy zwracają się prze
ciwko niemu, to wina wyłącznie spada na wycho
wawców.

U nas jest podobnie, niestety. Wychowawca 
katolicki nie chce zrezygnować z przymusu fi
zycznego i z pomocy policji i gdy się ukazują 
owoce takiej pedagogji, to gotów zawsze oskar
żyć kogokolwiek i cokolwiek, tylko nie samego 
siebie. Kto mieszka blisko szkoły, ten co niedziela 
widuje tysiące dzieci gromadzonych na dzie
dzińcu przed pójściem na nabożeństwo do ko
ścioła. Prócz tego nabożeństwa zbiorowe, ze sztan
darami stowarzyszeniowemi i bez sztandarów, 
prowadzani bywają uczniowie przy wielu innych 
sposobnościach, a w ciągu wielkiego postu jedna 
grupka uczni za drugą wędrują na rekolekcje do 
kościoła i na spowiedzie. Zaś podczas tych prze
pisowych nabożeństw i rekolekcyj ciało jest obec
ne, bo musi, dusza jest daleka, bo się nudzi. 
Chłopcy grają w stalówki, pokazują sobie cie
kawe rzeczy, dziewczęta opowiadają sobie o stro
jach i zabawach, a dzieje się to pomimo wszech
władzy kleru, który nauczycieli deleguje jako do
zorców, aby dzieci podczas nabożeństwa były na
leżycie skupione i uważające. Komplikacje są 
grube: naprzód minister musi dać przepis zabez
pieczony wykonalnością, a nauczyciel musi osobi
ście pilnować aby dzieci były należycie pobożne. 
Wyobraźmy sobie, że z jednej strony w domu 
rodzicielskim może panować duch zgoła inny, niż 
duch reprezentowany przez katechetę, a ze stro
ny drugiej nauczyciel jako człowiek dorosły i 
obywatel wolny, może nie należeć do ludzi wie
rzących, czyli że idzie do kościoła dozorować 
dzieci wbrew swoim przekonaniom, jedynie gwo
li wygody katechety.

To sa stosunki, które muszą zniknąć z naszego 
życia. Zostały zaprowadzone przez zaborców, 
którzy z religji zrobili sobie narzędzie panowa
nia, czyli że zdegradowali ją ogromnie. Jeśli dzi
siaj szlachetni i mądrzy senatorowie podejmują 
akcję zmierzającą ku uwewnętrznieniu religji, to 
należy im się jak najwydatniejsze poparcie. Ka
techeta inteligentny i kochający swoje wyznanie, 
znajdzie dość sposobności do oddziaływania na 
serce i sumienie uczni, a jeśli sam nie umie ich 
pozyskać dla miłości Chrystusowej, to ma zbyt 
wygórowane wyobrażenie o omnipotencji przepi
sów ministerjalnych. Jest czas najwyższy, aby 
pokazał swoją umiejętność pedagogiczną i sztukę 
zdobywania serc dla Chrystusa. Przepisy mecha- 
nizujące mogą krzewić tylko obłudę, którą całe 
nasze życie i tak za bardzo jest przeżarte. We
zwanie Chrystusa do nabożeństwa w duchu i w 
prawdzie powinno znaleźć szczere i rzetelne za
stosowanie także w szkole, która musi być szkoła 
prawdy i prawdziwości, a nie obłudy wymuszonej 
policyjnemi przepisami.

i  MNÓŻ SIĘ 7 Y JEDEN PRZEZ CZYNY ŻYJĄCE, A BĘDĄ Z CIEBIE £ 
g JEDNEGO TYSIĄCE. z. k r a s w s k i . §
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L e c t o r .

U N
Jakie piękne słowo, jaka bogata w niem treść! 

Dążenie do jedności, do zespolenia się ducho
wego, do miłości! A le--------- jakie wielkie za
strzeżenie! Unifikator powiada: Będę cię kochał! 
będę ci bratem, ale dopiero wtedy, gdy staniesz 
się tern, czem jestem ja sam. Czy to jest dobre 
stanowisko?

Historycy nasi i historjozofowie są w zdaniach 
swoich o unji podzieleni na dwa przeciwne oboży: 
jedni widzą w dążnościach unijnych dziwactwo, 
drudzy rozczulają się nad niemi, jako nad czemś 
ogromnie pięknem w naszym charakterze naro
dowym.

Pomyślmy własnym rozumem co to jest unja 
i co to jest unifikator? Przy unjach narodowych, 
politycznych, a więc przedewszystkiem egoi
stycznych, spotyka się niejednokrotnie wyraz 
szlachetnej i bezinteresownej miłości. Łączą się 
tu równi z równymi i jeden drugiego pochłonąć 
nie myśli. Natomiast przy unjach religijnych, 
a więc w chrześcijaństwie, opartych na miłości 
bliźniego, ujawnia się największa wyobrażalna 
zaborczość i egoizm.

Unifikator religijny jeszcze nigdy nie poszedł 
do unifikowanych z propozycją przyłączenia sie
bie do czyjejś religj , ale zawsze żądał, aby 
wszyscy przyłączali się do religji jego. Co to 
znaczy? Oto ni mniej, ni więcej, tylko tyle, 
jakby mówił: Moja religja jest jedynie pra
wdziwa, moja sprawiedliwość nie ma sobie 
równej na świecie, moje dążenia są dobremi, 
ba najlepszemi dążeniami. Wszystko, co jest 
poza mną, to jest kłamstwem, fałszem, złem. 
Ja  jestem miarą wszech rzeczy, kto chce być 
dobrym, sprawiedliwym, mądrym, szlachetnym, 
niech będzie jako ja!

Takimi byli unifikatorzy nasi. Mniemali, że 
przez unję religijną ułatwią sobie zadanie po
lityczne i w przekonaniu, że są jedynymi po-

J A.
siadaczami prawdy, skłaniali innych do jej przy
jęcia. Unja polityczna jako skutek unji religijnej, 
to cel godziwy i piękny, ale unja religijna przy 
pomocy środków politycznych, to nieporozu
mienie fatalne. Chrześcijanie nie powinni nigdy 
odwracać oczu od Mistrza swego, bo wtedy po
pełniają błędy. Uczniom swoim każe Chrystus 
iść i nauczać wszystkie narody, ale odrazu do
daje, że będą tacy, którzy uwierzą i tacy, któ
rzy nie uwierzą. Atoli uczniom tym nie daje 
żadnego pełnomocnictwa, aby karali sami tych, 
którzy nie uwierzą.

Już w łonie pierwszych chrześcijan dostrze
gamy pewną indywidualizację podlądów na rze
czy i sprawy podrzędne. Apostołowie i wielcy 
nauczyciele kładą zawsze nacisk na rzeczy pod
stawowe, w podrzędnych pozostawiając wolność 
wiercącym. Wszechmoc Boża mogła wszak zuni
fikować cały świat, aby na nim nie było ani 
śladu różnic w wierzeniach, ale Bóg tego nie 
uczynił. Dajac człowiekowi wolną wolę, pozwolił 
mu z niej korzystać. Unje religijne, osiągane 
przy pomocy środków politycznych i dla celów 
politycznych nie są w duchu Chrystusowym.

Chrystus powiada: Bądźcie doskonałymi, jako 
Ojciec wasz w niebiesiech doskonałym jest. 
(Mit. 5, 48).

Unifikator powiada: Bądźcie takimi jakim je
stem ja.

Chrys.us powiada: Tak niechaj świeci świa
tłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki 
wasze dobre i chwali Ojca waszego, który jest 
w niebiesiech. (Mat. 5, 16).

Unifikator powiada: Przyjmijcie za jedyną 
prawdziwą wiarę tę, którą ja za taką uznałem.

Oto jest unja religijna dokonywana przy po
mocy środków politycznych i dla celów poli
tycznych.

L e c t o r .

T R A D Y C J A .
Jesteśmy czcicielami tradycji i jej imieniem 

rozgrzeszamy aż nazbyt często gnuśność swoją. 
Kanonizujemy tę przeszłość, która najbardziej się 
nam podoba, a przecie żywa tradycja narodu, 
to bezustanne zrywanie z tradycją i stwarzanie 
nowej. Tylko małość pasorzytowała na tradycji 
stworzonej przez innych, bo wielkość bywała za
wsze początkiem tradycji nowej. Czciciele 
wszelkiej tradycji to ludzie, którzy mają głowy 
poodwracane wstecz, ku tym właśnie, którzy tar
gali pęta tradycji. Czciciele Mieszka nie wiedzą, 
że zerwał on z prastarą tradycją i stał się począt

kiem nowej, aby potomnym dać przykład, jak 
czcić tradycję trzeba. Kopernik, Mickiewicz, Ko
lumb, Hammurabi, Platon, Skłodowaska, Hus, to 
burzyciele tradycji starych i twórcy nowych. 
Każdy z nich obalił jakiś przesąd i utorował dro
gę nowej prawdzie.

Z  prastarą tradycją zerwał Chrystus, dając 
światu nowe poglądy na sprawy najwyższe i na 
rzeczy najświętsze. Ale Chrystus uczył zarazem 
szanować to, co w przeszłości jest dobrego. Uczył 
zrywać z tradycją zła, nienawiści i ciemnoty, a 
ustanawiał tradycję miłości i dobroci. Uczeń jego
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daje nam najlepszą wskazówkę, jak mamy sza
nować tradycję: ,,Ducha nie ugaszajcie... Wszyst
kiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się 
trzymajcie” (I Tes. 5, 2 1) .

Niema żadnej pociechy z ludzi, którzy są 
przez tradycję tworzeni, ale tradycji nie tworzą. 
Czciciel tradycji musi być twórcą tradycji, a mia

nowicie przedewszystkiem w samym sobie. Mu
simy zrywać w sobie ze wszystkiem, co jest złe i 
skie i stwarzać w duszy tradycję dobra i piękna, 
spoglądając na największego burzyciela tradycji 
zła, Chrystusa, który był i jest wzorem najwięk
szego umiłowania tradycji dobra i miłości.

W I A D O M O Ś C I
Z K O Ś C I O Ł A  I O K O Ś C I E L E .

Z  P o lsk ieg o  N aro d o w ego  K ato lick ieg o  K o śc io ła .

W dniach 27—29 czerwca r. b. odbył się 
w Warszawie pierwszy w Polsce Synod Kościoła 
Narodowego w kaplicy Metodystów przy ulicy 
Mokotowskiej 12. Na Synodzie był obecny i prze
wodniczył obradom ks. bp. Hodur z Ameryki, 
pierwszy organizator Kościoła Narodowego na 
wychodźtwie. Obowiązki przewodniczącego dzie
lił z nim ks. bp. Grochowski z Ameryki. Księży K. 
N. zjechało się 24, delegatów i delegatek z 30 
przeszło parafij i filjałów w Polsce —  76 osób. 
Na Synodzie reprezentowane były Kościoły: Sta
rokatolicki Kościół Marjąwitów, Kościół Ewan
gelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Refor

mowany Kościół Metodystów, jako też oddzielne 
wolne zrzeszenia religijne. Przybyli również z ży
czeniami posłowie sejmowi i senatorowie, jako też 
delegaci różnych instytucyj i związków. Ogółem 
było na Synodzie obecnych przeszło 250 osób.

Zarówno fakt zwołanfa do Warszawy pierwsze
go Synodu K. N., jako też niezaprzeczalny rozrost 
tego Kościoła, pomimo nieuznawania go dotych
czas formalnie przez władze i licznych prześlado
wań, zmusza nas, cłonków polskiego Kościoła E- 
wangelicko-Reformowanego, do bacznego śledze
nia poszczególnych faz jego rozwoju i wielu jesz
cze z pewnością przeobrażeń wewnętrznych 
w przyszłości. Oczywiście, że w pracy swej i bo
jach K. N. liczyć może na szczerą z naszej strony 
sympatję i zrozumienie, o ile wiernym pozostanie 
dotychczasowym swoim wytycznym i hasłom od
rodzenia duchowego i podniesienia moralnego 
szerokich mas ludu polskiego. Będziemy musieli 
w najbliższej przyszłości omówić szczegółowo na 
łamach ,,Iednoty” przedewszystkiem ,,Wyzna
nie wiary” Kościoła Narodowego, podane w Nr.
14 ,,Polski Odrodzonej”, jako też cały szereg 
punktów programu działalności jego na przy
szłość. Dziś ograniczymy się tylko do podkreśle
nia niektórych szczegółów z przebiegu Synodu, 
odźwierciadlajacych ducha i nastroje większości 
członków K. N., a także do wyliczenia kilku fak
tów, świadczących o stałym liczebnym wzroście 
paraf i j i wyznawców jego.

W pierwszym dniu Synodu __ przewodniczący
ks. bp. Hodur wygłosił referat, w którym podał 
sprawozdanie z dotychczasowej pracy K. N. w A - 
meryce i Polsce, oraz omawiał zasady K. N. i sto
sowanie ich w życiu, wreszcie przedstawił zgro

madzonym opracowane przez siebie ,,wyznanie 
wiary” i zasady religijno-społeczne K. N., uprze
dnio już uchwalone na Synodach w Ameryce, a 
które Synod Warszawski przyjął jednogłośnie 
przez aklamację. Główną cechą K. N. ma być 
według słów referenta ks. bp. Hodura ,,jego 
współczesność, postęp i ewolucja religijna, ścisła 
zgodność wiary z nauką, brak skostniałego dog- 
matyzmu”.

W drugim dniu Synodu odbyły się wybory bi
skupa dla Polski, Rady Naczelnej Kościoła, Sądu 
Kościelnego i Komisji Kontrolnej. Komisja przed
wyborcza, która przedtem sprawę wyboru bisku
pa dla Polski omawiała, przedłożyła Synodowi 
wniosek następujący: ,,Pierwszy Synod K. N. wy
raża serdeczne podziękowanie Kierownikowi Ko
ścioła w Polsce, ks. biskupowi Bończakowi za je
go dotychczasową owocną pracę dla dobra Ko
ścioła Narodowego w Polsce i ubolewa, że cho
roba nie pozwala mu dokonać rozpoczętego dzie
ła. Synod wybiera jednogłośnie na stanowisko bi
skupa K. N. w Polsce ks. biskupa Leona Gro
chowskiego”. Po dyskusji wniosek ten przyjęty 
został przez Synod jednogłośnie, elekt zaś zgo
dził się objąć kierownictwo K. N. w Polsce po zli
kwidowaniu obowiązków swych w Ameryce. Aż 
do jego przyjazdu do Polski na stałe powołany 
został przez ks. biskupa Hodura na urząd Gene
ralnego Wikarjusza i Administratora K. N. w Pol
sce —  proboszcz z Zamościa, ks. Faron.

W trzecim dniu obrad synodalnych wygłoszo
ny został przez jednego z duchownych K. N., 
mianowicie ks. Tomaszkiewicza, referat o stosun
ku K. N. do innych wyznań chrześcijańskich. Re
ferat ten, jak zresztą wszystkie inne, wywołał oży
wioną dyskusję, która w rezultacie doprowadziła 
do powz’ęcia jednomyślnie wyraźnej uchwały, 
wyrażającej przewodnie zasady stosunku K. N. do 
innych wyznań. Uchwała ta ma brzmienie nastę
pujące: ..Kościół Narodowy zajmuje przychylne
i braterskie stanowisko wobec wszystkich Kościo
łów chrześcijańskich i chce pracować i pozostawać 
z nimi w stosunku wolnego zrzeszenia z wolnem, 
równego z równem. Z  Kościołami, które uznają 
Sakrament Kaołaństwa i sukcesje apostolską, K. 
N. pozostaje w stosunku najbardziej zaprzyjaź
nionym, a więc: z bratnim polskim Starokatolic
kim Kościołem Mariawitów, oraz z innymi Koś- 
r;nłn~*i Starokatolickimi Holandii, Szwajcarii. 
Niemiec, Czechosłowacji, Jugosławji, Austrji i
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wszystkimi innymi Kościołami narodowo-katolic- 
kimi, wreszcie z Kościołami episkopalnymi An- 
glji, Ameryki i t. d. Kościół Narodowy szanuje 
każdy Kościół chrześcijański, który w Imię Boże 
niesie ludziom światło Ewangelii Chrystusowej, 
pociechę i ukojenie duchowe. Nie gardzi nikim, 
nie chce nikogo poniżać, ale zastrzega sobie wol
ność słowa nawet wobec najpotężniejszych, naj
starszych i najczcigodniejszych Kościołów, bo 
wierzy, że Opatrzność powołała go do głoszenia 
prawdy ewangelicznej według jego własnych 
przekonań, a prawda, to najświętsza rzecz na 
świecie".

Na zakończenie Synodu odprawione zostało 
przez biskupa Hodura uroczyste nabożeństwo 
dziękczynne z odśpiewaniem hymnu Ambrozjań- 
skiego ,,Ciebie Boże chwalimy".

Dowodem żywiołowości ruchu za K. N. i sym- 
patji, jaką Kościół ten umiał sobie zdobyć wśród 
najszerszych warstw naszego ludu, jest powsta
wanie coraz nowych parafij i placówek tego Koś
cioła. a nawet przechodzenie na łono iego całych 
parafij rzymsko-katolickich wraz z ich probosz
czami.

Zwłaszcza w Lubelszczyźnie ruch za K. N. za
tacza coraz szersze kręgi. Ostatnio powstała tam 
nowa parafia K. N. w miasteczku Skierbieszowie, 
której proboszczem został ks. Ancerewicz, 
a w7krótce potem mieszkańcy sąsiedniego Turow
ca wezwali tegoż ks. Ancerewicza o przybycie do 
nich i zorganizowanie w Turowcu parafji K. N. 
Przybyłego księdza K. N. przyjęła procesją z o- 
brazami, chorągwiami ogromna większość miesz
kańców i wprowadziła go uroczyście do swego 
kościoła, w którym natychmiast odprawione zo
stało nabożeństwo według rytuału K. N.

Jeszcze bardziej znamiennym jest przeiście 
do K. N. całej parafii rzymsko-katolickiej 
w Świeciechowie, powiat Janów lubelski, wraz z 
proboszczem parafji, ks. Lorensem.

W ,,Polsce Odrodzonej" (Nr. 14 z dn. 1 5.VII 
r. b.) czytamy o tern, co następuje: ,,Na 4705 
dusz oświadczyło się za Kościołem Polsko-Naro- 
dowym 4700 dusz. Ks. Lorens, długoletni pre
fekt seminarium nauczycielskiego, a ostatnio pro
boszcz w Świeciechowie, poznawszy gruntownie 
zasady Narodowego Kościoła, miał odwagę o- 
świadczyć swym parafianom z ambony w Koście
le rzymskim, że po 1 6 latach kapłaństwa, widząc 
zgniliznę w Kościele obconarodowym, rzymsko- 
papieskim —  chce iść do Kościoła szczerze Chry
stusowego, którym jest Kościół Polski Narodowy 
Katolicki. Za zdrowym głosem pasterza poszli 
i jego wierni. Na tę podniosłą chwile przyjęcia no
wych wyznawców do Kościoła Polsko-|Narodo- 
wego przybył do Święciechowa nasz ks. Faron 
z Zamościa, administrator diecezji, który w dniu 
2 4  czerwca odprawił tu pierwszą uroczysta Mszę 
św. przy pięknie zbudowanym na błoniach ołta
rzu polowym i wygłosił jedrne kazanie o szczerej 
miłości Boga i Ojczyzny. Biskup rzymski z Lubli
na, ks. Fulman, przerażony masową ucieczka 
swych owieczek — chcąc zastraszyć niewiernych 
sobie, nasłał do Święciechowa na ten dzień 140 
policjantów, uzbrojonych w ostre naboje i roz

począł walkę z K. N. Z  policją nadjechał p. sta
rosta janowski z zastępcą swym i komisarzem po
licji. Starosta, sprawdziwszy na miejscu spokoj
ne zachowanie się ludności, sam wziął udział 
w naszem nabożeństwie polskiem, z którego wy
niósł, (jak się wyrażał), jaknajlepsze wrażenie. 
Narodu, obecnego na polskiem nabożeństwie li
czono na 7 tysięcy dusz. Wraz z parafją Świecie- 
chów zgłosiły swe przystąpienie sąsiednie paraf je 
Rybitwy i Słupia, a zdecydowane są to uczynić 
dalsze 5 parafij. Bogu dzięki, że lud polski prze
gląda na oczy.

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że ks. Lo
rens został zaaresztowany na skutek fałszywych 
oskarżeń mściwych wrogów. Placówkę nową jed
nak lud utrzyma. Obejmuje ją tymczasowo mło
dy kapłan Narodowy, ks. Pękala. Ufamy w Bo
gu, że ks. Lorens rychło uzyska wolność i dalej 
lud prowadzić będzie ku Bożemu Królestwu 
w Polskim Narodowym Katolickim Kościele". — 
Tyle .»Polska Odrodzona".

Tedną z najpilniejszych i dla rozrostu K. N. 
najistotniejszych potrzeb jest pozyskanie odpo
wiedniej liczby wykształconych i ideowo ożywio
nych księży. W ostatnich czasach i pod tym wzglę
dem wykazuje K. N. znaczny postęp. W dniu 9 
lioca r. b. biskup Hodur wyświęcił w kaplicy se- 
minarjum w Krakowie 9-ciu nowych księży, któ
rzy wraz z przyjętymi do K. N. rzymsko-katolic
kimi księżmi —  Bronisławem Jaegerem z Dąbro
wy Górniczej. Antonim Lorensem z Święciecho
wa i Piotrem Komorowskim z Siedlec znakomicie 
powiększą zastępy pracowników na niwie kościel
nej. S.

*★ * *
Przydział w budżecie Rzeczypospolitej Polskiej 

na poszczególne wyznania w roku 1928.
Katolickie. . .
Ewangelickie 
Prawosławne. . 
Mahometańskie 
Mojżeszowe . .

22,653,129 zł.
326,147 „ 

2,030,980 „ 
76,956 „ 

203,572 ,,
Ogółem 25,290,874 zł.

E t a t y  k a t o l i c k i e  d l a :
2 kardynałów.
5 arcybiskupów.
39 biskupów.
248 członków kapituł katedralnych. 
109 członków kapituł kolegjackich. 
155 urzędników konsystorza.
225 prof. teologji.
2,832 alumnów.
6,579 proboszczów.
354 filjalnych.
2,859 wikarych.
648 zakonników.

S p e c y f i k a c j a .  W y z n a n i e  k a t o l i c k i e .  
Uposażenie . . . .  19,082,000 zł.
Emerytury . . . .  500,000 „
Służba kościelna . . 63,298 „
Wydatki rzeczowe . 750,940 „
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Zasiłki dla instytucyj 
Budowlane . . .
Różne .....................

20,900
2,190,491

45,500

Spec yf i kac j a . Wy znan e
Uposażenie . . .
Emerytury . . .
Wydatki rzeczowe 
Zasiłki i stypendja 
Budowlane . . .

e w a n g e l i c k i  ê
207,972 zł. 

3,000 „ 
36,505 „ 
50,420 „ 
28,250 „

U w a g a ;  Biskupi otrzymują 600 zł., a kar
dynał 700 zł. miesięcznie na reprezentację. Na 
wizytacje biskupów przydział wynosi 340.000 
(Ew. Pol.).

** *
D o m  d ja k o n is  w W ięcborku.

,,Evangile et Liberte” z dnia 1 3.V I 1928 Nr. 
24 pisze: ,,Jak wiadomo Dom djakonis w Więc
borku został ograbiony i zlikwidowany przez wła
dze (spoliee et liquidee par les autorites). Wiel
ki ten skandal wywołał w całym świecie ewange
lickim jednogłośny protest. Ostatnio zaprotesto
wała Rada Kościołów Ewangelickich w Polsce, 
grupująca główne kościoły kraju. W podaniu 
podpisanem przez najwyższe władze kościelne 
(Poznania, Warszawy, Wilna, Stanisławowa) wy
żej wymieniona Rada prosi rząd, aby zechciał za
niechać tej likwidacji, nawet jeśliby ona była 
oparta na podstawach prawnych, biorąc pod uwa
gę, iż to pozbawiłoby protestantyzm polski insty
tucji wychowawczej i dobroczynnej wielkiej war
tości. Czy rząd pozostanie głuchy na tę prośbę?”.

U w a g a . Wiadomość pod każdym względem 
błędna. Dom djakonis nie został przez władze 
polskie ani ograbiony, ani zlikwidowany. Przeci
wnie, władze polskie postąpiły w danym wypad
ku sprawiedliwie i z całą wyrozumiałością.

Według prawa Dom djakonis w Więcborku po
dlega likwidacji jako własność obcokrajowa nie
miecka. Mimo to rząd polski nie zlikwidował go,
ani też__ o ile nam wiadomo __ zlikwidować go
nie zamierza.

Tekst podania — nie ,,protestu” — Rady Koś
ciołów Ew. w Polsce jest następujący:

Do Jego Ekscelencji
Prezesa Rady Ministów.

,,Niżej podpisani stojący na czele kościołów 
ewangelickich w Polsce, stanowiący Wydział Wy
konawczy tworzącej się na mocy Ugody Wileń
skiej z dnia 1 1 listopada 1926 roku Rady kościo
łów ewangelickich w Polsce, mają zaszczyt zwró
cić się do Pana Prezesa Rady Ministrów z nastę
pującą prośbą:

Uchwałą Komitetu Likwidacyjnego w Pozna
niu z dnia 1 kwietnia 1927 roku, ogłoszoną w Mo
nitorze Polskim z dnia 27 czerwca r. b. Nr. 144 
poz. 377, postanowiono zakwalifikować do likwi
dacji jako własność zagraniczną niemiecką Dom 
sióstr-djakonis w Więcborku na Pomorzu.

Nie wchodząc w roztrząsanie strony prawnej 
postanowienia Komitetu Likwidacyjnego, przypu

szczając nawet, że ze stanowiska prawa formalne
go Dom więcborski mógłby podlegać przepisom 
o likwidacji, niemniej pozwalamy sobie wyrazić 
najgłębsze swe przekonanie, że ewentualna likwi
dacja Domu sióstr-djakonis w Więcborku byłaby 
ciosem, wymierzonym nie w niemieckość, lecz 
w cały ewangelicyzm w Polsce. Dom ten bowiem 
jest jedną z największych i najważniejszych in
stytucyj ewangelicyzmu w Polsce, zakładem i re- 
lig'jny111 i wychowawczym i dobroczynnym, dzia
łającym z błogosławieństwem Bożem po całym 
kraju, mającym za jedyny cel niesienie ulgi i po
mocy cierpiącym i opuszczonym, oraz krzepienie 
ich w wierze i prawdzie ewangelicznej, trzyma
jącym się przytem nietylko zdała od wszelkiej po
lityki, lecz przeciwnie, przejawiającym z samego 
początku przyłączenia Pomorza całkowitą lojal
ność wobec państwowości polskiej.

Niżej podpisani mają przeto zaszczyt prosić 
Wysoki Rząd o łaskawe zaniechanie likwidacji 
Demu sióstr-djakonis w Więcborku i pozostawie
nie ewangelicyzmowi w Polsce tego tyle nam po
trzebnego i z tak wielkim pożytkiem dla ogółu 
działającego zakładu, wyrażając nadzieję, że Wy
soki Rząd raczy uwzględnić prośbę naszą, wysto
sowaną do Niego w imieniu wszystkich kościołów 
ewengelickich w Polsce.

Warszawa, dnia 15 grudnia 1927 r.

D. Blau, Superintendent Generalny Kościoła 
evangelicko-unijnego; D. Voss, Prezydent Koś
cioła ewangelicko-unijnego w Katowicach; Ks. D. 
Teodor Zóckler, zast. Superintendenta Kościoła 
ewang. A. i H. W. w Polsce; Ks. Michał Jastrzęb
ski, Superintendent Generalny Kościołów Ewan
gelicko-Reformowanych Synodu Wileńskiego; Ks. 
Władysław Semadeni, Wiceprezes Konsystorza 
i Superintendent Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego w Rzplitej Polskiej; Ks. Jul. Bursche, 
Superintendent Generalny Kościoła ewangelicko- 
augsburskiego w Rzplitej Polskiej”.

** *
D ru g a  rew iz ja  B o o k  o f C o m m o n  P ray er 

o d rzu co n a.

Jak wiadomo, w anglikańskim kościele pań
stwowym ścierają się z sobą dwa prądy: katalizu
jący i protestancki. Zwolennicy zbliżenia z Rzy
mem usiłowali przez rewizję modlitewnika urzę
dowego ,,book of common prayer”, upodobnić 
go liturgicznie do liturgiki rzymskiej. Projekt re
wizji został był nawet przyjęty przez Izbę parów, 
ale Izba gmin rewizję odrzuciła. Obecnie została 
do ciał ustawodawczych wniesiona ta sama spra
wa z pewnemi zmianami. Dnia 1 5 czerwca w Iz
bie gmin 266 głosów wypowiedziało się przeciw 
zmianie, 220 za zmianą. Przed głosowaniem, dnia 
1 4 czerwca poseł szkocki, adwokat Mitchell, wy
głosił płomienną, gorącą i burzliwie oklaskiwaną 
mowę, wywodząc m. in.: ,,Czy naprawdę doszło 
już do tego, że w Anglji trzeba się tłumaczyć przed 
światem z angielskiego udziału w reformacji? Je
żeli Kościół anglikański pragnie się pozbyć swe
go protestantyzmu i poddać się papiestwu, to ja
ko kościół państwowy istnieć przestanie. Bowiem
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wszyscy rzetelni protestanci angielscy musieliby 
każdą kampanję prowadzić pod hasłem walki 
z kościołem państwowym, obciążonym skłonno
ściami rzymskiemi”. Okazuje się, że starym zwy
czajem Rzym starał się zdobyć dla siebie przede- 
wszystkiem tak zwane sfery wyższe i zdobył śród 
nich dużo zwolenników, ale masy ludu angielskie
go jeszcze ciągle powtarzają dawne hasła: no po- 
pery! (Ew. Pol.).

** *
Z jed n o czen ie  K o śc io łó w  E w angelick ich  w Szk o c ji.

Presbiterjalny państwowy kościół szkocki zrzekł 
się swego tytułu, aby tern ułatwić połączenie się 
wszystkich trzech kościołów szkockich, a miano
wicie: państwowego, wolnego unijnego i wolne
go szkockiego. Sprawa zjednoczenia była aktual
ną już od dawna i została zrealizowana ostatecz
nie przez głosowanie. Za zjednoczeniem oddano 
głosów 800, preciw zjednoczeniu 53. Zwolenni
cy jedności mieli więc i mają przewagę olbrzymią. 
Opozycja jest, jak widać, bardzo słaba, ale po
mimo to, samo jej istnienie każe się obawiać, że 
może się ona stać zarodzią rozdwojenia. (Ew. 
Pol.).

*
*  *

T rzech setle tn ia  roczn ica o b lężen ia  m iasta
R och elle .

W dniach od 25 do 28 czerwca r. b. Rochelle 
była świadkiem uroczystości ewangelickich na pa
miątkę oblężenia tego miasta przez wojska kró
lewskie. Jak wiadomo, Rochelle była kolebką kal- 
winizmu francuskiego. Od roku 1554 poczynając 
kalwiniści zdobywali w tern mieście takie wpływy, 
że stało się ono czemś w rodzaju niezależnej re
publiki hugenockiej. W roku 15 73 książę d Anjou 
nie mógł zdobyć miasta, ale w roku 1 628 kardy
nał Richelieu pokonał bohaterski opór mera Gui- 
ten i opanował je. Po odwołaniu edyktu nantej- 
skiego w roku 1 685 przeszło 300 rodzin hugenoc- 
kich zostało wygnanych z miasta. Wiele z pośród 
nich wyemigrowało do Ameryki, gdzie w Sternie 
New York założyli New-Rochelle (r. 1688). Wła
dze miejskie New-Rochelle zostały zaproszone na 
uroczystości rocznicowe. Podczas tych uroczysto
ści wygłosono kilka odczytów. Jeden z tych od
czytów został wygłoszony przez M. Vienot, pre
zesa Towarzystwa do badania dziejów protestan- 
tymu we Francji. (Ew. Pol.).

** *
R e w in d y k ac ja  ew an gelick iego  zab y tk u  h istorycz

n ego  w Saum ur.

Kościół ewangelicki w Saumur odzyskuje da
wną własność swoją o wielkiej dla niego wartości 
historycznej. Są to dwie duże tablice szyfrowe po 
2 metry wysokości i 1.40 cm. szerokości z wyryte- 
mi na nich Przykazaniami Bożemi. Tablice te 
znajdowały się w wielkiej ewangelickiej świątyni 
w Saumur, zburzonej na rozkaz króla (po odwo
łaniu edyktu nantejskiego w r. 1685. Dwa lata te
mu odkrył te tablice pastor Meteyer w kościele 
katolickim w Varrains, 4 km. od Saumur. Po prze
prowadzeniu koniecznych formalności kolegjum

kościoła katolickiego w Varrains i rada miejska 
Vanains zgodziły się jak najchętniej na oddanie 
tabhc prawnym właścicielom, a biskup z Angers 
zaaprobował ten krok z całą gotowością. W roku 
1685, po zburzeniu kościoła ewangelickiego, ta
blice dostały się do opactwa Saint Florent i sta
ły się własnością rodziny Cesbronów, która w ro
ku 1915 podarowała je kościołowi katolickiemu 
w Varrains. Głowa rodziny Cesbronów listem 
napisanym do pastora Meteyera wyraża zgodę na 
restytucję i cieszy się z objawu jedności chrześci
jańskiej oraz gestu braterskiego, który przynaj
mniej w części naprawia krzywdę wyrządzoną e- 
v-angelikom przed przeszło dwoma wiekami. (Ew. 
Pol.).

** *
E w an gelicyzm  w e W łoszech .

Włoskie pismo ewangelickie „Luce”, pisze. 
„W czasach, które są tak ciężkie dla sprawy e- 
wangelickiej, w czasach przeciwieństw i czynnej 
nietolerancji, która i w Brindisi nie jest niczem 
wyiątkowem, mamy do zanotowania fakt napra
wdę pocieszający: ,»Wczoraj (mowa o niedzieli 
wielkanocnej) dwudziestu katechumenów zostało 
przyjętych do Kościoła (waldeńskiego) : osiem 
kobiet i dwunastu mężczyzn. Tylko trzej z pośród 
nich pochodzą z rodzin ewangelickich; prawie 
w.syscy są dorośli, a niektórzy są ojcami rodzin. 
Jest śród nich gromadka gospodarzy wiejskich, 
pięknych typów południowych, inteligentnych i e- 
nergicznych, zdających sobie w całej pełni sprawę 
z powagi swego kroku. Obrzęd konfirmacji po
przedził chrzest sześciu dorosłych: jedni z nich ni
gdy nie byli chrzczeni, inni zapragnęli odnowić 
ten sakrament w jego charakterze ewangelickim, 
gdyż otrzymali go w niemowlęctwie z rąk kapła
na katolickiego. (Ew. Pol.).

*
*  *

O krucieństw o n ieto leran c ji w  H iszp an ji.

Przed kilku miesiącami została skazana na 
przeszło dwa lata więzienia i 1.000 pesetów grzy
wny młoda matka rodziny, ewangeliczka, donna 
Carmen Padin. Bawiąc jako gość w pewnym do
mu katolickim w Madrycie, wypowiedziała zda
nie oparte na ewangeljach, że Marja, Matka Jezu
sa, miała kilkoro dzieci. Zadenuncjowano ją, sta
wiono przed sądem i oto młoda kobieta została 
oderwana od swej rodziny i osadzona w więzie
niu jako zbrodniarka za to, że powtórzyła słowa 
ewangelji, tak jak je rozumieją setki mil jonów lu
dzi. Ze wszystkich stron popłynęły prośby do 
władz hiszpańskich, a nawet do króla ó złagodze
nie jej losu. Wstawiały się nawet osobistości bar
dzo wysokie, ale fanatyzm pozostał niewzruszony. 
Nawet przy stosowaniu amnestji dla przestępstw 
prasowych została biedna kobieta pominięta. 
Ostatnio Biuro Związku Ewangelickich Kościołów 
Szwajcarskich zajęło się jej losem i za pośredni
ctwem posła szwajcarskiego w Madrycie przed
sięwzięło kroki celem wydarcia nieszczęśliwej 
ofiary z rąk ciemnego fanatyzmu. Czy się to uda? 
Widoki są bardzo małe, bo w kraju tym panuje 
już od wieków przekonanie, że najmilszymi ucz
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niami Chrystusa są ci, którzy najusilniej nienawi
dzą i prześladują heretyków. Ostatnio biskup Sa
lamanki w liście pasterskim poucza wiernych i na
kazuje: ,,Należy prześladować protestantów wszel- 
kiemi rozporządzalnemi środkami”. Takie rzeczy 
dzieją się na najczarniejszej części kontynentu 
europejskiego, geograficznie i kulturalnie najbar
dziej zbliżonej do Afryki. (Ew. Pol.).

** *
Liczba jezuitów na całym świecie.

Według ostatnich statystyk w roku 1927 było 
jezuitów 20,107. W tern 9,417 księży, 6,276 
scholastyków, 423 braci. W porównaniu z ro
kiem poprzednim, liczba jezuitów wzrosła o 538 
osób (Ew. Pol.).

*♦ *
Biskup i pastor.

Z  Rocheli donoszą, że z powodu zarządzenia 
przez tamtejsze władze miejskie zamknięcia Szpi
tala ewangelickiego, istniejącego już przeszło sto 
lat, biskup miasta Rochelle Mgr. Curien wysto
sował list do pastora Arbousse-Bastide, prezesa 
kolegjum kościelnego i wyraża w nim swoje żywe 
współczucie z powodu zamknięcia Szpitala. Oka
zuje się, że w kulturalnej Francji możliwe są takie 
piękne stosunki międzywyznaniowe, o jakich, nie
stety, marzyć nie można w barbarzyńskiej, klery- 
kalnej Hiszpanji. (Ew. Pol.).

♦* *
Życie religijne w Rosji.

Pomimo wszystko, co już zostało w Rosji zro
bione dla zniweczenia wpływów religji, i co się 
kjt;-ile robi w tym kierunku, podczas ostatnich świąt 
Wielkiej Nocy kościoły były wszędzie przepełnio
ne. 1  u i ówdzie ludzie stali tłumnie przed kościo
łami, nie mogąc dostać się do wnętrza. Władze 
bolszewickie skorzystały z tych zgromadzeń przed 
kościołem i poleciły poustawiać w pobliżu mega
fony, aby przy pomocy rad ja ,, oświecać” ludność 
o ,,zabobonach religijnych”. W kinach, teatrach, 
szkołach, zorganizowane były uroczystości antyre- 
ligijne w tych samych godzinach, w których w ko
ściołach odbywały się nabożeństwa. Wszystko to 
nie powstrzymało wiernych od garnięcia się do 
kościołów. Jest to fakt godny bacznej uwagi, bo 
w warunkach obecnych jawne wyznawanie wiary 
religijnej bywa w Rosji połączone z poważńemi 
nieraz przykrościami. (Ew. Pol.).

♦* *
Nowe ustawy przeciwreligijne w Rosji.

W celu zwalczania wpływów religijnych, rząd 
sowiecki ogłosił nowe ustawy z surowemi sankcja
mi prawnemi. Wedle tych nowych ustaw wszelkie 
koła, związki i stowarzyszenia kobiet, dzieci i osób 
dorosłych, które miałyby na celu jakiekolwiek 
postaci pielęgnowania współżycia religijnego, są 
zakazane. Tak samo nie wolno dla celów religij
nych organizować bibljotek i czytelń, urządzać lo
kalów. Jakiekolwiek obrządki, posługi lub nabo
żeństwa religijne zakazane są we wszystkich gma

chach prywatnych i publicznych, prócz szpitali 
i więzień, i to tylko na życzenie umierających. 
Ustawa ta została wydana na żądanie stowarzy
szenia bezbożników, którzy skarżyli się na wzrost 
j spotężnienie wpływów religijnych. Mamy więc do 
zanotowania objaw świadczący o nowem wzmoc
nieniu kursu anty religijnego, który od niejakiego 
czasu stał się był nieco łagodniejszym. (Ew. Pol.).

*
♦  *

Misja ewangelicka w Hiszpanji.
W niesłychanie ciężkich warunkach pracuje 

w Hiszpanji placówka misji ewangelickiej Wy
sokiego Aragonu. Utrzymuje ona szkołę ewan
gelicką, do której chodzi 38 dziewcząt i 70 chłop
ców. Na kursa dla dorosłych zapisały się 24 
osoby. Trzeba mieć wielki podziw dla tych pra
cowników, bo przeciwieństwa jakie mają do po
konywania na każdym kroku, są niewiarogodne. 
Podczas gdy w krajach rdzennie ewangelickich 
misja katolicka nigdy nie napotyka trudności, 
w Hiszpanji kler walczy z ideą środkami wyłącznie 
mechanicznemi. Wolność krajów ewangelickich 
jest wolnością dla wszystkich, a więc i dla katoli
ków. Niestety w krajach takich jak Hiszpan ja, jest 
inaczej. (Ew. Pol.).

** *
Rocznica założyciela Czerwonego Krzyża 

w Szwajcarji.
W Szwajcarji obchodzono niedawno bardzo 

uroczyście 1 00-letnią rocznicę urodzin Henri Du- 
nanta, założyciela Czerwonego Krzyża. Pisma re
ligijne przypominają przy tej sposobności, że 
Dunant był nietylko człowiekiem wielkiego serca, 
lecz także wiernym i zdecydowanym chrześcijani
nem. Między innemi przyczynił się on wydatnie 
do rozpowszechnienia się w Szwajcarji YMC1, 
szczególniej w pierwszych latach jej działalności 
w Genewie. (Ew. Pol.).

*
*  *

Kampanja katolicka w Anglji.
Jeszcze nigdy kampanja katolicka w Anglji 

nie była taka intensywna, jak obecnie. Prowadzo
ne są dwie kampanje jednocześnie, z aprobatą i 
poparciem władz kościelnych. ,, Stowarzyszenie 
Matki Boskiej Ransomskiej” wydało odezwę, 
wzywającą do utworzenia kapitału miljona fun
tów szterlingów, którego odsetki byłyby rozdzie
lane między biskupów jako fundusz propagan
dowy. Jest to najważniejsza odezwa katolicka 
ostatnich czasów w Anglji. Kampanja ta prowa
dzona jest w dobrej wierze, czego nie można po
wiedzieć o kampanji prowadzonej pod hasłem 
wolności nauczania. Chodzi tu mianowicie o kam- 
panję parlamentarną dla zdobycia prawa zakła
dania szkół katolickich, które podlegałyby wy
łącznie kontroli kościelnej. Niema widoków, aby 
parlament dał sobie narzucić tę próbę uchylenia 
ustawy z roku 1920. (Ew. Pol.).

*
*  *

Przegrana kampanja katolicka w Norwegji.
Rozpoczęta w swoim czasie kampanja kato

licka w Norwegji, aczkolwiek rozporządzała du-
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żerni środkami i silami pracowniczemi, a warun
ki liberalnej Norwegji znalazła wprost idealne, 
zawiodła całkowicie wielkie oczekiwania. Miano 
odzyskać dla katolicyzmu całą Norwegję, a tym
czasem w ciągu paru lat zdołano nawrócić na ka
tolicyzm zaledwie 200 osób. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę fakt, że nie wszyscy nawróceni pozostali 
przy katolicyzmie i że z pośród garsteczki daw
niejszych katolików norweskich niektórzy przeszli 
na ewangelicyzm, to i te rezultaty okażą się wy
soce problematyczne. W Norwegji jest obecnie 
jeden Kościół państwowy ewangelicko-augsbur
ski. Z  wyjątkiem 71,000 innowierców cała lud
ność należy do tego Kościoła (2,772,414 miesz- 
kacńów). 17,000 oświadczyło się za bezwyzna
niowością. Nie są to bynajmniej wrogowie religji 
i kościoła, ale wrogowie podatków kościelnych, 
które zresztą nie są bynajmniej takie wysokie, jak 
w państwach innych. (Ew. Pol.).

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.
Proszeni jesteśmy o umieszczenie w „Jedno- 

cie” następującego komunikatu w sprawie wydaw
nictwa ,,Melodje Śpiewnika i Modlitewnika dla 
Ewangelika w W. P.” :

,, Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało, 
staraniem wojskowego Senjoratu Wyzn. Ewang. 
Augsb. ,,Melodje do Śpiewnika i Modlitewnika 
dla Ewangelików w W P.”. Wydawnictwo to 
obejmuje 87 melodji, opracowanych bardzo sta
rannie przez p. Bunna, pierwszego organistę zbo
ru warszawskiego. W zbiorze tym obok ogólno 
ewangelickich chorałów znajdujemy wiele 
melodji polskich, ogólno kościelnych i patrjotycz- 
nych, oraz kolendy, które się w znacznej mierze 
przyjęły już i w naszych ewangelickich kołach. 
Uwzględniona jest i część liturgiczna nabożeństw 
(według agendy warszawskiej) i dodany cały 
szereg preludji.

Całość robi bardzo sympatyczne wrażenie 
i stanowi dalszy krok naprzód na polu naszej mu
zyki kościelnej.

Ponieważ ,,Śpiewnik i Modlitewnik dla Ewan
gelików w W. P.”, wydany w r. 1925 nakładem 
M. S. Wojsk., znalazł dla pięknego doboru pieśni 
i taniości swojej przychylne przyjęcie i w cywil
nych kołach ewangelickich, przeto M. S. Wojsk, 
przeznaczyło, poza służbowymi, 300 egzemplarzy 
„Melodii” do tego śpiewnika na sprzedaż dla

cywilnej ludności w cenie 6 zł. za egz. i polecamy 
jaknajlepiej wydawnictwo to nietylko zborom, 
ale i pojedyńczym czytelnikom, miłującym nasz 
śpiew kościelny.

„Śpiewnik i Modlitewnik dla Ewangelików 
w W. P.” w cenie 1 zł. 50 gr. (zawiera 120 
pieśni, część liturgiczną, modlitwy i ustępy 
z Pisma św.), jakoteż świeżo wydane „Melodje” 
do niego zamawiać można w Głównej Księgarni 
Wojskowej, Warszawa, Nowy-Świat 69.

 ̂**************************
OD R E D A K C JI.

S zanownych  C zytelników  naszych  zaw ia
damiamy , ŹE W MIESIĄCU SIERPNIU PISMO NASZE 
NIE WYJDZIE, A TO Z POWODU WYJAZDU REDAK
TORA na urlo p . N a stępny  num er  „ J edno ty"
PODWÓJNY — 8 — 9 ROZESŁANY BĘDZIE CZYTELNI
KOM W DRUGIEJ POLOWIE MIESIĄCA WRZEŚNIA R.B.

R E D A K C JA .

OD A D M IN ISTR A C JI.
Szanow nych odbiorców  pism a naszego, którzy 

je szcze  nie w nieśli należności za prenum eratę 

„ Je d n o ty ” za  I-sze półrocze, prosim y uprzejm ie 

o jak n a jśp ieszn ie jsze  w yrów nanie rachunku.

A D M IN IST R A C JA .

****W***f ********** ****************
O F I A R Y

Ofiary na wydawnictwo:
Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. W-a pani Zofja Lorecowa — Warszawa . . zł. 10.00
2. W-a pani Katarzyna Dickman — Łomża . . „ 3.00
3. W-y pan Karol Pospiszył — Zelów . . . . „ 10.00
4. W-y pan Dr. Namysłowski, Konsul Rzeczy

pospolitej w H am burgu................................. . 22.19

Serdeczne dzięki!

* * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *  * * * *  * * * * * * * * * * * *  4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc sierpień 1928 r.

Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poŁ, o ile nie jest podana inna godzina.
1. Niedziela, dn. 5.VIII. (IX N. po Trójcy Ś w ię te j) ..................................................... — Ks. K. Ostachiewicz z Żychlina.
2. Niedziela, dn. 12.VIII. (X N. po Trójcy Świętej) z Komunją S-tą i bezpo-

średniem do niej przygotowaniem...................................................................... — Ks. W. Semadeni.
3. Niedziela, dn. 19.VI1I, (XI N. po Trójcy Ś w i ę t e j ) .................................................— Ks. W. Semadeni.
4. Niedziela, dn. 26.VIII. (XII N. po Trójcy Ś w ię t e j ) ................................................ — Ks. W. Semadeni.

Drukarnia M. S. Wojsk., Przejazd 10.



D R U K A R N I A
M IN IS T E R S T W A  S P R A W  W O J S K O W Y C H

WARSZAWA, PRZEJAZD 10
TELEFONY: 51-25, 272-51, 282-66.

D Z I A Ł Y :

D R U K A R N I A  bogato zaopatrzona w czcionki. 
M aszyny pośp ieszn i. -  M a s z y n a  r o t a c y j n a .  -  

Stereotypja. — Linotypy.

L I T O G R A F  JA:  M aszyny najnow szego systemu  
do formatu 90X125. — M a t e r j a ł  p o m o c n i c z y .

v w v

I N T R O L I G A T O R N I A :  Najnow sze m aszyny do 
falcowania, szycia nićmi I drutem. Duży wybór 
m aterjałów i ozdób do najwykwintniejszych robót 

w zakres Introligatorstwa w chodzących.

W A R S Z T A T Y  M E C H A N I C Z N E :  Urządzenia  
pierwszorzędne. M aszyny precyzyjne. Specjalna  
m aszyna do ostrzenia noży introligatorskich do

długości 1.60 m.

W YKONANIE W S Z E L K I C H  R O B Ó T  Z W SZYSTK IC H  
D Z I A Ł Ó W  P I E R W S Z O R Z Ę D N E  I S Z Y B K I E .


