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JE D N O T A
ORGAN POLSKIEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO - REFORMOWANEGO

D W U T Y G O D N I K

S. P. KS. TOMASZ TOSIO.
Rozpoczynamy druk kilku kazań i rozmyślań ś. p. Ks. Tomasza 

Tosio, wybitnego a nieodżałowanego kaznodziei i duszpasterza ,którego pa
mięć żyje w sercu wielu naszych zborowników i współwyznawców. Jesteśmy 
pewni, że każdemu z nich miło będzie czytać wyznanie wielkiej i kornej 
wiary i głębokiej myśli człowieka, który służył Bogu i Jego sprawie z ra
dością, a w dniach prób i doświadczeń w Nim miał ufanie swoje. Kaza
nia te czerpiemy z zeszytu ś. p. Ks. Tosio, użyczonego nam łaskawie 
przez p. pastorową Ernestynę Tosio, za co jej też niniejszym serdecznie 
dziękujemy. (Redakcja).

S t w o r z e n i e
,,I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było do
bre" (Genesis 1, 31).

Historia stworzenia świata, opisana w niniejszym rozdziale przez niewiadomego autora, peł
na jest głębokich myśli. Religijna wartość jej jest zupełnie niezależna od tego, czy ta historia odpo
wiada rzeczywistości, czy też nie. Spór na ten temat w gruncie rzeczy nie ma żadnego znaczenia 
i żądanie ślepegp uznania za prawdę niniejszego opowiadania jest dowodem zupełnego niezrozu
mienia istoty wiary. Podobnie jak podobieństwa Chrystusowe zawierają wiele pięknych, religijnych 
prawd, chociaż nie odpowiadają rzeczywistym faktom, tak i niniejsze opowiadanie. Trzeba tylko 
przemóc duchowe lenistwo, które pragnie na wszystkie pytania mieć w Biblii odrazu gotową odpo
wiedź i szukać głębiej: ,,Szukajcie a znajdziecie" (Mat. 7, 7). Te słowa Chrystusa Pana winny 
być zawsze wskazówką naszą przy czytaniu Biblii. Niniejsze uwagi nie należy bynajmniej rozumieć 
jako ustępstwo na rzecz wyników badań naukowych, w szczególności na korzyść wiedzy przyrod
niczej.

Poznanie bowiem nasze, o czym wiedzą wszyscy istotnie wielcy uczeni i myśliciele, jest 
bardzo ograniczone i nie posiada żadnych danych do wzruszenia prawdziwej wiary, odpowiadają
cej najgłębszym potrzebom duszy naszej. Wbrew wielu fałszywym kapłanom wiedzy, zgodnie z ni
niejszym opowiadaniem, że Wszechmocny Bóg, zarówno w stworzeniu, jak i utrzymaniu świata, 
rządzi się niezmienionymi prawami. Prawa te atoli nie są nam znane, wyczuwamy je raczej, widząc 
wszędzie, w otaczającej nas przyrodzie, głęboki ład i kolejność, zależność jednych zjawisk od dru
gich. I niech ci się, miły czytelniku, nie wyda zbyteczną i małoważną uwaga, iż skoro Bóg w pracy 
swej dzierżył się ładu i kolejności, tedy i twoim obowiązkiem jest również, abyś pracę twoją wy
konywał porządnie i systematycznie. Wszakże stworzony jesteś na obraz i podobieństwo Boże, 
a więc powinieneś Go naśladować we wszystkim. Pamiętaj, że masz panować na ziemi, że Bóg ci na 
niej swoje niejako ustąpił miejsce... Wspaniałym zakończeniem niniejszej historii stworzenia jest 
wiersz 31 : ,,I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było dobre". Siedemkroć powtarzające się 
słowa powyższe (Genesis 1 w: 4, 11, 12, 18, 21, 25, 3 1) wskazują wymownie, jaki nacisk kładzie 
Biblia na ten właśnie pogląd. Jest to szczyt religijnego optymizmu. Chciejmyż zawsze o tym pa
miętać, że nietylko niektóre czyny Boże są dobre, ale wszystko, co On czyni, i że to, co On czyni 
jest nietylko dobre, ale nawet bardzo dobre. Optymizm taki należy do obowiązków chrześcijanina. 
Dzięki Bogu żywe Jego przykłady istnieją. Taki apostoł Paweł nprz. mimo całego zrozumienia nę
dzy ludzkiej (Rzym 7, 24) i mimo to, że życie jego było jednym pasmem bólu i udręczenia (2 Cor. 
11, 23—32) zdobywa się na zapewnienie: ,,Wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy 
dopomagają ku dobremu" (Rzym. &, 28) i na wspomnienie, pisane w więzieniu przed swoim umę
czeniem: ,,Radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię, radujcie się" (Filip. 4, 4). Optymizm ten 
nie powinien zakrywać się przed oczyma naszemi tego ogromu nędzy duchowej i materialnej, która
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nas otacza. Jej żadne pióro opisać, ją żadne usta wypowiedzieć nie są w stanie. Gdzie jest jej źró
dło? Na to pytanie niech nam dziś sumienie nasze odpowie, pomimo, że Bóg stworzywszy nas na 
obraz i podobieństwo swoje, nam na tej ziemi rządy swoje przekazał, mówiąc: ,,Czyńcie ją sobie 
poddaną“ (Genesis 1, 28). W tytanicznej walce dobra i zła, której areną jest świat i serce nasze, 
niechaj nam jednak będzie zawsze jasnym promieniem-, że to, co Bóg stworzył było bardzo dobre 
i że On, Wszechpotężny Władyka nieba i ziemi, jest i będzie mocen wszystko ku dobremu prze
prowadzić celowi. Amen.

Współpraca rodziców z duszpasterzem
W czasopiśmie ,,Poseł Ewangelicki" z dnia 13. XI, 1937 r. umiesz

czony został artykuł pod powyższym tytułem, który w całości ze względu 
na jego aktualność i słuszność podajemy do wiadomości naszych czytelni
ków. Mamy nadzieję, że treść tego artykułu wywoła głębokie refleksje 
u niejednego ojca i matki wśród naszych zborowników w tak dla nas waż
nej kwestii, jak religijne wychowanie dzieci i młodzieży, a tym samym 
ułatwi nam osiągnięcie celu, jakim jest zapewnienie udziału młodego poko
lenia w pracach nad dobrem swego zboru i Kościoła. (Redakcja).

W ostatnich czasach kładzie się w szkol
nictwie wielki nacisk na rozbudowanie współ
pracy domu rodzicielskiego, a więc rodziców ze 
szkołą. Istnieją rady rodzicielskie, zwołuje się 
rodziców na konferencje, pisze się dużo o koniecz
ności współpracy domu ze szkołą. Również i wy
wiadówki nie mają na celu litylko informowanie 
rodziców o postępach ich dzieci w szkole, ale też 
współpracę, oraz wezwanie i zaproszenie do tej 
współpracy domu ze szkołą. Boć przecie podczas 
takiej wywiadówki zetknie się nauczyciel z oj
cem lub matką, a więc właśnie ci, którzy troskać 
się mają o wychowanie dziecka i w dłuższej roz
mowie wyjaśnią nie jedną sprawę, która była 
niejasną może nauczycielowi albo też przekonają 
się rodzice, że niewłaściwie patrzeli na swe dziec
ko i oceniali je. Boć przecie często, się zdarza, że 
rodzice patrzą na swe dziecko okiem rozmiłowa
nym, widzą w nim różne zdolności i talenta, 
których obiektywny obserwator, jakim jest nau
czyciel w szkole, albo wcale nie widzi, albo nie 
w tej mierze, co rodzice. Nauczyciel patrzy ina
czej na dziecko, patrzy na dziecko z pewnością 
obiektywniej, gdyż nie łączy go z dzieckiem tak 
serdeczna więź, jak rodziców. Takie postawienie 
sprawy jest zupełnie słuszne. Szkoła i dom, te 
dwa wielkie czynniki wychowawcze nie tylko po
winny się spotykać, ale powinny ze sobą współ
pracować. Bo zadaniem szkoły dzisiejszej nie 
jest tylko nauczenie pewnych sprawności, z któ
rych później dziecko ma w życiu swym mieć ja
kąś korzyść, ale szkoła również wychowuje. Oczy
wiście, że ta wychowawcza działalność szkoły ma 
swój specjalny kierunek, a więc szkoła wychowu
je przede wszystkim pod względem obywatelskim 
i państwowym, ale zawsze wychowuje.

A jeżeli ten postulat współpracy wysuwa 
szkoła, to czyż tego samego żądania nie powinien 
wysunąć pod adresem rodziców i Kościół? Nie

ulega przecie najmniejszej wątpliwości, że naj
ważniejszym czynnikiem wychowawczym jest Ko
ściół. Kościół bowiem wychowuje nie tylko jed
nostkę, ale całe społeczeństwa i narody i to nie 
tylko w ciągu lat, ale przez całe życie, jeśli cho
dzi o jednostkę, a przez całe wieki, jeśli chodzi
0 narody.

Bo cóż znaczy wychowywać? Wychowywanie 
dziecka przyrównaćby można do.pracy ogrodnika 
nad krzaczkiem róży albo drzewkiem owocowym. 
Każdy ogrodnik musi o to dbać, by drzewko się 
równomiernie rozwijało. Musi ono zawsze two
rzyć harmonijną całość. A więc nie śmie się roz
wijać nadmiernie pień ze szkodą korony, ani na 
odwrót, nie może dopuścić ogrodnik, by pewne 
konary wyrastały silniej, aniżeli inne, nie może 
dopuścić do tego, by zbyt wybujało, a nie przy
nosiło owocowi. I Pan Jezus przyrównał siebie do 
ogrodnika, pracującego w winnicy nad owoco
wym drzewkiem (Łuk. 13, 6-9). I w wychowa
niu człowieka o to samo chodzi. I człowiek musi 
tworzyć pewną zharmonizowaną całość. W dziec
ku kształtować trzeba rozum i serce, umysł i du
szę, uczucie i wolę. W dziecku musi przyjmować 
kształt jasny pogląd na świat, na życie, na jego 
wartość i cel, musi się krystalizować pojęcie zła
1 dobra, świętości i nikczemności, krzepnąć musi 
jego wola, którą kierować będą myśli i uczucia 
szlachetne i wzniosłe. I ta praca wychowawcza 
trwa przez całe życie. Bo wszystko to krzepnie 
w ciągu długich życiowych walk. Jeżeli spotka
my wykolejeńców wszelkiego typu, ludzi, którzy 
stoczyli się nawet na dno zbrodni, to stało się to 
dzięki temu, że z jakichś przyczyn zniszczoną zo
stała harmonia wewnętrzna tych ludzi. A praw
dziwie jasne i piękne charaktery powstają, tworzą 
się, wzrastają i gruntują się jedynie na podłożu 
religii, ich źródłem jest jedynie tylko wiara w Bo
ga. Wykolejeńcy mogą rekrutować się z ludzi,
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Jctórzy stracili kontakt z Bogiem. Nie ma zbrodnia
rza wierzącego. Kościół przez Słowo Boże, które 
głosi w różny sposób i przy różnych okazjach, 
prowadzi dziecko do poznania Boga, przygoto
wuje w dziecku grunt pod ową świadomość Boga 
i dziecięctwa bożego czyli przynależności do Boga.

Kościół styka się z dzieckiem, pracuje nad 
nim, wychowując je na nauce religii w szkole, 
na nabożeństwie szkolnym lub w szkółce niedziel
nej i nauce konfirmacyjnej. Na wszystkich tych 
terenach powinien się spotkać Kościół z domem, 
a więc duszpasterz względnie katecheta, który 
też jest duszpasterzem, z rodzicami. A więc gdy 
chodzi o naukę religii muszą się też i rodzice 
zainteresować nauką religii, a nie tylko dziecko. 
Np. sprawa zakupna podręczników. Każdy nau
czyciel religii ma z tą sprawą do czynienia przez 
cały rok szkolny. Ile to trzeba się naprosić, aby 
dzieci zakupiły sobie potrzebne podręczniki do 
nauki religii. Przytym robi się to doświadczenie, 
że nawet dzieci rodziców, którzy są tak sytuowa
ni, że spokojnie mogą dziecku swemu zakupić to, 
czego mu potrzeba, usprawiedliwiają się tym, że 
mu ojciec nie chce dać potrzebnych na to pienię
dzy. A przecie jest to pierwszorzędna rzecz, by 
dziecko wiedziało, że rodzice przywiązują do 
nauki religii wagę. Jeżeli pozna, że rodzice całą 
religię i naukę religii za nic mają, to jakże moż
na potem wymagać, by ono przygotowywało się 
na naukę religii i by oddało tej sprawie swe ser
ce? Dziecko musi nabrać przekonania, że nauka 
religii nie jest sprawą tylko Kościoła, tylko księ
dza albo szkoły, że dziecko musi uczęszczać na 
naukę religii, bo tak każą władze szkolne, ale 
że religia to jedna z najważniejszych spraw, le
żąca na sercu rodzicom, że nauka religii zajmuje 
pomiędzy innymi przedmiotami takie miejsce, ja
kie Pismo Święte pomiędzy innymi książkami, 
które czytają ludzie.

To samo jest z nabożeństwami szkolnymi. 
Nabożeństwo szkolne jest wśród wielu innych 
spraw zborowych prawdziwym Kopciuszkiem. 
Z nabożeństw szkolnych i szkółek niedzielnych 
powinno korzystać daleko więcej dzieci, aniżeli 
ich obecnie korzysta. Nabożeństwa szkolne urzą

dzane dla dzieci są dostosowane do ich poziomu. 
A więc i krócej trwają i krótsze pieśni się wy
szukuje i kazanie jest krótsze i łatwiutkie co do 
treści. Tymczasem mimo to, a może i dlatego 
właściwie, uważa się to nabożeństwo za coś mniej 
wartościowego, aniżeli nabożeństwo główne dla 
dorosłych. Znowu to przede wszystkim zależy 
od starszych. Jak starsi, rodzice patrzeć będą na 
to nabożeństwo, tak też patrzeć nań będą dzieci. 
Można słyszeć takie określenie na nabożeństwo 
szkolne: „małe" nabożeństwo w przeciwieństwie 
do nabożeństwa „wielkiego" czyli głównego. Otóż 
tu leży wielki błąd. To szkolne nabożeństwo nie 
jest „małe", ono jest tak samo „wielkie", jak 
główne dla dorosłych.

Nie patrzymy na dzieci jako na mniej war
tościowych albo o mniejszym znaczeniu człon
ków Kościoła albo obywateli Królestwa Bożego. 
Nawet z punktu widzenia państwa ziemskiego 
nie możemy patrzeć na dzieci jako obywateli 
mniejszej wartości, aniżeli my dorośli. W ewan
geliach niejednokrotnie Chrystus wskazuje na peł
ną wartość dzieci. To też i sprawy dziecięce i dla 
dzieci specjalnie przeznaczone nie są mniejsze od 
spraw dorosłych ludzi. Bog na pewno ma takie 
same upodobanie w nabożestwie dla dzieci jak 
dla dorosłych, a kto wie czy nieraz i nie więk
sze. „Nigdyścież nie czytali, iż z ust niemowlątek 
i ssących wykonałeś Chwałę?" (Mat. 21, 16).

Dlatego pokażmy dzieciom, że cenimy i wy
soko stawiamy ich nabożeństwa. Pokażmy dziecku 
swemu radość z tego powodu, że ono ma swe na
bożeństwo. Zapytajmy już w sobotę dziecko czy 
mają jutro nabożeństwo szkolne. W niedzielę wy
ślijmy je do kościoła, zwróćmy mu uwagę na to, 
jak się tam ma zachowywać, włóżmy mu do ręki 
kancjonał. Powiedzmy, zapewnijmy swe dziecko, 
że do ich śpiewu na nabożeństwie przyłączą się 
aniołowie w niebie i razem z nimi złączą się ku 
wielkiej chwale Stwórcy. Dziecko musi odczuć, 
przeżyć to, że nabożeństwo, religia, Bóg to coś 
wielkiego, coś świętego. Tego nie da dziecku sam 
kościół i sam duszpasterz, ale tu koniecznie musi 
z duszpasterzem wspópracować dom rodzinny. 
(„Poseł Ewangelicki" Nr. 46).

WACŁAW WADWICZ.

W s z y s t k o
„Wolność polega na tym, że wolno każde

mu czynić wszystko, co tylko nie jest ze szkodą 
drugiego; korzystanie zatem z przyrodzonych 
praw każdego człowieka nie napotyka innych gra
nic, niż te, które zapewniają korzystanie z tych 
samych praw innym członkom społeczeństwa. 
Granice te mogą być określone tylko drogą usta
wy" (Deklaracja praw człowieka z r. 1789, art. 
IV). — „Wolność jest to możność czynienia 
wszystkiego, co tylko nie jest ze szkodą praw

mi w o l n o
innego człowieka; ma ona swe źródło w przyro
dzie, swą miarę w sprawiedliwości, swą ochronę 
w ustawie; jej granice moralne mieszczą się w za
sadzie: „nie czyń drugiemu, czego nie chcesz, by 
tobie czyniono“ (Deklaracja praw człowieka z ro
ku 1793, art. VI).

Wolność — czarowne słowo! Cudowną mu
zyką brzmi w uchu każdego, kto zaznał niewoli. 
Niejeden hymn wyśpiewano już na cześć tego 
słowa i nigdy ono słodkiej swej atrakcyjności nie
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straci. Krew przelewano o wolność narodów, 
życie ryzykowano o wolność jednostki. Tak bez
cenny to skarb! A na jaki skarb niema amato
rów — złodziei? Pilnować go więc trzeba, jak 
oka w głowie. Wolność utracona, zrabowana, to 
więcej niż uszkodzenie fizyczne. To moralne, du
chowe okaleczenie człowieka i cofnięcie go na 
poziom stworzeń bezrozumnych, rządzonych siłą 
i strachem, kierowanych zapomocą bata, łańcu
cha, obroży, kagańca, uzdy i chomąta.

,,Ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, 
kto cię utracił". W XIX wieku walczono o wy
zwolenie narodowości, dziś walczy się o wolność 
jednostki, unicestwioną w ustrojach totalnych. 
Nauczono się cenić wolność osobistą tam przede 
wszystkim, gdzie rządy autorytatywne zrobiły 
człowieka kółkiem bezdusznym maszyny państwo
wej, biernym, pomocniczym narzędziem dyktatu
ry*

Przytoczone wyżej orzeczenia obu Deklaracyj 
praw człowieka Wielkiej Rewolucji francuskiej 
musiały się wydawać w wieku demokracji truiz
mami i banałami. Obecnie trzeba i należy je 
przypomnieć, jako manifest starej i prostej praw
dy, którą bolszewizm, faszyzm, hitleryzm, czynią 
iluzoryczną, nierealną, utopijną i przez to właśnie 
jak nigdy aktualną, jak nigdy szacowną.

Wolność jednostki nazywa słusznie Emil Fa- 
guet ,,istotą wolności, wolnością samą w sobie, 
wszystkie zaś inne (wolności) są tylko jej rozwi
nięciem, a raczej zastosowaniem lub zapewnie
niem. Wolność osobista jest prawem, które sobie 
przypisuję, chcąc żyć wedle mej woli, postępować 
wedle mej woli, bylebym nie wyrządzał nikomu 
krzywdy i bylebym nikomu na serio nie zawa
dzał".

Ancien regime tę właśnie swobodę indywi
dualną najmniej szanował, najczęściej naruszał. 
Oświecony absolutyzm był śmiertelnym wrogiem 
wolności jednostki, a w jego ślady wiernie — nie 
tylko zresztą pod tym względem — wstąpił tota
lizm. Kto przeciw demokracji, ten przeciw libera
lizmowi, a kto przeciw liberalizmowi ten przeciw 
wolności jednostki. Jedno z drugim logicznie się 
łączy.

Redukowało, ograniczało, zwężało i podwa
żało wolność na swą korzyść Państwo, tudzież 
we własnym interesie Kościół, wtedy, kiedy nada
wał ton moralny Europie.

Państwo stosowało przymus fizyczny — Ko
ściół — przymus moralny.

Człowiek mógł być wolny od przymusu fi
zycznego, ale nie znajdował ucieczki przed przy
musem moralnym; w imię skrupułów religijnych 
ciążył on na nieszczęśniku jak zmora, która go 
wszędzie ,,gniotła niewidzialna".

Kto temu winien? Z czyjej woli ów ucisk? 
Kto zań odpowiedzialny ?

Chrześcijaństwo? Byłażby to religia ucisku, 
religia wschodniego despotyzmu? Religia niewol
ników?

Tak ją zwali poganie starożytni, bo jej nie 
znali i stąd nią pogardzali.

Taką ją czynią i dziś Kościoły kapłańskie, 
posługujące się religią jako środkiem do zdoby
cia panowania nad duszami. A panować można 
tylko za cenę tłumienia wolności, odebrania jed
nostkom przyrodzonego prawa stanowienia o so
bie, uzależnienia ich od woli i widzimisię wła
dzy wyższej.

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko po
żyteczne; wszystko mi wolno, ale ja się nie dam 
zniewolić żadnej rzeczy“ (I. Kor., VI, 12).
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne; 
wszystko mi wolno, ale nie wszystko budujeu 
(tamże, X, 23).

Kto tak powiedział? ,, Anarchista" Toł
stoj, czy utylitarysta Spencer? Nie! Dwukrotnie 
z naciskiem odezwał się w ten sposób apostoł 
Paweł. I do kogo? Czy do tych, których ,,wiara 
słynie po całym świecie" (Rzym. I, 8)? Czy do 
tych, którzy będąc ,,sługami grzechu, usłuchali 
z serca zasad tej nauki, której się poddali, a bę
dąc uwolnieni od grzechu, stali się sługami spra
wiedliwości" (tamże, VI, 17—18)? Nie! Zwró
cił się tak aż po dwakroć apostoł narodów do 
naj rozwiąźlej szego i naj n iesforniej szego, naj nie- 
zgodliwszego zboru korynckiego. Właśnie do nie
go.

Wszystko mi wolno... Ultraliberalnie to 
brzmi!

Paweł wierzył, ,,że i samo stworzenie 
będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność 
chwały dziatek Bożych" (Rzym. VIII, 21).

I całe chrześcijaństwo tą nadzieją żyło. Ta 
Prawda je wyswobodziła...

A kto nadzieję podziela, ten nie może Za
konem krępować swobody chrześcijanina. Chrze
ścijanin to człowiek wolny od przekleństwa Zako
nu. Całkowicie, integralnie wolny!

Co zaś było przekleństwem Zakonu? Ogro
dzenie, które dokoła niego postawiono, świątyni 
na chwałę, synagodze na pożytek, ludowi na utra
pienie.

Strażnikami ogrodzenia byli ,/oddzieleni" 
(faryzeusze), zasadzający religię na instytucjo
nalizmie i liturgizmie, wyzyskujący w tym celu 
świetnie prawo Mojżeszowe, jako kodeks obycza
jowy i ceremonialny. Jarzmo na szyję Izraela.

Przekleństwo Zakonu polegało na obłudnym 
mierzeniu i liczeniu uczynków sprawiedliwości, 
z których nie mogło być oczyszczone żadne ciało.

Przekleństwo Zakonu oznaczało wszechwład
ne, nie kontrolowane rządy religijnego zabobonu 
i przesądu, jako w ogólności przyjętego bez roz
bioru, na kredyt cudzej powagi mniemania fał
szywego, sakralnym nimbem Bożej tajemnicy oto
czonego.

Więcej, niż 600 (!) reguł ostrzegało prawo
wiernego Izraelitę, czego czynić nie wolno, co 
przestępstwem, grzechem i złem w oczach Jahwy:

172



Nr. 22 J E D N O T A ROK XII

A tu przychodzi Chrystus i stawia zasadę: 
Wszystko mi wolno...

Z uderzającą analogią do altruizmu, czyli 
utylitaryzmu społecznego, jedyną granicą wolno
ści ustanawia pożytek (utilis — użyteczny).

To, co dla mnie lub bliźniego jest niepoży- 
teczne, tego nie wolno. Norma jest więc -tu nega
tywna, warunkowo, praktycznie negatywna.

Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam znie
wolić żadnej rzeczy, która mię duchowo nie zbu
duje, nie podniesie, nie ulepszy, nie uszlachetni.

Oto przewodnia myśl, kardynalna zasada ety
ki chrześcijańskiej.

Fundamentem jej wolność jednostki. Samo- 
wiedza, samopoczucie wolności!

Wolno mi sobie pozwolić na wszystko, co mi 
nie zaszkodzi moralnie.

Nie dam się zniewolić niczemu, coby mnie 
poniżyło, zepsuło.

I to nie dlatego, że prawo zakazuje, lecz 
ponieważ ja sam to sobie obrzydzę, sam odbiorę

sobie na to ochotę i „apetyt", sam nie znajdę 
w tym przyjemności, sam się nato nie złakomię.

Dla chrześcijanina niema zakazanego owocu, 
bo jemu wszystko wolno. Zakazany owoc traci 
właśnie wskutek wolności swój niezdrowy urok.

Tu widzimy niesłychaną, boską mądrość pe
dagogiczną naczelnej normy etyki chrześcijań
skiej, sformułowanej przez ap. Pawła. Etyki prze
cież perfekcjonistycznej.

Żydostwo miało etykę zakonną, etykę dyscy
plinarną, etykę na wzór kodeksu karnego i po
stępowania karnego.

Chrześcijaństwo otrzymało etykę wolności, 
zrodzoną przez miłość i utrzymywaną przez mi
łość, regulowaną pożytkiem własnym i cudzym, 
z autonomią indywidualną.

Dziś, gdy wolność jednostki jest ze wszech 
stron zagrożona, lub nawet zawieszana, czcijmy 
ją i brońmy ze spokojnym sumieniem nie tylko 
jako obywatele, ale i jako chrześcijanie.

KS. JAN SZERUDA.

W poszukiwaniu jedności
(konferencja ekumeniczna w Oksfordzie i Edynburgu)

Ruch ekumeniczny kościołów chrześcijań
skich przebył po konferencjach w Sztokholmie 
i Lozannie wielką zmianę. Utracił swych czoło
wych przedstawicieli w osobach: arcyb. Soeder- 
bloma, biskupów: Ammudsena, Brenta, Gore'a, 
prof. Deissmanna i wielu innych. W niektórych 
krajach kościoły mają trudności wewnętrzne i nie 
angażują się w ruchu w tym stopniu jak przed 
r. 1925 i po nim. W dodatku wielki optymizm 
zwolenników Ewangelii społecznej w Anglii 
i Ameryce w obliczu bardzo wielu trudności, ja
kie nastręcza życie powojenne, zachwiał się. Na
stąpiło otrzeźwienie. Trzeba było sięgnąć do pod
staw wiary chrześcijaństwa i Kościoła i zbioro
wym wysiłkiem myśli ogarnąć zadania Kościoła 
jako społeczności wierzących, uświadomić sobie 
jego rolę w narodzie, państwie i życiu społecz
nym wogóle. „Kościół, naród i państwo" — to 
krąg zagadnień, które w klasyczny sposób uze
wnętrzniły się w Niemczech i nasunęły się jako 
centralne zagadnienia chrześcijaństwa w chwili 
obecnej. Tak więc ogólne pytanie konferencji 
sztokholmskiej: „Co ma do powiedzenia Kościół 
w dzisiejszym świecie?" zacieśniło się w ten spo
sób do kilku kręgów, które miały być przedmio
tem konferencji ekumenicznej. Kilka lat trwały 
przygotowania komitetów do II ekumenicznej kon
ferencji kościołów chrześcijańskich, wydano licz
ne broszury i książki. Lwią część pracy spełnił 
„Ekumeniczny Instytut badań" w Genewie. 
Wszechstronnie i szczegółowo ujęty program kon

ferencji w Oksfordzie w dn. od 12—25 lipca r.b. 
obejmował następujące zagadnienia: kościół a na
ród, kościół a państwo, kościół, naród, państwo 
a porządek gospodarczy, kościół, naród i państwo 
a wychowanie, Święty kościół chrześcijański 
a świat narodów. W konferencji brało udział 
800 przedstawicieli 113 kościołów i związków re
ligijnych z 45 państw. Wśród 800 uczestników 
było 300 oficjalnych przedstawicieli, 300 zastęp
ców, 100 dokooptowanych uczestników i 100 
przedstawicieli młodzieży, która po raz pierwszy 
brała udział w konferencji ekumenicznej. Pod 
względem technicznym konferencja była wzorowo 
przygotowana i prowadzona. Faktyczne kierow
nictwo spoczywało w ręku nadzwyczajnego orga
nizatora Dra J. Motta, który miał do pomocy 
liczny sztab współpracowników. Prezydium . tej 
niezwykłej konferencji stanowili: arcyb.. kantu- 
aryjski Lang, arcyb. Eidem z Upsali, metropolita 
Germanos, prof. William Adam Brown z N. Yor
ku, prezydent Boegner z Paryża i biskup hindu
ski Azariah z Dornakalu. Tak więc Oksford ozna- i, 
cza dalszy etap w łączeniu się chrześcijan w celu |  
wykonania posłannictwa kościoła w świecie. Zeszli l 
się przedstawiciele anglikanizmu, protestantyzmu 
i prawosławia. Przykro odczuwano brak delega
tów „Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego" tym 
bardziej, że w walnej mierze przyczynili się do 
przygotowania programu konferencji i wydania 
cennych publikacyj. Nieobecność delegatów nie 
oznaczała braku łączności duchowej kościoła
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ewangelickiego w Niemczech z konferencją, która 
też dała wyraz poczuciu tej łączności w specjalnej 
rezolucji do braci w ,,Niemieckim Kościele Ewan
gelickim". Protest przedstawicieli wolnych kościo
łów w Niemczech już po przyjęciu rezolucji był 
zgrzytem w poważnej dyskusji nad sprawą losu 
ewangelików w Rzeszy. I w tym wypadku poka
zało się, że ,,Niemiecki Kościół Ewangelicki" nie 
może decydować o sobie. Ale także i to wyszło 
na jaw, że pewne sfery polityczne nie życzą sobie, 
by protestantyzm zagraniczny zajmował się poło
żeniem tego Kościoła. Nieobecność członków Ko
ścioła katolickiego była zrozumiałą po encyklice 
,,Mortalium animos" z 6.1. 1928 r., która zabra
nia katolikom uczestnictwa w tego rodzaju kon
ferencjach, co oksfordzka.

Oksford oznacza nowy okres ruchu ekumenicz
nego. Przede wszystkim dlatego, że Kościół angli
kański i wolne Kościoły Wielkiej Brytanii domi
nowały nad innymi. Anglikanizm uważa się za po
most między protestantyzmem a katolicyzmem 
i prawosławiem. Stojąc na stanowisku równo- 
rzędności kościołów chrześcijańskich pragnie je 
zbliżyć i złączyć, łagodzić przeciwieństwa i wy
twarzać atmosferę zgodnego współżycia. Brak 
mu prorockiego aktywizmu protestantyzmu, nie 
ma także ducha prastarej tradycji i mistyki pra
wosławia. W ruchu ekumenicznym odegrał bar
dzo ważną rolę jednego z głównych inicjatorów 
i pośredników. Teologia anglikańska i duch an- 
glikanizmu zaważyły na szali dyskusji i w sformu
łowaniu rezolucyj oraz ,,Poselstwa", które jest 
typowym przykładem unikania stanowczych i wy
raźnych określeń, a jednocześnie zbiorem ogól
nikowych powiedzeń. Pod względem teologicz
nym dyskusje i referaty nie stały na poziomie 
konferencji sztokholmskiej. Wielu mówcom cho
dziło głównie o praktyczne ujęcie zagadnienia. 
To wystąpiło na jaw w referatach na temat Kościo
ła, jego istoty i zadań (S. Zankow, W. Paton, J. 
W. Nixon, T. S. Eliot, P. Maury, S. M. Cavert, 
Yasuda), nt. Kościoła i sekularyzmu. (R. Niebuhr, 
T. Z. Koo). Zaznaczyły się w nich poważne róż
nice zdań. To samo można było zauważyć w re
feratach nt. Podstaw etyki chrześcijańskiej (E, 
Brunner i dziekan Mathews). Wszakże z prze
mówień wyraźnie wynikało, że wszelka dyskusja
0 zadaniach kościoła winna się rozpocząć od 
stwierdzenia jego istoty. Bardzo ważne w tym 
względzie były słowa Dra J. H. Oldhama, Kie
rownika Ekumenicznego Instytutu badań: ,,Ko
ściół jest społecznością, zorganizowaną w celu 
pielęgnowania życia nabożnego, jednocześnie jest 
on społecznością ludzi wyzwolonych, którzy uzy
skali nowe rozumienie życia, zostali włączeni w no
wy porządek bytu i działają w nowym duchu". 
Oksford zajął się najważniejszym zagadnieniem 
chrześcijańskim doby współczesnej a mianowicie 
zagadnieniem Kościoła. Zarówno referaty jak
1 sprawozdania 5 sekcyj stanowią w tym wzglę
dzie niezwykle cenny materiał, potrzebny zarów
no teologom jak i wychowawcom. We wszyst-

‘kich dotychczasowych dyskusjach ekumenicznych 
sprawa kościoła nie była tak wszechstronnie roz
patrywana jak właśnie w Oksfordzie.

Drugą dziedziną, której bardzo wiele poświę
cono uwagi, to sekularyzacja dzisiejszej kultury 
i chrześcijaństwa. Wnikliwa analiza dzisiejszej 
kultury przeprowadzona przez prof. R. Niebuhra, 
miała cechy sądu prorockiego, podczas gdy słowA, 
Chińczyka Dra T. Z. Koo były oskarżeniem pod 
adresem krzewicieli "kultury zachodnio^- europej- 
skiej. Głębokie‘ ^tTeŚ^n" a stanowcze w ocenie 
i potępieniu objawów wypaczenia ducha chrze
ścijaństwa w stosunkach międzynarodowych było 
przemówienie Sir Alfreda Zimmerna z Oksfordu, 
Trafną charakterystykę prądów kulturalnych i po
litycznych oraz aktualnych zagadnień świata, które 
stają się zagadnieniami wiary, podał Dr. A. Kel
ler. Zagadnienie państwa i stosunek kościoła do 
niego w jasnych i treściwych wywodach przed
stawił prof. Brunner z Zurychu. Jeżeli się 
uwzględni okoliczność, że w dyskusji nad po
szczególnymi referatami i sprawozdaniami sekcyj 
zabierało głos kilkudziesięciu mówców z różnych 
stron świata, reprezentujących różne poglądy, 
wówczas zrozumie się nader ciężkie zadanie prze
wodniczących sekcyj, którzy w sprawozdaniach 
swych, przyjętych jednomyślnie na plenum, nie 
chcieli podawać ogólników, lecz wyraźnie określić 
stanowisko konferencji w tych sprawach, które by
ły przedmiotem jej obrad. Z tych wskazań ko
rzystać będą kościoły i ich przedstawiciele. 
Szczególnie ważne dla kościołów ewangelickich 
w Polsce są sprawozdania I, II i III sekcji (Ko
ściół a naród, kościół a państwo, kościół, naród 
i państwo a wychowanie). Nad tymi zagadnie
niami należałoby się gruntownie zastanowić.

Wspólna praca na zebraniach plenarnych 
i sekcjach złączyła przedstawicieli różnych ko
ściołów i jest niewątpliwie początkiem większego 
dzieła, szerzej niż w r. 1925 pojętego dzieła 
ekumenicznego.

Świat oczekuje ,,zbawczych czynów", chce 
oglądać obraz rzeczywistej ,,społeczności świę
tych", wspólnoty duchowej, która może się ostać 
przeciw różnym mocom demonicznym.

"Wszelkie działanie Kościo?a"^ąa sens i lrw a ^  
/  łe wyniki, jeśli jest działaniem Dufcha i Słowa.
I Dlatego też 'u podstaw konferencji Oksfordskiej 
f była myśl, że zgromadzenie wokoło /Słowa jest 
\ źródłem wszelkiej ubłogosławionej pfracy. >

Oksford jest odpowiedzią na kilka pytań, 
wysuniętych przez dzisiejsze życie; szereg za
gadnień nie zdołano wszechstronnie ująć; wyma
gają one wyraźnej odpowiedzi. Życie wysunie 
znowu mnóstwo innych6 spraw.

Zadatkiem jedności i współpracy był nie tyle 
wynik narad, ile raczej duch nabożeństw w ko
ściele akademickim P£tmy Marii RSfine i wie
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czorne zebrania w tym przepięknym kościele go
tyckim należały do najwznioślejszych chwil konfe
rencji i niezawodnie pozostawiły u wszystkich 
trwałe ślady działania Ducha Chrystusowego. 
Tylko jedność w Chrystusie i „wrastanie w Chry- 
stusie" jest podstawą jedności kościołów. To też 
słusznie arcyb. kantuaryjski mówiąc w katedrze

św. Pawła o drodze do zjednoczenia powołał się 
na słowa „Poselstwa" oksfordzkiego: „Źródłem 
jedności nie jest zgodny ruch woli ludzi; jest 
nim Jezus Chrystus, którego jedno Życie udziela 
się całemu ciału i poddaje Jego woli wolę wielu". 
(Ew. Pol.).

(d. n.).

Wiadomości z kościoła i o kościele
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO.

1. Zapis młodzieży na lekcje przedkonfir- 
macyjne: Dorocznym zwyczajem zapisy młodzieży 
na lekcje przekonfirmacyjne trwają do końca bie
żącego miesiąca. Lekcje rozpoczną się w dniu 
1 grudnia (środa) o godzinie 5 popołudniu. 
Uprasza się rodziców o niezwłoczne zapisywanie 
młodzieży w wieku odpowiednim oraz o skiero
wanie młodzieży zapisanej na pierwszą lekcję. 
Zapisy w dalszym ciągu przyjmuje Ks. Ludwik 
Zaunar codziennie w godzinach urzędowych.

2. Trzeci koncert muzyki kościelnej. Jak już 
informowaliśmy w numerze poprzednim odbędzie 
się w naszym kościele przy ul. Leszno 16 w nie
dzielę dnia 5 grudnia punktualnie o godzinie 
18-ej trzeci z rzędu koncert muzyki i śpiewu 
kościelnego. Na program koncertu składają się 
utwory największych mistrzów, w wykonaniu wy
bitnych sił artystycznych naszego miasta. Mię
dzy innymi w koncercie weźmie udział znakomity 
chór-capella pod dyrekcją p. profesora Stanisła
wa Kazuro, wybitnego kompozytora, laureata 
wielkiej nagrody muzycznej st. m. Warszawy na 
rok 1937. Czysty dochód z koncertu przeznaczony 
jest jak i poprzednio na rzecz Domu Sierot przy 
naszym Zborze. W związku z tym zarząd naszych 
instytucji dobroczynnych rozesłał już do naszych 
zborowników zaproszenia na koncert, załączając 
do nich programy koncertu, które w cenie 2 zł. 
są jednocześnie kartą wstępu na koncert. Mamy 
niepłonną nadzieję, że tak z uwagi na doborowy 
program i udział wybitnych sił, jak i ze względu 
na cel wyżej wskazany, koncert ten zapełni ko
ściół nasz w dniu 5 grudnia po brzegi, zapewni 
słuchaczom maximum artystycznego zadowolenia, 
a jednocześnie zasili fundusze Domu Sierot. O ser
deczne poparcie usiłowań zarządu w tej mierze 
zwracamy się do wszystkich naszych zborowników. 
Zaznaczamy, że goście przez nich na koncert 
wprowadzeni będą serdecznie witani. Programy 
są do nabycia w kancelarii Zboru (Leszno 20) 
oraz w dniu koncertu przy wejściu do kościoła.

POCIĄG „DANCING-ROZWÓD-BRIDŻ".
W rubryce „Przegląd Prasy" podaje „Prze

gląd Ewangelicki" w Nr. 33 pod powyższym ty
tułem co następuje: „Dokąd że by, jak nie do 
Wilna!". W „Wieczorze Warszawskim" druko

wana jest powieść o poziomie, przystosowanym 
do charakteru tego pisma. W numerze z dnia 10 
listopada znajdujemy tam następujący „kawa
łek" : — Łotoć wbiegł zdyszany na dworzec. 
Bardzo spóźniony przybył w ostatniej chwili. 
Właśnie tubalny głos megafonu zapowiadał odej
ście pociągu, akcentując ważniejsze słowa:—Po
ciąg „Dancing-Rozwód-Bridź" do Wilna odcho- 
chodzi z dolnego peronu o godzinie dwudziestej 
czwartej minut dwanaście. Powtarzam... Łotoć 
dreptał obok sunących wagonów, podskakiwał 
z dyndającym w ręku czerwonym neseserem, aż 
udało mu się wskoczyć na stopień. Chodząc po 
korytarzu sapał gorzej niż sama lokomotywa. 
Zaglądał do przedziałów i w każdym natrafiał 
na jakąś znajomą twarz, u p a m i ę t n i o n ą  w 
k a p l i c y  na  K a r m e l i c k i e j .  Tym samym 
pociągiem zdążała do Wilna „rozwodowa eki
pa", którą eskortowali dwaj adwokaci: Weinweib 
i Gesang.

...Turystyczne biuro „Globus" miało od 
dawna na uwadze r o z w o d o w e  w y c i e c z k i  
do W i l n a , a  ostatnio dawało już znaczne ulgi 
pasażerom, odwiedzającym k o n s y s t o r z  wi 
l e ńs k i .  Dyrekcja kolei doczepiała specjalny wa
gon z muzyką, małym koktail-barem i miniaturo
wym dancingiem, aby umilić niezgodnym mał
żonkom ostatnie chwile przed rozstaniem. Za 
okazaniem specjalnego kuponu z pieczątką p a
s t o r a  K o n k u b i n y  Łotoć został wpuszczony 
do tego wagonu. Na małym dancingu tańczyło 
już kilka splecionych par, z głośnika płynęły 
słowa... „po co mówić o rozstaniuuu!" — Nie 
wiemy, komu jest potrzebna tego rodzaju reklama 
dla rozwodów „wileńskich". Chodzi nam też o co 
innego. Z kaplicy szpitala ewangelickiego przy 
ul. Karmelickiej korzysta filia Wileńskiego ko
ścioła reformowanego. Dla konwertytów z kato
licyzmu, rozwodników wileńskich, jest to wielkie 
ułatwienie przy zawieraniu powtórnych ślubów 
małżeńskich, że mogą sobie oszczędzić jednej po
dróży do Wilna. Ale Zborowi Ewangelicko- 
Augsburskiemu w Warszawie chwały to nie przy
sparza..." Tyle „Przegląd Ewangelicki". I nam 
się zdaje, że fakt udzielania gościny „panomiz Za- 
walnej ulicy w Wilnie" na terenie szpitala ewan
gelickiego w Warszawie przy ulicy Karmelickiej 
w kaplicy szpitalnej nie przysparza chwały Zbo
rowi Ewangelicko - Augsburskiemu Warszawskie
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mu, tymbardziej, że na tle tej ,,gościnności" 
dziwnie wyglądają wszelkie oburzenia, jakie na 
temat ,,wileńskich praktyk" słyszy się z ust mia
rodajnych przedstawicieli i tego Zboru i Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego, a które nie
wątpliwie są zupełnie słuszne.

ANGLIA: Biblia w szacie dziennikarskiej.
Londyński „Sunday Express" rozpoczął nie

dawną jedyną w dziejach dziennikarstwa świato
wego publikację. W odcinkach, jak powieść, uka
zywać się będzie najwznioślejsza księga ludzko
ści — biblia. Wydanie przygotowane do druku 
wolne jest od genealogii i komentarzy. Styl jest 
zmodernizowany. Pomysł dziennikarskiego ujęcia 
Ewangelii mógł się urodzić jedynie w umysło- 
wości anglosaskiej. Głowa Kościoła Anglikań
skiego arcybiskup of Canterbury udzielił re
dakcji ,,Sunday Express" swojej aprobaty. Pro
paganda nauki chrześcijańskiej na łamach popu
larnego dziennika spotkała się z wielkim uzna
niem czytelników, a redakcja otrzymała wiele 
listów ze słowami uznania i podziękowania.

SZWECJA: Oryginalna ankieta.
Poczytny dziennik w Sztokholmie ,,Nya da- 

gliga Allehanda" rozpisał konkurs ha temat: „Czy

nasza religia dojrzała do nowej reformacji?" 
Nadesłano 186 odpowiedzi ze wszystkich krajów 
skandynawskich. Pierwszą nagrodę w kwocie
3.000 koron otrzymał młody sztokholmski akade
mik lic. phil. Gustaw Lundgreen. Dziennik pisze, 
że wyniki ankiety są dowodem wielkiego zaintere
sowania sprawami religijnymi, zwłaszcza wśród 
inteligencji, nie wyłączając wolnomyślicieli. 
Wśród odpowiedzi było wiele radykalnych, anti- 
kościelnych głosów, operujących całym zasobem 
materialistycznej propagandy antireligijnej. Na
desłane prace świadczą jednak nietylko o zainte
resowaniu, lecz i o wielkim chaosie ideologicz
nym. Dlatego też jakakolwiek klasyfikacja prac, 
czy też synteza ideologiczna na ich podstawie 
jest niemożliwa. Wszystkie prace zostały opubli
kowane. Syntezę pracy laureata konkursu cha
rakteryzują następujące końcowe wywody: ,,Od 
kilkudziesięciu lat żyjemy w stanie duchowego 
kryzysu, który podważył także nasze zasady reli
gijne. Religijna substancja zanika, a wszystkie 
nowoczesne zabiegi dla jej zachowania lub zgal- 
wanizowania okazały się bezskuteczne. Religię mo
że uratować jedynie ,,reformacja" w dosłownym 
znaczeniu tego słowa, to znaczy przywrócenie 
czystej, pierwotnej substancji religijnej, czyli 
,,staroświeckiej wiary ojców". Niewątpliwie naj
prostszy, lecz i najtrudniejszy sposób! Ale za to 
skuteczny. (Zwiastun Ewangeliczny).

N a d e s ł a n e
Stowarzyszenia Ml. Słowian 

Sekcja Naukowa
Warszawa, Krucza 21. Dn. 12/X. 1937

SZANOWNA REDAKCJO, 
Uprzejmie prosimy o łask. zamieszczeń, wzmianki:

O kulturalną łączność ze Słowiańszczyzną 
zabiega od szeregu już lat Stowarzyszenie Mł. 
Słowian. Obrało ono sobie bardzo wąski zakres 
działania, bowiem naucza tylko jęz. słowiańskich, 
gromadzi książki, zestawia słowniki, wydaje 
podręczniki i opracowuje bibliografię słowiano- 
znawstwa, ale pracę tę rozwija systematycznie. 
W r.b. prowadzi również szereg kursów języko
wych dla inteligencji polskiej i akademickiej mło
dzieży. I tak np. kurs jęz. bułgarskiego odbywa 
w poniedziałki i czwartki, we wtorki i piątki, 
języka rosyjskiego pod kierunkiem aż trzech lekto
rów (G. Wasiliew, J. Liperowski, K. Oboleńska) 
w poniedziałki i czwartki, we wtorki i piątki. 
Bardzo licznie obesłany jest w tym roku kurs jęz. 
serbo-chorwackiego, który dla ..miłośników Jugo
sławii prowadzi rodowita lektorka p. dr. Radmila 
Ilić we wtorki i piątki od g. 7—8. Na drugi 
komplet od g. 8—9 przyjmowane są jeszcze za
pisy chętnych. Kurs języka czeskiego odbywa się 
w poniedziałki i czwartki w g. 6—7, a w drugiej 
połowie listopada rozpocznie się druga grupa

w g. 7—8 w. Również w poniedziałki i czwartki 
od g. 8—9 w. rodowita Słowaczka prof. E. Kle- 
paczowa będzie wykładać jęz. słowacki. Zapisy 
na ten język trwać będą do 25 listopada r. b. 
W końcu b.m. rozpoczną się wykłady jęz. ukraiń
skiego pod kier. lekt. mgr. K. Czajkowskiej, 
a prawdziwą niespodzianką dla miłośników jęz. 
słowiańskich jest otwarcie zapisów na kurs jęz. 
słoweńskiego, którego nauczać będzie styp. Rzą
du Polskiego p. ing. c. Alojzy Prelesnik, rodo
wity Słoweniec z Ljubljany. Lekcje jęz. słoweń
skiego odbywać się będą we wtorki i piątki od 
od g. 8—9 w. Stały wzrost frekwencyj na kur
sach bezpłatnych jęz. słowiańskich ,które prowa
dzi w stolicy Stów. Mł. Słowian świadczy dodat
nio o wzmaganiu się zainteresowań naszych kra
jami i literaturami słowiańskimi. Ponieważ lekcje 
w każdej grupie odbywają się 2 razy tygodnio
wo — niewątpliwie, że z bezpłatnej nauki języków 
słowiańskich skorzysta w rb. jeszcze wiele chęt
nych z pośród inteligencji polskiej. Zapisy przyj
muje codziennie ul. Krucza 21. w g. 6—8 w.

Artykulik powyższy zredagowaliśmy na ży
czenie kilkuset osób, które prosiły, aby w prasie 
podane były godziny wykładów.

Z szacunkiem:
Za sekcję: (—) dr. Fr. lvanićek, viceprezes.

Prezes: (—) Dr. J. Pogonowski adw.
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MAGAZYN POŚCIELOWY
Bielizna damska 1 pościelowa 
P o d u s z k i  K a n a p o w e

A. Meissner i S-ka
W arszaw a, M arsza łk o w sk a  os. Tel. 8-90-02.

O T E H A
ZAKŁADY DRUKARSKIE BAUM I WOLFRAM

*  I fi U II
E L E K T O R A L N A  10  -  T E L .  2.31-2S

Wykonywa prace:
tekstowe
akcydensowe

łanio
estetycznie 
term ino wo

KU RSY PISANIA NA M ASZYNACH
Zatwierdzone przez Kuratorium Okręgu Worsz.

M. Ś L I W I C K A
Jerozolimska 25  tel. 9-80-37

PR ZEP ISYW A N IE  -  POW IELANIE

K R YC IE
nowe 1 konserw acja
DACHÓW

blachą,
papą,
dachów ką.
1 eternitem

ASFALTOW E
roboty wykonywa

M I S T R Z
C E C H O W Y A. PESZKE
W arszaw a, Zaw iszy  Nr. 8  łel. 208-96.

Pierw szorzędny Zakład Fryzferski 
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 etycsny

FABRYKA TRYKOTAŻY i WYROBÓW DZIANYCH

A. JESKE i R. BISCHOFF
Warszawa, Cicha Ni. 6 (przy Tamce)

Telefon Nr. 3-44-57

POLECA: W yroby d z ian e , trykotaże , sk a rp e tk i d a m 
skie , m esk ie  i d z iecin n e , pończochy  sportow e, poullo- 
very, sw etry  d am sk ie  i m esk ie , u b ra n k a  ‘d z iec ięce  

i kostium y kąp ie lo w e.

P o lecam y  p ię k n e

K ilim y  H u c u ls k ie
wyrobu naszych współwyznaw
ców z okolic Kosowa i Kołomyi

S p rzed aż  za  gotów kę po cen ie  60 — 80 zł. z a  sztukę 
w raz z p rzesy łką, w ym iar l 1/, x 2 mtr. 
p ierw szorzędnej jak o śc i

Zam ówienia p r o s i m y  A/T TT* O  C  T  T W  
kierow ać pod  ad resem : w  I  1 YY

K aznodzieja  Zboru Ew.-Ref. w  Kosow ie
Kobów Huculski ul. Tarnawskiego 372

REUMATYCZNE 
ARTRETYCZNE 

NEWRALGICZNE

USUWA
SZYBKO PRZEZ ZWYKŁE 

W CIERANIE
BMSm BENGALSKI

KARPIŃSKIEGO

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


