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JE D NOT A
ORGAN POLSKIEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO

D W U T Y G O D N I K

KS. LUDWIK ZAUNAR

Odzież jest wiara wasza?
Ew. Łukasza r. 8 w. 22 — 25.

Niewątpliwie pytanie Jezusa skierowane do uczniów po uciszeniu burzy na morzu; „gdzież 
jest wiara wasza?" jest momentem najważniejszym zdarzenia, opisywanego przez ewangelistę. W tym 
pytaniu bowiem wyraził Zbawiciel całą istotę stosunku człowieka do Niego, a jednocześnie pod
kreślił ogromną różnicę, jaka zachodzi pomiędzy możliwościami, które On w swej osobie człowiekowi 
unaocznia, a tymi, które leżą w zakresie siły i możności człowieka. Ody pytanie to słyszymy w tych 
okolicznościach, w jakich było ono postawione, to wydaje się nam ono dziwnym i nieuzasadnio
nym. Boć zważmy, że był to moment ogromnego niebezpieczeństwa, że życie dosłownie wisiało na 
włosku, że więc zupełnie naturalnym był strach i obawa, a tym samym gorączkowe naleganie na Je
zusa ze strony Jego uczniów, by ich ratował, bo giną. Niewątpliwie tak samo postąpiłby każdy z nas, 
choć wielokrotnie zapewniamy sami siebie i innych o naszej wierze w Jezusa Chrystusa, choć się 
nam wydaje, czy nawet jesteśmy przekonani, że wiara nasza jest istotną i prawdziwą. Otóż ta właś
nie różnica pomiędzy wiarą, której wymaga w stosunku do Siebie Jezus Chrystus, z wiarą, jaką dać 
może przeciętny człowiek nawet wtedy, gdy czyni to uczciwie i poważnie, zobrazowana jest 
w tekście naszym w prostym pytaniu Zbawiciela: „gdzież jest wasza wiara?" W określeniu wiary 
u Chrystusa sens istotny i jedyny stanowi całkowite i dobrowolne zaufanie tak wielkie i tak głę
bokie, że nie cofnie się ono ani ulęknie w żadnym wypadku, nawet wtedy, gdy niebezpieczeństwo 
jest oczywistym i bezpośrednio grożącym, gdy człowiek znajduje się w sytuacji, z której po ludzku 
rzecz biorąc, nie ma wyjścia, a jedynym ratunkiem to strach i wołanie: ratuj, bo giniemy. Tak by
ło w okresie dziejów pierwszego chrześcijaństwa, a w wyniku tego zrozumienia mo
żemy i musimy podziwiać nietylko głębię osobistego przekonania pierwszych chrześcijan,
nietylko skłaniać czoło przed ich niesłychanie prostym a jednak naprawdę wielkim bohaterstwem, 
które pieczętowali w razie potrzeby, ofiarą i to chętną swego życia i dóbr jego;—ale jednocześnie 
musimy przyznać, że ta wiara stała się dźwignią ówczesnej ludzkości z upadku głębokiego, a zdawa
ło się ostatecznego. I nietylko w dziejach pierwotnego chrześcijaństwa widzimy ten obraz, jako wy
nik głębokiej u prostej w swej treści, a jednak potężnej i wielkiej wiary w Jezusa Chrystusa, gdyż 
nie byłoby nigdy wielkiej epopei dziejów reformacyjnych, nie byłoby Husa, Lutra, Kalwina czy 
Łaskiego, gdyby w sercach ludzkich nie odezwało się potężnym echem pytanie Chrystusowe: 
„gdzież jest wiara wasza", które budziło w nich życie, a przez nich prowadziło ludzkość do nowego 
jutra wolności duchowej, a tym samym do istotnego postępu i kultury serca i życia.

Możemy przeto i powinniśmy mierzyć wartość tego pytania Jezusowego i w stosunku do 
samych siebie i samym sobie je powtarzać tak, byśmy się stali czynnikiem tej wartości, jaką ma 
w sobie zawsze człowiek, który istotę wiary takiej, jakiej domaga się od człowieka Jezus Chry
stus pojął i wyznał. Takie wejście w siebie nie będzie jedynie bardziej lub mniej teoretycznym roz
myślaniem czy kontemplacją, ani też nie zamknie się w sferze nie mającej nic wspólnego z cało
kształtem ludzkiego życia lec  ̂ przejawi się ono we wszystkim, co nas interesuje, pociąga i co wnosi 
w nasze serca czynnik zdrowia, siły i ufności w jutro. Oczywiście musimy do sprawy tej podchodzić 
prosto i uczciwie, musimy ją przeżyć wewnętrznie i wyciągać konieczne praktyczne wnioski, musi
my jednym słowem być chrześcijanami nietylko pozoru, czy metryki, tradycji czy zwyczaju, lecz 
chrześcijanami czynu, poczętego z serca ufającego temu Zbawicielowi swemu, który stoi przy nas 
żywy i miłujący w burzach i nawałnicach życia naszego i naszych dni, jak stał przy uczniach swych 
w łodzi na morzu, jak był z tymi, którzy walczyli i cierpieli za sprawę Jego i wyznawali piękną 
prawdę, którą Augustyn wypowiada w słowach: Niespokojne jest serce moje, Panie, pokąd w Tobie 
nie znajdzie odpocznienia". Gdy my dzisiaj tak często wołamy o ratunek i pomoc, gdy się nam wy
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daje, że zguba nam zagraża, przypomnijmy sobie, że w takiej właśnie chwili żądał Jezus Chrystus 
od tych, którzy Go jako Pana swego przyjęli wielkiej i potężnej ufności, żądał wiary, żądał mocy 
i wytrwania. Wielki uczeń Chrystusowy apostoł Paweł słusznie pisał: „gdy Bóg z nami, któż prze
ciw nam", — ale pisze dlatego, że jest to dlań prawda, że tą prawdą żyje, że ją wyznaje i na niej 
się opiera. To jest jedyna i dla nas droga, w naszych niedolach i nadziejach, w naszych oczeki
waniach i tęsknotach, a im lepiej prawdę tę rozumiemy, im wierniej przy niej stoimy, tym lepiej 
dla nas samych. Dlatego też postaw sobie miły bracie, siostro to Chrystusowe pytanie i daj same
mu sobie odpowiedź prawdziwą i jedyną jako ten, który Go wyznaje i Mu służy w duchu i praw
dzie. Amen.

A k t u a l i a
Niemal na każdym Zgromadzeniu Członków 

naszego Zboru słyszymy stałe narzekanie Kole
gium Kościelnego na bardzo opieszałe traktowa
nie przez wielu naszych zborowników obowiązku 
opłacanie stałej składki na utrzymanie Zboru. 
Jak wiadomo Zbór nasz boryka się z wieloma 
trudnościami natury materialnej, z wielkim tru
dem wiąże koniec z końcem, a nierzadko ma miejsce 
smutny niewątpliwie fakt, że Kolegium nie jest 
w możności wypłacania funkcjonariuszom zboro
wym ich skromnych poborów w przewidzianych 
terminach, oraz zalega z regulowaniem bieżą
cych a koniecznych wydatków. Oczywiście, że 
w' tym stanie rzeczy nie może być mowy o jakiej
kolwiek szerszej akcji Kolegium czy to jeśli cho
dzi o remont posesji zborowych, czy akcję 
samarytańską, czy też ogólna-kościelną. Jednym 
słowem życie zborowe z powodu trudności mate
rialnych raczej wegetuje, niż wykazuje pulsowanie 
pełne i zdrowe. A przecież sytuacja wyglądałaby 
nawet w naszych ,,ciężkich czasach", na które 
przy każdej okazji lubimy biadolić, zupełnie ina
czej, gdyby w szyscy nasi zborowmicy spełniali 
swój skromny wobec zboru obowiązek przez 
opłacanie stałej składki. Nie trzeba żadnego 
speciainego wysiłku, w ystarczy skromny 
czyn, byle był powszechny. Jak się dowiadu

jemy na ogólną liczbę około 2.000 pełnolet
nich członków Zboru tylko 6 0 0  opłaca składki 
a i wśród tych opłacających zdarzają się składki, 
które są wyprost śmieszne w stosunku do możności 
finansowych. Sądzimy, że prawie każdy pracujący 
członek może i pow inien opłacać składkę na rzecz 
Zboru, jesteśmy też zdania, że każdy może bez 
żadnego wysiłku i uszczerbku opłacać ją w sto
sunku 0,5% od dochodu. Przy takim wypełnie
niu obowiązku w7obec Zboru, znikną odrazu wszel
kie trudności i Kolegium Kościelne będzie w sta
nie dać ze swej pracy Zborowi znacznie wię
cej, niż może dzisiaj, a prócz tego będzie w7moż
ności przyjść ze znacznie większą pomocą Fundu
szowi Ogólnemu naszego Kościoła, a tym samym 
naszym ubogim Zborom prowincjonalnym, które 
w; obecnych warunkach nie są w możności spro
stać najbardziej skromnym swym potrzebom.

Weź więc miły zborowniku pod uwagę te 
sprawy i pomyśl, że tylko od ciebie zależy, by 
i Zbór rozwinął intensywniej swe życie i Ko
ściół sprostał swym potrzebom. Toć nam żyć 
i rozwijać się trzeba, a nietylko w7egetow'ać i na
rzekać. Pomóż swemu Zborowi, przyjdź z pomocą 
swemu Kościołowi, bo tutaj ,,nostra, res agitur" 
chodzi o naszą wspólną sprawę, o nasze wspólne 
dobro.

FRANCISZEK LINHART.

Leonard Ragaz
prorok naszych czasów

Z upoważnienia autora przełożył Ks. Dr. Emil Jelinek
(dalszy ciąg).

Ragaz pojmuje socjalizm religijnie, to zna
czy pojmuje go zgodnie ze swoją wiarą w ży
wego Boga i w7 Jego królestwo na ziemi. Z te
go punktu widzenia upatruje on w socjaliźmie 
i w komunizmie przejaw zarówno Sądu Bożego, 
jako też i obietnicy Bożej.

Socjalizm i komunizm są jego zdaniem są
dem Bożym i nad światem i nad Kościołem 
chrześcijańskim, albowiem zwiastują tę prawdę,

o której chrześcijaństwa zapomniało czy nawet 
zdradziło ją. Socjalizm więc robi to, co winnyby 
robić Kościoły chrześcijańskie, a mianowicie wy
stępuje przeciwko mamonizmowi i przeciwko an- 
tybożemu światu. Istotną wiarą swoją zawstydza 
niewierzący chrześcijański świat. Bo i czyż chrze
ścijaństwo nie powinno było głosić komunizmu? 
Oczywiście w innej postaci niż się to dzieje obec
nie w Rosji. A że się tak nie stało, możemy
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śmiało traktować rewolucję rosyjską jako narzę
dzie Boże, mające zniszczyć klątwę mamonizmu 
i własności, spoczywającą jak demon na chrze
ścijańskim Zachodzie. Socjalizm jednak związał 
prawdę z ciężkim błędem, ale właśnie w tym, 
że prawda została tu związana z błędem i fał
szem, a nawet musiała być z nimi związana, 
Ragaz widzi szczególnie surowy sąd Boży nad 
chrześcijaństwem.

Ale socjalizm jest dla Ragaza również 
i obietnicą Bożą, obietnicą, że na świecie wzbu
dzona zostanie sprawiedliwość Boża, a tym sa
mym i sprawa Chrystusowa. Socjalizm wstrząs
nął wszystkimi stosunkami na świecie i dzięki 
temu stał się objawieniem żywego Boga; obja
wił on Boga jako ciągłą rewolucję świata, Bóg 
jest tam, gdzie szuka się sprawiedliwości, gdzie 
walczy się z mamonizmem, gdzie dąży się do 
nowego świata. Bóg może być wśród rosyjskich 
komunistów i wśród .wolnomyślicieli, — powiada 
Ragaz — a może nie być wśród wierzących 
chrześcijan. Bóg może być, i w samej rzeczy 
chętnie przebywa tam, gdzie nie ma żadnej religii,. 
a nie musi być, i niechętnie przebywa tam, gdzie 
jest dużo religijności. Antyreligijny i antychrze- 
ścijański ruch rosyjski nie jest zdaniem Ragaza 
właściwie wojną przeciwko Bogu i Chrystusowi, 
ale przeciwko religii.

Za socjalistycznymi ideałami Ragaz widzi 
fundamentalne prawdy królestwa Bożego, i z te
go punktu widzenia patrzy również na socjali
styczny materializm i na socjalistyczną walkę kla
sową. Materializm socjalistyczny jest zdaniem je
go reakcją przeciwko fałszywie pojętemu chrze
ścijańskiemu spirytualizmowi, a więc jest całko
wicie usprawiedliwiony, ba nawet konieczny. Wy
raża on prawdę, że materia posiada boskie prawo, 
że duch musi wstąpić do materii i w niej się 
urzeczywistnić. Zdaniem Ragaza jest to sens bi
blijnej nauki o wcieleniu się Słowa. Biblia — 
powiada Ragaz — głosi ,,święty materializm". 
Również socjalistyczna walka klasowa może być 
pojmowana zgodnie z królestwem Bożym. Z pew
nego punktu widzenia dzieje ludzkości są w samej 
rzeczy dziejami walki klasowej. Pogląd ten zo
stał nawet wyrażony w biblii. Jeśli chodzi o natu
ralne stosunki ludzkie, to nawet według biblii 
w dziejach panuje egoizm, pycha, siła, gwałt 
i ucisk; bardzo jest możliwe, że właśnie klasa 
uciskanych została powołana do stworzenia nowe
go świata, i w tym celu prowadzi decydującą 
walkę. W każdym razie jest to zgodne z podsta
wowymi poglądami Starego i Nowego Testamen
tu.

Oczywiście Ragaz widzi i w socjalizmie wiel
kie braki. Zdaniem jego i w socjalizmie znajduje 
swój wyraz egoistyczne i materialistyczne nasta
wienie, przejawia się w nim brutalny i zgoła nie- 
socjalistyczny sposób walki; brak mu prawdziwie 
socjalistycznego nastawienia i życia, a idealna 
prawda łączy się w nim z teoretycznymi i prak
tycznymi potęgami, które nie tylko nie mogą two

rzyć jego fundamentów, ale pozostają z nim w 
rażącej i zasadniczej sprzeczności. Mimo jednak 
wszystkich braków i niedomagać socjalizmu Ra
gaz przyłączył się do niego. Do partii socja- 
listyczno-demokratycznej wstąpił nie dlatego, iżby 
.się zgadzał ze wszystkimi szczegółami polityczne
go programu tej partii. Przyznanie się do socja
lizmu nie było dlań krokiem politycznym, ale 
było to raczej przyznanie się do Boga i do Jego 
królestwa, było to więc naśladowanie Chrystusa, 
albowiem sprawa socjalistyczna jest usprawiedli
wiona nawet przed Bogiem, ba, jeśli ją tylko 
dobrze zrozumieć, to jest ona również sprawą 
Chrystusową. Socjalizm jest dla Ragaza popro- 
stu istotną częścią składową ewangelii. W ewan
gelii i w całej biblii w ogóle są zawarte zasady 
takiego ustroju świata, który od wieków potępia 
to, co przejawia się w kapitalizmie. Wiara w ży
wego Boga, wieść o synostwie i braterstwie Bo
żym, o wzajemnej odpowiedzialności, o miłości 
i oddaniu, cały ten Boży świat od wieków potę
pia mamonizm i egoizm, wyzysk i niewolnictwo 
człowieka pracy.

Zdaniem Ragaza socjalizm obejmuje w so
bie podstawową prawdę królestwa Bożego, so
cjalizm wieczny, biblijny, urzeczywistniający się 
w konkretnych formach, w politycznych partiach, 
szczególnie zaś w socjalnej demokracji, jeno, że 
te polityczne formy socjalizmu uległy takiemu 
samemu rozwojowi jak i królestwo Boże, które 
przeistoczyło się w religię, i w kościelne chrze
ścijaństwo. Podobnie socjalna demokracja stała 
się z królestwa Bożego religią i kościołem. Partia 
ta zatraciła świadomość ostatecznych celów socja
listycznych, do urzeczywistnienia których została 
powołana; miała być tylko środkiem, ale stała 
się celem dla siebie samej. Aby „ratować" socja
lizm zdradzała go na początku wojny światowej 
i później, byleby tylko ocalić swą organizację.
I tak partia ta zdradziła Boga dla świata zupeł
nie tak samo, jak to zrobił Kościół. Przyczyną 
tego był brak wiary w potęgę i moc socjalizmu. 
Socjalizm „zeświecczał" tak samo jak kościół, 
postradał moc przezwyciężającą świat. Wiarę je
go zastąpiła kalkulacja, osobistą obronę prawdy— 
organizacja. Podobnie jak kościołowi nie chodzi 
mu o stworzenie związku przeświadczonych i zde
cydowanych ludzi, ale pozyskanie dla siebie sze
rokich mas. Silną wiarę i męstwo uważa za nie
dorzeczne marzenia, ale sam wierzy zabobonnie 
w „ewolucje"; podobnie jak Kościół „uświęca" 
dane stosunki a niezadowolnych z takiego stanu 
rzeczy odsyła do nieba. .Socjalizm tęskni za wła
dzą, zupełnie nie troszcząc się o to, w jaki spo
sób ją zdobędzie i do czego ją użyje. 1 w nim 
przejawia się jezuityzm ze swą złotą zasadą, że 
służba w dobrej sprawie uświęca złe środki. 
W ten sposób socjalna demokracja staje się ko
ściołem. Przejawiają się w niej wszystkie cha
rakterystyczne cechy Kościoła: organizacja, któ
rej przypisuje się wartość i prawo do nieomyl
ności, kapłani, dogmaty, święte księgi, wyznanie

19



ROK XII J E D N O T A Nr. 3

wiary i jego komentatorowie, teolodzy i uczeni 
w Piśmie, ba nawet heretycy i ich sędziowie. 
Nieraz dziwić się trzeba — powiada Ragaz — ana
logii zachodzącej w dziejach przeistaczania się 
chrześcijaństwa i socjalizmu w Kościół, tak da
lece bowiem oba te Kościoły są do siebie po
dobne.

Podobnie jak w chrześcijaństwie prawowier- 
ność, tak w socjalizmie teoria stała się sprawą 
główną. A że nie każdy potrafi wniknąć do 
tajników socjalistycznej „nauki", masy zostają uza
leżnione od wodzów, i tak powstają dwa różne 
stany: kleryków i laików. Masy odzwyczajają się 
stopniowo od samodzielnego myślenia, które po
zostawiają teologom i uczonym w Piśmie. Rządy

teorii wywołują zupełnie identyczny skutek jak 
w chrześcijaństwie: teoria jest sprawą główną, 
socjalistyczna praktyka — sprawą podrzędną. Są 
to charakterystyczne objawy każdego ekklezjazmu. 
Tak jak religijny Kościół nie cierpi wolnej wia
ry i przy każdej sposobności odwołuje się do 
uświęconej autorytetem nauki, tak samo zupeł
nie postępuje i Kościół socjalistyczny: dający 
mu się we znaki brak żywej i wolnej wiary za
spakaja „wiedzą". Nawet przyczyna, że socja
lizm z królestwa Bożego stał się religią, jest ta 
sama co i w chrześcijaństwie, a jest nią utra
ta ducha, ubytek wiary, oddalenie od Boga.

(c. d. n.).

CZESŁAW LECHICKI.

„Institutio“ Kalwina i jej znaczenie
(w 400-lecie I wydania)

(Ciąg

Nauka Kalwina o łasce w zasadniczych 
punktach wszędzie pokrywa się z doktryną Augu
styna, którego katolicyzm nazwał wprawdzie do
ctor gratiae, ale go w praktyce znacznie zmodyfi
kował w duchu semipelagiańskim, głosząc zba
wienie przez uczynki.

Termin „łaska" wprowadził ap. Paweł do 
swej teorii, a raczej ekonomii zbawienia, okre
ślając tym słowem pomoc nadprzyrodzoną, dar 
wewnętrzny, otrzymywany dla zasług Chrystu
sowych. Właściwym jednak autorem nauki o łasce 
i przeznaczeniu był Augustyn, który ją sformu
łował i rozwinął w sporze antropologicznym z 
Pelagiuszem i Kasjanem.

Nie tu miejsce na wykład dotyczący nauki 
Augustyna. Wystarczy podkreślić jej styczne z 
poglądem Kalwina.

Źródłem zła w człowieku jest grzech po
wszechny. Polega on na pożądliwości cielesnej, 
względnie namiętności, przez którą natura ludzka 
została trwale i integralnie zepsuta, tracąc wolną 
wolę; — jak Augustyn ostrożnie i połowicznie 
twierdzi — osłabiając wolę. Namiętność owa 
pozostaje również w ochrzczonych, ze „starym 
Adamem" walczymy całe życie. Sam z siebie 
człowiek do niczego dobrego nie jest zdolny. 
Zło jest rzeczą natury, dobro skutkiem łaski. 
Człowiek odpowiada za zło, ale nie może sobie 
zasłużyć na dobro. Bez łaski nie można dobra 
czynić, a na łaskę niepodobna zasłużyć, ani ją 
sobie żadną modlitwą wyprosić.

Cała ludzkość od Adama jako massa damnata 
przeznaczona została na potępienie. Bóg wybrał 
jednak, dla okazania swego miłosierdzia, z tej

dalszy).

masy zatraconych mniejszą część i zbawi ją za 
darmo (gratis, stąd gratia znaczy łaska). Cały 
rodzaj ludzki, mówi Augustyn, byłby sprawiedli
wie ukarany potępieniem wiecznym, gdyby Stwór
ca nietylko sprawiedliwy, lecz także miłosierny, 
przez łaskę szczególną nie wybrał z pośród niego 
naczyń swej chwały i w nich nie uwielbiał sie
bie.

Tej łasce (pobudzającej, wspierającej i łasce 
wytrwania do końca), udzielonej nie według za
sług, czyli zupełnie niezależnie od postępowa
nia ludzkiego, w stanie natury upadłej nigdy nie 
ma sprzeciwu, ona jest zawsze najskuteczniejsza 
i nie pomaga, lecz faktycznie zbawia. Bóg chce 
zbawić niektórych, bo Mu się tak podoba. Reszta 
będzie przeznaczona na potępienie, ad aeternam 
mortem.

Człowiek działa zawsze z konieczności pod 
wpływem bądź namiętności, bądź łaski. Wobec 
tej drugiej wola zachowuje się biernie i idzie 
za jej wskazaniami bez oporu. Według tego, co 
nam się podoba, koniecznie działamy, powiada 
Augustyn; po grzechu utraciliśmy wolną wolę 
w rzeczach do zbawienia potrzebnych.

Na tę konkluzję Rzym nigdy się zgodzić 
nie chciał i do dziś dnia twardo obstaje przy 
dogmacie wolnej woli, mimo, że najtężsi filozo
fowie od Hobbesa do Schopenhauera wykazali 
jej ułudę, a przygniatająca większość psycholo
gów współczesnych opowiada się za determiniz- 
mem. Nasze postanowienia są tak samo wyzna
czone naturą człowieka i wpływami z zewnątrz, 
jak wszelkie inne zjawiska przyrodnicze. Całe 
postępowanie danego osobnika jest wypadkową
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jego temperamentu, jego wrodzonych tendencyj 
nerwowo-biologicznych, działania gruczołów do- 
krewnych i nastawienia psychicznego jednostki.

Teza Kalwina, że człowiek od urodzenia 
przeznaczony jest na zbawienie, lub potępienie, 
ma więc pełne uzasadnienie w fakcie naszej wro
dzonej inklinacji. Bóg tworząc nas, jako wynik 
wpływów przede wszystkim dziedziczności, prze
widywał naszą naturę i dając nam ją, odrazu 
nas predystynował do życia dobrego, bądź złego. 
Im lepiej i dłużej obserwujemy bliźnich, tym 
mocniej utrwalamy się w determiniźmie. Jeżeli 
kiedykolwiek nie przewidzieliśmy czyjegoś posta
nowienia, to jedynie z powodu niedostatecznej 
znajomości jego natury, okoliczności jego życia 
i oddziaływujących nań pobudek i motywów. 
Tak nam mówi codzienne doświadczenie.

Wszystko, co wiedza współczesna zdobyła 
najcenniejszego, możnaby przytoczyć na poparcie 
nauki Kalwina o predestynacji.

Bóg daje łaskę w nie jednakiej mierze: 
Augustyn głosił ściśle to samo i można o Kal
winie powtórzyć, co pewien teolog katolicki za
stosował do Augustyna, że mianowicie bezwzględ
na predestynacja jest centralną myślą nauki je
go o łasce, owszem, faktycznym jądrem całego 
jego światopoglądu. Stosem ona pacierzowym do
gmatyki kalwińskiej.

Bóg daje łaskę w nie jednakowej mierze: 
tym, którzy będą zbawieni, zapewnia łaskę wy
trwania aż do końca. Innym jej odmawia.

Zagadnienie współudziału w łasce, potrzeb
nej do zbawienia, sprowadza się do rozstrzygnię
cia pytania: kto jest sprawcą zbawienia? Wszech
moc Boża, czy wola ludzka? Od kogo to wła
ściwie zależy?

Kalwin odpowiada bez wahania, że od Bo
ga i w ten sposób ratuje wszechmoc, bez której 
Stwórca nie byłby Panem wszechrzeczy. Augu
styn przez jedną więcej niekonsekwencję swojej 
teologii i filozofii bytu, twierdzi, że Bóg mógł 
nas stworzyć bez nas, ale nie potrafi nas zbawić 
bez nas. Człowiek będzie niekiedy ukarany bez 
winy, ale nigdy bez powodu.

Dla Augustyna nie było godnych łaski: wy
kluczał jakiekolwiek czynne współdziałanie woli 
z łaską, jako pomniejszanie wszechmocy Bożej. 
Z drugiej jednak strony żądał dobrych uczyn

ków jako nieodzownego i koniecznego uzupeł
nienia wiary. Nie rozróżniał wszakże dość mię
dzy łaską poświęcającą, jako życiem Bożym u 
człowieka, a łaską uczynkową, jako działaniem 
Bożym w człowieku. Subtelność to zresztą dia- 
lektyki scholastycznej.

Kalwin głosi suwerenność absolutną łaski 
Bożej. Wszelkie stworzenie jest tylko środkiem 
boskiego samowyniesienia, podnóżkiem chwały 
Pańskiej. Predestynacja poczęła się z wolnej de
cyzji Bożej, na którą człowiek nie ma najmniej
szego wpływu. Potępiony upada z woli Bożej, 
ale grzeszy z własnej winy. Wybrany i przezna
czony do zbawienia jest dobrym nie z siebie, 
lecz z łaski Bożej, nie on działa, lecz Boska in
terwencja w nim się przejawia i przemawia.

Bóg działa w nich — słowa Augustyna — bo 
ich uczynił naczyniami miłosierdzia, wybierając 
ich przed utworzeniem świata przez wybór łaski, 
bez przewidzenia ich zasług. Identyczne jest sta
nowisko Kalwina. Powodem wybrania i odrzuce
nia nie jest nic innego, tylko wola Boża. Przy
czyną predestynacji — dobroć Boga, reprobacji— 
gniew Boży, słuszny i sprawiedliwy. Przez wy
branie mający być zbawiony zostaje kierowany 
nieomylnie do celu ostatecznego, t.j. do nieba 
i oddzielony ód mającego iść na potępienie grze
sznika.

Kalwin posunął się dalej od Augustyna w 
przyjęciu pozytywnego odrzucenia, tj. przezna
czenia kogoś do piekła przed przewidzeniem czy
jegoś upadku. Ważny to błąd systemu kalwim 
skiego, choć raczej formalny, niż materialny, bo 
w gruncie rzeczy los potępionych nie dzieje się 
wbrew odwiecznym wyrokom Bożym, bez któ
rych włos z głowy człowiekowi nie spadnie. Le
żało widocznie w planie Bożym, aby większość 
ludzi nie weszła do stanu szczęśliwości i o to 
się spierać ze Stwórcą nie wypada i do niczego 
zresztą nie prowadzi.

Nasuwa się teraz nieodparcie pytanie, czy 
fa fatalistycznie pesymistyczna nauka augustyn- 
sko-kalwińska ma oparcie dostateczne w Piśmie 
św.? Czy nie jest przypadkiem koncepcją ludzką? 
Tym bardziej, że wywołała ona tak silną i po 
większej części zwycięską opozycję w dziejach 
Kościoła.

(C. d. n.)

Wiadomości z kościoła i o kościele
Z ŻYCIA ZBORU WARSZAWSKIEGO.

We wtorek dnia 26 stycznia r. b. odbyło się 
w naszym Zborze kwartalne Ogólne Zgromadze
nie Członków Zboru, którego porządek dzienny 
po za wysłuchaniem sprawozdania za kwartał 
ubiegły przewidywał rozpatrzenie i przyjęcie pro
jektów budżetu funduszu ogólnego Zboru oraz

budżetu zborowych instytucji dobroczynnych t.j. 
domu sierot oraz starców i kalek, wreszcie wy
bory 3 członków Komisji Rewizyjnej. Niestety 
silne mrozy i szalejąca epidemia grypy wpłynę
ły ujemnie na ilość uczestników Zgromadzenia 
i z natury raczej na przebieg samego Zgroma
dzenia. Sprawozdanie za kwartał ubiegły oma
wiając normalny tok życia zborowego i podaj ąc
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zwykłe dane cyfrowe i statystyczne podkreśliło 
specjalnie jako moment bardzo dodatni dla ży
cia zborowego dojście do skutku i bardzo po
myślny przebieg pierwszego koncertu muzyki ko
ścielnej, jaki miał miejsce w naszym kościele 
w końcu listopada ub. r. Koncert ten, jak już 
informowaliśmy czytelników Jednoty, stał na 
bardzo wysokim poziomie artystycznym, zapeł
nił nasz kościół do ostatniego miejsca, oraz 
przyniósł przeszło 900 zł. czystego zysku, która 
to kwota zasiliła fundusze naszych instytucji do
broczynnych.

Przy rozpatrywaniu projektów budżetów tak 
funduszu ogólnego jak i instytucji dobroczyn
nych podkreślono realność przewidywanych po
zycji dochodowych i wyrażano nadzieję, że 
budżet ten będzie całkowicie wykonany i nie 
obciąży zboru nieprzewidzianym deficytem. Przy
jęto z zadowoleniem do wiadomości starania za
rządu instytucji dobroczynnych, zmierzających do 
uzyskania od Zarządu Miejskiego kwot na 
utrzymanie sierot i półsierot, będących w na
szym przytułku, które to kwoty usuną całkowicie 
obawę deficytu przy ustalaniu w końcu roku 
faktycznych dochodów i wydatków tych insty
tucji.

Ponieważ w r. b. należy przystąpić do grun
townych remontów naszego kościoła i t. zw. pa
łacu Działyńskich, przeto Zgromadzenie nietylko 
zgodziło się upoważnić Kolegium Kościelne do 
zaciągnięcia na ten cel pożyczki do wysokości 
10.000 zł., ale nawet kwotę tę podwyższyło o 
50 proc., wyrażając przekonanie, że remonty te 
są konieczne i że Kolegium Kościelne musi mieć 
w razie potrzeby możność uzyskania potrzebnych 
funduszów.

Po wyczerpaniu porządku, dziennego Ks. 
Zaunar poinformował zebranych, że poczynił sta
rania w celu zorganizowania drugiego koncertu 
muzyki kościelnej w naszym kościele na niedzielę 
Palmową r. b. i że prowadzi rozmowy z przed
stawicielami świata muzycznego w tym kierunku. 
Mamy nadzieję, że i ten koncert przyniesie w 
wyniku ogólne zadowolenie słuchaczów, a znaj
dzie -chętne poparcie u zborowników, a tym sa
mym zasili wydatnie fundusze naszego sierociń
ca.

W sobotę dnia 23 ub. m. odbyła się w sali 
Warszawskiego Tow. Łyżwiarskiego w Warsza
wie przy ul. Szopena wieczornica taneczna, urzą
dzona staraniem Komisji Dochodów Niestałych 
przy naszym Zborze na rzecz naszego sierocińca 
zborowego. Wieczornica ta zgromadziła liczny 
zastęp naszych zborowników oraz zaproszonych 
przez nich gości i odbyła się w miłym nastroju. 
Jak się dowiadujemy, czysty zysk z tej imprezy 
wynosi około 500 zł. Należy podkreślić z całym 
uznaniem chętną i ofiarną pracę pań — członkiń 
Komisji, a szczególnie pp. Lenartowiczowej, se- 
niorowej Skierskiej, pastorowej Zaunarowej, Bret-

schowej, Eellerowej, mcc. Silbersteinowej i Po- 
śpiechowej, które nie szczędziły ani czasu, ani 
pracy, by wieczornica dała zadowolenie przyby
łym na nią gościom, oraz przyniosła dochód na 
cel niewątpliwie piękny i pożyteczny. Mamy na
dzieję, że i przyszłe imprezy Komisji będą uwień
czone podobnie dodatnim wynikiem.

STAN PRASY KOŚCIELNEJ EWANGELIC
KIEJ W POLSCE:

Stan prasy polsko-ewangelickiej w dniu 1 
stycznia r. b. przedstawia się jak następuje: w 
zborach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wy
chodzą 4 tygodniki, 3 dwutygodniki,* 4 miesięcz
niki, 1 dwumiesięcznik, nadto pisemko ,,Ebene- 
zer" zakładów opiekuńczo-wychowawczych w 
Dzięgielowie na Śląsku. Wydawnictwem nauko
wym jest ,,Rocznik Teologiczny", wydawany 
przez wydział Teologii ewangelickiej Uniwersy
tetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

. Kościół nasz wydaje jeden dwutygodnik 
,,Jednotę" (do tego czasu miesięcznik), Jednota 
Wileńska Ew.-Ref. wydaje kwartalnik p. t. ,,Szla
kiem Reformacji". Metodyści wydają dwa mie
sięczniki oraz kwartalnik Szkół Niedzielnych. Or
ganem ,,Związku Słowiańskich zborów ewange
licznych w Polsce" jest ,,Ewangeliczny Chrze- 
śćjanin", a staraniem Misji Traktatowej Spo
łeczności Chrześcijańskiej (więcborskiej) w War
szawie wychodzi tygodnik ,,Ku światłu" Ew.- 
Pol.

WĘGRY:
Jak wiadomo ewangelicyzm na Węgrzech 

ilościowo słabszy od rzymskiego-katolicyzmu w 
tym kraju, odgrywa jednak rolę bardzo wybitną 
w całokształcie życia kulturalnego, społecznego 
i politycznego. *Na 9.000.000 ludności liczą Wę
gry w swych obecnych granicach 2.500.000 ewan
gelików, a w tym 1.800.000 ew.-reformowanych, 
zgrupowanych w 1.300 zborach, oraz 500.000 ew. 
augsburskich, posiadających 400 zborów. Naj
sławniejsze nazwiska węgierskich uczonych, muzy
ków, pisarzów i poetów to nazwiska rodzin ewan
gelickich. Wśród znanych w dobie obecnej pi
sarzy nie można wprost znaleźć katolików. Zwy
cięstwo nad panowaniem komunistów Beli-Kuh- 
na odnieśli Węgrzy pod wodzą dzisiejszego re
genta Węgier, admirała Mikołaja Horthy, ew.- 
reformowanego. Nazwisko ew.-ref. rodu węgier
skiego Bethlen mówi samo za siebie. Zmarły 
niedawno premier węgierski Juliusz Górnbószbył 
ew.-augsburskim, obecny zaś premier Daranyi jest 
ew.-reformowanym, a prócz niego ewangelikami 
są minister komunikacji Lazarus, skarbu — Fa- 
binyi i inni. A nie są to bynajmniej ewangelicy 
z imienia tylko. Rodzina Bethlen jest ew.-ref. od 
wieku XVI i każdy zna jej zasługi dla Kościoła. 
Premier Daranyi jest seniorem największej aka
demickiej organizacji ewangelickiej pod nazwą 
tak Ęypowo kalwińską: ,,Soli Deo gloria" i to
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seniorem czynnym bezpośrednio, i serdecznie. 
Ewangelicyzm węgierski przykładał i przykłada 
ogromne znaczenie do nauczania i oświaty, on to 
stworzył rzec można szkolnictwo węgierskie, a jak 
tę sprawę pojmuje jeszcze dzisiaj o tym świad
czą i jakżeż wymownie imponujące dane cyfro
we. Tak więc mimo olbrzymich strat, jakie mu 
przyniosła w swym wyniku wojna, mimo kryzy
su Kościół Ew.-Reformowany Węgierski utrzy
muje 19 pełnych gimnazjów męskich i 4 żeń
skie, 7 seminariów nauczycielskich, 15 gimnazjów 
małych. W szkołach tych pobiera naukę 25.000 
młodzieży. Prócz tego kształci swych teologów w 
3 akademiach: w Budapeszcie, Saros Patak i Pa
po, oraz na wydziale teologicznym w Debrece- 
nie, n a ‘którym to wydziale jest obecnie 160 stu
dentów. Utrzymuje dalej własną akademię praw
ną w Kecskemet, a co może najważniejsze łoży 
na utrzymanie obszernej, bo 1.500 liczącej sieci 
szkół powszechnych w całym kraju.

Niemniej imponująco przedstawia się praca 
na tym polu Kościoła Ew.-Augsburskiego, który 
utrzymuje 7 gimnazjów męskich i 3 żeńskich, 
3 seminaria nauczycielskie, 1 małe gimnazjum 
i około 500 szkół powszechnych. Wreszcie posia
da własny wydział teologiczny w Sopron i aka
demia prawna w Miskolc.

W świetle tych cyfr możemy powiedzieć, że 
ewangelicyzm węgierski w obydwu jego wyzna
niach, które nawiasem mówiąc utrzymują stosun
ki prawdziwie bratnie, jest niezwykle żywotny, 
a tym samym twórczy. Niewątpliwie też możemy 
go postawić w jednym szeregu z protenstantyz- 
mem szwedzkim czy duńskim, francuskim czy 
szwajcarskim i widzieć w nim piękny i przeko
nywujący dowód, czym jest ewangelicyzm serca 
i życia, wiary i czynu według Jezusa Chrystusa.

CZECHOSŁOWACJA:

Dnia 19 stycznia r. b. zakończył życie wy
bitny działacz Kościoła Czeskobraterskiego-ewan- 
gelickiego i profesor historii kościelnej na wy
dziale teologii ewangelickiej im. Jana Husa w 
Pradze Ks. Dr. Ferdynand Hrejsa. Zmarły w 
okresie panowania Habsburgów był Siiperinten- 
dentem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
Czechach, po uzyskaniu zaś niepodległości przez 
Czechosłowację stał się jednym z najwybitniej
szych twórców Kościoła Ewangelickiego Czesko- 
braterskiego, który zespolił w jedną organiczną 
całość kościelną dwa oddzielne przedtym wyzna
nia ewangelicko-augsburskie i ewangelicko-re
formowane, a to na podstawie ideologii czeskie
go husytyzmu. Ks. Dr. F. Hrejsa w tym Ko
ściele piastował obok Seniora Soućka urząd Kon- 
seniora. Wybitny znawca dziejów reformacji cze
skiej, umiał uwypuklić w swych wykładach jej 
charakterystyczne cechy, a w całym szeregu swych 
prac, wśród których naczelne miejsce zajmuje 
Konfesja Czeska, charakteryzuje znaczenie cze
skiego husytyzmu dla reformacji ogólnej. Pomi

mo podeszłego wieku był człowiekiem pogodne
go usposobienia, pełnym dobroci, spokojnym 
i zrównoważonym. Śmierć jego jest niewątpli
wie wielką stratą dla Kościoła Czeskobraterskie- 
go-

Kościół ewangelicki Czeskobraterski w Cze
chach poniósł ciężką stratę przez śmierć Dr. Jana 
Herbena, wybitnego dziennikarza, pisarza, dzia
łacza na niwie państwowej, politycznej, społecz
nej i kościelnej. Dr. Jan Herben był autorem 
wniosku w Zgromadzeniu Narodowym Republiki 
Czechosłowackiej o powołanie do życia wydziału 
teologii ewangelickiej na uniwersytecie w Pradze, 
proponując nadanie jej nazwy: ,,Fakultet im. Ja
na Husa". Jak wiadomo w wyniku tej inicjatywy 
wydział ten powstał i rozwija się bardzo dobrze. 
Dr. Jan Herben był członkiem honorowym ,,Ko- 
stnickiej Jednoty" i Akademickiego Związku Stu
dentów Chrześcijan ,,Jeronym" w Pradze.

Dnia 27 grudnia 1936 r. zmarła w miejsco
wości Stara Tura na Słowacczyźnie wybitna 
i znana powieściopisarka słowacka Krystyna 
Royówna. Była to kobieta pełna wiary, nadzwy
czajnie uzdolniona, a jednocześnie niestrudzona 
bojowniczka prawdy, opartej na ewangelii Chry
stusowej. Z domu swych rodziców, — była córką 
ewangelickiego księdza — wyniosła te dary wiary 
i czystości serca, których świadkiem żywym 
i wiernym była przez całe swoje życie. Obda
rzona talentem pisarskim, poświęca się pracy 
szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Jej powie
ści, a wśród nich powieść ,,Bez Boga na świę
cie" są powszechnie znane. Z innych dzieł Ro- 
yówny zasługują na uwagę: ,,Za przekonanie", 
,,Moc światła", ,.Szczęście", ,;Za światłem i ze 
światłem", powieść będąca autobiografią autor
ki, i wrielu innych.

CZY APOSTOŁ PIOTR BYŁ W  RZYMIE?
Pytanie to interesowało zawsze badaczy dzie

jów Kościoła Chrześcijańskiego, a Kościół Rzym
sko-Katolicki odpowiadał na nie zawsze w spo
sób kategoryczny i oczywiście twierdzący. Boć 
na tym twierdzeniu opiera się jego dogmat o 
sukcesji Piotrowej w odniesieniu do papieża. 
Tymczasem fakty podają tę tezę w wątpliwość, 
a zdaje się nawet jej przeczą. Oto prof. dr. 
Heussi z Jeny (autor słynnego i znanego w ko
łach teologicznych Compendium Historii Ko
ścielnej) badacz wielkiej miary i powszechnie 
uznanego autorytetu wydał niedawno dzieło pod 
tytułem: ,,Czy Piotr był w Rzymie?".

W dziele tym autor poddaje sumiennej kry
tyce wszystkie dostępne w tym względzie źródła 
literackie, zaznaczając na wstępie, że chodzi mu 
o kwestię czysto naukową, z którą nie chce łą
czyć jakichkolwiek momentów wyznaniowych czy 
polemicznych. W wyniku tych badań autor stwier
dza, że odpowiedź na jego pytanie w świetle ba
dań wypada stanowczo niekorzystnie dla papie
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stwa, a odpowiedź jego brzmi: Apostoł Piotr 
nigdy w Rzymie nie bvł; a kopuła bazyliki pod 
wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła w Rzy
mie, malowana przez Michała Anioła, wznosi 
się nie nad grobem tego ucznia Jezusa Chrystusa. 
Ciekawe co odpowiedzą na to zainteresowane ko
ła rzymsko-katolickie, czy będą sądziły, jak to 
się często zdarza, że milczenie albo gołosłowne 
potępienie autora będzie wystarczającą i przeko
nywującą odpowiedzią? Prawdopodobnie zastosu
ją zasadę dla siebie jedynie miarodajną: ,,Roma 
locuta, causa finita", wygodną niewątpliwie, ale 
tylko wobec tych, którzy nie umieją czy nie chcą 
zdobyć się na przekonanie osobiste i oparte na 
faktach, a wolą wygodnie czy bezmyślnie zwalać 
trud myślenia i odpowiedzialność na innych.

RUMUNIA:
Cała. prasa codzienna zamieściła niedawno 

wiadomość o aresztowaniu w Rumunii pewnego 
oszusta, który wyzyskując ciemnotę wieśniaków, 
sprzedawał im ,,miejsca w raju". Oszust ten 
miał przy sobie dokładny plan raju i pobierał 
za miejsce od 1.000 do 10.000 lei rumuńskich

za miejsce, zależnie od jakości. Oszustem tym 
był niejaki mnich Anton. W związku z tą wia
domością, podaną przez P.A.T. wypowiada ,,Piel
grzym Polski" organ Kościoła Metodystów w 
Polsce następującą zupełnie słuszną uwagę: ,,Na
sza prasa podając tę wiadomość zaopatrzyła ją 
nagłówkiem: ,,Arcyoszust sprzedawał bilety do 
raju". A więc arcyoszust żerował na ,,ciemnocie 
religijnej" wieśniaków. Szkoda jednak, że P.A.T. 
umie dostrzec takie fakty w Rumunii, kiedy ,,ar- 
cyoszustem" jest mnich prawosławny. Natomiast 
przechodzą one dla niego jak i dla całej naszej 
prasy niepostrzeżenie, kiedy się zdarzają w Pol
sce. Niedawno oglądaliśmy ,,bilety do nieba", 
sprzedawane na jednym z odpustów w okolicy 
Warszawy naszemu ludowi. Były nawet trzy kla
sy, jak przystało na klasy kolejowe, a cena bi
letu zależała oczywiście od ,,klasy". Na odwrocie 
zaś ,,biletu" była wydrukowana modlitewka do 
N. M. Panny. Jak też nazwie taki zbożny pro
ceder nasza prasa? Czy jest to ,,arcyoszustwo" 
czy tylko ,,obiaw szczerej pobożności naszego lu
du katolickiego, przywiązanego do wiary oj
ców ,,?".

WYDAWNICTWA:
Ukazał się w druku nowy drugi tom zbio

ru kazań, napisanych i wydanych przez wybit
nego, współczesnego kaznodzieję, Ks. Seniora E. 
Wendego, proboszcza Zboru Ew.-Augsb. w Ka
liszu, pod tytułem ,,Lux ex tenebris". Tom ten 
jest dalszym ciągiem zbioru kazań, jaki się uka
zał przed kilku laty pod tytułem: ,,Sursum Cor- 
da". Nowy tom zawiera 31 kazań na wolne tek
sty i na różne niedziele, a otwiera go przed
mowa pióra Ks. Dyrektora A. Rondthalera. Wi
tamy serdecznie ten nowy zbiór, niewątpliwie bar
dzo pożyteczny, wysoko postawiony tak pod 
względem głębi wiary, z jakiej powstał, jak i my
śli, którą wyraża, jak wreszcie i formy języka, 
którym się autor posługuje. Jednocześnie życzy
my z całego serca autorowi, aby ,,Lux ex tene
bris" znalazł w kołach ewangelickich równie miłe 
i gorące przyjęcie, jak to miało miejsce w sto
sunku do ,,Sursum Corda". Książka jest do na
bycia w księgarniach ewangelickich w cenie zł. 5.

POLSKI KESWICK:
Dowiadujemy się od Ks. Dr. Martina Pri- 

ce, honorowego sekretarza Zjednoczenia Chrześć- 
jan Ewangelickich w Polsce, że podobnie jak w 
latach ubiegłych, tak też i w roku bieżącym w 
miesiącu maju organizuje Zjednoczenie z pomocą 
Bożą Zjazdy dla pogłębienia życia duchowego, 
wzorowane na zjazdach Keswick w Anglii. Za
rząd Keswicku przysyła na nasze zjazdy w roku

bieżącym 3 swych wybitnych przedstawicieli, któ
rzy będą nam służyli Słowem Bożym. Podczas 
gdy wiatach ubiegłych zjazdy takie miały miej
sce jedynie w Warszawie, odbędą się one tym 
razem również w Cieszynie, Lodzi i Lwowie we
dług następującego programu, ustalonego na po
siedzeniu Komitetu Zjednoczenia: od 15 do 18 
maja w Cieszynie, od 19 do 21 maja w War
szawie, od 22 do 24 maja w Łodzi oraz od 25 
do 27 maja we Lwowie.

Zjazd w Warszawie będzie się odbywał jak 
i poprzednie w naszym Kościele na Lesznie, go
dziny zaś modlitewne w naszej sali zborowej.

Szczegółowy program Zjazdu będzie poda
ny we właściwym czasie do wiadomości ogólnej.

Komunikując już teraz o Zjeździe majowym 
prosimy wszystkich o modlitwy przyczynne, by 
Zjazd tegoroczny stał się dla jego uczestników 
i dla wszystkich wierzących prawdziwym błogo
sławieństwem Bożym w ich wierze i życiu.

ODPOWIEDZI REDAKCJI:
Ks. Józef Pośpiszył w Łucku:

Dziękujemy serdecznie za miłe słowa uznania 
i chęć pomocy w naszej pracy. Wiadomości z wa
szego Zboru chętnie zamieścimy. Notatkę o śmier
ci ś. p. prof. Ks. Dr. F. Hrejsy zamieszczamy 
w wiadomościach kościelnych. Serdeczne pozdro
wienia i życzenia błogosławieństwa Bożego w 
pracy.

Administracja „JEDNOTY“ uprasza Szan. Prenumeratorów 
i Czytelników o w p ł a c e n i e  z a l e g ł e j  p r e n u m e r a t y .
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P o l e c a m y
najpopularniejsze w stolicy
ZAKŁADY GASTRONOMICZNE

„POD BUKIETEM
Centrala, M arszałkowska 1 14

B A R  i H A N D E L  WI N
Tel. 6 .67-52

R E S T A U R A C J A ,
Tel. 6.67-51

FILIA l-a
M arszałkow ska 90

B A R
i R E S T A U R A C J A

Tel. 9.88-75

FILIA ll-a 
Nowy Św ia ł 5

BAR i RESTU R A C JA
z dancingiem towarzysk. 

Tel. 9 .88.71

ALABASTRY ARTYSTYCZNE
W Y R O B U  KS. CZARTORYSKICH 

W ŻURAWNIE

W. L O B E R
MARSZAŁKOWSKA 117

(SKLEP W PODWÓRZU)

MAGAZYN POŚCIELOWY
B ie l i z n a  d a m s k a  i p o ś c i e l o w a 
P o d u s z k i  K a n a p o w e

A. Meissner i S-ka
W a r s z a w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  5 6 .  T e l .  8 * 3 9 - 0 2 .

K U R SY PISANIA NA M ASZYN ACH
Zatwierdzone przez Kuratorium Okręgu W arsz. y

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

PR ZEP ISYW A N IE  -  PO W IELA N IE

C T N t n
ZAKŁADY DRUKARSKIE BAUM I WOLFRAM

O I E. U U
E L E K T O R A L N A  10  — T E L .  2 .31-25

Wykonywa prace:
tekstowe
akcydensowe

łanio
estetycznie
t e r mi nowo


