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ismmAdres Redakcji i Admin.:
Lwów I. skr. p. 249.
Pocztowe Konto Rozra«
chunkowe: Lwów Nr 240.
Cena prenumeraty: kwar=
talnie 1 zl 75 gr — pó³ê
rocznie 3'z³ 50 gr — rocz«
nie 7.-z³.
Przedruk dozwolony jest
wy³¹cznie za podaniem
Ÿród³a.
Anonimy do kosza.
Manuskryptów Redakcja
nie zwraca.
Cennik og³oszeñ: Ca³a
str. z³ 450.-, M str. z³
240.- H str. z³ 130.-,
Hi str. z³ 70.-, Vi« str.
z³ 40.—. Za wiersz mm.
za tekstem 60 gr, w teks
œcie 75 gr.
Za treœæ og³oszeñ odpo=
wiedzialnoœci nie przyj=
mujemy.
Og³oszeñ towarów i
przedsiêbiorstw hitlerow=
skich nie przyjmujemy 1

Niezale¿na Trybuna Mlediieiy ¯ydowskie!
WYCHODZI TYMCZASOWO CO 10 DNI

V O X  POPU LI
Wybory samorz¹ dowe w szeregu

wielkich miast Polski, przeprowadzone
na podstawie ordynacji wyborczej, u-
mo¿liwiaj¹cej swobodne przejawienie
woli zbiorowej da³y wyniki, które zmu-
szaj¹ do powa¿nego zastanowienia siê
nad ich znaczeniem. Po raz pierwszy
od szeregu lat stanowi³y wybory te
sposobnoœæ uzmys³owienia sobie jakie
d¹ ¿enia nurtuj¹ ludnoœæ Polski, czego

* ona pragnie, a czego sobie nie ¿yczy.
Od ostatnich prawdziwych wyborów,
to jest takich, w których spo³eczeñstwo

i nie tylko g³osowa³o, ale tak¿e wyzna-
cza³o za poœrednictwem poszczególnych
stronnictw swoich przedstawicieli mi-
nê³o wiele lat. W. miêdzyczasie doszed³
w Niemczech do w³adzy Adolf Hitler,
w ArsL" Chamberlain, we Francji po-
wsta³ i upad³ Front Ludowy, w Rosji
Stalin zniszczy³ wszystkich przeciwni-
ków swojego systemu rz¹dzenia. —
W tym te¿ czasie wybuch³a wojna
w³osko-abisyñska zakoñczona podbo-
jem Abisynii, pêk³a Hiszpania wzd³u¿
granicy wewnêtrznego frontu wojny
domowej, znik³a z mapy Europy
Austria, skurczy³a siê Czechos³owacja ,
krwawi¹ w walce z japoñskim najeŸdŸ-
c¹ — Chiny. Wewn¹trz Rzeczypospo-
litej w obrêbie tego¿ czasokresu umar³
Budowniczy Nowej Polski — Józef
Pi³sudski. Wszystkie te wydarzenia wy-
wo³ywa³y w spo³eczeñstwie g³êbokie

f echa, zazêbiaj¹c siê niekiedy w sposób
zupe³nie widoczny o tryby gospodarki
polskiej i wp³ywaj¹c na ustrój we-
wnêtrzny Polski. Jakkolwiek jednak
wp³yw wydarzeñ na terenie miêdzyna-
rodowym i wewnêtrznym kszta³towa³
wyraŸnie pogl¹ dy poszczególnych oby-
wateli polskich, wszyscy jednak oby-
watele jako zbiorowa ca³oœæ dopiero

. podczas ostatnich wyborów samorz¹ -
dowych mieli sposobnoœæ przejawiæ
swoje d¹¿eni a i swoj¹ zbiorow¹ wolê.

Wyniki tych wyborów nie pozo-
stawiaj¹ ¿adnych w¹tpliwo œci odnoœnie
sprawy czego sobie nie ¿yczy spo³e-
czeñstwo. Otó¿ nie ¿yczy sobie jedyno-
w³adztwa jednego stronnictwa. To jest
pewne. Jest zupe³nie widoczne, ¿e u-
wa¿a ono w³adztwo jednego stronnic-
twa za szkodliwe.. Iloœæ g³osów, która
pad³a na Obóz Zjednoczenia Narodo-

. wego dowodzi, ¿e obóz ten nie zjed-
noczy³ pod swoimi sztandarami naro-
du, choæ przyznaæ nale¿y, ¿e skuli³
powa¿niejszy liczebnie od³am spo³e-
czeñstwa ni¿ siê ogólnie spodziewano.
Zupe³nie wyraŸna jest klêska Stron-
nictwa Narodowego, które straci³o
wp³ywy nawet w oœrodkach, które sta-
nowi³y twierdzê zdawa³o siê nie do
zdobycia. Nawet na Pomorzu i w wo-
jewództwach zachodnich zaznaczy³ siê

^wzrost si³ wrogich temu stronnictwu,
¿e tylko wymienimy powa¿ny przyrost

g³osów Polskiej Partii Socjalistycznej,
która coraz silniej wkracza na tereny
opanowane przez obóz polskiego
wstecznictwa. Tym niemniej wp³ywy
Stronnictwa Narodowego s¹ jeszcze
bardzo wielkie. Oczywiœcie, ¿e ka¿da
liszka swój ogon chwali. Chwali wiêc
swój ogon g³osów tak¿e Obóz Narodo-
wo-Radykalny, chocia¿ ka¿dy r a wpó³
przytomny rozumie, ¿e zdobycie' kilku
zaledwie mandatów po tak d³ugiej
i kosztownej agitacji , jak¹ O. N. R. od
kilku lat prowadzi³ powinien by³ przy-
nieœæ znacznie obfitszy plon. Skoro
¿niwo mandatów by³o dla O. N. R.-u
tak. sk¹pe , oznacza to, ¿e gleba polska
nie jest podatna na zasiew hase³, które
w zachodnim pañstwie oœciennym szu-
mi¹ dojrza³ymi brunatnymi k³osami.
Przywódcy narodowo-radykalni mog¹
sobie wreszcie powiedzieæ, ¿e jeœli o
Polskê chodzi — nim s³oñce brunatne
wzejdzie, rosa oczy wy¿re...

Jedyna partia, która nie straci³a
nigdzie swoich wp³ywów, a na odwrót
niemal wszêdzie wzmocni³a swoje sta-
nowisko to Polska Partia Socjalistycz-
na. Obóz demokratyczny skromnymi
rozporz¹ dzaj¹c funduszami i spokojn¹
rozwijaj¹c agitacjê mia³ przeciw sobie
tych wszystkich, którzy w ma³powaniu
obcych wzorów upatruj¹ szczyt m¹ dro-
œci politycznej, a takich jest obecnie
— niestety — wiele. Mimo niesprzy-
jaj¹cych warunków zdo³a³ jednak obóz
demokratyczny z P. P. S. na czele nie
tylko utrzymaæ swój stan posiadania,
ale — co wiêcej! — powa¿nie go roz-
szerzyæ. Zwyciêstwo to Oznacza, ¿e bar
dzo du¿a czêœæ spo³eczeñstwa polskie-
go nie tylko nie pochwala tego stanu
rzeczy, który obecnie panuje, ale go
wyraŸnie zwalcza, domagaj¹c siê rów-
nych praw dla wszystkich, wspó³udzia-
³u w rz¹dach jak te¿ wspólnego dŸwi-
gania wielkiego ciê¿aru odpowiedzial-
noœci, jaki spoczywa na obecnym po-
koleniu polskim. Zwyciêstwo P. P. S.,
a wiêc stronnictwa, które j e d y ne
z wielkich stronnictw polskich nie po-

W zwi¹zku z zamkniêciem roku rachunkowego upraszamy

tych wszystkich, którzy listonoszom pieniê¿nym oœwiadczyli, ¿e

zap³ac¹ w urzêdzie pocztowym a tego nie uczynili , aby zechcieli

obecnie zalegaj¹c¹ z tytu³u prenumeraty kwotê nam mo¿liwie

jak najrychlej przekazaæ. Le¿y wszak w dobrze zrozumianym

obopólnym interesie, aby nie dopuszczaæ do powstawania za-

leg³oœci.

Zwracamy przy tej sposobnoœci uwagê, ¿e prenumerata

czasopisma jest z regu³y p³atna z góry, szczególnie w odniesieniu

do pism takich jak nasze. ZESPÓ£.

sz³o na ¿adne ustêpstwa w swoim credo
o równych prawach wszystkich ludzi
bez wzglêdu na ich wyznanie i naro-
dowoœæ jest wysoce znamienne. Ozna-
cza ono, ¿e nie wszyscy u nas w pañst-
wie podpisaliby pewne interpelacje sej-
mowe, co wiêcej dezawuuje ono do-
bitnie i jaskrawo tych mówców radio-
wych, którzy bez ogl¹ dania siê na
œwie¿e wyniki wyborów samorz¹ do-
wych maj¹ odwagê g³osiæ, ¿e masowe-
mu wychodŸtwu ¿ydowskiemu „towa-
rzyszyæ bêdzie c a ³ a  zgodna opinia
polska".

Nic dziwnego tedy, ¿e to w³aœnie
jedyne i bezsporne zwyciêstwo w pis-
mach wszystkich stronnictw jednog³oœ-
nie przyznane — jakie odnios³a Polska
Pani¹ Socjalistyczna — przypisuj¹ r.ie
którzy „rycerze" pióra — oczywiœcie
— ¯ydom. By³oby poni¿ej godnoœci
szanuj¹cego siê publicysty rozprawiaæ
siê z tym twierdzeniem. Cyfry zdoby-
tych mandatów ¿ydowskich, przy u-
wzglêdnieniu znanej geografii wybor-
czej mówi¹ za siebie i nie wymagaj¹
dalszych komentarzy. Wierzymy, ¿e i
g³upota ludzka ma swoje granice.

O ile wynik wyborów samorz¹ do-
wych na odcinku polskim napawa nas
uczuciem radoœci, o tyle wynik tych¿e
wyborów na odcinku ¿ydowskim bu-
dzi w nas bardzo powa¿ne refleksje.
Jedno nie ulega w¹t pliwoœci: wielkie
zwyciêstwo Bundu przypisaæ nale¿y
chêci protestu, która w obliczu obec-
nych pr¹ dów opanowa³a masy ¿ydow-
skie. . Myli³by siê ka¿dy, kto by przy-
puszcza³, ¿e Bund ma sukces wyborczy
sobie do zawdziêczenia, swojej dzia³al-
noœci i programowi. Wrêcz przeciwnie!
Bund zawdziêcza swoje zwyciêstwo pra
wie w ca³oœci... warunkom, w których
¯ydom polskim obecnie ¿yæ wypada
i w niemniejszej mierze... przywódcom
syjonistycznym.

Co oznacza protest mas ¿ydow-
skich i demonstracyjne g³osowanie na
Bund?

W odniesieniu na zewn¹trz ozna-
cza protest ten, ¿e masy ¿ydowskie ale
dadz¹ siê zepchn¹ æ do rzêdu obywateli
o mniejszych prawach, a wiêkszych o-
bowi¹zkach. G³osowanie na Bund o-
znacza równie¿, Ÿe masy ¿ydowskie nie
podzielaj¹ zdania tych, którzy w maso-
wym wychodŸctwie widz¹ jedyny spo-
sób rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej w

j Polsce. Nie zapominajmy, ¿e Bund jest
jedynym stronnictwem ¿ydowskim, któ
re zaprzecza koniecznoœci wychodŸctwa
— nawet do Palestyny ! — upatruj¹c

! w miejscu urodzenia równie¿ miejsce
! godnego, opartego na religii pracy ¿y-
| eia i... œmierci.

Nie mniej ostry, a mo¿e nawet
I ostrzejszy protest skierowa³y masy ¿y-
I dewskie przeciwko orzywód^™, syjo- \̂..jZl

nistycznym, wyrywaj¹cym soóTe na
przemian ster ¿ycia ¿ydowskiego w
Polsce. Wierzymy, ¿e masy wyborców
¿ydowskich g³êboko prze¿ywaj¹ boha-
terskie walki, jakie m³ode pokolenie
¿ydowskie w Palestynie dzier¿¹c w jed-
nej rêce kielniê, a w drugiej karabin
stacza w imiê prawa ¯ydów "do w ³ a s -
n e j  wolnoœci. Wszak to pokolenie ¿y-
dowskie, które walczy dziœ tak ofiarnie
w OjczyŸnie naszej, to krew z krwi
i koœæ z koœci ¯ydostwa polskiego !
Jeœli masy ¿ydowskie odmówi³y zaufa-
nia listom syjonistycznym, to dlatego,
¿e na ich czele stali ludzie, którzy u-
rz¹ dzili przeciwnikom naszym widowi-
sko, a wielkie has³a rzucili na ma³e...
targowiska. Szereg pasibrzuchów, któ-
rzy od wielu lat niczegc nie robi¹ dla
ul¿enia niedoli mas ¿ydowskich poza
tym, ¿e z gorliwoœci¹ godn¹ lepszej
sprawy wzajemnie siê zwalczaj¹, a
wspólnie dobijaj¹ siê o przeró¿ne za-
szczyty i... przychylne oko oraz pcha-
j¹ siê przez ucha igielne—nie mo¿e po
siadaæ zaufania mas ¿ydowskich. Jest
dowodem zdrowego instynktu mas ¿y-
dowskich, ¿e odmówi³y tym przywód-
com z nieprawdziwego zdarzenia swe-
go zaufania. Warto o zaufanie tych
¯ydów , którzy oddali glosy swe na
Bund, walczyæ, bo sa to w³aœnie ci ¯y-
dzi, którzy zdradzaj¹ wolê walki o na-
sze prawa, siln¹ i nieugiêt¹.

Wynik wyborów na odcinku ¿y-
dowskim, jakkolwiek zmusza do po-
wa¿nych refleksyj, napawa nas otuch¹.
Wierzymy, ¿e masy ¿ydowskie, które
odda³y swe g³osy ostatnio na Bund
wróc¹ do nas. Ale nie wczeœniej, za-
nim siê nie przeczyœci atmosfera w sa-
mym obozie syjonistycznym. To zaœ
nast¹pi dopiero wówczas kiedy m³ode
pokolenie syjonistyczne usunie tych
przywódców, którzy narazili obóz sy-
jonistyczny na klêski i utratê zaufania
spo³eczeñstwa ¿ydowskiego. Jesteœmy
pewni, ¿e chwila ta ju¿ siê zbli¿a.

Adolf Kruman
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TEODOR HERZL

M E N O R A
By³ cz³owiek, który g³êboko od-

czuwa³ w swej duszy to, ¿e by³ ¯y-
dem. Materialne i w ogóle zewnêtrz-
ne warunki jego ¿ycia by³y nienaj-
gorsze. Mia³ wystarczaj¹ce dochody,
a ponadto i zawód szczêœliwy, bo wol-
no mu by³o tworzyæ to, czego sam
w sercu zapragn¹³. By³ mianowicie
artyst¹. Dawno by³ ju¿ zapomnia³ o
swym ¿ydowskim pochodzeniu i o
wierze swych ojców, kiedy to spoza
modnego sloganu wyjrza³a znowu
stara nienawiœæ. Jak wielu innych,
s¹dzi³ te¿ i nasz bohater, ¿e siê ten
nowy pr¹d wkrótce zagubi. Lecz nic
nie wskazywa³o na zmianê na lepsze,
przeciwnie, dzia³o siê coraz gorzej,
a uderzenia bola³y go ci¹gle od no-
wa, jakkolwiek nie trafia³y weñ bez-
poœrednio; tak, ¿e po pewnym czasie,
dusza jego sta³a siê jedn¹ wielk¹,
krwawi¹c¹ ran¹. Tak wiêc dziêki tym
wewnêtrznym, ukrytym cierpieniom
zwróci³ uwagê na ich przyczynê, a
wiêc na swe ¿ydowskie pochodzenie,
a zarazem zasz³o w nim coœ, dotych-
czas mu nieznanego; z g³êbok¹ ser-
decznoœci¹ pokocha³ ¯ydostwo. Lecz
z samego pocz¹tku nie zdawa³ sobie
sprawy z tego cudownego przywi¹-
zania, a¿ sta³o siê tak mocne, ¿e
z niejasnego uczucia przemieni³o siê
w jasn¹ myœl, któr¹ te¿ potem wypo-
wiedzia³. Myœl by³a taka: istnieje
wyjœcie z niedoli ¿ydowskiej a jest
nim powrót do ¯ydostwa , jak do ro-
dzinnego domu.

Kiedy dowiedzieli siê o tym je-
go przyjaciele, którzy znajdowali siê
w podobnym po³o¿eniu, potrz¹snêli
nad nim g³ow¹ s¹dz¹c , ¿e popad³ w
duchowe roztargnienie. Bo jak¿e¿ mo
¿e to byæ wyjœciem, skoro oznacza
jednoczeœnie zaostrzenie i pog³êbie-
nie z³a. On jednak s¹dzi³ , ¿e ta mo-
ralna koniecznoœæ jest dlatego tak do-
tkliwa, poniewa¿ nowoczesnym ¯y-
dom brak tej przeciwwagi, któr¹ w
swym wnêtrzu posiadali nasi mocar-
ni przodkowie. Wykpiwano go poza
jego oczyma, lub te¿ œmiano mu siê
prosto w twarz, lecz niedorzeczne u-
wagi ludzi, których pogl¹dów i przed
tern nie ceni³ zbyt wysoko, nie zbi-
ja³y go z tropu, a dobre, zarówno
jak i z³oœliwe ¿arty znosi³ z zimn¹
krwi¹. A poniewa¿ poza tym nie za-
chowywa³ siê nienormalnie, pozwolo-
no mu oddaæ spokojnie swojemu ka-
prysowi, okreœlanemu oczywiœcie
przez niektórych bardziej dosadnie,
ani¿eli zwyk³a sobie idee fixe.

Lecz cz³owiek ów na sw¹ cier-
pliw¹ mod³ê postêpowa³ nieustêpliwie
konsekwentnie, wedle urobionego
przez siê zdania. Pewne etapy drogi
nie by³y ³atwe do pokonania, lecz
jakby na przekór udawa³, ¿e nie do-
strzega tego. Jako cz³owiek i artysta
o nowoczesnych pogl¹dach , zroœniêty
by³ przecie¿ z wieloma nie¿ydowski-
mi upodobaniami, ¹ to, czego, naby³
w latach swojej nauki z kultury ró¿-
nych narodów, by³o niezniszczalne.
Jak mo¿na by³o pogodziæ to z powro-
tem do ¯ydostwa? St¹d te¿ wy³oni³y
siê dlañ pewne w¹tpliwoœci, co do
s³usznoœci jego myœli przewodniej, je-
go idee maitresse, jak j¹ nazywa my-
œliciel francuski. Mo¿e wyros³e na
glebie innych kultur pokolenie nie
by³o ju¿ zdolne do tego powrotu, któ-
ry on has³em okrzykn¹³. Ale nastêp-
ne pokolenie bêdzie ju¿ chyba zdol-
ne do tego, jeœli zawczasu nada mu
siê odpowiedni kierunek. Tak wiêc
stara³ siê o to, aby przynajmniej je-
go dzieci znalaz³y siê na w³aœciwej
drodze. Chcia³ je ju¿ od kolebki wy-
chowaæ na ¯ydów. ¦

(Prze³o¿y³ F. Auerbach)

Dawniej nie zwraca³ uwagi na
œwiêto, blaskiem ma³ych œwiate³ek
przez tyle wieków opromieniaj¹ce
cudowne zjawisko makabejskie. Nie
œwiêci³ go. Teraz jednak skorzysta³
z tej okazji , aby dzieciom swym' przy
sporzyæ mi³ych wspomnieñ na przysz
³oœæ. W tych m³odych duszyczkach
chcia³ wczeœnie zaszczepiæ przywi¹-
zanie do starej narodowoœci. Zamó-
wi³ menorê, a kiedy po raz pierwszy
trzyma³ w rêku ten dziewiêcioramien
ny œwiecznik, poczu³ jakiœ dziwny
przyp³yw odwagi. I w domu ojcow -
skim p³onê³y za czasów odleg³ej ju¿
m³odoœci œwiate³ka, maj¹ce w sobie
coœ swojskiego, iœcie domowego. Tra-
dycja nie wyda³a siê zaiste mroŸn¹,
ani .trupi¹. Tak dzia³o siê z roku na
rok, jedno œwiate³ko zapala³o siê po
drugim. -A i staro¿ytny kszta³t me-
nory pobudzi³ go do rozmyœlañ. Kie-
dy powsta³a struktura tego prymi-
tywnego œwiecznika? Kszta³t pocho-
dzi³ najwidoczniej z kszta³tu drzewa.
We œrodku silny pieñ , po prawej i po
lewej stronie po cztery ga³êzie, jed-
na pod drug¹, u³o¿one poziomo
i wszystkie jednako wysokie. PóŸ-
niejszej symbolice mamy do zawdziê-
czenia dziewi¹te , krótkie ramiê, zwró
cone ku przodowi ; nazywa siê ono,
pos³ugacz. Jak¹ tajemnicê powierzy-
³y pokolenia w ci¹gu wieków temu

TEATR NOWOŒCI (D. COLOSSEUM), ULICA S£ONECZNA

wystêpy zespo³u dramatycznego W I K T U

sztucznemu, pochodz¹cemu z przyro-
dy, pocz¹tkowo prostemu kszta³towi?
I nasz bohater, który by³ przecie¿
artyst¹, zastanawia³ siê w duchu, czy
nie da³oby siê o¿ywiæ zakrzep³ych
kszta³tów menory, tchn¹æ ¿ycie w jej
korzenie, jak w korzenie drzewa.
A i sam dŸwiêk nazwy, o której ka¿-
dego wieczoru dzieciom wspomina³,
bardzo mu siê podoba³. By³o w tym
dŸwiêku coœ bardzo mi³ego, zw³aszcza
kiedy wymawia³y go dzieciêce usta.

Zapali³ pierwsz¹ œwieczkê i opo-
wiedzia³ dzieciom o pochodzeniu œwiê
ta. O cudownym wydarzeniu z oliw¹,
która nieoczekiwanie starczy³a na tak
d³ugi czas, a do tego historiê powro-
tu z niewoli babiloñskiej i o drugiej
œwi¹tyni i o Makabeuszach, Nasz
przyjaciel opowiedzia³ dzieciom to,
co sam wiedzia³. Nie by³o tego wiele,
ale im wystarczy³o. Przy zapale-
niu drugiej œwieózki dzieci znów je-
mu to Opowiedzia³y, a jemu wyda³o
siê to wszystko, o czym przecie¿ od
niego samego s³ysza³y, nowe i piêk-
ne. Od tej chwili pocz¹wszy cieszy³
siê codziennie na nadejœcie wieczoru,
który stawa³ siê coraz jaœniejszy.
Œwieczka obok œwieczki sta³a na me-
norze, a ojciec z dzieæmi zaœniony
wpatrywa³ siê w ma³e œwiate³ka.
W koñcu wszystko to razem a¿ tak
siê wzmog³o, ¿e nie móg³ i nie chcia³

im ju¿ nic powiedzieæ, bo ich m³o-
dziutkie umys³y nie by³yby tego po-
jêty-

Kiedy postanowi³ powróciæ do
starego szczepu, jak do domu rodzin-
nego i siê otwarcie do tego powrotu
przyznaæ, s¹dzi³ , ¿e powinien tak po-
st¹piæ z uczciwoœci i rozs¹dku. To *
jednak , ¿e na tej powrotnej drodze
znajdzie tak¿e zaspokojenie swej
têsknoty za piêknem, tego nie przy- v%.
puszcza³. A nic innego, jak to, spo-
tka³o go w³aœnie. Menora z rosn¹cym
blaskiem œwiate³ by³a czymœ zapraw-
dê piêknym, a przy tym dawa³a spo-
sobnoœæ do myœlenia o wznios³ych
rzeczach. Tak wiêc pewnego dnia na-
kreœli³, sw¹ wprawn¹ rêk¹ rysunek
menory, któr¹ za rok zamierza³ ofia-
rowaæ dzieciom. Uformowa³ swobod-
nie motyw oœmiu równie wysoko wy-
biegaj¹cych ramion, u³o¿onych na
prawo i na lewo, w p³aszczyŸnie
przekroju pnia. Nie trzyma³ siê
œciœle starej, tradycyjnej formy, lecz
tworzy³ od nowa, naturalnie, nie tro-
szcz¹c siê o wynikaj¹ce z ró¿nych
aluzji, ustalone normy, które na sku-
tek tego nie straci³y jednak racji
swego istnienia. Jemu chodzi³o o têt-
ni¹ce ¿yciem piêkno". A jednak tchn¹-
wszy w skostnia³¹ formê nowe ¿yciej , . f
zachowa³ przecie¿ jej prawa, wytwór
ny styl jej uszeregowania. By³o to
drzewo o smuk³ych ga³êziach, wy- *biegaj¹cych zakoñczeniami w kieli-
chy p¹ków , w których p³on¹æ mia³y
œwiat³a.

Na tak przepe³nionym myœlami za-
jêciu up³yn¹³ niepostrze¿enie tydzieñ.
Nasta³ ósmy dzieñ , w którym p³onie
ca³y rz¹d œwiate³, a tak¿e i wierne
dziewi¹te œwiate³ko, zwane pos³uga-
czem, którym zwykle zapala siê po-
zosta³e œwieczki. Z menory p³ynê³a
wielka jasnoœæ. Oczy dzieci promie-
nia³y. A nasz przyjaciel ujrza³ w tym
podobieñstwo do konflagracji naro-
du. Najpierw jedna œwieczka, jest je-
szcze ciemno, a samotne œwiat³o ma
smutny wyraz. Po tym znajduje to-
warzysza, potem jeszcze jednego,
dwóch. Ciemnoœæ musi ust¹piæ. Naj-
pierw p³on¹æ poczyna u m³odych i
biednych, potem przy³¹cz aj¹ siê in-
ni, którzy mi³uj¹ prawo, prawdê,
wolnoœæ, postêp, ludzkoœæ i piêkno.
Kiedy zaœ wszystkie œwiat³a p³on¹,
podziw i radoœæ ogarnia niTwidok do-
konanego dzie³a. A ¿adnj^iunkcja nie
uszczêœliwia bardziej, jak funkcja po-
s³ugacza, zapalaj¹cego œwiat³o.„SULAMlTA"

Sylwester nie jesi œwiêtem ¿ydowskim!
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DO P. T. ABONENTÓW!
Powa¿na liczba abonentów, jako te¿ osób którym na pole-

cenie osób godnych zaufania pismo przesy³amy — zalega z wp³a-
tami abonamentowymi i to niekiedy od bardzo d³ugiego czasu.

Sadzimy, ¿e p o c z u c i e  p r z y z w o i t o œ c i  n a k a ¿ e
t y m  o s o b o m, które od d³ugiego czasu nie wywi¹ zuj¹ siê
w stosunku do nas ze swoich zobowi¹ zañ, aby to jak najrychlej
uczyni³y.

, Nie przypuszczamy ani przez chwilê, aby zaniedbania wspo-
mniane mia³y Ÿród³o w celowym zaniechaniu; jesteœmy pewni, ¿e
odnoœne osoby po t y m  u p o m n i e n i u  przy pomocy
wydrukowanego w bie¿¹cym numerze czeku Pocztowego konta
Rozrachunkowego z miejsca wyrównaj¹ zaleg³oœci.
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ZYGMUNTA TURKOWA
w sztuce Abrahama Goldfadena pt.




