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DO NASZYCH CZYTELNIKÓW I PRZYJACIÓŁ!
Setki ludzi z Grodziska i okolicy otrzymują dziś po raz pierwszy „Dos Grodzisker
Wort”. Przystąpiliśmy do wydawania tygodnika bezpartyjnego. Ziści się w końcu to,
czego od dawna oczekiwała lokalna społeczność żydowska.
Rozmaite okoliczności i wydarzenia
w naszym mieście pokazały, że Grodzisk
potrzebuje trybuny, która będzie szerzej
omawiać wszystkie problemy życia lokalnej
społeczności i która jednocześnie będzie
służyć do obrony interesów żydowskich w
naszymi mieście. I to mamy nadzieję osiągnąć poprzez wydawanie naszej gazety.
Zwracamy się do wszystkich przyjaciół
„Dos Grodzisker Wort”, do wszystkich tych,

którzy chcą, żeby w Grodzisku istniała bezpartyjna gazeta, opisująca radości i troski
tutejszej społeczności żydowskiej – by pomogli zapewnić egzystencję jedynego organu żydowskiego w Grodzisku, organu,
który zachowując bezstronność, nie będzie
przemilczał żadnych krzywd popełnionych
w stosunku do ogółu i jednostki.
Z niezachwianą wiarą i niesłabnącą nadzieją na powodzenie naszego-waszego zadania przystępujemy do tej niezwykle odpowiedzialnej pracy i przekazujemy „Dos
Grodzisker Wort” w wasze ręce.

Redakcja.

Cwi Grinfas

Nowe przepisy sprzedaży ratalnej.

1 lipca br. wszedł w życie nowy
Kodeks handlowy, który zawiera cały
szereg nowych a niezwykle istotnych
przepisów dla handlu (art. 555-567).
Niezwykle ważne są przepisy dotyczące sprzedaży ratalnej. Ten rodzaj
handlu jest dziś, w dobie kryzysu, bardzo popularny. Trudno jest kupić jakąś
wartościową rzecz, płacąc od razu z góry.
Rozpowszechniła się więc sprzedaż „na
wykupne”. Sprzedaży ratalnej szkodzą
jednak różne kombinacje, które mogą
przynieść szkodę zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu. Do chwili obecnej brakowało rozstrzygnięć prawnych
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w tej sprawie. Stosowne regulacje za- sprzedający zastrzegł sobie prawo wławiera dopiero Kodeks handlowy. Długo sności.
oczekiwane przepisy są następujące:
Przepisy te mają na względzie przede
Trzeba wpierw zastrzec, że prze- wszystkim ochronę kupującego. Postanopisy Kodeksu handlowego stosują się wienia umowne mniej korzystne dla kuwyłącznie do towarów, których wartość pującego niż przepisy stosownego oddziasprzedaży wynosi mniej niż 15 tys. zł., łu Kodeksu handlowego są nieważne.
i to tylko w przypadku, jeśli kupiec
Kiedy kupiec, który sprzedaje
sprzedaje towar bezpośrednio kliento- towar na raty z określeniem terminu
wi, a nie drugiemu kupcowi. Oddział płatności, ma prawo domagać zapłaty
Kodeksy handlowego mówi o takiej w całości?
sprzedaży ratalnej, gdy rzecz ma być
wydana kupującemu przed całkowitym
Kodeks handlowy określa nastęzapłaceniem ceny kupna, chociażby pujące warunki: kupiec ma prawo na-
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tychmiastowej wymagalności resztującej ceny kupna, jeśli zastrzegł sobie
takie prawo. Zastrzeżenie takie musi
być stwierdzone pisemnie, a kupujący
musi posiadać jego odpis. Z powyższego zastrzeżenia może sprzedawca skorzystać tylko wtedy, gdy kupujący jest
w zwłoce z zapłatą dwóch rat, których
suma łącza przewyższa jedną piątą
część umówionej ceny kupna.
Kiedy kupiec może odstąpić od
umowy i zażądać zwrotu towaru, który
został sprzedany w systemie ratalnym?
Prawo takie sprzedający ma jedynie wówczas, gdy kupujący zalega ze
spłatą przynajmniej dwóch rat, po tym,
jak sprzedawca wezwał kupującego do

Zajmen Najhojz

zapłacenia zaległości, grożąc odstąpieniem od umowy.
Kupujący w żadnym przypadku
nie traci rat już spłaconych, mimo ze
transakcja nie doszła do skutku z winy
kupującego. Sprzedający ma wtedy
prawo żądać odszkodowania za zużycie
i uszkodzenie sprzedawanej rzeczy.
Bardzo ważny jest przepis, że jakichkolwiek roszczeń związanych ze
sprzedażą ratalną nie można dochodzić przed sądem miejskim. Sprawy
sporne rozstrzyga wyłącznie sądem
państwowym i to sądem właściwości
ogólnej.
W przypadku przedterminowej
spłaty kupujący ma prawo żądać potrą-

cenia dyskonta w wysokości stopy dyskontowej Banku Polskiego, obowiązującej dla weksli krajowych.
W konkluzji podkreślić trzeba, że
pod przepisy powyższe podpadają bardzo popularne transakcje, gdzie przy
sprzedaży ratalnej dawane są weksle.
Jak widzimy, mamy tu cały szereg
przepisów, które mają chronić kupującego w systemie sprzedaży ratalnej.
Ten, kto nabywa rzecz „za wykupnym”,
znajduje się zwykle w sytuacji przymusu i gotów jest dać sprzedającemu
jak najlepsze warunki, które są niekorzystne dla kupującego, a taka umowa
zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami jest nieważna.

Kronika tygodniowa

1. Grożące niebezpieczeństwo

2. Nie odkładać kongresu

Sytuacja gospodarcza w Erec Israel jest zadowalająca, o czym świadczyć
może fakt, że kraj jest w stanie przyjąć tysiące nowych emigrantów, którzy
mogą się tu całkiem dobrze urządzić.
Nigdy jednak ruch syjonistyczny nie
był w takim zagrożeniu jak teraz. Dla
każdego jest jasne, że winę za to ponoszą władze mandatowe, które czynią
nam ogromne przeszkody na drodze do
urządzenia naszej siedziby narodowej.
Jednym z największych niebezpieczeństw w Erec Israel jest system parlamentarny, jaki władze zdecydowane
są wprowadzić.
W obecnym momencie w sposób
najbardziej jaskrawy dochodzi do głosu
konieczność utworzenia zjednoczonego
frontu jiszuwu, który powinien przeciwstawić się woli wysokiego komisarza,
sir Arthura Wauchope’a, by narodowi
żydowskiemu dać „prezent” w postaci
Rady Legislacyjnej. Dla każdego jest
oczywiste, co będzie oznaczać parlament
z arabską większością. Wtedy zapewne
zostanie przyjęta uchwała zatrzymania i
tak już wystarczająco ograniczonej imigracji żydowskiej i kolonizacji.
Z tego powodu musimy przeciwko takiej próbie ze strony Wauchope’a
zareagować bojkotem naszego udziału w pracach parlamentarnych. A bez
udziału Żydów władza mandatowa, jak
bardzo nieprzychylna Żydom by nie
była, parlamentu nie wprowadzi. Cały
naród żydowski musi jak najgłośniej
zaprotestować przeciwko zamachowi
na nasze prawa, co jest w sprzeczności
z Deklaracją Balfoura.

Lewicowa partia Mapai , która dobrze wie, że dni jej rządów, do nadchodzącego kongresu, są policzone,
chce utrzymać hegemonię w ruchu
syjonistycznym jeszcze przez pewien
czas i dlatego przyjęta została uchwała
o odłożeniu kongresu. Swoje postępowanie egzekutywa motywuje tym, że
„działalność partii C.S. jest w wielu
krajach zakazana” oraz „stosunki w ruchu syjonistycznym są napięte”. Oba te
motywy nie są i nie powinny stanowić
przyczyny, żeby odkładać kongres.
W chwili tak poważnej ważne jest
właśnie to, żeby kongres się odbył,
lecz partia Mapai, która wie, że sytuacja zmieni się radykalnie na korzyść
syjonistów popierających powstanie
państwa, wymyśliła te wymówki. Stanowisko całej prasy żydowskiej, która
popiera idee syjonistyczne w duchu
Herzla, i każdej lokalnej grupy musi
być takie, żeby kongresu nie odkładać.
Władza w ruchu syjonistycznym musi
przejść w ręce tych, którzy popierają
powstanie państwa.

być uznane za zagrożenie dla ruchu
syjonistycznego i narodu żydowskiego.
Bo pomagamy urzeczywistniać powstanie nie Erec Israel, lecz zamiast tego
– Erec Ismael.
Dlatego przyjmujemy z zadowoleniem informację, która nadeszła z kraju, że nasi chaluce bronią miejsc pracy
wyłącznie dla Żydów.
4. Biało-niebieski sztandar
Radosną wiadomość znajdujemy
w gazecie „Dos Jidysze Land” z środy, 3
października. A mianowicie: o dwóch
żydowskich statkach „Har haKarmel”
i Har Cijon”, które będą kursować co
tydzień z Konstantynopola do Hajfy i z
powrotem.
Ta radosna wiadomość od dwóch
czysto żydowskich statkach obsługiwanych przez żydowskich marynarzy, pod
biało-niebieską banderą syjonistyczną,
ucieszy każdego świadomego narodowo Żyda.
5. Mi u-mi he-cholchim

Niedawno grupa bezpartyjnych
3. Awoda iwrit
osób poinformowała o powstaniu naszej gazety. Odpowiedzią na naszą
Walka na rzecz Awoda iwrit musi informację było pytanie: „Mi u-mi
być dalej prowadzona na pełnych ob- he-cholchim”?. „A skąd wziąć współprarotach, jak do tej pory. Bo dla każdego cowników?”. Wszystkim zapytującym
jest jasne, że Awoda iwrit daje nowe udzielamy niniejszym odpowiedzi.
możliwości zatrudnienia, wzrost naszej
Pozostajemy w kontakcie z grualiji, a przez to też szybsze powstanie pą młodych, utalentowanych dzienninaszej narodowej siedziby.
karzy i pisarzy w Warszawie, którzy
Wszystkie starania w innym kie- obiecali nam gotowość do współprarunku szkodzą działaniom na rzecz od- cy z naszą gazetą. Jednocześnie będą
budowy żydowskiego państwa i muszą partycypować różne osoby z Grodziska, które mają doświadczenie w pracy społecznej.

Zamieść anons w naszej gazecie!
gw1.indd 4-5

22-02-10 16:52:48

DOS GRODZISKER WORT № 1

3

Cwi Grinfas

Zmiany w systemie podatkowym.

Zarządzenie wykonawcze do Ordynacji podatkowej zostało już opracowane i skierowane do publikacji
w Dzienniku Ustaw. Zarządzenie wejdzie w życie z dniem publikacji, jako
że Ordynacja podatkowa obowiązuje
już od 1 października br.
Ordynacja podatkowa scala przepisy prawa podatkowego. Ordynacja stanowi więc jak gdyby kodeks
w sprawach podatkowych. Dla władz
podatkowych jest to więc wielkie odciążenie, które wpłynie na zracjonalizowanie wymiaru i zmniejszenie
kosztów finansowych.
Ordynacja podatkowa wprowadza

Zalmen Najhojz

Komisja odwoławcza będzie
się składać z 24 lub 36 członków. W
okręgu każdej izby skarbowej tworzy
się komisję odwoławczą, a w okręgu
z bardzo dużą ilością płatników ustanawia się dwie komisje odwoławcze.
Będzie to dotyczyło np. Łodzi: jedna
dla miasta i druga dla województwa.
Ponieważ Ordynacja podatkowa
zakłada w niektórych przypadkach
możliwość anulowania bądź częściowego umorzenia podatków i kar,
zarządzenie wykonawcze dokładnie
określa kompetencje orzekających
w tej dziedzinie.

Zamach na Aleksandrowa i Bitnera.

Wstęp
Było to w roku 1905. Wystąpienia rewolucyjne nasilały się z dnia na
dzień. Ochrana jednak nie spoczęła
na laurach, tylko szukała, węszyła,
wysyłała na Sybir. Powieszono i rozstrzelano dziesiątki bojowników.
Niemały udział w tej walce miały
również miasta na prowincji. Zwłaszcza miasta przemysłowe, gdzie robotników było wielu.
Grodzisk, gdzie funkcjonowały
różnego typu fabryki, miał więc też
duży wkład w walkę z carskimi satrapami. Setki rewolucjonistów odebrały tu wyszkolenie, zanim posłano
ich na front. Dziesiątki rosyjskich
policjantów zostały tu zastrzelone w
akcie sprawiedliwej zemsty. Zamach
na Aleksandrowa i Bitnera to obraz
roku 1905, oparty na wspomnieniach
robotników, którzy brali udział w walce.
Za poprawność dat, nazwisk i
miejsc autor nie bierze odpowiedzialności z powodu braku niezbędnych
materiałów.
Rozdział 1
Narada
W „lasku” koło Grodziska latem
1905 roku zebrało się pięciu robotników. Wszyscy byli uzbrojeni na wypadek napaści.
Słońce świeciło, rozsiewając
złote promienie. Ptaki radośnie fruwały w gałęziach sosen i śpiewały
w swoim niezrozumiałym języku o
„kochanym lecie”, które „wszystko
przywraca do życia”.
Któż jest w stanie oddać tę ra-
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następujące poważne zmiany: zamiast
komisji szacunkowych podatki będą
naliczane przez władze wymiarowe.
Zwiększono udział czynnika społecznego w komisjach odwoławczych.
Dlatego przewodniczący komisji apelacyjnych będą niezależni od dyrektorów urzędów skarbowych. Przeniesiono obowiązek dostarczenia materiału
wymiarowego o płatnikach, na urzędy, jednostki samorządowe itd. Podniesiono rolę ksiąg rachunkowych
i uregulowano zagadnienie, kiedy
urząd może domagać się wyjaśnień
o podstawę wymiaru. Uregulowano
kwestię nadpłat i w sprawie odpowiedzialności za podatek.

dość i komfort, jaki człowiek odczuwa, leżąc w upalny dzień w cieniu
drzew.
Lecz nie takie było odczycie tych
pięciu robotników. Dojmujący smutek
i łzy uwięzły im w gardle; ci bowiem
robotnicy zgromadzili się tutaj, żeby
zająć stanowisko w sprawie tego, czy
w dniu 1-go maja 1905 roku urządzić
demonstrację.
Głos w tej sprawie zabrał Jan,
który był najstarszy, mądry i najlepiej uświadomiony, a z jego słowem
liczyli się wszyscy. Jan zapalił papierosa, wypuszczając obłok dymu,
który po chwili całkiem przesłonił
jego twarz. Rozejrzał się potem na
wszystkie strony, bo może szpieg
albo przechodzień, przed którym
trzeba się schować, wystrzegać się
go. Następnie łamiącym się głosem,
w którym słychać było gorycz i troskę, rozpoczął:
– Towarzysze! Aleksandrow i
Bitner wypowiedzieli wojnę klasie
robotniczej w Grodzisku. Dziesiątki rewolucjonistów wywozi się do
warszawskiej cytadeli, których się
tam z ich inicjatywy rozstrzeliwuje. Każdy z nas musi drżeć o swoje życie. Nasyła się szpiegów i prowokatorów. - Towarzysze! - mówił
dalej po chwili przerwy – Musimy okazać solidarność z aresztowanymi robotnikami, że my się
szubienicy nie boimy. Proponuję
w przyszłym tygodniu demonstrować 1-go maja na ulicach Grodziska. I niech Aleksandrow i Bitner
zobaczą, że moc prawdy jest wciąż
dosyć silna, by zgromadzić pod
swoim sztandarem całą klasę robotniczą.

Kiedy Jan skończył, na minutę zaległa cisza. Następnie zaczęła się dyskusja nad propozycją Jana. Mówiono
o zagrożeniach, uradzono jednak, by
nie zwracać na nie uwagi. I wszyscy
solidarnie powzięli postanowienie, by
1-go maja 1905 roku demonstrować.
Rozdział 2
Demonstracja
Dzień 1-go maja 1905 roku
był jasny i słoneczny i choć było
jeszcze wcześnie, na ulicach Grodziska zebrały grupki robotników,
kobiet i mężczyzn, jak również
duża część inteligencji. Na twarzy
każdego ze zgromadzonych wyczytać można było troskę i smutek, który sprawiał, że wyglądali
na przygnębionych.
Liczba zebranych powoli się
zwiększała. Demonstranci napływali z kierunku wytwórni octu,
od fabryki Fiszmana, od wielkich
młynów i z ubogich dzielnic, jak
również przybywało inteligentów.
Kiedy tłum osiągnął liczbę
kilku tysięcy, ktoś z zebranych,
otoczony wianuszkiem ludzi, wyciągnął czerwoną płachtę, inny
robotnik podał drzewce - i już za
chwilę tłum demonstrował pod
czerwonym sztandarem PPS, który robotnicy nieśli na przedzie.
I zaraz wzniósł się śpiew. Kiedy tłum wszedł na główną ulicę,
z bocznego zaułka wyskoczył kordon policjantów na koniach, pod
dowództwem Aleksandrowa i Bitnera z gołymi szablami.
Doszło do pierwszego starcia.
(Cdn.)
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ŻYCIE W GRODZISKU
Ukonstytuowała się nowo wybrana rada miejska.

W ubiegły piątek odbyła
się w ratuszu akademia z okazji
otwarcia konferencji okręgowej
Poalej Cijon w Grodzisku. Referaty wygłosili inż. Rajs i Klotnicka.
Następnie H. Żyrkowski wykonał
z powodzeniem kilka pieśni. Odegraniem „Techezakena” konferencja się zakończyła.

Ogłoszenie!
Związek Rzemieślników Żydów
w Grodzisku podaje do wiadomości, że
dla wspomożenia rzemieślników, kupców i lokatorów w dobie ciężkiego kryzysu uruchomiony został wydział prawny
pod kierownictwem adwokata Surica.
Wydział prawny znajduje się
przy ul. 11-go Listopada 34 m. 3.
Sekretariat wydziału prawnego
jest czyny codziennie od 8 do 13
i od 15 do 19.

Sochaczew, Blizne, Wiskitki, Żyrardów,
Mszczonów, Pruszków, Brwinów, Nadarzyn, Leszno i in.
Poszukuje się korespondentów,
kolporterów naszej gazety. Zwracać się
na adres naszej gazety.
Każdy korespondent winien nadesłać dwie fotografie do legitymacji prasowej, która daje szereg korzyści.
Adres naszej redakcji: Grodzisk,
Pl. marsz. Piłsudskiego 5 m. 3. Redakcja czynna codziennie od 11 do 14 i od
15 do 17.

Konkurs na najładniejsze dziecko w powiecie
Nasza redakcja od następnego
numeru będzie prowadzić konkurs na
najładniejsze dziecko żydowskie w powiecie. Należy przysłać dwie fotografie,

na poradę prawną u adwokata Surica
w redakcji „Dos Grodzisker Wort”.

Uroczysta akademia
Poalej Cijon.

skiego na burmistrza zostało w mieście odebrane z wielkim zadowoleniem,
gdyż on razem ze starostą, panem Glajzerem, uczynili wiele dla rozwoju Grodziska, jak również przyczynili się do
zmniejszenia bezrobocia.
Pan Borkowski znany jest również
z przychylnego stosunku do Żydów,
dlatego czterech przedstawicieli społeczności żydowskiej oddało na niego
swoje głosy.
W imieniu Żydów z Grodziska witamy pana Borkowskiego na urzędzie.

Kupon

W środę 3. bm. odbyło się posiedzenie, na którym ukonstytuowała się
nowa rada miejska. Posiedzenie otwiera pan Borkowski, który oświadcza,
że posiedzenie ma na celu wyłonienie
burmistrza, wiceburmistrza i trzech
ławników. Otwiera się dyskusja i 22
głosami na 24 radnych pan Borkowski
zostaje wybrany burmistrzem miasta,
wiceburmistrzem Jan Chrzanowski,
a panowie Jurczak, Redel i Borzemiński – ławnikami.
Ponowne wybranie pana Borkow-

Uwaga!

jak również podać imię i wiek dziecka. W każdym numerze będziemy zamieszczać kilka fotografii.

wygodnie i tanio
pojedziesz sobie z

W. K. D.
Wa r s z aw a — G r o d z i s k
zimą elektryczne ogrzewanie
tramwaj co pół godziny

Z poważaniem,

Centralny Związek Rzemieślników Żydów w Polsce, Oddział w Grodzisku Maz.

Lecznica i wydział prawny
przy „Dos Grodzisker Wort”.
W najbliższym czasie nasza redakcja otwiera lecznicę kierowaną
przez znanych lekarzy i dentystów
z Warszawy.
Adwokat Suric będzie sprawował
funkcję radcy prawnego naszej redakcji.
Jednocześnie będzie on współpracownikiem naszej gazety.
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