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Setki ludzi z Grodziska i okolicy otrzy-
muj" dzi# po raz pierwszy „Dos Grodzisker 
Wort”. Przyst"pili#my do wydawania tygo-
dnika bezpartyjnego. Zi#ci si$ w ko%cu to, 
czego od dawna oczekiwa&a lokalna spo-
&eczno#' (ydowska.

Rozmaite okoliczno#ci i wydarzenia 
w naszym mie#cie pokaza&y, (e Grodzisk 
potrzebuje trybuny, która b$dzie szerzej 
omawia' wszystkie problemy (ycia lokalnej 
spo&eczno#ci i która jednocze#nie b$dzie 
s&u(y' do obrony interesów (ydowskich w 
naszymi mie#cie. I to mamy nadziej$ osi"-
gn"' poprzez wydawanie naszej gazety.

Zwracamy si$ do wszystkich przyjació& 
„Dos Grodzisker Wort”, do wszystkich tych, 

którzy chc", (eby w Grodzisku istnia&a bez-
partyjna gazeta, opisuj"ca rado#ci i troski 
tutejszej spo&eczno#ci (ydowskiej – by po-
mogli zapewni' egzystencj$ jedynego or-
ganu (ydowskiego w Grodzisku, organu, 
który zachowuj"c bezstronno#', nie b$dzie 
przemilcza& (adnych krzywd pope&nionych 
w stosunku do ogó&u i jednostki.

Z niezachwian" wiar" i nies&abn"c" na-
dziej" na powodzenie naszego-waszego za-
dania przyst$pujemy do tej niezwykle od-
powiedzialnej pracy i przekazujemy „Dos 
Grodzisker Wort” w wasze r$ce.

Redakcja. 

1 lipca br. wszed! w "ycie nowy 
Kodeks handlowy, który zawiera ca!y 
szereg nowych a niezwykle istotnych 
przepisów dla handlu (art. 555-567).

Niezwykle wa"ne s# przepisy do-
tycz#ce sprzeda"y ratalnej. Ten rodzaj 
handlu jest dzi$, w dobie kryzysu, bar-
dzo popularny. Trudno jest kupi% jak#$ 
warto$ciow# rzecz, p!ac#c od razu z góry. 
Rozpowszechni!a si& wi&c sprzeda" „na 
wykupne”. Sprzeda"y ratalnej szkodz# 
jednak ró"ne kombinacje, które mog# 
przynie$% szkod& zarówno sprzedaj#ce-
mu, jak i kupuj#cemu. Do chwili obec-
nej brakowa!o rozstrzygni&% prawnych 

w tej sprawie. Stosowne regulacje za-
wiera dopiero Kodeks handlowy. D!ugo 
oczekiwane przepisy s# nast&puj#ce:

Trzeba wpierw zastrzec, "e prze-
pisy Kodeksu handlowego stosuj# si& 
wy!#cznie do towarów, których warto$% 
sprzeda"y wynosi mniej ni" 15 tys. z!., 
i to tylko w przypadku, je$li kupiec 
sprzedaje towar bezpo$rednio kliento-
wi, a nie drugiemu kupcowi. Oddzia! 
Kodeksy handlowego mówi o takiej 
sprzeda"y ratalnej, gdy rzecz ma by% 
wydana kupuj#cemu przed ca!kowitym 
zap!aceniem ceny kupna, chocia"by 

sprzedaj#cy zastrzeg! sobie prawo w!a-
sno$ci. 

Przepisy te maj# na wzgl&dzie przede 
wszystkim ochron& kupuj#cego. Postano-
wienia umowne mniej korzystne dla ku-
puj#cego ni" przepisy stosownego oddzia-
!u Kodeksu handlowego s# niewa"ne.

Kiedy kupiec, który sprzedaje 
towar na raty z okre$leniem terminu 
p!atno$ci, ma prawo domaga% zap!aty 
w ca!o$ci? 

Kodeks handlowy okre$la nast&-
puj#ce warunki: kupiec ma prawo na-
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Nowe przepisy sprzeda!y ratalnej.
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1. Gro"#ce niebezpiecze'stwo 

Sytuacja gospodarcza w Erec Isra-
el jest zadowalaj#ca, o czym $wiadczy% 
mo"e fakt, "e kraj jest w stanie przy-
j#% tysi#ce nowych emigrantów, którzy 
mog# si& tu ca!kiem dobrze urz#dzi%. 
Nigdy jednak ruch syjonistyczny nie 
by! w takim zagro"eniu jak teraz. Dla 
ka"dego jest jasne, "e win& za to po-
nosz# w!adze mandatowe, które czyni# 
nam ogromne przeszkody na drodze do 
urz#dzenia naszej siedziby narodowej.

Jednym z najwi&kszych niebezpie-
cze'stw w Erec Israel jest system par-
lamentarny, jaki w!adze zdecydowane 
s# wprowadzi%.

W obecnym momencie w sposób 
najbardziej jaskrawy dochodzi do g!osu 
konieczno$% utworzenia zjednoczonego 
frontu jiszuwu, który powinien przeciw-
stawi% si& woli wysokiego komisarza, 
sir Arthura Wauchope’a, by narodowi 
"ydowskiemu da% „prezent” w postaci 
Rady Legislacyjnej. Dla ka"dego jest 
oczywiste, co b&dzie oznacza% parlament 
z arabsk# wi&kszo$ci#. Wtedy zapewne 
zostanie przyj&ta uchwa!a zatrzymania i 
tak ju" wystarczaj#co ograniczonej imi-
gracji "ydowskiej i kolonizacji.

Z tego powodu musimy przeciw-
ko takiej próbie ze strony Wauchope’a 
zareagowa% bojkotem naszego udzia-
!u w pracach parlamentarnych. A bez 
udzia!u (ydów w!adza mandatowa, jak 
bardzo  nieprzychylna (ydom by nie 
by!a, parlamentu nie wprowadzi. Ca!y 
naród "ydowski musi jak najg!o$niej 
zaprotestowa% przeciwko zamachowi 
na nasze prawa, co jest w sprzeczno$ci 
z Deklaracj# Balfoura.

tychmiastowej wymagalno$ci resztu-
j#cej ceny kupna, je$li zastrzeg! sobie 
takie prawo. Zastrze"enie takie musi 
by% stwierdzone pisemnie, a kupuj#cy 
musi posiada% jego odpis. Z powy"sze-
go zastrze"enia mo"e sprzedawca sko-
rzysta% tylko wtedy, gdy kupuj#cy jest 
w zw!oce z zap!at# dwóch rat, których 
suma !#cza przewy"sza jedn# pi#t# 
cz&$% umówionej ceny kupna. 

Kiedy kupiec mo"e odst#pi% od 
umowy i za"#da% zwrotu towaru, który 
zosta! sprzedany w systemie ratalnym? 

Prawo takie sprzedaj#cy ma jedy-
nie wówczas, gdy kupuj#cy zalega ze 
sp!at# przynajmniej dwóch rat, po tym, 
jak sprzedawca wezwa! kupuj#cego do 

zap!acenia zaleg!o$ci, gro"#c odst#pie-
niem od umowy.

Kupuj#cy w "adnym przypadku 
nie traci rat ju! sp"aconych, mimo ze 
transakcja nie dosz!a do skutku z winy 
kupuj#cego. Sprzedaj#cy ma wtedy 
prawo "#da% odszkodowania za zu"ycie 
i uszkodzenie sprzedawanej rzeczy.

Bardzo wa"ny jest przepis, "e ja-
kichkolwiek roszcze' zwi#zanych ze 
sprzeda"# rataln# nie mo"na docho-
dzi% przed s#dem miejskim. Sprawy 
sporne rozstrzyga wy!#cznie s#dem 
pa'stwowym i to s#dem w!a$ciwo$ci 
ogólnej.

W przypadku przedterminowej 
sp!aty kupuj#cy ma prawo "#da% potr#-

cenia dyskonta w wysoko$ci stopy dys-
kontowej Banku Polskiego, obowi#zu-
j#cej dla weksli krajowych.

W konkluzji podkre$li% trzeba, "e 
pod przepisy powy"sze podpadaj# bar-
dzo popularne transakcje, gdzie przy 
sprzeda"y ratalnej dawane s# weksle.

Jak widzimy, mamy tu ca!y szereg 
przepisów, które maj# chroni% kupu-
j#cego w systemie sprzeda"y ratalnej. 
Ten, kto nabywa rzecz „za wykupnym”, 
znajduje si& zwykle w sytuacji przy-
musu i gotów jest da% sprzedaj#cemu 
jak najlepsze warunki, które s# nieko-
rzystne dla kupuj#cego,  a taka umowa 
zgodnie z cytowanymi wy"ej przepisa-
mi jest niewa"na. 
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by% uznane za zagro"enie dla ruchu 
syjonistycznego i narodu "ydowskiego. 
Bo pomagamy urzeczywistnia% powsta-
nie nie Erec Israel, lecz zamiast tego 
– Erec Ismael.

Dlatego przyjmujemy z zadowole-
niem informacj&, która nadesz!a z kra-
ju, "e nasi chaluce broni# miejsc pracy 
wy!#cznie dla (ydów.

4. Bia!o-niebieski sztandar 

Radosn# wiadomo$% znajdujemy 
w gazecie „Dos Jidysze Land” z $rody, 3 
pa)dziernika. A mianowicie: o dwóch 
"ydowskich statkach „Har haKarmel” 
i Har Cijon”, które b&d# kursowa% co 
tydzie' z Konstantynopola do Hajfy i z 
powrotem.

Ta radosna wiadomo$% od dwóch 
czysto "ydowskich statkach obs!ugiwa-
nych przez "ydowskich marynarzy, pod 
bia!o-niebiesk# bander# syjonistyczn#, 
ucieszy ka"dego $wiadomego narodo-
wo (yda.

5. Mi u-mi he-cholchim

Niedawno grupa bezpartyjnych 
osób poinformowa!a o powstaniu na-
szej gazety. Odpowiedzi# na nasz# 
informacj& by!o pytanie: „Mi u-mi 
he-cholchim”?. „A sk#d wzi#% wspó!pra-
cowników?”. Wszystkim zapytuj#cym 
udzielamy niniejszym odpowiedzi.

Pozostajemy w kontakcie z gru-
p# m!odych, utalentowanych dzienni-
karzy i pisarzy w Warszawie, którzy 
obiecali nam gotowo$% do wspó!pra-
cy z nasz# gazet#. Jednocze$nie b&d# 
partycypowa% ró"ne osoby z Grodzi-
ska, które maj# do$wiadczenie w pra-
cy spo!ecznej. 

2. Nie odk!ada% kongresu 

Lewicowa partia Mapai , która do-
brze wie, "e dni jej rz#dów, do nad-
chodz#cego kongresu, s# policzone, 
chce utrzyma% hegemoni& w ruchu 
syjonistycznym jeszcze przez pewien 
czas i dlatego przyj&ta zosta!a uchwa!a 
o od!o"eniu kongresu. Swoje post&po-
wanie egzekutywa motywuje tym, "e 
„dzia!alno$% partii C.S. jest w wielu 
krajach zakazana” oraz „stosunki w ru-
chu syjonistycznym s# napi&te”. Oba te 
motywy nie s# i nie powinny stanowi% 
przyczyny, "eby odk!ada% kongres.

W chwili tak powa"nej wa"ne jest 
w!a$nie to, "eby kongres si& odby!, 
lecz partia Mapai, która wie, "e sytu-
acja zmieni si& radykalnie na korzy$% 
syjonistów popieraj#cych powstanie 
pa'stwa, wymy$li!a te wymówki. Sta-
nowisko ca!ej prasy "ydowskiej, która 
popiera idee syjonistyczne w duchu 
Herzla, i ka"dej lokalnej grupy musi 
by% takie, "eby kongresu nie odk!ada%. 
W!adza w ruchu syjonistycznym musi 
przej$% w r&ce tych, którzy popieraj# 
powstanie pa'stwa.

3. Awoda iwrit 

Walka na rzecz Awoda iwrit musi 
by% dalej prowadzona na pe!nych ob-
rotach, jak do tej pory. Bo dla ka"dego 
jest jasne, "e Awoda iwrit daje nowe 
mo"liwo$ci zatrudnienia, wzrost naszej 
aliji, a przez to te" szybsze powstanie 
naszej narodowej siedziby. 

Wszystkie starania w innym kie-
runku szkodz# dzia!aniom na rzecz od-
budowy "ydowskiego pa'stwa i musz# 
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Wst"p

By!o to w roku 1905. Wyst#pie-
nia rewolucyjne nasila!y si& z dnia na 
dzie'. Ochrana jednak nie spocz&!a 
na laurach, tylko szuka!a, w&szy!a, 
wysy!a!a na Sybir. Powieszono i roz-
strzelano dziesi#tki bojowników.

Niema!y udzia! w tej walce mia!y 
równie" miasta na prowincji. Zw!asz-
cza miasta przemys!owe, gdzie robot-
ników by!o wielu.

Grodzisk, gdzie funkcjonowa!y 
ró"nego typu fabryki, mia! wi&c te" 
du"y wk!ad w walk& z carskimi sa-
trapami. Setki rewolucjonistów ode-
bra!y tu wyszkolenie, zanim pos!ano 
ich na front. Dziesi#tki rosyjskich 
policjantów zosta!y tu zastrzelone w 
akcie sprawiedliwej zemsty. Zamach 
na Aleksandrowa i Bitnera to obraz 
roku 1905, oparty na wspomnieniach 
robotników, którzy brali udzia! w wal-
ce.

Za poprawno$% dat, nazwisk i 
miejsc autor nie bierze odpowiedzial-
no$ci z powodu braku niezb&dnych 
materia!ów.

R o z d z i a !  1
Narada

W „lasku” ko!o Grodziska latem 
1905 roku zebra!o si& pi&ciu robotni-
ków. Wszyscy byli uzbrojeni na wypa-
dek napa$ci.

S!o'ce $wieci!o, rozsiewaj#c 
z!ote promienie. Ptaki rado$nie fru-
wa!y w ga!&ziach sosen i $piewa!y 
w swoim niezrozumia!ym j&zyku o 
„kochanym lecie”, które „wszystko 
przywraca do "ycia”.

Któ" jest w stanie odda% t& ra-

do$% i komfort, jaki cz!owiek odczu-
wa, le"#c w upalny dzie' w cieniu 
drzew. 

Lecz nie takie by!o odczycie tych 
pi&ciu robotników. Dojmuj#cy smutek 
i !zy uwi&z!y im w gardle; ci bowiem 
robotnicy zgromadzili si& tutaj, "eby 
zaj#% stanowisko w sprawie tego, czy 
w dniu 1-go maja 1905 roku urz#dzi% 
demonstracj&. 

G!os w tej sprawie zabra! Jan, 
który by! najstarszy, m#dry i najle-
piej u$wiadomiony, a z jego s!owem 
liczyli si& wszyscy. Jan zapali! pa-
pierosa, wypuszczaj#c ob!ok dymu, 
który po chwili ca!kiem przes!oni! 
jego twarz. Rozejrza! si& potem na 
wszystkie strony, bo mo"e szpieg 
albo przechodzie', przed którym 
trzeba si& schowa%, wystrzega% si& 
go. Nast&pnie !ami#cym si& g!osem, 
w którym s!ycha% by!o gorycz i tro-
sk&, rozpocz#!:

– Towarzysze! Aleksandrow i 
Bitner wypowiedzieli wojn& klasie 
robotniczej w Grodzisku. Dziesi#t-
ki rewolucjonistów wywozi si& do 
warszawskiej cytadeli, których si& 
tam z ich inicjatywy rozstrzeliwu-
je. Ka"dy z nas musi dr"e% o swo-
je "ycie. Nasy!a si& szpiegów i pro-
wokatorów. - Towarzysze!  - mówi! 
dalej po chwili przerwy – Musi-
my okaza% solidarno$% z areszto-
wanymi robotnikami, "e my si& 
szubienicy nie boimy. Proponuj& 
w przysz!ym tygodniu demonstro-
wa% 1-go maja na ulicach Grodzi-
ska. I niech Aleksandrow i Bitner 
zobacz#, "e moc prawdy jest wci#" 
dosy% silna, by zgromadzi% pod 
swoim sztandarem ca!# klas& ro-
botnicz#.

Kiedy Jan sko'czy!, na minut& za-
leg!a cisza. Nast&pnie zacz&!a si& dys-
kusja nad propozycj# Jana.  Mówiono 
o zagro"eniach, uradzono jednak, by 
nie zwraca% na nie uwagi. I wszyscy 
solidarnie powzi&li postanowienie, by 
1-go maja 1905 roku demonstrowa%.

R o z d z i a !  2
Demonstracja

Dzie' 1-go maja 1905 roku 
by! jasny i s!oneczny i cho% by!o 
jeszcze wcze$nie, na ulicach Gro-
dziska zebra!y grupki robotników, 
kobiet i m&"czyzn, jak równie" 
du"a cz&$% inteligencji. Na twarzy 
ka"dego ze zgromadzonych wy-
czyta% mo"na by!o trosk& i smu-
tek, który sprawia!, "e wygl#dali 
na przygn&bionych.

Liczba zebranych powoli si& 
zwi&ksza!a. Demonstranci nap!y-
wali z kierunku wytwórni octu, 
od fabryki Fiszmana, od wielkich 
m!ynów i z ubogich dzielnic, jak 
równie" przybywa!o inteligentów.

Kiedy t!um osi#gn#! liczb& 
kilku tysi&cy, kto$ z zebranych, 
otoczony wianuszkiem ludzi, wy-
ci#gn#! czerwon# p!acht&, inny 
robotnik poda! drzewce - i ju" za 
chwil& t!um demonstrowa! pod 
czerwonym sztandarem PPS, któ-
ry robotnicy nie$li na przedzie.

I zaraz wzniós! si& $piew. Kie-
dy t!um wszed! na g!ówn# ulic&, 
z bocznego zau!ka wyskoczy! kor-
don policjantów na koniach, pod 
dowództwem Aleksandrowa i Bit-
nera z go!ymi szablami.

Dosz!o do pierwszego starcia.
(Cdn.) 

Cwi Grinfas

Zmiany w systemie podatkowym.
Zarz#dzenie wykonawcze do Or-

dynacji podatkowej zosta!o ju" opra-
cowane i skierowane do publikacji 
w Dzienniku Ustaw. Zarz#dzenie wej-
dzie w "ycie z dniem publikacji, jako 
"e Ordynacja podatkowa obowi#zuje 
ju" od 1 pa)dziernika br.

Ordynacja podatkowa scala prze-
pisy prawa podatkowego. Ordyna-
cja stanowi wi&c jak gdyby kodeks 
w sprawach podatkowych. Dla w!adz 
podatkowych jest to wi&c wielkie od-
ci#"enie, które wp!ynie na zracjona-
lizowanie wymiaru i zmniejszenie 
kosztów finansowych.

Ordynacja podatkowa wprowadza 

nast&puj#ce powa"ne zmiany: zamiast 
komisji szacunkowych podatki b&d# 
naliczane przez w!adze wymiarowe. 
Zwi&kszono udzia! czynnika spo!ecz-
nego w komisjach odwo!awczych. 
Dlatego przewodnicz#cy komisji ape-
lacyjnych b&d# niezale"ni od dyrekto-
rów urz&dów skarbowych. Przeniesio-
no obowi#zek dostarczenia materia!u 
wymiarowego o p!atnikach, na urz&-
dy, jednostki samorz#dowe itd. Pod-
niesiono rol& ksi#g rachunkowych 
i uregulowano zagadnienie, kiedy 
urz#d mo"e domaga% si& wyja$nie' 
o podstaw& wymiaru. Uregulowano 
kwesti& nadp!at i w sprawie odpowie-
dzialno$ci za podatek. 

Komisja odwo!awcza b&dzie 
si& sk!ada% z 24 lub 36 cz!onków. W 
okr&gu ka"dej izby skarbowej tworzy 
si& komisj& odwo!awcz#, a w okr&gu 
z bardzo du"# ilo$ci# p!atników usta-
nawia si& dwie komisje odwo!awcze. 
B&dzie to dotyczy!o np. *odzi: jedna 
dla miasta i druga dla województwa.

Poniewa" Ordynacja podatkowa 
zak!ada w niektórych przypadkach 
mo"liwo$% anulowania b#d) cz&$cio-
wego umorzenia podatków i kar, 
zarz#dzenie wykonawcze dok!adnie 
okre$la kompetencje orzekaj#cych 
w tej dziedzinie.

Zamach na Aleksandrowa i Bitnera. Zalmen Najhojz 
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Na polski przet &umaczy &a Anna Cia &owicz. Sk &ad na wzór orygina &u i przygotowanie do druku: j idysz.net

Nasza redakcja od nast&pnego 
numeru b&dzie prowadzi% konkurs na 
naj!adniejsze dziecko "ydowskie w po-
wiecie. Nale"y przys!a% dwie fotografie, 

jak równie" poda% imi& i wiek dziec-
ka. W ka"dym numerze b&dziemy za-
mieszcza% kilka fotografii.

W $rod& 3. bm. odby!o si& posie-
dzenie, na którym ukonstytuowa!a si& 
nowa rada miejska. Posiedzenie otwie-
ra pan Borkowski, który o$wiadcza, 
"e posiedzenie ma na celu wy!onienie 
burmistrza, wiceburmistrza i trzech 
!awników. Otwiera si& dyskusja i 22 
g!osami na 24 radnych pan Borkowski 
zostaje wybrany burmistrzem miasta, 
wiceburmistrzem Jan Chrzanowski, 
a panowie Jurczak, Redel i Borzemi'-
ski – !awnikami.

Ponowne wybranie pana Borkow-

skiego na burmistrza zosta!o w mie-
$cie odebrane z wielkim zadowoleniem, 
gdy" on razem ze starost#, panem Glaj-
zerem, uczynili wiele dla rozwoju Gro-
dziska, jak równie" przyczynili si& do 
zmniejszenia bezrobocia.

Pan Borkowski znany jest równie" 
z przychylnego stosunku do (ydów, 
dlatego czterech przedstawicieli spo-
!eczno$ci "ydowskiej odda!o na niego 
swoje g!osy. 

W imieniu (ydów z Grodziska wi-
tamy pana Borkowskiego na urz&dzie.

Ukonstytuowa%a si& nowo wybrana rada miejska. Uw a g a !
Sochaczew, Blizne, Wiskitki, (yrardów, 
Mszczonów, Pruszków, Brwinów, Nada-

rzyn, Leszno i in.
Poszukuje si& korespondentów, 

kolporterów naszej gazety. Zwraca% si& 
na adres naszej gazety.

Ka"dy korespondent winien nade-
s!a% dwie fotografie do legitymacji pra-
sowej, która daje szereg korzy$ci. 

Adres naszej redakcji: Grodzisk, 
Pl. marsz. Pi!sudskiego 5 m. 3. Redak-
cja czynna codziennie od 11 do 14 i od 
15 do 17. 

Uroczysta akademia 
Poalej Cijon.

W ubieg!y pi#tek odby!a 
si& w ratuszu akademia z okazji 
otwarcia konferencji okr&gowej 
Poalej Cijon w Grodzisku. Refera-
ty wyg!osili in". Rajs i Klotnicka. 
Nast&pnie H. (yrkowski wykona! 
z powodzeniem kilka pie$ni. Ode-
graniem „Techezakena” konferen-
cja si& zako'czy!a. 

Og%oszenie!
Zwi#zek Rzemie$lników (ydów 

w Grodzisku podaje do wiadomo$ci, "e 
dla wspomo"enia rzemie$lników, kup-
ców i lokatorów w dobie ci&"kiego kryzy-
su  uruchomiony zosta! wydzia! prawny 
pod kierownictwem adwokata Surica.

Wydzia! prawny znajduje si& 
przy ul. 11-go Listopada 34 m. 3. 
Sekretariat wydzia!u prawnego 
jest czyny codziennie od 8 do 13 
i od 15 do 19.

Z powa"aniem,
 Centralny Zwi#zek Rzemie$lników (y-
dów w Polsce, Oddzia! w Grodzisku Maz.

Lecznica i wydzia% prawny 
przy „Dos Grodzisker Wort”.

W najbli"szym czasie nasza re-
dakcja otwiera lecznic& kierowan# 
przez znanych lekarzy i dentystów 
z Warszawy.

Adwokat Suric b&dzie sprawowa! 
funkcj& radcy prawnego naszej redakcji. 

Jednocze$nie b&dzie on wspó!-
pracownikiem naszej gazety.

Konkurs na naj%adniejsze dziecko w powiecie 
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