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P R Z E D P Ł A T A :

W Kraju kwartalnie 3 złote. W Ameryce 
rocz. 4  dolary, Brazylji—20 milrejsów, 
A rgentynie— 10 pezów, Francji i innych 
krajach—40 franków. Numer pojedyń- 

czy w Ameryce 10 centów.

C E N Y  O G Ł O S Z E Ń :
1 wiersz milimetrowy I lamowy— 14 groszy 
w abonamencie tygodniowym — 12 groszy 

nie mniej j  strony 
FANTAZYJNE O 60 p ro cen t D RO ŻEJ.

Strona ogłoszeniowa liczy 5 łamów
W szystkie podwyżki i warunki płatności obowiązują z dniem ogłoszenia tychże.

PRZEDSTAWICIELSTWA
W YPHOD7PY* *

We Francji — p. Stanisław  Klimowicz, 
Paris VI, rue St. P lacide 49.

W Brazylji — p. Mieczysław Fularskl, 
M arechal-M allet, Parana.

najważniejsze wiadomości dla wychodźców.
W sp raw ie  dzieci, urodzonych w Am eryce.

W jed n y m  z ostatnich  numerów „Wychodźcy* zamieści liśmy wzmiankę o tem,  że- konsula t  am e rykań 
ski, wydając  wizę imigracyjną rodzicom-polakom, posiadającym wizę amerykańską ,  w ydaną  w roku ubiegłym, 
nic wydaje  paszportów amerykańskich  dzieciom tych wychodźców,  u rodzonym  w Ameryce i m ającym  prawo \
do otrzymania paszpor tu  amerykańsk iego .

Sys tem taki doprowadza  do  tego,  że rodzice już po otrzymaniu nowych  wiz imigracyjnych nię mogą  
wyruszyć w drogę,  ponieważ  konsu la t  nie chce wydać  dzieciom, urodzonym w Ameryce,  dokum en tów  na 
wyjazd.

Ponieważ  konsulat  amerykański  nie zmienił  do tychczas  swego pos tępowania  w s tosunku do  tych wy
c h o d ź c ó w —  zwracamy się na tej drodze do  Urzędu Em ig racy jnego  z prośbą  o załatwienie powyższej  sprawy.

Wszak wiza imigracyjna ważna jest tylko 4 miesiące i jeżeli konsulat  dopiero w chwili udzielania wizy 
imigracyjnej rodzicom wyśle met rykę  amerykańską  dziecka do  Waszyngtonu,  to wystawianie paszportu amery
kańskiego trwać będzie  3— 4 miesiące, w trakcie czego termin ważności  wizy rodziców upłynie  i przed nimi 
stanie  nowe piekło udfęczeń wizowych od początku.

M amy nadzieję, że Urząd Emigracy jny wejrzy w tę sprawę i porozumie się z konsulatem amerykań
s k i m.

W spraw ie  podań do konsulatu am erykańskiego.
O d  czytelników „W ychodźcy"  otrzymujemy obecnie  mnóstwo listów z zapytaniami,  kto właściwie może 

obecnie wysyłać podania do  konsulatu amerykańskiego.
Sp ieszymy przeto raz jeszcze wyjaśnić, że następujące kategorje  wychodźców m ogą  składać podania

o  wizę:
1) wychodźcy ,  którzy posiadają stare wizy amerykańskie ,  wydane  przed 30 czerwca 1924,
2) wychodźcy ,  którzy w swoim czasie składali podania do  konsulatu o wizę i otrzymali  pokwitowanie 

na wpłacenie przez nich jednego  dolara,
3) wychodźcy ,  którzy posiadają  karty wstępu z roku ubiegłego i którzy nie zjawili się w konsulacie 

celem otrzymania wizy, czy to z pow odów  osobis tych, czy też z powodu  wyczerpania  kwoty,
4) wychodźcy ,  należący do  uprzywilejowanych kategoryj  (mąż, żona,  dzieci do lat  21 oraz rodzice 

obywateli  amerykańskich) ,  którzy pisali już do  krewnych swych w Ameryce z prośbą o wyrobienie dla nich 
certyfikatu imigracyjnego,

5) wykwalif ikowani rolnicy, o ile posiadają  paszporty zagraniczne.
W ychodźcy ,  należący do powyższych  kategoryj,  winni bezwzględnie na tychmiast  wystosować  podania  

do konsulatu.
Redakcja  „W ychodźcy"  nie omieszka ze swej s t rony zawiadomić czytelników, kiedy konsulat  amery

kański rozpocznie  wydawanie  nowych  kart wstępu.

Robotnicy do cukrowni we Francji.
W N° 31 „Wychodźcy"  ogłosi l iśmy o zapotrzebowaniu robotników do cukrowni  we Francj i.  Dzisiaj 

możemy podać  bliższe szczegóły w tej sprawie. Robotników ogółem potrzeba 1.400, z t ego  400 wykwalifiko
wanych i 1.000 zwykłych.  (Ciąg dalszy  na następnej  stronie).
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Wyjeżdżać mogą jedynie mężczyźni do lat 45 bez rodzin i zdrowi. Każdy obowiązany jest posiadać dowód 
osobisty % fotograf ją lub wyciąg z ksiąg ludndści stałej również z fotograf ją ostęplowaną i ponadto pozwo
lenie z P. K. U., jeżeli ma się lat mniej, niż 28, a książeczkę wojskową, jeżeli się ten wiek przekroczyło. 

Wynagrodzenie dzienne będzie następujące:
gotowacze do cukru 20 franków francuskich,
palacze ,  kotłów 17 „ „
robotnicy „ wirówek 16 n „

„ „ saturacji 14 „ „

robotnicy do wyparki
(tak zw. gotowacze soków) 14 franków fran. 
defuzerzy 14 „ „
robotnicy niewykwalifikowani 12 ,  „

Ponadto każdy robotnik otrzyma 4 franków dziennie premji, jeżeli przepracuje na jednym miejscu cały 
czas kampanji cukrowej, trwającej 4 miesiące. Życie w kantynach za opłatą od 4 \  do franków dziennie. 
Mieszkanie w barakach z opałem i światłem.

Koszty podróży w obydw ie strony ponoszą pracodawcy francuscy. Narazie ustalono następujące 
miejsca rekrutacji, gdzie m iejscowe Urzędy Pośrednictwa Pracy będą przyjmowały zapisy na wyjazd:
Krotoszyn
Kalisz
Starogard
Włocławek
Żyrardów

—  21 sierpnia 
- 2 5
-  28 „
—  4 września
-  6 .

Przemyśl
Lublin
Równo
Radom
Ostrowiec

—  12 września
-  12 „
-  15 „
—  18 „
— 22 .

Szamotuły
Kielce
N ow y-T om yśl 
Nakło

23 września
we wrześniu  
dokładnej da 
daty  jeszcze  
nie ustalono.

Oczywiście, we wszystkich wymienionych Urzędach Pośrednictwa Pracy można zapisać się na wyjazd 
i wcześniej przed ustalonemi terminami. Również niewym ienione tutaj Urzęedy przyjmują zapisy a terminy 
ostateczne podadzą do wiadomości po zgłoszeniu się większej liczby kandydatów.

Stacja emigracyjna o  Gdyni.
Nie zarzyna się kury, niosąeej złote jaja.

Opieka nad wychodźtwem należy do najbardziej 
wdzięcznych zadań polityki państwowej. Każde udo
godnienie, każdy fakt dbałości o dobro wychodźcy  
czy to w kraju przed wyjazdem, czy to w miejscu 
jego zarobkowania na obczyźnie, przenosi myśl i du
szę wychodźcy do „starego kraju", wzmacnia więzy, 
ączące z Ojczyzną, i, oczywiście, wpływa na spotę
gowanie się przesyłek pieniężnych.

N ajgłupszą  tu ta j po lityką  by łoby  pozostaw ienie  
w ychodźcy  własnem u losowi, bo  nie zarzyna się kury, 
niosącej z ło te  jaja.

Obóz w Wejherowie i s ta c ja  w Gdyni.

Przed  rokiem, w zrozumieniu potrzeby  zapew nie
nia wychodźtwu naszem u rzeczywistej opieki, Urząd 
Em igracyjny urządził w W ejherowie obóz em igracyjny, 
nieustępujący w niczem najlepszym zakładom  tego  
rodzaju w zachodniej Europie.

Obecnie  został zrobiony krok drugi, m ianowicie 
w Gdyni, tuż nad brzegiem morza, została wzniesiona 
stacja emigracyjna — duży, ładny, drewniany budynek, 
liczący 40 metrów długości i 22 metry szerokości, 
mogący pomieścić jednorazow o od  800 do  1000 ludzi! 
Stacja emigracyjna służyć będzie za schroniskc dla 
robotników, udających się na roboty  do Francji, k tó 
rzy do niedaw na cały czas od  chwili przyjścia pociągu 
do m om entu  załadowania na statek, co nieraz trwało 
kilka godzin, musieli spędzać  pod  gołem  niebem, nie- 
zabezpieczeni niczem od  deszczów i n iepogody.

Robiąc w ygodę naszym  w ychodźcom  do Francji, 
jednocześn ie  s ta jem y m ocniejszą s topą  nad Bałtykiem,' 
przyczyniam y się do rozwoju własnego portu, nieza 
leżnego  od  kaprysów n iechętnych  gdańszczan, i u m o 
żliwiamy stopn iow e skierowyw anie  całego naszego

ruchu e m ig racy jnego  przez G d y n ię .  D otychczas  bowiem 
emigracja zam orska  d o  Am eryki, jak  rów nież  reemi
gracja z A m eryki d o  P o lsk i,  o d b y w a  się przez Gdańsk

Konieczność obniżenia staw ek kolejowych dla transportów  
emigracyjnych do Wejherowa i Gdyni.

Dla lepszego  poparcia  w łasnego  portu  i po zo s ta 
wienia we w łasnym  kraju możliwie najwięcej korzyści, 
w ynikających  z emigracji, należałoby, ażeby  nasze 
M inis ters tw o kolei żelaźnych rozpatrzy ło  spraw ę zniżek, 
kolejow ych dla t ransportów  em igracy jnych  do  W ejhe
rowa i G dyni. O s ta tn io  bow iem  lepiej się opłacało 
wysyłać t ran sp o rty  robo tn icze  do  Francji  przez Niem
cy, gdzie one  korzysta ją  ze znacznych  ulg taryfowych, 
niż lądem  do  G dyn i  i dalej m orzem , aczkolwiek cena 
przejazdu m orzem  do  Francji w transporc ie  jes t  bar
dzo  niska. A wszak nam  chodzi o to, musi chodzić, 
ażeby cały ruch em igracyjny , i do  Francji  i za morze, 
skierować na G dynię . Korzyści, s tąd  w ynikające , po
kryją ze znaczną  nadw yżką s tra tę  na obn iżen iu  ceny 
przejazdu ko le jow ego  dla em igran tów . Sądzim y, że 
Urząd E m igracy jny  spraw ę tę  sk ieru je  na właściwe 
tory.

Poświęcenie stacji.

Pośw ięcen ie  stacji em igracyjnej o d b y ło  się bar
dzo uroczyście w obecnośc i  l icznego g rona  osób , na 
k tóre  się składali przedstaw iciele Urzędu Em igracyjne
go, prasy, polskich włudz w G dańsku’, m iejscowych 
władz adm in is tracy jnych  i portow ych , linij okrętowych 
oraz paru cudzoziem skich  oficerów m arynarki ze stat
ków, znajdujących się w tym  m om encie  w porcie 
gdańskim, Polskie  Tow arzystw o Em igracy jne  było  re- 
prezen iow ane  przez redaktora  „W y ch o d źcy " ,  p. P an 
kiewicza. P o  pośw ięceniu— nieod łączne  w takich wypad- 
Kach śniadanie  a podczas  śn iadan ia  p o to k  m ó w . . . ,  
k tórych treść krótką —  nie w szystk ich  jed n ak  — ku 
utrapieniu czyteln ika tutaj poda jem y .
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Przemówienia. P. jnż. Pekel z dyrekcji kolejowej w Gdańsku
P, Komorowski, naczelnik wydz. adm. Urzędu rnówi o współpracy kolei; p. Brandel z towarzystwa

Em., stwierdza, że otrzymaliśmy zaledwie skromny okrętowego francuskiego (Compagnie Gćnćrale Trans*
kawałek morza, który ani wielkości Państwa, ani po- atlantique) zwraca uwagę na to, źe towarzystwo fran*
trzebom kraju nie odpowiada, ale który pracą swoją cuskie było pierwszem, które skierowało swoje statki
i umiejętnością zużytkowania każdego miejsca musimy do Gdyni, i źe ono jedynie utrzymuje stałą komunl* *
tak wyzyskać, ażeby wystarczył nam za morze całe. kację między Gdynią i portami Zachodu; p. Blalkow•

P. Pankiewicz powiada, że emigracja jest klapą skl, komisarz obozu emigracyjnego w Wejherowie,
bezpieczeństwa, dającą ujście dla sił i żywiołów, nie* przedstawia prace Urzędu Emigracyjnego w zakresie
mogących znaleźć zastosowania dla swej pracy w kraju, utworzenia obozu w Wejherowie oraz obecnie stacji
Pozatem pracą swoją tworzy bogactwa dla obcych, . emigracyjnej w Gdyni.
staje się pognojem, na którym wyrasta potęga krajów Pozatem przemawiali pp. inż. Wenda, kierownik
imigracyjnych. Wprawdzie, przypływa do kraju trochę budowy portu; Głuchowski, kier. Agencji Wschodniej
dolarów lub franków, ale wzamian za to wsiąka w spo- w Gdańsku, Machalewskl, red. .G azety Gdańskiej*;
leczeństwo obce element tęgi, zdrowy, który, odpo- kap. Łabędzki, inspektor dalekiej żeglugi; kap. Zaleski,
wiednio zużytkowany, powinien raczej wzmagać siłę komendant portu gdyńskiego; p. Roman, radca etni-
i znaczenie Polski. Wszak Anglja całą dzisiejszą swoją gracyjny w Gdańsku, witając obecnych gości cudzo-
potęgę zawdzięcza wychodźtwu, które u nas marnuje ziemskich po angielsku, na co Odpowiedział również
się w sposób najbardziej rozrzutny. Polskie Towarzy- po angielsku p. Freudberg, oraz inni. Na zakończenie
stwo Emigracyjne chce w dotychczasowy żywiołowy p. Komorowski podniósł znaczenie Polskiego Towa
rach emigracyjny wnieść pierwiastek świadomości i woli rzystwa Emigracyjnego i życzył mu dalszego rozwoju,
a wówczas stanie sie on źródłem nowych sił dla kraju
ojczystego. Należy również naszą inteligencję pchnąć m^w^°
za morze, każdego młodzieńca z maturą choć na krótki Cała uroczystość odbywała się przy szmerze fal
okres czasu wyrzucić na kontynent amerykański, niech morskich, które uderzając o brzeg, oddalony o kilka
wniesie do naszego życia choć trochę coś z przestwo- zaledwie kroków od stacji emigracyjnej, zdawały się
rów morskich i tężyzny amerykańskiej a wówczas rze- potwierdzać myśl właściwą przemówienia d ra Chmie-
czywistość zacznie się inaczej układać. I dlatego ten leckiego, starosty wejherowskiego, który przypomniał
skrawek morza jest niesłychanie cenny i dlatego każda obecnym, że wytrwałością i pracą szczep kaszubski
praca tutaj a szczególnie na polu emigracji jest nie- zachował to wybrzeże dla Polski. Fale, zdawało się,
zmiernie pożądana. Należy poczytać Urzędowi Emigra- mówiły: .W idziałyśmy wiele, wszystko przemija —
cyjnemu za zasługę wkroczenie na tory samodzielnej nawet największe potęgi świata, ale praca pozostaje,
pracy, miejmy nadzieję, że na tych początkach się nie Od was zależy, czy to morze waszem będzie*,
skończy. M. P.

ska graniczne, przeznaczone dla pomieszczenia wy
chodźców i ich rodzin.

Ns 2.
Rezolucje, uchwalone na Międzynarodo
we] Konferencji Emigracyjne] w Rrzymie,

15-31 maja 1924. Nadzór rządowy nad pomieszczeniami dla wychodźców.

(C iąg d a l s z y ) Zważywszy, że w interesie porządku ogólnego
leży zapewnienie możliwych warunków hygjenicznych 

Sekcja II. wychodźców szczególnie, jeżeli chodzi o produkcję
i ochronę hygjeny publicznej,

(Opieka nad wychodźcami w drcdze i kraju prze- zważywszy, że jest również pożądane otoczyć
znaczenia. Opieka specjalna nad kobietami i dziećmi, opieką wychodźcę, względnie przychodźcę, w ich sto-
Rozwój spółdzielczości, wzajemnej pomocy i ubezpie- sankach z właścicielami lub zarządzającymi schroni-
czcń wśród wychodźców). skami,

Konferencja w yraża życzenie , ażeby w prawo- 
N2 1- dawstwie poszczególnych krajów przewidziano stały

Schroniska graniczne dla wychodźców. nadz6r P°"> I« k « * .  przeznaczonych dla wychodźców,
względnie przychodźców, wykonywany ściśle przez 

Biorąc pod uwagę, źe wychodźcy i ich rodziny państwo lub też za pośrednictwem społecznych insty-
są częstokroć zmuszeni zatrzymywać się na granicy tucyj opiekuńczych,
w warunkach bardzo uciążliwych i niewygodnych, ażeby w krajach federalistycznych rząd federalny

Konferencja w yraża  życzenie, ażeby dla wzajem- lub centralny zalecił kompetentnym władzom wpro-
«ej korzyści na stacjach, na których mch emigracyjny wadzenie prawodawstwa zgodnego z zasadami, wyłu-
jest znaczny, zainteresowane rządy urządziły schroni- szczonemi powyżej.
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Muuuuuuunuunuunuuuuxuuunuuuuunuunununuu*
*

h o te l  I
Urzędu Emigracyjnego jj

na Powązkach.
Dojazd tramwajami Nr. 1 i 8. 8

Telefony: 318-08, 312-60, 318-17. *s
*

8 n
Pomieszczenie dla 400 osób. Przestronne i widne sale. Łaźnie

f ti kąpiele na miejscu. Specjalna kuchnia dla emigrantów. j f

1
II Przy przyjeździe i wyjeździe z Warszawy na żądanie towarzystw
f t  f tI I  okrętowych samochody do dyspozycji. | |

f t  
f t
f t

Ki e r own i c t wo  hotelu emigracyjnego na miejscu udziela wszel- f t
f t
f t
g  kich informacji. Zamieszkali w hotelu emigranci wizy Urzędu

*
8

|  otrzymują na miejscu. Każdy emigrant, który nie chce paść ofiarą 

X tajnych agentów mieszkaniowych, winien zgłosić się do hotelu X 
H emigracyjnego, gdzie prócz pomieszczenia i utrzymania korzystać 

8  będzie z o p i e k i  z a r z ą d u  hotelu emigracyjnego.

5

*
*
X
X
X
XX
X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Zamiary kolonlzacyjne Argentyny.
Przywrócenie dekretu z 8  listopada 1906 r.

W  ostatnich czasach rząd argentyński podjął 
pewne kroki w kierunku przygotowania terenów 
ziemskich do kolonizacji

W  tym celu został przywrócony dekret z dnia 
8 listopada 1906 roku, skasowano zaś szereg dekre
tów, wydanych w latach 1917, 1919 i 1920, które 
wypaczyły istotną treść ustawy z r. 1906 o kolo
nizacji.

W dekrecie, przywracającym  moc dekretu z r. 
1906, zaleca się jednocześnie Dyrekcji 'Ziem prze-* 
prowadzenie badań i podziału ziemi rządowej, która 
może być przeznaczona na cele rolnicze. W  tym sa
mym dekrecie r z ą d ,przewiduje możność oddania 
ziem rządowych w  dzierżawę na lat 5, jednakowoż 
bez prawa kupna.

Dekret o osadnictwie.

Niezależnie od tego został wydany dekret, upo
ważniający Dyrekcję Ziem do osadzania 25 rodzin 
wychodźców i rolników na działkach ziemi rządo
wej, nieprzenoszącycli ogółem 2.500 hektarów (to 
jest najwyżej 100 hektarów na rodzinę). Ziemie te., 
położone głównie na północy, mają być zarezerwo
wane na ten cel i wymierzone.

Współdziałanie z prowincjami
Jeszcze przed tein wysłano okólnik do w szyst

kich gubernatorów prowincyj z zapytaniami nastę- 
pujacemi:

i) Czy dana prowincja może ofiarować ziemie

na kolonizację, gwarantując natychmiastowy tytuł 
własności za darmo, lub płatny na raty.

2) Jeżeli tak, to jakie są warunki pomieszczenia 
cena, urodzajność ziemi i t. d.

3) Czy dana prowincja mogłaby utworzyć ko
misję, któraby zbadała sposoby skolonizowania, 
ziem, będących własnością prywatną, i zakomuni
kowała warunki Dyrekcji Ziem dla poinformowania 
o tern wychodźców.

Jaka ilość wychodźców może być przysłana do 
prowincji i uzyskać tam pracę.

Jacy wychodźcy, jeżeli chodzi o zawód, są naj
bardziej potrzebni w  prowincji.

6) Czy rząd danej prowincji skłonny byłby 
stworzyć komisję stałą, któraby gromadziła wszel
kie informacje, dotyczące możności rozmieszczenia 
wychodźców i z którą Dyrekcja Ziem byłaby w sta
łym kontakcie, oraz dostarczałaby jej wychodźców.

Przygot wuje się tereny w Missionee.
Istotnie, rząd zajmuje się obecnie robieniem po

miarów i przygotowuje pewne tereny, między inne- 
mi w Misiones, dla ulokowania tam wychodźców. 
Cena za hektar ma wynosić od 10 do 20 pesów, płat- 
uych zapewne w 10-ciu ratach. Jednakowoż rzecz 
cała znajduje się jeszcze w stanie nieco płynnym i 
być może zaledwie w końcu roku bieżącego istotnie 
ziemie będą gotowe do kolonizacji rządowej. W każ
dym razie byłoby wskazane, ażeby poinformowano 
zawczasu Poselstwo Polskie w Buenos Aires o tern, 
czy są widoki na przyjazd z Polski elementów rolni
czych, gdyż Poselstwo mogłoby przeprowadzić od
powiednie pertraktacje z rządem argentyńskim, 
który rolniczą emigrację z Polski widziałby chętnie.

No 3.

Środki, które należy stosować dla zapewnienia wychodź
com pożywienia i pomieszczeń po ich przybyciu do por

tu załadowania, względnie wyładowania.
Zważywszy, że jest szczególnie pożądane polep

szyć warunki życia i bezpieczeństwa wychodźców, 
przybywających do portu załadowania lub wyłado
wania,

Konferencja wyraża życzenie, aby władze kra
jów, g d z ie  wychodźcy, transportowani przez agencje 
podróży, wsiadają na statek, dbały o to, ażeby na 
stacjach końcowych wychodźcy byli przyjmowani 
przez funkcjonarjuszy państwowych, albo w ich braku, 
Pr?ez przedstawicieli towarzystw okrętowych, ażeby 
w ychodźcy  na żądanie i za odpowiednią opłatą mogli 
otrzymać pożywienie i pomieszczenie, oraz korzystali 
2 opieki konwojenta aż do chwili załadowania;

aby władze portów załadowania i wyładowania 
w sk azyw ały  wychodźcom hotele, w kfórych będą za 
cenę umiarkowaną starannie obsługiwani, i aby zwró
ciły ich uwagę na instytucje dobroczynne oraz poważne 
biura pośrednictwa pracy w portach załadowania.

Ns 4

Opieka specjalna nad kobietami I dziećmi.
Ażeby uchronić od niebezpieczeństwa pozostania 

w podróży bez środków kobiety i dzieci wychodźców, 
które w ten sposób mogą się stać łatwą ofiarą han
dlarzy żywym towarem,

Konferencja wyraża życzenie, aby rządy dokład
nie badały w miejscu odjazdu każdego wychodźcy, ja
kie są możliwości jego przyjęcia w krsju przeznaczenia.

Przytem Konferencja wyraża życzenie,
1) aby rozporządzenia, dotyczące transportu 

i przyjęcia wychodźców, nie doprowadzały do rozdzie
lania członków jednej i tej samej rodziny,

2) aby towarzystwom upoważnionym do opieki 
nad wychodźcami, i towarzystwom, opieki nad kobie
tami i dziećmi, zajmującym się emigracją, ułatwiano 
dostęp na pokład statków z emigrantami, przy ich od- 
jeździe i przybyciu, oraz dostęp do obozów i schro
nisk, przeznaczonych dla wychodźców,

3) aby odpowiednio przygotowane kobiety spe
cjalnie opiekowały się kobietami i dziećmi na wszyst
kich statkach z emigrantami,
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M. B. LEBECKI.

Przez bro] bananów ! ananasOu.
(Z podróży po Paranie),

III. P a ran a g u a ,  po r t  parański .
Jeszcze kilka dni zabawiłem w małem miasteczku 

n a d  Nhandhaąuarą i wyruszyłem dalej. Tym razem zatrzy
małem się w Paranagua, niewielkiem porcie na wschod-  
niem wybrzeżu Brazylji w stanie Parana.

Z opowiadania kowala w Morretes wiedziałem, 
że jest tam hotel polski. Po krótkich poszukiwaniach 
zainstalowałem się w czystym i schludnym domku, zwa
nym Beira Mar czyli Wybrzeże Morza. Właściciel, pan 
Lipiński, pochodzący z Krakowa, mieszka tam już sze
reg lat i powodzi mu się zupełnie dobrze.

Większe okręty do Paranagua nie zawijają, a tyl
ko małe, kursujące po wybrzeżach Ameryki Południo
wej. Są to wszystko prawie wyłącznie parowce, nale
żące do Lloydu Brazylijskiego, oraz towarzystwa zwa
nego „Costeira".

W czasie przypływu Paranagua wygląda bardzo 
ładnie, skoro jednak tylko wody cofną się z zatoki na 
otwarte morze —  odkrywają się wielkie, cuchnące bło
ta nadbrzeżne, zapowietrzając miasto cuchnącemi w y 
ziewami.

Wybrzeże obfituje w ogromne ilości raczków „ca- 
maronów", bardzo smacznych. Jest to najtańsza potra
wa, którą jada się wszędzie —  tak w pierwszorzędnym  
hotelu, jak i najpodlejszej garkuchni.

Pierw si osadnicy.
Miasto zostało założone około roku 1560 przez 

portugalskich osadników, przybyłych tam na małych

łódeczkach z większych osad, położonych w okolicach 
Bahii i Rio de Janeiro. Pobudowali oni początkowo  
małą osadę nad zatoką, utworzoną przez ujście rzeki 
Itibere, nad którą istniała już przed ich przybyciem  
wioska indjan z plemienia carijos. Plemię to, z któ
rego dzisiaj nie pozostało już ani śladu, przyjęło bia
łych  przyjaźnie. Wkrótce jednak portugalczycy musieli 
przenieść swoje siedziby na jedną z licznych malow
niczych wysepek, rozsianych w zatoce, ponieważ indja- 
nie me wytrzymali długo w pokojowych zamiarach. 
Bezwątpienia przyczyniła się do tego niemało bez
względność i chciwość conąuistadorów. Przez długie 
lata trwała wojna zakończona pokojem, który dla in
djan okazał się wkońcu zgubą.

M ałżeństwa z indjankami.
Dzisiaj plemiona indyjskie albo wyginęły, albo 

wyniosły się w dalsze okolice, gdzie niema białych 
najeźdźców. W Brazylji nie brakuje dziewiczych puszcz 
i stepów, jeszcze wiele lat upłynie nim indjanom za
braknie ziemi do cofania się. Kilkusetletnie współżycie  
Portugalczyków z nadmorskiemi plemionami tuziemców, 
oczywiście, nie obyło  się bez mieszanych małżeństw. 
Bardzo nieznaczna ilość kobiet, emigrujących do N o 
wego Świata, sprzyjała krzyżowaniu się ras tembar- 
dziej, źe narody łacińskie w przeciwieństwie do ger
mańskich żenią się z kobietami półdzikiemi bardzo 
chętnie i nie widzą w tern nic złego. Wskutek tych 
małżeństw tak w Paranagua, jak i w Morretes, w ży 
łach mieszkańców płynie znaczny procent krwi indyj
skiej. Często można to stwierdzić .po prostych, twar
dych, granatowych włosach, szerokich twarzach i me
lancholijnym spojrzeniu przechodniów parańskiego por
tu. Nikt tam pokrewieństwa z indjanami się nie zapie-

4) aby towarzystwa okrętowe pozwalały na roz
k l e j a n i e  i kolportaż pouczeń i ogłoszeń, publikowanych 
p r z e z  towarzystwa wymienione powyżej a zawierają
c y c h  pożyteczne wskazówki dla wychodźców, kobiet
i d z i e c i ,

5) ab$r zarządzenia, mające ochronić emigrantki 
od dostania się w ręce handlarzy żywym  towarem, by
ły stosowane w sposób, niekrępujący wolności osobi
stej  kobiet dorosłych. Prawne zarządzenia, powzięte 
w stosunku do nich, nie powinny się różnić od za
r z ą d z e ń ,  stosowanych do wszystkich wychodźców bez 
w z g l ę d u  na ich płeć.

Ne 5

Zwracanie  się  wychodźców do konsulów obcych w razie  
braku konsulów własnych.

Biorąc pod uwagę, że wychodźcom  częstokroć 
jest bardzo trudno dotrzeć do swojego konsula,

Konferencja wyraża życzenie, aby wychodźcy  
w k r a j u ,  gdzie niema ich przedstawiciela, mogli otrzy- 
ma< opiekę i informacje od przedstawiciela innego  
kra j u ,  z którym ich rząd po porozumieniu z władzami 
kra ju  osiedlenia zawarł układ w tej sprawie.

Ne 6

Specjalne karty pocztowe dla wychodźców.
Konferencja w yra ża  życzen ie , aby zaproponować 

międzynarodowemu związkowi pocztowemu do rozpa
trzenia sprawę utworzenia specjalnych kart pocztowych  
dla wychodźców, ażeby im ułatwić podtrzymywanie  
stosunków z rodzinami, pozostałemi w kraju pocho
dzenia.

Ka 7.

Utrzymywanie rodzin, pozostałych w krajach emigracyj
nych, przez robotników, pracujących w krajach (migra

cyjnych.
Biorąc pod uwagę, że wychodźcy, udający się  

na obczyznę za pracą, częstokroć pozostawiają swoje  
rodziny w kraju pochodzenia i odmawiają im środków  
na utrzymanie,

Konferencja w yra ża  życzen ia  następujące: aby 
w krajach imigracyjnych ułatwiono procedurę wydziela
nia alimentów dla rodzin wychodźców," ^pozostałych 
w kraju ich pochodzenia; • '•

aby, ewentualnie, na drodze międzynarodowych 
układów zostały uregulowane warunki, sposoby i pro-
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n ,  a przeciwnie, należy do pewnego rodzaju zaszczytu 
m óc się pochwalić czerwonemi przodkami.

Murzynki również miały powodzenie.

W Brazylji zniesiono niewolnictwo dopiero przed 
trzydziestu kilku laty. Liczni potomkowie niewolników 
murzyńskich żyją do dzisiaj w kraju, do którego ich 
ojcowie przywożeni byli jako bydło robocze z sąsie
dniej Afryki. Wszyscy murzyni przyjęli język i religję 
swoich panów, obecnie nie mówią już własnemi na
rzeczami, ani nie wyznają kultu pogańskiego. Murzy
ni również podlegali krzyżowaniu się z białymi. Biali 
panowie chętnie współżyli z czarnemi niewolnicami, 
aby powiększyć swój dobytek. W Paranagua, jak 
zresztą we wszystkich innych miastach i miejscowo- 
wościach Brazylji, roi się od mulatów, kwarteronów, 
terseronów i najrozmaitszych odcieni połączeń rasy 
białej z czarną i czerwoną, oraz tych dwóch ostatnich 
między sobą. Połączenia rozmaitych gatunków mula
tów i metysów wytworzyły taki melanż, że nikt w tem 
absolutnie nie może się wyznać.

Miasto ma wygląd europejski.

Miasto, chociaż niewielkie, liczy bowiem zale
dwie dwadzieścia kilka tysięcy mieszkańców, jest jed
nak porządnie zabudowane i zabrukowane, oświetlenie 
posiada elektryczne, tramwaje, ciągnięte przez muły, 
kilka kinematografów, porządne sklepy, oraz wiele sta
rych pamiątek i wspomnień.

Kościół w Paranagua należy do najstarszych na 
całem wschodniem wybrzeżu południowo - amerykań- 
skiem. Wiadomo o nim, że w roku 1578 już istniał, 
a w 1661 potrzebował nawet gruntownej reperacji.

Ludność, którą widzi się przewijającą po ulicach, 
zewnętrznie niewiele różni się od publiczności euro
pejskiej, Takie same ubrania, podobne maniery i za
chowanie się. Utrzymało się jednak z dawnych cza
sów sporo zwyczajów, przyjętych od portugalskich 
przodków.

Dawne zwyczaje.
Na ulicach nie widać prawie wcale kobiet. Wy

chodzą one wieczorem na spacer, a cały dzień prze
siadują w domu lub wyglądają oknem. Również rzad
ko można dostrzec przechadzające się pary, widok tak 
charakterystyczny dla wszelkich europejskich prome
nad. Młody człowiek, chcący poflirtować z czarnooką 
senhoritą, musi uciekać się do pomocy okna. Zaloty, 
flirty i inne romanse w Paranagua odbywają się przez 
okno. Dziewczyny, nawiasem mówiąc niejednokrotnie 
bardzo ładne, przyzwyczajone do podobnego trybu 
życia, uważają za wielką nieprzyzwoitość spacerować 
same z chłopcem. Spacerować można tylko z mężem 
lub ze zupełnie zdecydowanym narzeczonym.

Przymusowe śluby.
Pewnego rodzaju surowość dla brazyljanek jest 

niezbędna, bowiem gorące córy tego pięknego kraju 
nie grzeszą zbytkiem cnoty i, niepilnowane surowo, 
przyczyniałyby wiele kłopotu swoim rodzicom lub mę
żom. W Brazylji, w związku z lekkiem traktowaniem 
spraw miłosnych, parlament wydał specjalne prawo, 
skierowane przeciw mężczyznom, nazbyt pochopnie ko
rzystającym z temperamentu kobiet. Otóż ni mniej, ni 
więcej skoro tylko dziewczyna niepełnoletnia poskarży 
się policji, że dany osobnik ją „skrzywdził- — nastę
puje zastosowanie przymusowego ślubu. Tylko w sa-

cedura obowiązkowych potrąceń od zarobków, prze
znaczonych na te alimenty, i aby, w razie braku mię
dzynarodowych przekazów pocztowych między kraja
mi zainteresowanemi, ustalono w tych samych ukła
dach sposób przesyłania potrąceń rodzinom, pozosta
łym w kraju pochodzenia.

Ne 8.

Międzynarodowa opieka społeczna nad emigrującymi 
inwalidami wojennymi.

Uznając całkowicie, że opieka społeczna nad in
walidami ogólnie winna należeć do odnośnych rządów, 

Konferencja wyraża życzenie, aby opiekę spo
łeczną, szczególnie w zakresie emerytur i pomocy 
lekarskiej, zapewniono na drodze układów wzajemności 
między państwami zainteresowanemi inwalidom wo
jennym, przebywającym na terytorjum tych państw.

Ns 9.

Opieka p ś  wychodźcami przed odjazdem, w portach 
załadowania, na granicy i w momencie przybycia.

JCOtlferencja wyraża życzenie,
$) a&y wszelka propagada, niedozwolona przez

państwo, była wzbroniona i aby organizowano bez
płatne publiczne kursy informacyjne dla ludzi pracy, 
mających zamiar emigrować;

b) aby działalność osób, proponujących swoje 
usługi wychodźcom, względnie przychodżcom, w ja
kiejkolwiek formie i w jakimkolwiem momencie, czy 
to przy odjeździe, czy to po przyjeździe, była kontro- 
jowana i uregulowana przez państwo zainteresowane;

c) aby ochraniano wychodźców, względnie przy- 
chodźców, od wyzysku przez usuwanie od nich, w mia
rę możności, wszyskich pośredników, ofarujących swo
je usługi;

d) aby wszystkie usługi połączone z transportem 
wychodźców i przychodźców i ich bagażu w portach 
załadowania lub wyładowania, jak również wymianę 
pieniędzy, wykonywało towarzystwo przewozowe;

e) aby w przeciwnym wypadku państwo doko
nywało kontroli nad pośrednikami i aby w razie na
dużyć i wygórowanego wynagrodzenia, albo stosowa
nia zbyt wysokiej taryfy przy wymianie, ci pośredni
cy byli skazywani na zwrot sum nadebranych, nieza
leżnie od odpowiedzialności karnej.
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mej stolicy w Rio de Janeiro w roku 1923 po zapu
stach, bardzo tam uroczyście rok rocznie obchodzo
nych, policja połączyła przymusowo 1200 par. Prawo 
to jest jest jednak bardzo obosieczne, bo skoro oskar
żony potrafi dowieść, że nie był pierwszym, ewentu
alnie miał wspólnika — nietylko policja nie da ślubu, 
lecz niefortunna oskarżycielka dostaje się na języki, 
a wtedy nie pozostaje jej nic innego, jak przenieść 
się w inne strony.

Czarujące brazyljanki.
Naogół dziewczęta brazylijskie, tak jak i męż

czyźni, są wątłe i słabowite, natomiast ich południowa 
uroda na europejczyku robi piorunujące wrażenie. Nie
wielkiego wzrostu, bardzo śniade. Kruczo czarne włosy 
ocieniają ich twarzyczki. Najbrzydsza z nich posiada 
cudownie czarne głębokie oczy, zajmujące niemal po
łowę twarzy. Delikatne i miłe te stworzenia bardzo 
chętnie wychodzą zamąż za cudzoziemców. Imponuje 
im zdrowie, czerstwość i siła niemców lub polaków, 
którzy tam wyłącznie reprezentują Europę.

Rząd federalny, mający na myśli poprawę rasy 
brazylijskiej i możliwie szybkie wynaradawianie przy
byszów, popiera ze wszystkich sił małżeństwa miesza
ne. Obcokrajowiec, żeniący się z obywatelką brazylij
ską, uzyskuje automatycznie obywatelstwo, oraz ma 
prawo do tak zwanego posagu. Posag ten daje rząd 
w postaci 20 hektarów ziemi na jednej z kolonij fede
ralnych. Wobec jednak małej wartości takiej działki 
(około 35 dolarów) nie jest to specjalną zachętą, bez- 
wątpienia — większą i powabniejszą są śliczne oczy 
i gorąca krew tuziemek.

w którym przebywa, w zakresie jego praw i obowiąz
ków.

Konferencja wyraża życzenie, aby kraje emigra
cyjne

a) przystąpiły do kodyfikacji praw, dotyczących 
wychodźtwa i pracy;

b) porozumiały się co do ogólnego opublikowania 
systematycznego zbioru praw i rozporządzeń, obowią
zujących w poszczególnych krajach a dotyczących 
wychodźtwa i położenia prawnego pracowników cu
dzoziemskich.

M  12.

Spółdzielczość, wzajemna pomoc i ubezpieczenia.
Biorąc pod uwagę potrzebę rozwijania wśród 

pracowników cudzoziemskich poczucia solidarności 
z obywatelami kraju, w którym oni się znajdują, jak 
również między nimi samymi, w zakresie wzajemnej 
pomocy i ubezpieczeń,

Konferencja wyraża życzenie,
1) aby kraje imigracyjne popierały na zasadzie 

równości obowiązków, praw i przywilejów przystępo
wanie obcokrajowców do towarzystw wzajemnej po-

N° 10.

Stowarzyszenia pomocy wychodźcom.

Biorąc pod uwagę, że przy współdziałaniu towa- 
tzystw dobroczynności i organizacyj narodowych odno
śnych skupień wychodźczych w sposób najlepszy mo
że i powinna być zapewniona wychodźcom pomoc 
moralna, ekonomiczna i prawna, a zdrugiej strony bio
rąc pod uwagę, że działalność tych towarzystw spro
wadza się na tej drodze do dobrego czynu względem 
rodaków na obczyźnie i do zmniejszenia ciężarów 
publicznej opieki na miejscu,

Konferencja wyraża życzenie, aby towarzystwa 
cudzoziemskie wykonywały opiekę tego rodzaju dla 
osiągnięcia wymienionych celów i aby władze krajów imi- 
gracyjnych nie utrudniały im akcji, przeciwnie udzielały 
towarzystwom jak największych ułatwień, ażeby one 
mogły osiągnąć swój cel.

No 1 1 .

Publikacja kodeksu emigracyjnego.
Biorąc pod uwagę koniecaność zaznajomienia ro

botnika, będącego na obczyźnie z prawodastwem kraju,

Szkolnictwo polskie w ©schodnie]
Francji.

Około 800 dzieci polskich uczy się języka polskiego.

Na tern polu postępy duże. Podczas kiedy -  
w końcu 1922 roku lekcje języka polskiego udzielane 
były w trzech miejscowościach: we Freyming, Metzu, 
Knutange, i to tylko przez nauczycieli okazyjnych 
niespełna 300 dzieciom, to w końcu 1923 roku we 
Wschodniej Francji było trzech nauczycieli zawodo
wych, zajętych wyłącznie uczeniem dzieci polskich, 
oraz 8 osób, uczących regularnie języka polskiego. 
Razem uczy się tutaj języka polskiego około 800 
dzieci. Przypuszczalnie około 2/ s wszystkich dzieci 
polskich, znajdujących się tutaj przy rodzicach, uczy 
się po polsku. Jest nadzieja, że w ciągu przyszłego roku 
i reszta (około 250) dzieci otrzyma także lekcje ję
zyka polskiego, i że za jakiś rok wszystkie dzieci 
polskie będą uchronione od wynarodowienia się.

W poszczególnych miejscowościach stan szkol
nictwa polskiego przedstawia się jak następuje:

Departament Moselle.
1) We Freyming uczy się polskiego 238 dzieci 

(141 chłopców, 97 dziewcząt). Dzieci polskie są 
złączone w cztery oddzielne klasy i uczą się polskie
go i religji po polsku po 4 do 7 lekcyj tygodniowo, 
zamiast niemieckiego i religji. Nauka francuskiego na 
tern oddzieleniu dzieci polskich nic nie ucierpiała, 
gdyż, jak się przekonano przy wizytacji szkół, dzieci 
polskie mają lepszą wymowę francuską od dzieci lota- 
ryńskich. Zapał u dzieci, zwłaszcza u dziewcząt, do



10 W Y C H O D Ź C A Wk 33

nauki języka polskiego jest wprost entuzjastyczny. 
Rodzice zadowoleni, choć żądają i to słusznie, ażeby 
ich dzieci przynajmniej trzy godziny dziennie po pol
sku się uczyły. Uczą dzieci pp. Teodor Stachowski 
i Stefan Wujec, fachowi pedagodzy z kuratorjum 
Poznańskiego.

2) W Merlebach kolonji, złączonej z kolonją 
we Freyming, pobielają dzieci naukę polskiego tylko 
w czwartki, gdyż brak stałego nauczyciela. Nauki 
udzielają ci sami nauczyciele, co we Freyming.

3) W Creutzwald- La- Croix, własność Towa
rzystwa Mines de Ja  Houve, uczęszcza na naukę 
polskiego 141 dzieci (65 chłopców, 76 dziewczynek) 
Pobierają 8—9 lekcyj tygodniowo w każdym z od
działów. Uczy nauczyciel p. Wacław Dzień i ksiądz 
Misiak z Freyming religji po polsku. Wysoce nie- 
dogodnem jest to, źe dzieci mogą uczyć się po pol
sku dopiero po zajęciach szkolnych francuskich, od 
3,45 do 5,15 po południu, gdyż są to dzieci prze
ważnie małe, które jeszcze niemieckiego się nie uczą. 
Niemieckiego bowiem udzielają tylko w wyższych 
klasach. Rodzice domagają się, aby dzieci ich uczyły 
się polskiego w godzinach zajęć szkolnych, gdyż do
datkowa nauka po zajęciach strasznie je męczy.

4) W Metzu uczęszcza na naukę polskiego 100 
dzieci, również po zajęciach od 4 i pół do 6-ej. Rada 
miejska zezwoliła na kursy polskiego w lokalu szkol
nym. Kurs wyższy (60 dzieci) prowadzi p. Helena 
Malinowska, kurs niższy (40 dzieci) p. Celina Bułha- 
kówna (nauczycielka S.S. Sercanek). Ksiądz prałat Ta- 
czak udziela religji.

5) W Knutange uczęszcza 60 dzieci na lekcje. 
Uczą się w lokalu prywatnym, gdyż szkoła odmówiła

lokalu. Również zarząd fabryki de Wendel i Knutan
ge odmówił budżetu na stałego nauczyciela. Lekcyj 
udziela dwa razy w tygodniu p. Nowotko, pedagog 
zawodowy.

6) W Algrange uczył dzieci (56) inteligentny 
robotnik. Jednakowoż rada gminna bolszewicka o d 
mówiła lokalu szkolnego dla nauki polskiego. Prefekt 
zaś w Metzu odłożył udzielenie zezwolenia owemu 
robotnikowi do nauki języka polskiego, aż będzie 
lokal odpowiedni. Zapewne lokalu* udzieli ksiądz.

7) W S t-P riva tla  Monłagne uczy także robot
nik w godzinach pozaszkolnych (21 dzieci) w szkole 
gminnej za zezwoleniem prefekta w Metzu.

Departament Meurthe & Moselle.

8) W Nancy uczęszcza około 20 dziecię uczy 
p. prof. Fiszer trzy razy w tygodniu. W Nancy są 
także publiczne lekcje języka polskiego dla francuzów 
zorganizowane przez merostwo. Uczy p. prof Fiszer 
z Lycće Henri Poincare.

9) W Maxewille pod Nancy uczy także p. 
prof. Fiszer 36 dzieci robotników fabrycznych. Lekcje 
udzielane są trzy razy w tygodniu w szkole miejskiej.

10 W Pont-a-Mousson (40 dzieci) udziela lekcyj 
pani Zetlowa, żona studenta w Nancy. Koszt pokry
wa Usine de-Pont & Mousson.

Dla Dombasle i okolicy toczą się pertraktacje 
z zakładami Solvay & Co, które uważają, że dzieci 
powinny się uczyć tylko po francusku, lecz uda się 
jednakowoż kursy przeprowadzić, gdyż nauczycielka 
jest na miejscu.

mocy lub dobroczynności, założonych przez pracowni
ków krajowych;

2) aby władze krajów emigracyjnych zalecały 
swoim obywatelom udział w tych towarzystwach;

3) aby, stosownie do praw kraju, w którym prze
bywają, imigranci mogli zakładać tego rodzaju towa
rzystwa szczególnie w krajach, gdzie niema żadnej or
ganizacji opieki społecznej lub wzajemnej pomocy; aby 
władze kraju pobytu zapewniły tym organizacjom 
wszelkie możliwe ułatwienia i traktowały je narówni 
z organizacjami krajowemi pod warunkiem wzajemno
ści ze strony kraju emigracyjnego;

4) aby powyższe postulaty objęły również sto
warzyszenia, mające za zadanie spółdzielczość w dzie
dzinie produkcji, pracy, spożycia, kupna i sprzedaży.

N° 13.

Pomoc prawna i sądowa.

Zważywszy potrzebę ułatwienia wychodźcom i 
ich rodzinom uzyskania pomocy prawnej i sądowej,

Konferencje wyraża życzenia następujące:
a) aby państwa, które nie zawarły jeszcze ukła

dów w tej sprawie, a przedewszystkiem państwa emi

gracyjne i imigracyjne, ustaliły na drodze wzajemnych 
umów równość w traktowaniu przychodców z krajow
cami w zakresie korzystania z biur opieki prawnej;

b) aby przy zawieraniu konwencyj konsularnych 
przewidziano możliwość występowania konsulów wo
bec władz administracyjnych i sądowych w sprawach 
nieobecnych swoich obywateli, ażeby nie dopuścić 
do przegrania lub utraty praw, przysługujących tym 
obywatelom na mocy prawa o ubezpieczeniach społe
cznych. Wystąpienia konsulów winny być potwier
dzone przez zainteresowanych w formie, przewidzianej 
przez prawodawstwo kraju pobytu;

c) aby każdy rząd popierał tworzenie i działalność 
prywatnych towarzystw pomocy prawnej dla wycho
dźców;

d) aby stowarzyszenia pomocy prawnej dla wy
chodźców w poszczególnych krajach porozumiały się 
ze sobą w sprawie stałego współdziałania.
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Wolne Zebranie Zvtqzku Touorzystu 
Szkolnych u  Niemczech.

W  Upcu b. r. odbyło się I Walne Zebranie 
Związku Towarzystw  Szkolnych w Niemczech. 
Na zebraniu obecni byli: Zarząd W ykonawczy na 
czele z prezesem Związku p. posłem Janem Ba- 
czewskim oraz delegaci poszczególnych towarzystw 
oświatowych: pp. Sierakowska, ks. dr. Domański, 
Szczepaniak, ks. Langwald, redaktor Jaroszyk, 
Drukarczyk, Drozdowski, Zydor, Ledwolorz, Au- 
lich, Paszkowiak, Olejniczak, Sołecki, Brzeszczyń- 
ski. Sprawozdania składali kolejno: w  imieniu Pol- 
sko-katolickiego Tow arzystw a Szkolnego na Powi
śle p. Sierakowska, na Warmję — ks. Langwald, na 
Śląsk Opolski — p. Szczepaniak, Tow. „Oświata14, 
Berlin — p. Sołecki i p. dr. Michałek z Wrocławia.

Niemcy wszelkiemi sposobami uniemożliwiają zakładanie 
szkół polskich.

Po sprawozdaniu wygłosił dłuższe przemówie
nie p. poseł Baczewski. Zwracając uwagę na odręb
ność terenów, którę wymagają rozmaitych sposo
bów działania, mówca stwierdza, że istnienie Zwią
zku Towarzystw Szkolnych pozwala na skoordy
nowanie poczynań naszych na polu oświatowem. 
W dalszym ciągu p. poseł Baczewski wymienia dłu
gi szereg ogromnych trudności, na które w pracach 
oświatowo-szkolnych wciąż się natrafia. Jako naj
ważniejsze mówca wymienia brak wykwalifikowa
nych sił nauczycielskich, podręczników, funduszów 
itd. Najpoważniejszą jednak przeszkodą jest opór 
władż niemieckich, które na każdym kroku robią 
takie trudności w zakładaniu szkół i wogóle rozwoju 
polskiej działalności oświatowej, których niejedno
krotnie przezwyciężyć nie można. Naszego położe
nia tu, w  Niemczech, nie można zupełnie porówny
wać z prawami niemców w Polsce, którzy korzy
stają z najzupełniejszej tolerancji.

Nad powyższem sprawozdaniem wyłoniła się 
dłuższa dyskusja, w której zabierali głos pp. Jaro
szyk, dr. Kaczmarek (sekretarz generalny Związku 
I ow. Szkolnych), Zydor, ks. dr. Domański, Olejni
czak, Ledwolorz, Drukarczyk i inni.

Po dyskusji jednogłośnie udzielono zarządowi 
absolutorjum.

Wybory Zarządu i Komisji rewizyjnej.

Do Rady Naczelnej wybrano z pasa nadgranicz
nego ks. Prądzyńskiego, ks. Grochowskiego, na za
stępcę ks. dr. Domańskiego, z Powiśla, Warmji i 
Mazur p. Sierakowską, na zast. p. Brzeszczyńskie- 
go, z Berlina p. Sołeckiego, zast. p. Kowalskiego, z 
Górnego Śląska p. Eckertową, zast. p. Aulicha, z 
Westfalji wybór nastąpi później.

Rada Naczelna wyłoniła komisję rewizyjną do 
zbadania rachunków i stanu kasy. W  wolnych wnio
skach zabierali głos pp. Sierakowska, Jaroszyk,

Brzeszczyńskl, ks. dr. Domański, Aulich, Paszko
wiak, Olejniczak, Sołecki, dr. Michałek. W czasie 
dyskusji zwracano.również uwagę na działalność' 
instytucyj dobroczynności publicznej, jak sierociń
ców, ochronek i t. d.

Ustawa o paszportach zagranicznych.
W >6 89 .Dziennika Ustaw* z dn. 8 sier

pnia ogłoszono ustawę w sprawie opłat za 
paszporty przy wyjeidzie zagranicę, oraz 
przepisy wykonawcze do tej ustawy. Ponitej 
podajemy dokładną treść ustawy i rozporzą
dzeń wykonawczych. *

U S T A W A  

z dnia 17 lipca 1924 r. 

w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicą.

Art. 1. Dowody osobiste (paszporty), wymaga
ne do wyjazdu zagranicę, podlegają opłacie, którą 
ustali Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych.

Paszporty dyplomatyczne wolne są od opłaty.
Paszporty i świadectwa, wydawane robotnikom, 

emigrantom oraz osobom, udającym się zagranicę w ce
lach zarobkowych, wolne są od opłaty.

Art. % Paszporty, dla osób, udających się zagra
nicę w celach ̂ handlowych i przemysłowych, podlegają 
opłacie 25 złotych.

Art. 3. Paszporty dla osób udających się za
granicę :

a) celem kształcenia się, lub celem prowadzenia 
badań naukowych,

b) celem leczenia się, o ile chory jest niezamo
żny i o ile leczenie się zagranicą jest bez
względnie konieczne,

c) celem uczestniczenia w zebraniach międzyna
rodowych, zjazdach naukowych, zawodach 
sportowych i i. p.

d) w celach społecznych — 
podlegają opłacie 20 złotych.

Osoby, wymienione w punktach a), c), i d), mo
gą być ^upełnie zwolnione od opłat paszportowych 
według uznania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu.

Art. 4. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych.

Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dn. 
1 sierpnia 1924 r.

• Prezydent Rzeczpospolitej: S. Wojciechowski.

Prezes Rady Ministrów i Minister Skarbu:
W. Grabski.

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hubner.



12________________________________ W Y C H O D Ź C A_____________  M  33

K r o n i k a .Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumie
niu z Ministrem Spraw Wewnętrznych

z dnia 1 sierpnia 1924 r.

w celu wykonania ustawy z dn. 17 lipca 1924 r. w spra.
wie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Na zasadzie art. 4 ustawy z dn. 17 lipca 1924 r.

w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę
(Dz. U. R P. Nt 69 poz. 672) zarządza się c6 na
stępuje:

§ 1. a) Paszporty zagraniczne podlegają opłacie 
500 złotych;

b) robotnikom, osobom, udającym się w celu pra
cy zarobkowej, oraz emigrantom kontynental
nym należy wydawać paszporty bezpłatne na 
mocy zaświadczeń państwowych urzędów po
średnictwa pracy, emigrantom zaś zamorskim 
na mocy zaświadczeń urzędu emigracyjnego.

§ 2. Osobom, udającym się zagranicę w celach 
handlowych i przemysłowych, należy wydawać pa
szporty ulgowe za opłatą 25 złotych na podstawie 
zaświadczeń wojewódzkich urzędów przemysłowych 
(inżyniera przemysłowego na m. st. Warszawę), stwier
dzających konieczność wyjazdu zagranicę w celach 
handlowych albo przemysłowych.

§ 3. Paszporty dla osób udających się zagranicę:
a) w celu kształcenia się lub prowadzenia badań 

naukowych, o ile wymienione osoby dosta
tecznie udokumentują potrzebę wyjazdu za
granicę;

b) w celu leczenia się, o ile osoba jest nieza
można i przedłoży zaświadczenie urzędu zdro
wia (lekarza powiatowego), stwierdzające ko
nieczność przeprowadzenia kuracji zagranicą, 
jak również w celu towarzyszenia osobie cho
rej, o ile konieczność opieki stwierdzona jest 
przez urząd zdrowia (lekarza powiatowego), 
oraz niezamożność udowodniona;

c) w celu uczestniczenia w zebraniach międzyna
rodowych, zjazdach naukowych, zawodach 
sportowych i t. p , o ile interesowane osoby 
wykażą, źe są uczestnikami powyżej wymie
nionych zjazdów (zawodów);

d) w celach społecznych, o ile osoby te delego
wane zostały przez instytucje państwowe, samo
rządowe, społeczne,

podlegają opłacie 20 złotych.
Decyzje co do przyznania powyższych ulg przy

sługują władzom administracyjnym I instancji.
Osoby wymienione w punktach a), c) i d) mogą 

być zupełnie zwolnione od opłat paszportowych we
dług uznania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w po
rozumieniu z Ministerstwem Skarbu. Odnośne podania 
należycie udokumentowane winny być kierowane 
w drodze instancji do Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych z odpowiednimi wnioskami.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia.

Minister Skarbu: W. Grabski.
Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hubner.

Z Urzędu Emigracyjnego. Dyrektor Urzędu Emigra
cyjnego, p. Gawroński, dnia 10 sierpnia wyjechał do 
Brazylji. Podczas jego nieobecności kierownictwo U- 
rzędu sprawować będzie wice-dyrektor, pan Kulczycki. 
Naczelnik wydziału zamorskiego, p. Warchałowski, 
wrócił z wycieczki do Rotterdamu, gdzie badał urzą
dzenia dla emigrantów.

Repatrjacia z Dalekiego Wschodu. Dnia 15 
czerwca b. r. odbył się w  sali Gospody Polskiej w 
Harbinie zjazd, poświęcony sprawom repatriacji 
polaków, zamieszkałych na terytorjum  koncesji 
Wschodnio-Chińskiej kolei żelaznej. Z polaków, za
mieszkałych w  Harbinie, zebrało się około 200 osób, 
oprócz tego przybyli delegaci, wybrani przez kolo- 
nje polskie na stacji Mandżurja, w Chajłarze, Dża- 
łantuniu, Cicikarze, Anda, Aszyche i łmianpo. Naj
ważniejszym momentem pierwszego dnia zjazdu 
było odczytanie przez konsula polskiego, p . Symo- 
uolewicza, depeszy z Poselstwa Polskiego w  Mo
skwie o postanowieniu wysłania w  najbliższej przy
szłości oddziału (eszelonu) polskich uchodźców z 
Chin przez Syberję i Rosję do Polski. Na kolejach 
rosyjskich uzyskano zniżkę 25%, a przejazd na ko
lejach polskich bezpłatny. Dla wszystkich zebra
nych, z których większość już od 3 lat żyła usta
wicznie myślą o wyjeździć do Polski i straciła pra
wie nadzieję, ażeby to kiedykolw iek mogło się urze
czywistnić — wiadomość ta była prawdziwą nie
spodzianką.

Do najważniejszych uchwał drugiego dnia o- 
brad należy postanowienie o dalszej działalności 
repatriacyjnej:

„Zjazd upoważnia Zarząd Polskiego Stow. U- 
ehodźeów w Harbinie do wszelkich kroków w spra
wie doprowadzenia ewakuacji do pomyślnego i osta
tecznego końca. Zarządowi nadaje się prawo ofi
cjalnego występowania w  imieniu zjazdu we w szy
stkich sprawach, tyczących się ewakuacji, i jedno
cześnie daje się temu Zarządowi prawo kooptacii 
pożytecznych ludzi dla wyżej wymienionej sprawy. 
Reprezentanci poszczególnych kolonij polskich, po
za obrębem Harbina, korzystają z prawa głosu de
cydującego na posiedzeniach Zarządu Stowarzy- 
szcnia“ .

P, Teofil Janczewski podał wniosek, ażeby 
wszyscy urzędnicy kolei Wschodnio-Chińskiej, któ
rzy odjeżdżają obecnie po wysłużeniu swoich lat 
do Polski, przyczynili się do wyjazdu niezamoż
nych rodaków w  ten sposób, iżby każda rodzina ko- 
lejowców wzięła na swój rachunek przejazd jednej 
rodziny, niemającej środków na podróż. Ten wielce 
obywatelski postępek został p rzyję ty przez wszy
stkich zebranych z wielkiem uznaniem.

W  wykonaniu powyższych uchwał na zebraniu 
Stowarzyszenia Uchodźców w  Harbinie dnia 29 
czerwca uchwalono przystąpić niezwłocznie do 
rejestracji osób, wyjeżdżających do Polski za opła
ta. kosztów podróży (wraz z jedzeniem kosztuje od 
50 do 60 złotych rubli).

Następnie zajęto się kwestją odesłania do Pol
ski tych wszystkich osób, które żyją na koszt spo
łeczny, a zatem: starców, utrzymywanych w  schro
nisku Czerwonego Krzyża i sierot, nieposiadaja- 
cych ani ojca, ani matki. Zebranie zwróciło się z 
gorącem wezwaniem do wszystkich obywateli pol
skich, by poparli akcję Polskiego Czerwonego 
Krzyża w  Harbinie i nie żałowali o fia ry środków 
na wyjazd najbliższych rodaków. Szczególniej



zw raca się  Zebranie do w szystk ich  zam ożnych o- 
byw atell polskich, chcących  k orzystać z prawa ul
gow ego  przejazdu do Polski, ażeb y  zniżki procento
we ofiarow ali na k orzyść biednych, w nosząc tako
w e do k asy  m iejscow ego  C zerw onego Krzyża na 
cele repatrjacji. O fiary przyjmuje skarbnik Sekcji 
Finansow ej p. L askow ski (ul. Otucha 21 , lokal G o
spody Polskiej).

Marny nadzieję, że w ezw an ie to napotka ż y c z 
liwy oddźw ięk  u ca łego  naszego sp o łeczeństw a  i 
w szyscy  rodacy p rzyczyn ią  się w  miarę sił sw oich  
do udzielenia pom ocy tym  w szystk im , których c ięż 
kie warunki losu trzym ają zdała od Kraju R o
dzinnego.

Tylk§ trzy kraj* nie wypełniły kwoty w roku ubie
głym. Temi krajami są Estonia, Fiume i Islandja. Es
tonia na 1.342 wychodźców, jej przysługujących, wy
słała do Ameryki tylko 1.224, Fiume na 71 wysłała 
66 i Islandja na 75 wysłała 43. Słowem, do wypełnie
nia ogólnej kwoty zabrakło 161 osób.

Przypominamy, że kwota zeszłoroczna dla wszy
stkich państw europejskich i pozaeuropejskich wynosiła 
357.803 osób, emigrantów zaś przyjechało do Ameryki 
357.642 osób.

W sprawie odszkodowania za nieszczęśliw e  
wypadki w  Niemczech. W śród  robotników  polskich  
jest bardzo w ielu  takich, k tórzy  podczas pracy ule
gli n ieszczęśliw y m  w ypadkom , stra c iw szy  w  róż
nym  stopniu zdolność do pracy. P rzy  uzyskaniu zaś 
rent, w zględn ie odpow iedniej w ysok ości rent, na
potykają robotnicy nieraz na duże trudności.

R adzim y w ięc  w szystk im , którzy napotykają  
przy sw ych  spraw ach ren tow ych  na jakiekolw iek- 
bądź trudności, aby sp raw y sw e  kierow ali stale do 
sw ych  konsulatów  polskich, które chętnie sp raw y  
poprowadzą, i przeprow adzą z korzyścią  dla ro
botnika.

Dla przeprow adzenia  sp raw  rentow ych potrze
ba stale dużej znajomości p raw  ubezpieczonych. — 
Dalej sp ra w y  ren tow e są często, o ile chodzi o w no
szenie rekursów  przeciw  orzeczeniom, zależne od 
bardzo ściśle określonych terminów. Term iny te sa 
tak krótko stawiane, że dla przeprowadzenia sp ra 
wy każdy  dzień jest ważny, — a niedotrzymanie 
terminu może z powodów formalno-prawnych zni
szczyć wszelkie zabiegi.

Nieznajomość tych wszystkich momentów 
przez robotnika nakłada na niego obowiążek, aby 
stale w spraw ach  rentowych zw racał się do swego 
konsulatu.

Kongres nauczycieli polskich w e Fraacji,
W szkole polskiej w  Batignolles nastąpiło o- 
twarcie kongresu nauczycieli polskich we Fran- 
<ii, a zw łaszcza  w  północnej jej części. W  uro
czystości tej wzięli udział ksiądz Szymbor z P a ry 
ża, ks. Muiewski, proboszcz z Ostricourt, wielkiej 
kolonii polskiej górniczej, z której przybyło  na kon- 
żres aż S nauczycieli, dalej ks. Roiński z Rzymu, 
konsul Rembiszewski oraz przedstawiciele prasy 
polskiej w P a ryżu  i s tow arzyszenia  pomocy kultu- 
rnlnej dla emigracji polskiej we Francji, którego 
prezes Hieronimko w ygłosił piękne przemówienie. 
Obrady kongresu dotyczą głównie kwestji w yboru 
Podręczników szkolnych. W ybrano  komisję, której 
polecono opracowanie  program u szkolnego i sp o 
rządzenie spisu podręczników. Sprawozdanie w  tej 
kwestji z łożył nauczyciel Beil. Po  referacie nauczy
ciela D yasa  na tem at: „Szkoły  polskie w e Francji 
' Położenie nauczycieli polskich”, kongres powołał

komisję, która ma za zadanie rozw inięcie w  prasie 
polskiej propagandy, w skazującej na w ielk ie zna
czenie spraw y szkoln ictw a polskiego w e Francji, 
uchwalono rów nież w y sła ć  do rządu polskiego  
w niosek, dom agający się w prow adzenia w  ży c ie  
zaw artego w  kwietniu układu w  spraw ie szkół 
polskich w e  Francji, oraz stw orzenia w e  Francji 
polskiego inspektoratu szkolnego.

W  tym  sam ym  dniu w  gmachu instytutu nauk 
słow iańskich  otw arto kursy dla nauczycieli pol
skich, zorganizow ane staraniem stow arzyszen ia  
pom ocy kulturalnej dla emigracji w e  Francji, które 
ponosi w ięk szą  część  kosztów  zw iązanych  z urzą
dzeniem  kursów. S tow arzyszen ie przy pom ocy  
francuskiego m inisterstw a ośw iaty  i w ielu deputo
w anych z różnych obozów  zapew niło uczestnikom  
kursów  pom ieszczenia i zniżkow ą taryfę na kole
jach żelaznych. Na apel organizatorów  odpow ie
działo przeszło 40 nauczycieli i nauczycielek.

Jako prelegenci biorą udział: dr. Józef Zieliń
ski (higjcna szkolna), Sm ogorzew ski (w ykłady o 
Francji), Hieronimko (praca społeczna w  środow is
kach em igrantów), dr. Jarkowski (filozofja psychiki 
w  szkołach), p. Iza Zielińska (metoda nauczania ję
zyka francuskiego), Jakubisiak (przyroda), docent 
uniw ersytetu w arszaw skiego prof. Suchorzew ski 
(technika psychiczna w  szkołach), ks. Jakubisiak 
(filozofja), i p, Kozierska (m etody nauczania języka  
i historji Polski). W ykłady odbyw ać się będą w  go
dzinach rannych, popołudnia zaś i w ieczory  p ośw ię
cone będą w ycieczkom  naukowym  i artystycznym . -

Wycieczka artystów polskich do Francji. Na tnie
siąc wrzesień wybierają się do Francji znani artyści 
polscy: p. Małkowski z teatru Polskiego i p-ni Łom- 
ska z teatru Rozmaitości oraz literat p. Kotwicz, z za
miarem urządzenia całego szeregu przedstawień i słu
żenia fachową pomocą amatorskim stowarzyszeniom 
teatralnym wśród wychoditwa polskiego.

Niesumienni agenci. Niemiecki Urząd Emigra
cyjny (Reichsstelie fuer das Auswanderuiigswcsen) 
ostrzega wszystkich przed agentami dr. Lindnerem, 
obywatelem niemieckim, i Karolem Patsehckicm, 
obywatelem czeskim, którzy werbowali na wyjazd 
do Santa Klara, na wyspie Kubie, w  celach osadni
czych. Ziemie, którzy wyżej wymienieni zamierzali 
parcelować, okazały się dla osadnictwa niemożli
we. Brak tam dróg komunikacyjnych, a przede- 
wszystkiem wody. Również kwcstja praw a w łas
ności do tychże ziem nic jest wyjaśniona.

W sprawie wyjazdu do Ameryki Południowej.
Niemiecki Urząd Emigracyjny ostrzega przed w y
jazdem do Ameryki Południowej te dziewczęta, 
które mają zamiar udać się same do tej części świa
ta. Zw raca on na to uwagę, że w krajach wyżej 
wymienionych jest zastój na rynku pracy,—a dalej, 
że jeszcze trudniej jest znaleźć pracę wtenczas, je
żeli się nie włada językiem danego kraju em igra
cyjnego. Istnieje przeto obawa, że dziewczęta z 
braku pracy i z braku opieki i oparcia rodzinnego 
mogą łatwo popaść w  sidła nierządu. Cudzoziemcy, 
k tórzy dziewczętom przyobiecują pracę lub nawet 
małżeństwo, mają jedynie na celu po przybyciu do 
obcego kraju oddanie ich do domów publicznych. 
Przedewszystkiem  ostrzega Urząd pow yższy  przed 
podpisywaniem kontraktów, ujętych w  obcych i 
niezrozumiałych dla podpisującego językach, które 
zazwyczaj zostają przy podpisywaniu mylnie tłu
maczone przez niesumiennych agentów  na język 
niemiecki, aby przez to uśpić, a przynajmniej zmy-
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llć czujność dziew cząt i zakon trak tow ać  je w b rew  
ich woli do dom ów  publicznych.

T yle  U rząd niemiecki —  chętnie pow tarzam y  
jego glos ostrzeżenia, gdyż  dotyczy  on nietylko 
dziew cząt niemieckich — lecz w szystk ich  dz iew 
cząt — a w ięc  i polskich.

Wzrost emigracji włoskiej. W  n-rze 30 „W y- 
chodźcy“ w  kronice umieściliśmy notatkę pod tym  
tytułem, w  której om yłkow o liczba em igrantów  
w łoskich została  podana na 148.079, zamiast 
348.079, jak było w  rzeczyw istości.

Kronika ważniejszych wypadków 
z ostatniego tygodnia.

W sprawach wewnętrznych.

— W ładze  bezpieczeństw a w  pościgu za b an 
dami sowieckiemi, k tóre  dokonały zbrojnego n a p a 
du na Stołbce, ujęły kilku przyw ódców . Pościg  za 
bandytam i trw a.C zęść  zdołała zbiedz na stronę tc- 
ry torjum  sowietów, część zaś rozproszyła  się po 
lasach. W iększość bandytów  jest osaczona.

— W  ministerstw ie sp raw  w ojskow ych odbyła 
się konferencja, w  której wzięli udział pp. minister 
sp raw  zagranicznych, minister sp raw  w ojskowych, 
p racy  i opieki społecznej, przem ysłu i handlu i kie
row nik m inisterstw a sprawiedliwości, o raz  gen. 
R ydz-Śm igły  i w ojew oda Raczkiewicz. Ostatni 
dw aj przedstawili w yczerpująco stan bezpieczeń
s tw a  na pograniczu, zw łaszcza 'przebieg ostatnich 
napadów.

Pow zięto  szereg  uchwał, zmierzających do o- 
pauowania sytuacji w  drodze skoordynow ania  akcji 
w ładz sądow o-adm inistracyjnych i wojskowych.

Omówiono sp raw y  polepszenia bytu funkcjo- 
narjuszów policyjnych i zabezpieczenia losu ich ro
dzinom. Szczególną uwagę zwrócono także na udo
skonalenie środków łączności.

— Strajk na Oórnym Śląsku trwa. P róby  po
średnictwa ze strony rządu, podejmowane kilka
krotnie, zawiodły.  W  dniu ! 1 b. ju. przedstawiciele 
przemysłu górnośląskiego zgłosili na ręce ministra 
pracy i Opieki społecznej szereg postulatów, od 
przyjęcia których uzależniają uruchomienie kopalni. 
Domagają się oni ulg podatkowych, pożyczek, re 
dukcji płac. Minister przyrzekł przychylnie trakto
w ać  postulały ściśle gospodarcze,  w granicach mo
żliwości rządu, przyczem dał pewne konkretne z o 
bowiązania. Co do postulatów o charakterze spo
łecznym, minister zakomunikował przemysłowcom, 
iż nic może icli aprobować w tej formie, w jakiej 
zosta ły  zgłoszone i wskazał  pewne granice, które 
uw aża w  tej dziedzinie za nieprzekraczalne. Roko
wania trw ają  w  dalszym ciągu.

W  stosunkach z zagranicą.

— Rząd polski w ys tosow ał  do poselstwa so
wieckiego w  W arszaw ie  następującą notę w  spra
wie  najścia bandy sowieckiej  na Stołbce.  Nota 
s twierdza ,  że bandy te by ły  organizowane na t e r y 
torium sowietów i w z y w a  rząd sowietów do p rzy
w rócenia  stanu bezpieczeństwa na pograniczu.

— Prezyd jum  zw iązkow ego centralnego komi
tetu  w y konaw czego  postanowiło zasadniczo apro 
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bow ać tekst konwencji konsularnej i kolejowej mię
dzy  Polską  i Z. S. S. R. i upow ażnić  p rzew odniczą
cego zw iązkow ego W CIK -a do podpisania doku
m entów  ra tyfikacyjnych na w niosek komisarza 
sp raw  zagranicznych Cziczerina.

— „Neues W iener Journal** zam ieszcza artykuł 
pośw ięcony osobie nowego polskiego ministra 
sp raw  zagranicznych. Dziennik w iedeński chwali 
trafność w yboru , dokonanego przez prem. G rab
skiego, i podnosi z a le ty  m inistra  Skrzyńskiego, jako 
dyplom aty. Poli tyka  m inistra  Skrzyńskiego  bę
d z i e —  zdaniem dziennika — ak tyw na. Min. Skrzyń
ski będzie dbał o to, aby  głos Polski by ł w ysłucha
ny w  zespole narodów.

W  końcu podnosi „Neues W iener Journal**, że 
min. Skrzyński jest zdecydow anym  zwolennikiem 
polityki naw skróś  pokojowej.

—  Skarga  mniejszości polskiej na L itw ie na sy
s tem atyczny  ucisk i p rześladow ania  jej przez rząd 
litewski, sk ierow ana w  swoim  czasie do Ligi Naro
dów, znajdzie się zapew ne na porządku dziennym 
tegorocznych obrad  Ligi Narodów.

— Niemieckie sfery  gospodarcze, z a in te re so w a
ne w  opanowaniu rynku polskiego, jako terenu zby
tu dla sw ych  w yrobów , w yw ie ra ją  nacisk na rząd 
niemiecki o przyśpieszenie podjęcia rokow ań z Pol
ską o polsko-niemiecką um owę handlową. Umowa 
ta staje się obecnie dla przem ysłu  niemieckiego ko
niecznością zw łaszcza  po nieudanych próbach opa
nowania rynku rosyjskiego.

— W kró tce  mają być  podjęte rokow ania  mię
dzy Polską  a Ł o tw ą  i Lstonją o zaw arcie  um owy 
handlowej. Z państw am i temi zaw arła  P o lska  w  r.b. 
konwencję konsularną, a ponadto z Ł o tw ą — kon
wencję kolejową. Obecnie p rzyszła  kolej na umowę 
handlową.

— Rząd polski opracowuje odpowiedź na notę 
R ady  Ligi Narodów  w  spraw ie rozbrojenia. Nota ta 
będzie za kilka dni doręczona w  Genewie.

W  stosunkach finansowo-gospodarczych.

— Z racji likwidacji Banku Austro - W ęg ie r 
skiego przyznano Polsce  kw otę  15.573.975,82 koron 
złotych jako należność za przeds tawione przez 
rząd polski banknoty.  Polska ma obecnie ot rzymać 
resztę tej k w o ty  w wysokości  683.352,18 koron 
złotych.

— Na giełdzie warszawskie j  zaznaczyła  się w 
ostatnim tygodniu poważna zwyżka  kursów akeyj 
i pap ie rów  wartościowych.

— W  okresie obecnego kryzysu  gospodarcze
go zanotowano w W arszaw ie  zaledwie t rzy  wy
padki ogłoszenia upadłości firm handlowych. Tak 
mała ilość upadłości w stolicy pańs twa  dowodzi 
wymownie,  że częściowe przesilenie gospodarcze,  
które daje sic zauważyć  w związku z sanacją  walu
ty, ma u nas przebieg wyją tkowo łagodny W prze
ciwieństwie do krajów^ ościennych, gdzie sanacja 
waluty powodowania os t ry  k ryzys  w  przemyśle  i 
handlu, co wyrazi ło  się w' wielkiej ilości upadłości,

— Stosunki handlowe polsko-czeskie były  \v 
roku ubiegłym silnie rozwinięte. Wywmz z P o ls k i  
do Czech p rzewyższa  przywóz o 20 mil jo nów- ko
ron czeskich. Polska wywmziła do Czechosłowacji 
surowce i półfabrykaty,  podczas gdy Czechosłowa
cja dowoziła do Polski a r tyku ły  przemysłowe.

— W  pierwszym  kw arta le  b. r. import towa
rów  z Polski do Szwajcarji spadł do 48,5% ekspor-
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tu ze Szwajcarji do Polski. Najmniej ucierpiał wy
wóz z Polski fabrykatów i półfabrykatów, najwię
cej — grupa produktów spożywczych i paszy.

— W  połowie października odbędzie się w War
szawie jarmark chmielarski, organizowany przez 
warszawską giełdę Zbożową.

Odpowiedzi „Polskiego Towarzystwa 
Emigracyjnego".

Pani Antonina Banatiowa, Chyszow ska 508, p. 
Tarnów. Pani m oże wyjechać w każdym  czasie, n a 
leży tylko prócz dow odów , które p. poseł Dubiel zło
żył w naszem  Tow arzystw ie, przedstaw ić w konsula
cie osobiście następujące dokum enty: 1) D ow ód oso
bisty, 2) Zakupione dwie karty okrętow e na podróż 
tam i z pow rotem , 3) trzy fotografje, 4) podanie, 
które Pani napiszem y w naszem  biurze, 5) dziesięć 
dolarów na wizę, 6} kopertę z dokładnym  adresem , 
opatrzoną dostateczną ilością znaczków pocztowych 
na list polecony.

Pozatem  będzie musiała Pani przedstawić w kon
sulacie pew ne dow ody, że Pani będzie zaopatrzona 
m aterjalm e na czas pobytu i że tu pozostaje mąż Pani 
i rodzina, do  której Pani powróci.

Pan Aleksander Komendant, Suchowola, ul. Bia
łostocka, pow. Sokółka. Służąca nie będzie mogła 
wyjechać.

Pan  Jan Zybura, P ine street 419. Okron. Ohio, 
U. S. America. Dzieci Pańskie wraz z żoną przym ie
rają poprostu głodem  i potrzebują rychłej pom ocy.

Pan Wincenty Król, G lade Nb 99, M uskegon, M i
chigan, America. Dziewczynki Pańskie wraz z żoną 
są w nadzwyczaj krytycznem  położeniu i proszą o p o 
moc.

Pan Franciszek Kosiński, Dąbrowa koło Tarnowa. 
Do braci, sióstr i szwagrów konsulat am erykański 
paszportów  nie będzie wizował.

Pani Helena Ostrowska, Łosiaki, gm. Chrostkowo, 
pow. Rypin. Jadącym  do wujów konsulat wizy nie 
udziela.

Pani Katarzyna Kamińska, Brześć Kujawski, ul. 
Mniszka Ne 9. W sprawie odszukania męża Pani 
zwróciliśmy się do  odpow iednich instytucyj, lecz jak do- 
tąd  bez rezultatu.

Pan  Mularz, poczta Dębica, pow. Ropczyce. Em i
grować m ogą żony i dzieci obyw ateli am erykańskich 
oraz reemigranci, a następnie ci, którzy posiadają 
zeszłoroczne wizy lub karty wstępu.

Nie radziny wyrabiać żadnych dokum entów  ani 
paszportu, nie słuchać rad pokątnych agentów , czy
hających jedynie na wyłudzenie pieniędzy, gdyż 
żadne starania nie odniosą pożądanego skutku.

Pan Leon Leszczyński, Stanisławów, ul. Mickie
wicza Na 10. C hętnie zajmiemy się sprawą odszuka
nia brata Pana.

Pani Marjanna Radziewiczówna, Wilno, ul. Kalwa- 
ryjska Ns 9 m. 9. C hętnie zajmiemy się sprawą po
szukiwania krewnych Pani, prosim y jednakże o przy
słanie ostatnich adresów miejsca zam ieszkania wspom 
nianych osób.

Drobne ogłoszenia: w Polsce 10 groszy, Ameryce 
kiwanie rodzin: w Polsce 5 gr. w Ameryce i Syberji 3 
podwójnie.

Pani Anna Petyniak, Gwoźnica —  Dolna, pocztu 
Niebylec, pow. Strzyżów. Pani, jako posiadająca affi
davit od wujka, nie m§ widoków wyjazdu.

Pani Jozefa Kukiełka, wieś Dołęga, pocz. Zabo
rów, pow. Brzesko. Jadącym  do  szwagrów konsulat 
am erykański wizy nie udziela.

Pani Kornela Pokarzewaka, wieś i pocz. Tłuste* 
star. Zaleszczyki, w dom u p. M. Zabłotnego. O dpo
wiedź jak wyżej.

Panie I Panowie:
1. Marja Tuezyn, wieś Piotrowin, pocz. O pole 

pow. Puławy.
2. Aniela Czajka, wieś Kobylanka, pocz. Iwieską, 

pow. Gorlice.
3. Walerja Kalota, wieś Zbydniów, pocz. Łapa

nów , pow . Bochnia.
4 . Anna Gawle, wieś Borowa, pocz. Czarna, pow. 

Pilzno.
5. Wlktorja Nykiel,„wieś Siedliszka • Bogusz, pow.

Pilzno.
6. Eugenjusz Pawlak, wieś Zubrzyca Dolna, pocz. 

Zubrzyca G órna, pow. Spisko Orawski.
7. Julja Rżana, wieś Wola Pławska, pocz. Czer

nin, pow. Mielce.
8. Andrzej Rejak, wieś Zęborzyce, pooz. Lublin.
9. Joanna Pawlak, wieś Zubrzyca Dolna na O ra

wie, pow. N ow y-T arg .
10. Aleksandra Czajkowska, pocz. Sokoły, pow. 

Mazowiecki.
11. Karolina Zajączkowska, wieś Harklowa, pow. 

N ow y-T arg .
12. Franciszek Pawlak, wieś Zubrzyca Dolna na 

Orawie, pow. N oW y-Targ.
13. Karolina Bednarz, wieś i pocz. Kamień, pow . 

Nisko.
14. Marja Dziadura, Warszawa, ul. Freta Nb 4

m. 14.
15. Paulina Wyrobek, pocz. Jabłonka Orawska, 

pow. Spisko Orawski.
16. Julja Hałuch, wieś Siary, pocz. Ropica Ru

ska, pow. Gorlice.
17. Marjanna Dryjańska, Poznań, ul. Półwiejska

Nb 34.
18. Marja Łańska, wieś Zalesie, pocz. Złoczów.
19. Mikołaj Mielniczek, pocz. Zarzecze, pow. J a 

rosław.
20. Józefa Duś, wieś Breń, pocz. Lisia Góra, 

pow.. Tarnów.
21. Franciszek Kosiński, Dąbrowa koto Tarnowa.
22. Karolina Kozaczka, wieś Gruszów Wielki, 

pow. Dąbrowa. ♦
23. Zofja Rokicka, wieś Troszynek, pocz. Gombin.
24. Marjanna Kogut, W ietrzychowice.
Urząd Emigracyjny nie będzie stemplował affida- 

vitów w tym  roku, aby wychodźców nie narażać na wyr 
datki. Z powodu małej kwoty pojadą do Stanów
Zjednoczonych w obecnym  sezonie em igracyjnym tyl
ko reemigranci, dzieci do rodziców i żony do mężów 
obywateli amerykańskich i ci, którzy posiadają wizy 
z roku ubiegłego, oraz trochę rolników.

W szyscy inni emigranci widoków wyjazdu nie 
mają i starań robić nie powinni, gdyż narażą się tylko 
na niepotrzebne koszty. --

i Syberji 5 cent., we Francji 50 cm. za wyraz. Poszu- 
cent., we Francji 30 cm., za wyraz. Tłustym  drukiem



16______________________________W  Y C H O D 1 C A  Ni 33

' „Conpgnie Cćnćrale Ironsotlontlque"^
Warszawa, Królewska 27. Adres telegraficzny „Transatpol“.

K o m u n i k a c j a
Polska—Francja, Belgja.

Stała i regularna komunikacja między GDAŃSKIEM a D U N K IE R K I) (4 godz. od Paryża lub Antwerpji).

Cena kajuty I-ej klasy 650 tranków tr.
1 B „ 111-ej klasy 300 franków fr.

Ceny wraz z utrzymaniem. Kuchnia francuska.
Zwracamy uwagę pasażerów do Francji i Belgji, że podróż naszemi okrętami wynosi obecnie

taniej niż lądem przez Niemcy.

imimiisze } r»r.
Żadne wizy tranzytowe niepotrzebne.

Po szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu prosimy zwracać się do
„COMPAGMIE GENERALE TRANSATLANTIQUE“  (FRENCH LINE)

WARSZAWA, Królewska 27. LWÓW, Gródecka 83. BRZEŚĆ nad Bugiem, Mikołajewska 32.

Towarzystwo Osadniczo - Parcelacyjne „TO S  PA R“
- Warszawa, ul. Polna 64

p a r c e l u j e  n a s t ę p u j ą c e  m a j ą t k i :

Terespol
ośrodek

45 hektarów zabudowany 
ogród owocowy 
ziemia 11-ej klasy

4.500 centnarów 
zboża za całość

5 kil. od 
st. Pogorzelce pow. Nieświeski

Działki niezabudowane po 60 centnarów za hektar.

Mikucewicze
ośrodek

15 hektarów zabudowany
ziemia Ii-ej klasy

3.500 centnarów 
za całość

5 kil. od 
st. Pogorzelce pow. Nieświeski

Serenczany
zabudowane 

po 20—40 hektarów folwarki
ziemia LII klasy

30—40 centnarów 
za hektar

10 kil od 
st. Łyntupy pow. Święciański

Kopiniec działki niezabudowane ,, .zl®fn'fll i III klasy

2 kil. od 
50 centnarów pow. miasta 

za hektar Nieświeży
10 kil. od st. Horodnej

Rudnia działki niezabudowane .z\V?la,111 i IV klasy
20—30 centnarów 

za hektar
15 kilometrów 

od stacji pow. Baranowicki

Na Polesiu w rejonie Łunińca duże przestrzenie gruntów poleśnych 
centnarów za hektar. Ziemia klasy III i IV.

ornych i łąk w cenie od 10—30
Działki niezabudowane-

Redaktor M. Pankiewicz. Druk. stołeczn* Warszaw*. Wolska 16. tei. 88-67. Za wydawnictwo: Dr. F. N u r z y r i.


