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W Kraju kwartalnie 3  złote. W Ameryce 
rocz. ♦  dolary, Brazylji— 2 0  milrejsów, 
Argentynie— 10 pezów, Francji i innych 
krajach—4 0  franków. Numer pojedyń- 

czy w Ameryce 10 centów.

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

nie mniej ł  strony 
i D RFANTAZYJNE O 50 procent DROŻEJ.

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

PRZEDSTAWICIELSTWA 
.W YCHODŹCY*:

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

W Brazylji — p. M ieczysław Fularski, 
Marechal-Mallet, Parana.

ła j ważniejsze wiadomości dla wychodźców.
Na wyjazd do Francji.

Robotnicy rolni.
Pańs tw ow e Urzędy Pośrednictw a Pracy w miesiącu czerwcu będą się zajmowały rekrutacją robotników 

rolnych w miejscowościach następujących:
Oświęcim 10 czerwca 40 robotn. Stanisławów 12— 14 czerw. 500 robot. Łuck 18 czerwca 25 robotn
Przemyli 10 » 100 w firodno 13 n 60 _ Lwów 20 . 70 9
Włocławek 10 n 110 n Tarnopol 16 n 100 „ Radomsk 20— 21 „ 400 9
l ia ła  Małop. l i n 100 n Nowy Sącz 16 w 100 „ Siedlce 20— 21 „ 150 9
Drohobycz 11 w 120 n Wilno 16— 17 n 200 „ Łódź 23 „ 50 9
Żyrartów U n 100 m Równe 17 tt 30 Ciechanów 23 „ 200 9
Kraków 12— 14 9 300 n Tarnobrzeg 17— 18 R 200 » Kalisz 24— 25 „ 200 9

i ponadto  Pomorze ma dostarczyć 300 robotników.

Robotnicy przemysłowi.
Zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych robolników przemysłowych w miesiącu czerwcu wynosi 

ogółem całe 1000 osób. Pokrywa się je w p ;erwszym rzędzie z pośród bezrobotnych zarejestrowanych w P ań 
stwowych Urzędach Pośrednictw a Pracy, a następnie będą przyjmowane zapisy na robotę do fabryk w Urzędach 
w Krakowie, Białej, Now ym  Sączu i Ciechanowie, jednakże w liczbie, nieprzekraczającej 50% ilości robotników 
rolnych, rekrutow anych w tychże miejscowościach.

W spraw ie przyjętego bilu emigracyjnego.
W bieżącym  tygodniu  otrzymaliśmy wiadomość z Ameryki, źe aczkolwiek now y bil jest już podpisany, 

nie zostały jeszcze og łoszone  przepisy, regulujące wykonanie lego bilu. W związku z tern konsulat am erykań
ski zakomunikował nam, że nie otrzymał jeszcze z Ameryki instrukcji, w jakiej formie wizy amerykańskie mają 
b y ć udzielane. W konsulacie amerykańskim  mają nadzieję, że jeszcze przed 15 czerwca odpowiednie instrukcje 
będą o trzym ane, pocżem  bezzwłocznie zostaną podane do wiadomości powszechnej.

Konsulat am erykański narazie wiz nikomu nie wydaje, z wyjątkiem jedynie  reemigrantów, znajdujących 
się w Polsce nie dłużej jak 6 miesięcy.

Wszelkie inne kategorje, nawet żony oraz dzieci obywateli amerykańskich wiz amerykańskich narazie 
nie otrzymują.

Je s t  to  bezwzględnie  jedyn ie  stan przejściowy, który może potrwać jedynie  kilkanaście dni, po  upły
wie których zostaną  wreszcie ' ustalone kategorje wychodźców, należące do  uprzywilejowanych, oraz przyjęty 
zostanie sposób  w ydaw ania  wiz.

W spraw ie żon i dzieci reem igrantów.
Ja k  w iadom o, do tej pory na zasadzie specjalnej decyzji władz amerykańskich, tak zwanej , Gottlieb 

decision" każdy polak, przyjeżdżający z Ameryki do  Polski mógł w przeciągu 6 miesięcy od  dnia  sw ego w y
jazdu z Ameryki wyjechać z powrotem , zabierając ze sobą żonę oraz małoletnie dzieci, choćby nawet te osta t
nie n igdy w A m eryce nie były.

Na tej zasadzie dość  dużo polaków, nie m ogąc doczekać się swych żon, k tórym  konsulat w przeciągu
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kilku lat odmawiał wydania wizy, przyjechało do Polski celem skorzystania z tego prawa i zabrania 
swej rodziny.

Obecnie jednak nadeszła do Warszawy telegraficzna wiadomość. Ze Sąd Najwyższy w Ameryce uchylił 
tę decyzję, wobec czego reemigrant taki może sam jedynie wyjechać, nie ma zaś prawa wzięcia ze sobą rodziny.

Decyzja ta naraziła więc wielu reemigrantów na niepotrzebne koszty i udręki tern bardziej, Ze, fik 
słyszeliśmy, rodziny takie nawet znajdujące się w drodze do Ameryki i które wyjechały przed zmianą tej de
cyzji, mają być zwrócone z powrotem do Polski.

Będzie to chyba jednym z najbardziej jaskrawych przykładów absolutnego ignorowania cudzoziemców 
przez władze imigracyjne amerykańskie.

Nie wątpimy, Ze gdyby się tak rzeczywiście stało, Rząd Polski podejmie bezzwłocznie interwencję.

W sprawie stemplowania affldavitów.
Przypominamy wobec nieogłoszenia jeszcze szczegółów nowego bilu emigracyjnego amerykańskiego, Urząd 

Emigracyjny Żadnych' affidavitów do stemplowania narazie nie przyjmuje, wobec czego wszelkie nadsyłanie 
affidavitów do Urzędu Emigracyjnego jest absolutnie niewskazane.

Konferencjo emigracyjna u  Rzymie.
Na Międzynarodowej Konferencji emigracyj

nej w Ręymie by ły  reprezentowane, z wyjątkiem 
Republik Sowieckich, Turcji o raz  Kanady, w szyst
kie pozostałe państw a naszej planety, w  ogólnej 
liczbie 58.

Konferencja nosiła zatem charakter nietylko 
m iędzynarodowy, lecz i wszechnarodowy.

Inicjatywa zwołania konferencji w yszła  od 
rządu włoskiego, w  którego też ręku, (w osobie Ge
neralnego Komisarza Emigracyjnego p. MiclieliSa), 
spoczyw ało główne kierownictwo pracami konfe
rencji. Rząd włoski znakomicie wywiązał się z tego 
trudnego zadania. W szyscy delegaci spotkali się z 
bardzo serdecznem przyjęciem i zostali otoczeni pie
czołowitą opieką od samej granicy; aparat admini
stracyjny i kancelaryjny działał sprawnie i spręży
ście; materjały, przedstawione konferencji, grun
townie i rzeczowo opracowane, kierownictwo umie
jętne. Nic też dziwnego, że delegaci mogli praco
wać z największą wydajnością i bez s tra ty  czasu.

Przedmiotem obrad były następujące sp raw y: 
przewóz emigrantów, oraz liygjena i służba sani
tarna; opieka nad emigrantami w portach wyjazdu, 
w portach przyjazdu oraz opieka nad imigrantami 
w krajach imigracyjnych; specjalna opieka nad ko
bietami i dziećmi, środki dostosowania emigracji do 
zapotrzebowania pracy w krajach imigracyjnych; 
rozwój kooperacji, wzajemnej pomocy i ubezpieczeń 
wśród emigrantów; współpraca urzędów emigra
cyjnych poszczególnych państw ; główne zasady, 
któremi winny kierować się konwencje emigracyjne.

Należy stwierdzić, że konferencja nie zawio
dła pokładanych w niej nadziei. Sain fakt zjechania 
się tak znacznej ilości delegatów wykazuje, że ca 
ły świat zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakiego 
nabiera obecnie, po wojnie wszechświatowej, sp ra 
wa emigracji, możność znalezienia w arsztatu  p ra 
cy dla wielu miljonów ludzi.

Na tle zrozumienia doniosłości tego zagadnie
nia przedew szystkiem  dla krajów emigracyjnych,

w śród których Polska zajmuje jedno z pierwszych 
miejsc, jaskraw o uwidoczniła się bierność naszej 
myśli państwowej i społecznej, nasz paraliż woli.

Wyniki prac konferencji nie rozwiązują za
gadnień emigracyjnych. Konieczność uwzględnienia 
sprzecznych in teresów  poszczególnych państw  emi
gracyjnych i imigracyjnych, oraz  liczenie się z su- 
werennemi prawam i każdego poszczególnego pań
stwa, sprawiły, że powzięte uchw ały  są bardzo o- 
gólnikowe i nie nakładają na rządy  żadnych formal
nych zobowiązań. Tern niemniej uchwały te poru
szają cały szereg zagadnień pierwszorzędnego zna
czenia, zw racając na nie uwagę społeczeństwa i 
wiążąc moralnie poszczególne rządy.

Ujawniają one również budzenie się uśpionego 
przez wojnę sumienia narodów i społeczeństw, tro 
skę jego o niedolę ogromnej ilości ludzi, k tórych  los 
odryw a od rodzinnej ziemi i rzuca na niepewną i 
ciężką dolę, w cudze kraje, na ciężką walkę o byt 
wśród obcych.

Muszę podkreślić tu poważne zasługi delega
cji polskiej z p. Sokalem na czele, k tóra  z godnością 
reprezentowała Rzeczpospolitą na tym zjezdzic 
niemal wszystkich narodów. Sytuacja naszej dele
gacji była bardzo trudna. „Sukcesy41 naszej polityki 
zagranicznej szczególnie w ostatnich czasach oraz 
brąk nietylko określonej polityki emigracyjnej, lecz 
nawet poważniejszego traktowania sp raw y  wy- 
chodźtwa wśród społeczeństwa, sprawiły, że chcia
no delegację polską zepchnąć na sza ry  koniec.

Jednakże delegacja potrafiła w yw alczyć  od
powiednie stanowisko w  prezydjum konferencji i w 
poszczególnych komisjach. Zawdzięcza się to prze
dewszystkiem wytężonej pracy  p. Sokala i jego po
stawie, nacechowanej poczuciem godności przed
stawiciela wielkiego narodu.

Obszerniej o pracach konferencji, jej znacze
niu i trudnościach, jakie miała do przezwyciężenia, 
napiszemy w następnych numerach „W ychodźcy44.

J. Husarski.
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Dobra nowina.
O ciężkiej doli robotnika rolnego w e Francji 

tyle już było powiedziane, że wszelkie wątpliwości 
pod tym względem  zostały już rozproszone. W  w y 
obraźni pracodawcy robotnik z zagranicy — z k tó
rym nie mówi się inaczej jak na migi — zalicza się 
do inwentarza zwierząt domowych, z tą jedynie 
różnicą, że o jego zdrowie troszczyć się nie warto, 
bo steranego rokiem kontraktowej pracy można za
stąpić innym św ieżo przybyłym . Doskonałem od- 
źwierciadleniem tej psychologii był cyrkularz w y 
dany w języku polskim przez „Departamentalne 
Biuro Pośrednictwa Pracy z Laon“ ogłoszony przez 
„Wychodźcę** w  artykule pod tytułem „Niedola r o 
botnika rolnego we Francji** (patrz Nr. 11).

Francuska Liga obrony praw człowieka I obyw ate
la w obronie polskiego robotnika.

Cyrkularz ten był świadectwem  hańby dla je- 
ko autorów, ale — niestety — harmonizował jak naj
lepiej z metodami stosowanemi przez wielu praco
dawców. Na szczęście, nie w szyscy  są zdania, że 
lepiej już nigdy nie będzie. Pesymizm w tym w y 
padku to woda na młyn tych najgorszych, którzy 
wyzbyli się poczucia sprawiedliwości. W ystarczy
ło też skierować uwagę opinji publicznej na to bez
prawie, aby koniec takowemu położyć. Francuski 
dziennik „Le Pcuple** ogłosił cyrkularz. w artykule 
pl. „Panowanie samowoli**. Protest do władz w y
stosowany został przez „Francuską Ligę Obrony 
praw człowieka i obywatela**.

List francuskiego ministerstwa rolnictwa
Dziś radosną nowinę mamy do ogłoszenia. 

Francuskie Ministerstwo Rolnictwa przesłało preze
sowi Ligi list, z którego cytujemy co następuje:

„Listem z du. 10 kwietnia zechciał Pan 
zwrócić moją uwagę na dwie noty. tyczące o b 
cokrajowych robotników r o l n y c h .............

Co się tyczy noty, pochodzącej z Depar
tamentalnego Biura Pośrednic twa Pracy,  to 
Miu. Rolnictwa wydało rozporządzenie, aby 
dyrektor wyżej wymienionego biura takową 
wycofał. Poza tern w sprawacli  drażliwych, ja
kie mogą wyniknąć ze sposobu interpretowania 
kontraktu pracy  lub też konwencyj emigracyj
nych. dyrektor wyżej wzmiakowanego biu
ra winien będzie przed ogłoszeniem jakiejkol
wiek noty, lub projektu odpowiedzi zasadniczej, 
podać takowe aprobacie Min. Rolnictwa**.

podpis (Capus)
Nie chodzi tu o sam cyrkularz,  lecz o fakt, że 

xv wypadkach rażąco sprzecznych z duchem Kon
wencji można w yw ołać  interwencję władz francu
skich w  obronie robotnika polaka.

Zadaniem czyników powołanych, będzie w y
korzystać ten precedens.

St. Klimowicz.

Rlliia uotig 0 oaranlnch procu 
0  Paranie.

Emigracja Inteligencji polskiej do Brazylii. ’
Ciężkie warunki bytu w  Polsce sprawiają, że 

ćoraz częściej, szczególniej wśród procującej inteli
gencji, zjawia się chęć zmiany środowiska, wyjazdu 
poza granice państwa dla zarobku i lepszych w a
runków życiow ych.

Dotąd prąd ogólny niósł takich emigrantów  
bądź to do niezbyt odległej Francji, bądź też do po
pularnych i znanych Stanów Zjednoczonych Ame
ryki Północnej, jednakże do niedawna mało kto w y 
bierał się do Brazylji, lub Argentyny.

Dopiero w  ostatnich miesiącach daje się zau
w ażyć (drobny coprawda narazie) ruch inteligen
cji, emigrującej do Brazylji, mianowicie do jednego 
z jej stanów południowych - Parany.

Stan ten chociaż bardzo popularny, nie jest 
jednak w  Polsce zbyt dobrze znany. Dość nadmie
nić, że wielu polaków sądzi, że panuje tu język an
gielski, nikt prawie nic nie wie o jednostce waluto
wej Brazylji — milrejsie (w wielu bankach w ar
szawskich w  roku 1922 zapytywano się mnie co to 
za pieniądz). A ludzie nawet inteligentni, tak słabo 
znają geografję tego najbardziej polskiego stanu, że 
np. zdarzyło mi się, że widziałem list, skreślony do 
jednego z tutejszych nauczycieli szkoły powszech
nej, jako do . . . „Pana Marszałka Mallet**. Autor 
owego listu w ziął nazwę jednego z miasteczek pa- 
rańskich za nazwisko bohatera, od którego to mia
steczko nosi swą nazwę: „Marechal - Mallet**, a któ
re polszczący wszystko koloniści nasi nazywają 
zwyczajnie „Maletem**, albo poprostti „Malą“ (np. 
„jadę do Mali“).

Fałszyw e sądy o Paranie.
Pominę wiele innych fałszywych sądów ogó

łu o Paranie, które w  znacznej mierze powoduje 
brak odpowiedniej, geograficzno - opisowej literatu
ry, wspomnę tylko, że ogólny sąd mówi o Paranie, 
jak o krainie egzotycznej i bardzo gorącej, a nikt, 
zdaje się, ani się domyśla, jak można tutaj przemar
znąć do kości, coprawda tylko parę razy na rok, 
i wieluby się bardzo zdziwiło, gdybym im pokazał 
pęknięty dzbanek na wodę, który lód rozsadził mi 
zeszłego roku pewnej mroźnej nocy sierpniowej.

Te fałszyw e sądy geograficzne i urok odległej, 
egzotycznej krainy w  parze z naszą słowiańską fan
tazją, ufnością, no i potrosze . . . naiwnością, spra
wiają, że wielu z emigrujących inteligentów widzi 
w  Paranie słodkie Eldorado.

Po przybyciu, jakże się gorzko rozczarowują.
Bo trzeba zauważyć, że Parana uchodzi za 

kopciuszka między innemi stanami Brazylji. Jest to 
jeden z tych pół-dzikich stanów, w  którym wiele 
jest jeszcze do zrobienia, ale w  którym narazie przy
najmniej, przybysz inteligentny nie będzie miał 
wiele do robienia.
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Hotel  I 

Urządu Emigracyjnego
*

na Powązkach. *
aDojazd tramwajami Nr. 1 i 8. X

Telefony: 318-08, 312-60, 318-17. jj

8

Pomieszczenie dla 400 osób. Przestronne i widne sale. Łaźnie
*  3f

i kąpiele na miejscu. Specjalna kuchnia dla emigrantów. I I
II 
H

H Przy przyjeździe i wyjeździe z Warszawy na żądanie towarzystw 8
sokrętowych samochody do dyspozycji. II
M 
II 
H

Kierownictwo hotelu emigracyjnego na miejscu udziela wszel- #

^  kich informacji. Zamieszkali w hotelu emigranci wizy Urzędu 8
U *U otrzymują na miejscu. Każdy emigrant, który nie chce paść ofiarą n
*f K
j  tajnych agentów mieszkaniowych, winien zgłosić się do hotelu #

emigracyjnego, gdzie prócz pomieszczenia i utrzymania korzystać £

będzie z o p i e k i  zarządu hotelu emigracyjnego. )(
*  
H
8
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Charakter Parany 1 jej przyszłość.
Parana jest krajem rolniczym, jadzie na prze

strzeni 205.000 kim. kw. mieszka około 700.000 lu
dzi i gdzie przeszło połowę tych obszarów stano
wią tereny „desconhecidos“ — nieznane. W tej zna
nej i jako tako cywilizowanej, zachodniej połaci, 
produkuje się „herwa - matę" w poważnej ilości, no 
i rabie lasy. Przytem nic, albo prawie nic.

Dobrobyt ogólny jest jednak dość znaczny, je
śli wziąć pod uwagę ludność emigrancką. „Kabokle“ 
(mieszkańcy lasów) — żyją gorzej od wędrownych 
cyganów. Stan cały rośnie w dobrobyt i rozwija się 
ciągle, ale zapotrzebowania na inteligencję pracu
jącą niema.

Kupiec polski — świadomy patrjota.
Są wszelkie dane po temu, że już w najbliższej 

przyszłości wzrośnie i bardzo zyska na znaczeniu 
nasz stan kupiecki. Już teraz niektórzy „wendzia- 
rzc“ po koloniach podorabiali się często dość znacz
nego majątku, poczyna się wśród nich objawiać dążc 
nie do zawiązywania spółek i handlu na większą 
skalę. A polscy kupcy wbrew tradycjom są kupca
mi ostrożnymi, przewidującymi, oszczędnymi i skru
pulatnymi, i tutejszy rynek znają doskonale. Sami 
prawic bez wyjątku pochodzą z pomiędzy osiadłych 
na roli kolonistów, to też twarde życie osadnicze 
zahartowało ich niezwykle. Możemy mieć całkiem 
niepłonną nadzieję, ze w najbliższych latach wyro
bią się na klasę mądrą, silną, bogatą i zwycięsko 
konkurującą z innemi narodowościami Brazylji na 
szerokich terenach spekulacji.

Zakłada szkoły i nawiązuje kontakt z Polską.
Klasa ta odznacza się gorącym, szczerym i 

bardzo silnym patrjotyzmem, którego nie zdołała o- 
słabić, ani niewyraźna polska polityka emigracyjna, 
ani znaczne straty na pożyczce zagranicznej, ani 
wytrwała obojętność Starego Kraju do dalekich 
emigrantów.

Klasie kupieckiej też w znacznej mierze za
wdzięczamy istnienie polskich szkół prywatnych w 
Brazylji. Ona to na kolonjach stanowi ośrodki pol
skości i, tylko z bardzo nielicznemi wyjątkami, twar 
do stoi przy polskich tradycjach 1 wychowaniu.

Kupcy nasi dążyli zawsze i dążą ciągle do na
wiązania materialnego, handlowego kontaktu ze 
starą Ojczyzną. Dążą mimo nietaktu, bezwładu i na
wet niechęci kupiectwa w Starej Polsce, to też nie 
należy wątpić, że z chwilą wyłonienia się możliwo
ści urzędniczy personel kupiecki polski będzie mógł 
znaleźć liczne posady w polskich Domach Handlo
wych w Paranie.

Narazić jest to jednak możliwe tylko w poje
dynczych nic nieznaczących wypadkach. A i wtedy 
l,a Przeszkodzie w  zaangażowaniu np. buchaltera - 
Polaka stoi język portugalski.

Ten piękny i tak łatwy język stoi wogóle na 
Przeszkodzie w każdym zajęciu i zawodzie, jakiego-

by chciał się chwycić emigrant. Nawet prosty l Or 
botnik tartakowy pytany jest o znajomość 'ifojtóipir 
szczyzny. Tymczasem przyjezdni długo nie mogą 
go opanować i nie unftejąc się rozmówić z praco
dawcą, nadarmo wyczekują zajęcia. % .

*. '  ' \  -I" ’’ 'Śg. r

Kryzys ekonomiczny w Brazylii.
. sg

Parokrotnie stwierdził to i konsulat R. Pi i 
prasa polska w  Paranie, że w tej chwili cała Bęa- 
zylja przechodzi kryzys ekonomiczny, że o zajęcie 
szczególniej dla inteligentów jest niezwykle trudno, 
że na obiecaną nawet posadę czekać trzeba miesią
cami itd. itd., a jednak mimo to, wielu jest taklęh, 
co radziby się łudzić, wielu takich, co przyjeżdżając 
bez zapasu gotówki do Parany, po niewczasle do
piero przekonywują się o smutnej prawdzie.

Inny, niż w Polsce, klimat.
Mówiąc choć krótko o emigracji do Brazylji, 

nie należy pomijać ważnej sprawy klimatyzacji. 
Zdaleka, z Polski, zpośród krajobrazu jesiennego, 
czy zimowego, piniory i palmy parańskie mają urok 
niezwykły. Stęsknionemu za lepszym bytem, -czę
sto zmarzniętemu człowiekowi wydaje się, że dość 
wysiąść, jak Robinson na ów złoty brzeg, aby ba
nany, pomarańcze i inne rozkosze egzotycznych 
krain spłynęły w obfitości do stóp, zaspokoiły głód, 
że potym tylko jeszcze kąpicji morskiej potrzeba i 
siesty w cieniu palm, ażeby szczęście stało się 
ciałem.

Nikt naprawdę nic stara się zrozumieć ogrom
nej zmiany klimatycznej, której ustrój fizjologiczny 
przybysza z północy nie zniesie bezkarnie, że nie 
wspomnę o bezpodstawności marzeń egzotycznych, 
dobrych dla tego, kto nie ma zamiaru ruszyć się ze 
swego zaścianka, ale szkodliwych dla emigranta, 
pragnącego żyć dzień i noc przez dłuższy przeciąg 
czasu pod inną kompletnie szerokością geograficzną, 
na drugiej półkuli i w innej strefie klimatycznej.

Choroba „aklimatyzacyjna".
Wielu powiada: „jestem zdrów i silny, idę na 

wszystko, zacznę od najprostszeej roboty fizycz- 
ncej“, a zapomina, że już podróż morska osłabia 
większość emigrantów tak, że im się wylądowaniu 
nawet poruszać nie chce, a nie dopiero „zaczynać 
od ciężkiej roboty fizycznej". Dobrze jeszcze, jeśli 
się tutaj przyjedzie w okresie zimowym (maj, czer
wiec, lipiec i sierpień) wtedy przemiana krwi na- . 
stępuje wolniej i łagodniej. Ale przeważna ilość 
emigrantów, szczególniej przybywających w lecie, 
przechodzi prawdziwą chorobę „aklimatyzacyjną". 
Oczywiście objawia się ona prawie u każdej osoby 
inaczej. Jednak wszyscy skarżą się zgodnie w tym 
okresie na choroby skórne, wrzody, wysypkę, bóle 
głowy, nostalgję, jako jeden z przemijających obja
wów chorobliwych aklimatyzacji, bezwład dziwny, 
zniechęcenie, stałe uczucie zmęczenia itd. Niektórzy 
chcą czemprędzej wyjeżdżać z powrotem, niena-
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Majątki parcelowana przez Spółkę Parcelacyjno-Osadniczą

„Sparos^  Spółkę Akcyjna 
o Wnrsznwle

ul. Składowa Ni 2. 
■n (  \ n-

V
W b. Kongresówce:

1. Maj. Szydłów o obszarze 210 morsów w gminie
Szydłów, w pow. Piotrkowskim. Ziemia 
II i III klasy. Ziemia orna i polcśna. Do
jazd do Piotrkowa,, skąd 6 kilom, do ma
jątku. Cena około 500 zł. za morgę.

2. Maj. Jasków o obszarze 300 morgów w gminie
Wancerzów, w pow. Częstochowskim 
Ziemia 111 klasy. Ziemia orna i poleśna. 
Dojazd do Częstochowy, skąd 10 kilom, 
do majątku, lub też do st. Rudnik, skąd 
5 kilom, do majątku. Cena około 500 zł. 
za morgę.

3. Maj. Kurów o obszarze 338 morgów w gminie
Kurów, w pow. Puławskim. Dojazd do 
stacji kol. Klementowicze, skąd 4 w ior
sty do majątku. Ziemia III klasy. Cena 
około 900 zł. za morgę.

4. Maj. Miedniewice o obszarze 45 morgów w gmi
nie Guzów, w pow. Błońskim. Ziemia 
IV klasy. Dojazd do st. Żyrardów, skąd 
10 kilom, do majątku. Cena około 450 zł. 
za morgę.

5. Maj. Rembielinko o obszarze 152 morgi w  gmi
nie Chorzele, w  pow. Przasnyskim, zie
mi Płockiej. Ziemia tego maj. należy do 
miasteczka Chorzele, tamże ośrodek z 

' budynkami. Ziemia III i IV klasy. Dojazd
do st. Raszujka, skąd 6 kilom, do majątku.

6. Maj. Petrykozy o obszarze 50 morgów w gminie
Konie, w  pow. Grójeckim. Ziemia orna. 

i Dojazd do st. Żyrardów, skąd 20 kilom.
do majątku. Cena około 450 zł. za morgę.

7. Maj. Drogiszka A. o obszarze 350 morgów w gmi
nie Dąbrowa, w  pow. Mławskim. Dojazd 
do st. Konopki, skąd 6 wiorst do majątku. 
Cena za morgę około 200 zł.

S. Maj. Wólka Kozodawska o obszarze 60 morgów 
w gminie .lazgorzew, w pow. Grójeckim. 
Dojazd do st. Piaseczno, skąd 2 kilom, 
do majątku. Cena około 1050 zł. za mor
gę. Kolonje letniskowe.

9. Maj. Lubstów o obszarze 210 morgów w gminie
Sompolno, w pow. Kolskim. Ziemia Ili i 
IV klasy. Dojazd do st. Sompolno, skąd 
4 w iorsty do majątku. Cena około 550 zł. 
za morgę. Leśniczówka z budynkami o 
obszarze 30 morgów.

Na Kresach:
10. Maj. Hubin o obszarze 1130 morgów w gminie

Moroczno, w pow. Pińskim. Ziemia ży
tnio - kartoflana. Dojazd do Pińska, skąd 
statkiem 40 kilom, do majątku. Cena oko
ło 150 zł. za morgę.

U. Maj. Kisorycze o obszarze 1605 morgów w gmi
nie Kisorycze, w pow. Sarneńskim. Zie
mia ziemiaczano - żytnia z dużą zawar
tością próchnicy III klasy. Dojazd do st. 
Rokitno, skąd 9 wiorst kolejką do ma
jątku. Cena około 150 zł. za morgę.

12. Maj. Barbarówka o obszarze 875 morgów w gmi
nie Pliskiej, w pow. Duniłowickim. Ce
na około 100 zł. za morgę.

13. Maj. Radzież o obszarze 357 morgów w  gminie
Ołtuskiej, w pow. Brzesko - Litewskim. 
Ziemia żytnio - kartoflana. Łąki dobre w 
dostatecznej ilości. Dojazd do st. Małory- 
to, skąd 20 wiorst do majątku.

14. Maj. Huta Perejma o obszarze 197 morgów w
gminie Niemowickiej, w  pow. Sarneń
skim. Ziemia z pod lasu. Dojazd do st. 
Niemowice, skąd 2 i pół kilom, do ma
jątku. Cena około 200 zł. za morgę.

Oprócz parcelacji i osadnictwa Spółka „Spa- 
ros“  przeprowadza także roboty komasacyjne i 
posiada Dział Pomiarowy.
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widzą otoczenia, nawet pięknej przyrody itd. Sam 
słyszałem, jak jeden z emigrantów, choć niegdyś 
był m arynarzem  i mógł się przyzw yczaić  do zmian 
wszelkich, sierdził się na . . . palmę królewską, że 
„stoi, jak drąg, i w ysoko kiwa bez sensu miotlastą 
czupryną11.

Taki okres przygnębienia i chronicznego smut
ku trzeba umieć p rzetrw ać. Nie można w tym cza
sie nic przedsiębrać, bo . . . się nie uda, a trzeba ja
koś żyć, Coś jeść i gdzieś mieszkać.

Emigranci najczęściej wyjeżdżają na ślepo, 
bez pieniędzy, trafiają do miasta i tu albo popadają 
w nędzę, albo też stają się ciężarem konsulatu, lub 
polskich tow arzystw . Jeśli trafią do Kurytyby, co 
się zresztą  zdarza z reguły, to po pewnym czasie, 
])o rozczarowaniu się kompletnem, wysłuchaniu 
mnóstwa pytań o Polskę i plotek miejscowych, w y 
jeżdżają gdzieś daleko na „interior" na posadę, z 
której nigdy nie są zadowoleni.

Zawód nauczycielski.

T radycyjnym  zajęciem inteligenta polskiego w 
Paranie jest zawód nauczycielski. W łaściwie każdy 
inteligent pełnił tutaj przez czas dłuższy lub krótszy 
służbę nauczycielską. Nasz kolonista żywiołowo 
wprost garnie się do oświaty. Liczne tow arzystw a 
oświatowe po kolonjach budują i utrzymują własne, 
prywatne szkoły, które zwycięsko konkurują z bez- 
platnemi szkołami rządoweini. Nawet na małych 
i niezamożnych kolonjach zaw sze się znajdzie paru 
ofiarnych ludzi, k tórzy zdołają wybudować dom 
szkolny i szkołę utrzymać.

Nic też dziwnego, że do niedawna każdy, kto 
choć czytać i pisać tylko umiał, a posiadał talent 
pedagoga — mógł znaleźć skromny kawałek chleba 
przy szkole. W czasie tego apostołowania, bo nau-

7

czyciel musi być i doradcą i często opiekunem kolo
nisty — poznawał język i warunki życia osadnicze- 
go, poczem najczęściej przerzucał się do zMwbddw 
intratniejszych: wyjeżdżał w  lasy na pomiary, za 
kładał sklep „wendę", lub coś w tym rodzaju. Za- 
wód swój często trak tow ał ideowo, ale zawsze do
rywczo. To też płaca nauczycielska była  mniej niż 
wystarczająca. Bardzo często nauczyciel ̂ nie miał 
za co kupić butów. Beznadziejne położenie kolonji, 
odciętej od świata, wielu w ytrącało  z równowagi. 
Charaktery  słabe wpadały  w pijaństwo, czasem p o 
pełniały zwyczajne szaćherki, aż pow stała  wśród 
kolonistów opinja: „co pan to złodziej, co złodziej 
to pan“ i wzmogła się niesłychanie nieufnpść do 
wszystkich,-przybywających inteligentów. Prócz te
go, obrzydliwe kłótnie, ordynarne wymyślanie w za
jemne, odsądzanie od czci i honoru tak częste mię
dzy miejscowymi „działaczami" po miejscowych, 
polskich gazetkach powiększało jeszcze zamęt nie
pochlebny pojęć kolonisty, k tóry nic nie rozumiejąc, 
pozbawiony jakiegokolwiek kryterium coraz bar- 
dzieej otaczał się obojętnością i zimną nieufnością.

Apolonjusz Zarychta.

(c. d. n.).

Przewodnik dla wychodźców 
*fo BrązyIji

kosztuje 1.500.000 bez przesyłki pooztowej.

W Y C H O D Ż C A

Znaczne ożywienie u  przemyśle 
amerykańskim.

Brak fachowego robotnika.
Dane urzędowe amerykańskie, które poniżej przy

taczamy, są wymownem świadectwem wielkiego oży
wienia przemysłowego, które ogarnęło wszystkie stany 
i wszystkie niemal gałęzie wytwórczości amerykańskiej. 
Ożywienie to wyczerpało już niemal całkowicie szeregi 
bezrobotnych a kilka gałęzi wytwórczości, jak rolnic
two, przemysł budowlany i metalurgiczny, odczuwa 
dotkliwie brak wykwalifikowanego robotnika.

Według danych urzędowych to ożywienie w prze
myśle nie jest bynajmniej przemijające, gdyż niektóre 
wielkie zakłady metalurgiczne, fabryki lokomotyw 
otrzymały znaczne zamówienia. Wszystko to spowo
dować musi zapotrzebowanie nowych sił roboczych, 
których może nie starczyć w Ameryce.

Robotnik przyjść musi z Europy!
Możliwy więc jest paradoks, że Ameryka, ogra-, 

niczająca usilnie imigrację ze względów politycznych 
i rasowych, będzie musiała zrobić wyjątek i dopuścić 
nowe rzesze robotników europejskich, bez których 
przemysł i rolnictwo amerykańskie nie mogą się roz
winąć.

Wzrost liczby robotników.
Według danych federalnego biura pośrednictwa 

pracy za miesiąc marzec, wszystkie zakłady przemy
słowe w ośrodkach przemysłowych: w Massachusetts, 
w stanie Rhode Island, Connecticut pracowały normalnie.

Raport ze stanu New  York wskazuje na stały 
wzrost czynności w poszczególnych gałęziach przemy
słu żelaznego i stalowego, w zakładach metalowych, 
w fabrykach maszyn i w hutach żelaznych. Liczbą 
zatrudnionych w tych gałęziach przemysłu pow iększy
ła się. Zaznaczył się wzrost zapotrzebowania robotni
ków  do pracy w zakresie ruchu budowlanego, do ro
bót miejskich i budowy dróg.
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Polscy robotnicy sezonowi w wolnem 
m. Gdafishu-

, 10.000 robotników polskich w Gdańsku.
D o,sezonow ych  robót polnych na terenie w. 

m. Gdańska p rzybyw a rokrocznie z Polski (głównie 
z Pom orza) około 10.000 robotników i robotnic.

Przepisy  paszportowe na pograniczu polsko - 
gdańskiem, które zezwalają na przejście granicy 
przy  wykazaniu  się zw ykłym  dowodem osobistym, 
uniemożliwiają zupełnie w ykonyw anie  kontroli 
przez nasze s tarostw a lub urzędy pośrednictwa 
pracy.

Złe warunki pracy i życia
T rzeba stwierdzić, że warunki życia i pracy 

naszych robotników sezonowych w Gdańsku są na- 
ogół bardzo złe a w  niektórych okolicach wprost 
fatalne. Robotnik rolny z Polski z reguły w y n a g ra 
dzany jest gorzej, niż robotnik miejscowy. To też 
fakt, że na ogólną liczbę 16.000 stałych robotników 
rolnych, zatrudnianych na terenie w. m. Gdańska 
przychodźtwo sezonowe wynosi 10.000 osób, uw a
żane jest przez gdańskie organizacje robotnicze za 
zjawisko ujemne i niepożądane.

Poseł Jedwabski nie chce naszych robotników.
Nawet poseł do Sejmu gdańskiego Jedwabski, 

sekretarz  Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w 
Gdańsku, przemawiając w tej sprawie w Sejmie 
gdańskim, oświadczył dosłownie: . . . będziemy się 
cieszyli, jeżeli Senat gdański nie będzie dopuszczał 
do Gdańska żadnych robotników sezonowych"! 
(„Wir wiirden uns freuen, wenn der Senat keine

Saisonarbeitcr mieli Danzig hereinłasseu w urde“). 
P. Jedwabski tłómaczy ten swój punkt widzenia 
tern, że pracodaw cy korzystają  z okazji i mając do 
w yboru między tańszą siłą roboczą robotnika se
zonowego polskiego i miejscowego, w ydalają  ostat
niego i angażują robotnika polskiego. W  ten sposób 
powstaje bezrobocie dla robotników miejscowych 
tembardzicj, że robotnik sezonowy pozostaje nie
raz na miejscu i w okresie posezonowym.

Nlzkie płace, skandaliczne warunki mieszkaniowe.

P racodaw cy  gdańscy nietylko płacą naszym 
robotnikom sezonowym  niższe płace, ale traktują 
ich w sposób w prost niesłychany, gdy chodzi o 
sp raw ę pomieszczeń.

Robotnicy ci są ulokowani w barakach. Pokój 
ma 4 na 5 m etrów kw adratow ych. P o  obu stronach 
ścian umieszczone są tapczany. Po jednej stronie 
pokoju śpią dziewczęta, w liczbie 8 — 10, po dru
giej — robotnicy. Obie s trony dzieli przejście sze
rokości jednego metra. To miejsce służy robotnicom 
i robotnikom do rozbierania się.

Tapczany na podłodze, brak elementarnych wygód.

W niektórych barakach tapczany ulokowane 
są na podłodze, gdzieindziej zaś noclegi urządzono 
w ten sposób, że tapczany są ulokowane u jednej 
ściany, przyczem dolny szereg służy dla dziewcząt, 
a w yższy—dla mężczyzn. Nie dziw więc, że młode 
dziewczęta najczęściej wykoleja ten system w spól
nych noclegów ! . . . Pozatem te baraki są pozba
wione elementarnych urządzeń hygjenicznycli. 
Opisane stosunki zaczerpnęliśmy ze źródeł w da
nym wypadku pewnych, bo z przemówień w ygło
szonych w Sejmie gdańskim, przez przedstawicieli 
niemieckich frakcyj robotniczych.

Warunki pracy w przemyśle tkackim są nieregu
larne, chociaż sytuacja zaczyna się stopniowo polep
szać. Fabryki wagonów i materjalów  kolejowych, a 
także fabryki automobilów i pokrewne zakłady prze- 
mysłowe powiększają swe czynności i przyjmują ludzi 
śo  pracy. Duże jest zapotrzebowanie pracowników 
rolnych. Okrętowe zakłady reperacyjne, rafinerje naf
towe, różne zakłady reperacyjne i linje transportacyjne 
powiększyły ilość swych pracowników.

Ożywienie w przemyśle żelaznym w Pensylwanji.
Zakłady przemysłowe i fabryki w Pensylwanji 

są coraz bardziej czynne i sytuacja co do rynku pracy 
jest dobra. Ożywienie w przemyśle żelaznym, stalo
wym i pokrewnych gałęziach utrzymuje się. Sytuacja 
w kopalniach węgla miękkiego przedstawia się nieco 
gorzej. Natomiast górnicy w kopalniach węgla twar
dego są wszyscy zajęci. Fabryki wagonów i materja- 
łów kolejowych idą całą siłą pary, gdyż otrzymały 
nowe zamówienia na - miljony dolarów, co znów po
większy zapotrzebowanie na robotników.

Silny ruch budowlany w Filadelfii.

W okręgu przemysłowym w Filadelfji podsta
wowe gałęzie przemysłu, z małemi wyjątkami, wyka
zują coraz większe ożywienie i sytuacja co do rynku 
pracy znacznie się polepszyła w marcu. Ruch budow
lany rozwija się coraz bardziej. Prowadzone są rów
nież w dużym zakresie prace konstruktywne, dające 
zatrudnienie tysiącom robotników wykwalifikowanych 
i niewykwalifikowanych.

Przemysł metalowy i maszynowy przyjmuje nowe 
rzesze robotników, to samo fabryki lokomotyw, zakła
dy, naprawiające okręty, rafinerje w Traynor, fabryki, 
wyrabiające części do samochodów.

W fabrykach wyrobów drzewnych i mebli od
czuwać się daje brak wykwalifikowanych robotników. 
To samo odnosi się do robotników rolnych.

Stalownie pracują całą siłą pary!
W Pittsburgu  i okolicy przemysł żelazny i stalo

wy zatrudnia normalną ilość robotników, wykazując 
przytein tendencje jeszcze lepszych czasów. Stalownie
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Trzeba te braki usunąć.
’l en stan rzeczy należałoby jaknajszybeiej ure

gulować. Jeżeli nasz robotnik ma szukać zarobku 
w Gdańsku, to w żadnym wypadku nie powinien 
być gorzej wynagradzany za sw ą ciężką pracę, niż 
robotnik miejscowy. A zatem należałoby pomyśleć
0 ujęcie w  stałe normy warunków pracy i płacy 
naszych robotników sezonowych w Gdańsku. Po- 
zatem pilną wydaje się nam spraw a utworzenia z 
ramienia władz polskich kontroli warunków pracy
1 tego, czy pracodawcy wypełniają swoje względem 
pracowników zobowiązania.

O kontrole polską i umowę z Gdańskiem.
W obec opisanego wyżej stanu spraw y miesz

kaniowej i położenia robotnic, należałoby pomyśleć 
o ustaleniu jakichś w ytycznych, któreby raz na za
wsze usunęły skandaliczne zaniedbanie dotychcza
sowe. Również należy przeprowadzić zmianę syste
mu werbowania robotników. Obecnie system ten 
polega na tern, że robotników do Gdańska sprow a
dzają z Polski specjalni „przedsiębiorcy11, którzy za
wierają odnośne kontrakty z pracodawcami.

Odezw Zolqzku Hołoto. Polskich 
»e Fronc]!.

N ajw iększa organizacja polska w e Fran
cji w yd a ła  od ezw ę  do robotników  polsk ich  
w e Francji, którą podajem y naszym  czy te ln i
kom w  ca ło śc i. R e d .

Kilkaset tysięcy wychodźców.
Ciężki los rzucił robotnika polskiego w liczbie 

k i l k u s e t  tysięcy na ziemię francuską. Ze wszystkich

pracują całą siłą pary. Daje się zauważyć jest również 
ożywiony ruch budowlany.

Rynek pracy w  słanie Illinois polepsza się. 
Prace konstruktywne zapowiadają się jaknajlepiej i są 
pewne dane, że będzie to rok rekordowy w tym za
kresie.

Brak mechaników w Chicago.
W okręgu przemysłowym Chicago daje się o d 

czuwać pewien mały brak wykwalifikowanych mecha
ników  do pracy w fabrykach maszyn. Wzmożony ruch 
budowlany zwiększył zapotrzebowanie na robotników, 
przedewszystkiem murarzy.

Fabryki w Detroit czynne dniem i nocą.
W okręgu przemysłowym w Detroit w dwóch 

wielkich fabrykach automobilowych niektóre departa
menty czynne są dniem i nocą. Ruch budowlany jest 
duży, wznoszone są nowe budynki biurowe, domy 
departamentowe i domy prywatne. Daje się odczuwać 
coraz silniej brak żonatych robotników farmerskich,

dzielnic Polski i ze starego wychodźtwa westfal
skiego przybyliśmy licznie do kraju naszych, sprzy
mierzeńców, by zdała od własnej Ojczyzny praco
wać żmudnie na chleb dla naszych żon 1 dzieci do 
czasu, gdy zmienione warunki pozwolą nam wrócić 
do stron rodzinnych.

Przetrwać I wytrwać.
Przetrw ać i w ytrw ać do tej chwili, przez nas 

wszystkich upragnionej, to hasło główne robotnika 
polskiego na tułaczce. W ytrw am y jednak w wierze 
ojców i oddziedziczonem na nich poczuciu narodo- 
wem jedynie wówczas, gdy w szyscy, solidarnie, 
wspólnemi siłami, dążyć będziemy razem do jedne
go celu. Każdy robotnik polski z osobna, rzucony na 
obcą ziemię, nieznający miejscowego języka, słaby 
jest i bezbronny; kilkaset tysięcy robotników pol
skich jednakże, świadomych swych praw i żądań, 
zgodnych i zorganizowanych, to siła, której nie zła
mie żadna przeciwność, to moc, która jedynie ura
tować może ducha narodowego wychodźtwa.

Powstanie Związku robotników polskich.
W  zamiarze tego zespolenia całej rzeszy ro

botniczej polskiej, znajdującej się we Francji w je
dnej, silnej organizacji narodowej i stworzenie wiel
kiej, nierozdzielnej rodziny polskiej, mającej jeden 
cel, jedną myśl i jedną dłoń — powstał Związek 
Robotników Polskich we Francji.

Związek I^pbotników Polskich we Francji pra
gnie połączyć w swej organizacji wszystkich robot
ników polskich, obywateli Rzeczypospolitej Pol
skiej, znajdujących się na terenie państwa francu
skiego, bez różnicy wyznania i przynależności par
tyjnej. Jedynie wrogom Polski wstęp do Związku 
jest bezwzględnie zamknięty.

Związek Robotników Polskich we Francji jest

a także wzrasta zapotrzebowanie na samotnych po
mocników w pracy rolnej.

Roboty za 60 miljonów dolarów.
Sytuacja w stanie Ohio przedstawia się naogół 

normalnie. Raporty donoszą o zwiększonej produkcji 
w fabrykach automobilowych. Nowe fabryki budowane 
są w północnej części stanu i planowane są dalsze 
budowle fabryczne. Plany konstrukcyjne i nowe fa
bryki pochłoną około 60 miljonów dolarów w bieżą
cym roku.

Brak metalowców w Cleveland a rolników w Maryland.
W Cleveland daje się odczuwać brak wykwalifi

kowanych pracowników w zakładach metalowych, a 
także brak robotników farmerskich.

W stanie Maryland ogólna sytuacja przemysłowa 
świetna, ruch budowlany znaczny, farmerzy poszukują 
robotników do pracy na roli.
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organizacją zupełnie bezparty jną i żadną polityką 
zajm ować się nie będzie.

Celem Związku opieka nad wychodźcami.
Zw iązek R obotników  Polskich w e Francji ma 

za cel głów ny w szechstronną opiekę nad robo tn ika
mi polskimi, pracującym i w e Francji, zarów no pod 
w zględem  m aterialnym , jak i ośw iatow o - ku ltural
nym. Zapew nić robotnikow i polskiemu spokojny 
byt, bronić go przed każdą k rzyw dą i w yzyskiem  i 
umożliwić pielęgnowanie zw yczajów  i obyczajów  
narodow ych, dać polskiemu dziecku szkołę polską— 
oto zadania, k tóre stanow ią program  Związku.

Uznając polskie w ychodźtw o zarobkow e we 
Francji za cześć integralną i żyw ą narodu polskie
go, Zw iązek Robotników  Polskich we Francji p ra 
cow ać będzie zaw sze w  ścisłem  porozum ieniu z 
władzam i polskiemi. Do celów  sw ych dążyć będzie 
Zw iązek zaw sze drogą legalną, szanując bezw zglę
dnie praw a i przepisy państw a francuskiego.

Związek nie ma zamiaru konkurować z organiza
cjami francuskiemi.

Związek Robotników Polskich we Francji nie 
pragnie w alczyć, lub konkurow ać z organizacjam i 
robotniczem i francuskiem i, z którem i zaw sze s ta 
rać się będzie u trzym yw ać jaknajlepsze stosunki. 
Inne jednakże są  p raw a i stanow isko robotnika pol
skiego i francuskiego, dlatego też każdy z nich do 
w łasnych, naw zajem  przyjaznych, organizacyj nale
żeć winien.

Im więcej członków  liczyć będzie Związek 
Robotników Polskich we Francji, tern silniej
sze będzie w ychodźtw o robotnicze polskie. 
Kto więc pragnie dobra w łasnego, dobra ca
łego wychodźtwa, dobra narodu, kto pragnie z a 
bezpieczenia swych słusznych praw , obrony w razie 
krzyw dy i w yzysku, kto chce w sparcia w  w ypadku 
kalectwa, lub niezdolności do pracy, bezpłatnej po
rady prawnej, w reszcie polskiego księdza przy 
śmierci i szkoły polskiej dla swego dziecka, niech 
zapisze się do Związku Robotników Polskich we 
Francji.

Lille, 10 maja 1924.
Zarząd Główny Zw. Rob. Pol. w e Francji.

NlemleclM emigracja zamorska 
0  1923 r.

W edług czasopism a „W irtschaft und S tatistik“ 
ilość niem ieckich em igrantów , k tórzy w yem igrow a
li w  roku ubiegłym  przez porty  niemieckie i holen
derskie, w ynosi 115.416. Jest to po roku 1892 naj
w yższa  cyfra, jaką w ykazuje em igracja niemiecka

Nb 23

zamorska. Na 100.000 m ieszkańców Niemiec przy
pada 187 emigrantów — w przeciwieństwie do 1922 
i 1921 r., gdzie cyfry te w ynoszą 60 i 38. W ostat
nich latach wyem igrowało z Niemiec osób:

w roku ogółem osób

1912 18,545
1913 25,843
1914 11,803
1915 528
1916 326
1917 9
1918 —
1919 3,144
1920 8,458
1921 23,451
1922 36,527
1923 115,416

W  porów naniu do 1922 r. kw ota em igrantów  
z roku ubiegłego pow iększyła się więcej, niż trz y 
krotnie — a w  porów naniu do statnich pięciu lat 
przedw ojennych praw ie pięciokrotnie. Kompetentne 
czynniki niemieckie tłum aczą nadzw yczajne zw ięk
szenie się emigracji niemieckiej gospodarczem i s to 
sunkami w Niemczech, k tóre coraz bardziej u tru 
dniają życie jednostek.

Emigracja w II połowie 1923 r.
W  drugiej połowie roku ubiegłeego cyfra em i

gran tów  pow iększała się z m iesiąca na miesiąc. 
W yem igrow ało osób:

w miesiącu przez porty 
niemieckie obce

lipiec 9,007 179
sierpień 9,704 229
wrzesień 10,643 142
październik 13,780 337
listopad 15,670 157
grudzień 13,940 156

Zmiejszenie się cyfry  em igracyjnej w  grudniu nale
ży tłum aczyć tern, że kw ota em igracyjna, p rzezna
czona Niemcom na rok 1923.24 przez S tany  Zjedno
czone Ameryki, była już na w yczerpaniu. Tern też 
należy tłum aczyć, że rów nież w  pierw szych trzecli 
m iesiącach roku bieżącego m iesięczna kw ota emi
gracyjna się nie podniosła.

99 proc. w szystkich em igrantów  opuszczało 
Niemcy przez porty  niemieckie — a mianowicie 
przez Ham burg 64.152 — przez Brem ę 49.660 czyli 
razem  113.812. Z tych było 65.734 rodzaju m ęskie
go i 48.078 rodzaju żeńskiego.

P rzez Am sterdam  w yem igrow ało  jedynie 519 
a przez R otterdam  — 1085 em igrantów .

Wiek i zawód emigrantów.
W iek em igrantów , k tórzy  opuścili Niemcy 

przez porty  niemieckie, p rzedstaw ia się, jak n a stę 
puje

na 100.000 
mieszkańców 

28 
39 
17 
I
0.5
0.0

5
14
38
60

187
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rodzaju 
męskiego 

poniżej 1 roku 380
1— 14 lat 

1 4 -1 7  . 
1 7 -2 1  . 
21—30 „ 
30—50 . 
ponad 50 lat

5,524
1,986

11,513
26,977
17,197
5,157

■ a/ rodzaju
0 żeńskiego 0 

0,6 388 0,8
8,4 5,492 11,4
3,0 2,232 4.6

17,5 8,279 17,2
41,0 17,438 36,3
26,2 11,716 24,4

3,3 2,533 5,3

W iększa zatem część niemieckich emigrantów 
zamorskich była  w sile wieku — bo od 17 — 30 lat. 
79.346 osób było stanu wolnego, 34.466 — żonatych 
lub zamężnych.

Dzieląc emigrantów wedle zawodów, należy 
zaznaczyć, że największa ilość emigrantów pocho
dziła z przem ysłu łącznie z przemysłem budowla
nym, potem następują emigranci z rolnictwa i le
śnictwa.

Emigranci rekrutują się z całych Niemiec. Naj
więcej jednakże w ydała W irtcmbergja, gdzie cyfra 
emigrantów w porównaniu do roku ubiegłego podnio 
sła się pięciokrotnie i gdzie na 200 mieszkańców 
przypada 1 emigrant.

Kraje przeznaczenia.
Emigranci wyjechali do następujących krajów:

razem %
Kraje europejskie 328 0,3
Ameryka Północna 93,576 81,1

„ Środkowa 408 0,4
Brazylja 8,920 7 7
Argentyna 9,640 8,4

1.5 
0,5

Azja 125 0,1
Australja 51 0,0

Pozostała Ameryka Południowa 1,733 
Afryka *  633

(0 M e  paszportów ulgowych.
O kólnik  U rzędu Em igracyjnego z 23 maja 1924 r.

Do
wszystkich Starostw, Dyrekcyj Policji, 
Komisarjatów Rządu i Państwowych 
Urzędów Pośrednictwa Pracy i Opieki 
nad Wychodźcami.

W Y J A Ś N I E N I A

w sprawie w ydaw ania  paszportów ulgo
wych do Stanów Zjednoczonych na pod

staw ie affidavitów. zakwalifikowanych w 
roku ubiegłym oraz w  sprawie prolongaty 
przedawnionych paszportów  do Stanów 
Zjednoczonych.

W obec licznych pism napływających od emi
grantów  i od s ta rostw  w  sprawie udzielenia pozwo

lenia na wydanie lub prolongatę ulgowych paszpor
tów do Stanów Zjednoczonych, Urząd E m igracy j
ny wyjaśnia, że spraw y te zostały wyraźnie uregu
lowane okólnikiem M. S. W. Nr. B. 0.843 z dn. 24.4 
1924 r. wydanym  w porozumieniu z Urzędem Emi
gracyjnymi, zw raca szczególną uwagę na następu
jące punkty tego okólnika:

Zgodnie z punktem B wspomnianego okólnika 
paszporty ulgowe do Stanów Zjedn. w ydawane być 
mają osobom posiadającym affldavity. zakwalifiko
wane przez Urząd w roku ubiegłym bez ponowne
go kierowania sprawy do Urzędu. Prócz zakwalifi
kowanego affidawitu emigranci przedstawić winni 
zaświadczenie Urzędu Skarbow ego-że opłacają po
datek dochodowy w rozmiarze niższym niż 2 proc. 
lub że są z wolnieni z tego podatku (p. 3 b. okólnika 
Nr. B0.6326).

Zgodnie z punktem 2 okólnika Nr. B. O. 8432 
przedawnione paszporty do Stanów Zjednoczonych 
opatrzone wizą emigracyjną i amerykańską, mają 
być prolongowane bez ponownej aprobaty Urzędu 
według taryfy ulgowej, jeżeli emigranci odpowia
dają wyżej wymienionym przepisom o wymiarze 
podatku dochodowego.

Ponadto, w celu ochrony emigrantów przed 
zbędnym wydatkiem na prolongatę paszportu w ra 
zie odmówienia wizy przez konsula am erykańskie
go, przedawnione paszporty do Stanów Zjeedn. nle- 
opatrzone wizami Urzędu Emigracyjnego i konsula 
amerykańskiego,mają być prolongowane jedynie w 
razie okazania karty  wstępu do konsula, jeżeli emi
granci odpowiadają wymienionym przepisom o w y 
miarze podatku dochodowego. Należy przytem w y
jaśnić, że karty  wstępu wydane w roku zeszłym 
utraciły swoją ważność, posiadacze ich winni prze
to przesłać do konsula podanie o nowe karty  w stę
pu na rok bieżący. Przedwczesne sprolotigowanic 
paszportu bynajmniej nie przyśpiesza wyjazdu a 
naraża tylko na zbyteczne koszta.

Przy wydawaniu i prolongowaniu paszportów 
do Stanów Zjednoczonych należy informować emi
grantów, że, z powodu ograniczonej przez ustawę 
amerykańską „kwoty" emigrantów i wielkieej licz
by oczekujących kolei wyjazdu, znaczna część emi
grantów nie będzie mogła wyjechać w roku bieżą
cym do Stanów Zjednoczonych nawet pomimo po
siadania paszportów, gdyż wiza amerykańska bę
dzie im odmówiona.

Za Dyrektora:
S. Jankowski 

Kierownik W ydziału.

Czytajcie i rozpowszechniajcie wasze 
w łasne pismo „Wychodźcę".
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Zadaniem Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego jest opieka nad wychodźtwem i ujęcie go 
w ruch świadomie twórczy z korzyścią dla kraju i jego obywateli.

K r o n i k a .
Prezes T - wa Emigracyjnego p. J. Husarski

wrócił po dwutygodniowym pobycie z Rzymu, gdzie 
reprezentował na międzynarodowej konferencji 
emigracyjnej Polskie Towarzystwo Emigracyjne. 
Niezmiernie interesujące sprawozdanie z konferen
cji, które p. Husarski złożył na posiedzeniu Zarządu 
T-wa, zostanie powtórzone na publicznem zebraniu, 
które się odbędzie w najbliższy czwartek o godz. 
7 i pół wieczór w Sali T-wa Krajoznawczego przy 
ul. Karowej. Wstęp na zebranie wolny.

W  związku z artykułem „Los robotnika pol
skiego w Północnej Francji", umieszczonym w Nr. 
20 „W ychodźcy", Urząd Emigracyjny nadsyła na
stępujące wyjaśnienie:

W  artykule tym jest mowa w ustępach p. t. 
„Werbunek jawny i nielegalny" oraz „Nadużycia w 
Polsce" że w  Misji niema reprezentanta rządu pol
skiego, wobec czego francuzi mają wolną rękę w 
werbowaniu robotników polskich, bez jakiejkolwiek 
kontro li; że dalej „system obecny werbowania ro
botnika polskiego bez kontroli rządu polskiego pro
wadzi do licznych nadużyć w  dokumentach osobi

stych, paszportach itp.“ . Zgodnie z istotnym stanem 
rzeczy zaznacza Urząd, że wprawdzie w  M isji fran
cuskiej niema reprezentanta rządu polskiego, co by
łoby ze względów hierarchji urzędniczej niemożli
we, lecz jest przy Misji francuskiej delegat Urzędu 
Emigracyjnego, któremu powierzona jest sprawa 
uczestniczenia we wszystkich sprawach związa
nych z rekrutacją i kontraktowaniem robotników i 
znoszenia się w  razie zauważenia jakichkolwiek 
nieprawidłości z Urzędem Emigracyjnym, k tó ry  po
czyni co należy celem usunięcia zła. Werbowanie 
robotników pozostaje całkowicie w  rękach i pod 
kontrolą Państw. Urzędów Pośrednictwa Pracy z 
któremi zarówno Urząd Emigracyjny z jednej stro
ny, zaś delegat Urzędu w  Poznaniu z drugiej strony 
pozostaje w ciągłym kontrakcie. Ten ostatni kon
troluje dokumenty osobiste i paszporty wyjeeżdża- 
jących robotników, stąd też wyjazd tą drogą, „m a
sy ludzi bardzo podejrzanych" jest niemal w yklu 
czony.

Z obchodów 3-go Maja we Francji Południo
wej. Nader udatnie wypadł obchód 3-go maja w 
kolonji polskiej w Cagnac. Ustalony poprzednio p ro 
gram jego wykonany zastał w sposób następujący:

1) O godz. 2-giej zagaił uroczystość druh Sta
nisław Perz, prezes, i podał do wiadomości pro-
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K r a m  całego obchodu, następnie druh W arenczak 
wygłosił referat „O znaczeniu Konstytucji".

2) Druh naczelnik Mazurek uformował druży
nę ćwiczącą w szeregi i udał się na boisko ćwiczeń. 
Tu wystąpili z ćwiczeniami:

a) wychowawca młodzieży druh Warenczak 
Antoni z 1-ym oddziałem Sokolic (ćwiczenia wolne 
chorągiewkami), a następnie z młodzieżą męską 
(wolne ćwiczenie chorągiewkami).

b) druh podnaczelnik Stanisław Przychocki 
przeprowadził z drużyną ćwiczenia lancami.

c) druh podnaczelnik Głuszak przeprowadził 
ćwiczenia w zawodach. Drużyna ćwicząca w licz
bie 43 bardzo dzielnie się popisała. Wielka liczba 
gości która przybyła na ten popis sokoli bardzo się 
interesowała sprawnością wykonania.

3) Po ćwiczeniach na boisku udano się na salę 
Sokoła ze sztandarem na czele.

4) Po powrocie na salę przyjmował druh Perz 
gości przybyłych z Carmaux na naszą uroczystość.

5) O godz. 5-ej fotografowanie Tow. Gimn. 
Sokół.

6) O godz. 5 i pół wygłoszenie deklamacji 
przez druhnę M. Paszkiewiczównę, 2, przez druha 
Walentego Kicińskiego.

7) O godz. 6-ej otwarcie zabawy tanecznej, 
gdzie się bawiono do późna w nocy.

Z prawdziwem zadowoleniem powitać należy 
ten nowy objaw żywotności i pracy organizacyjnej 
naszych kolonij w  Południowej Francji, szczególne 
zaś uznanie za urządzenie tego obchodu należy się 
niezwykle energicznemu Zarządowi Tow. Gimn.. 
„Sokół", w którego skład wchodzą:-druhowie Perz 
St., jako prezes, Banaszak, jako sekretarz, Dudek 

jako skarbnik, oraz Warenczak, który jako po
przedni prezes a obecny naczelnik drużyny i w y
chowawca młodzieży, duże około sprawy polskiej 
zasługi położył.

Emigracja do Brazylii. Według informacji uzy
skanych od konsulatu R. P. w Kurytybie (w Bra
zylji) na Wyspie Kwiatów (Rio de Janeiro) ocze
kuje około 16 tysięcy emigrantów niemieckich na 
wymiar gruntów dotychczas jeszcze nicpomierzo- 
nyeli, Na dwuch kolonjach rządowych w Paranie 
jest zaledwie do rozdziału 400 osad, które przydzie
lone być mają kolonistom niemieckim, czekającym 
in oddawna na te grunta.

Pozatem rynek pracy w przemyśle i rzemio
śle nasycony jest w zupełności wykwalifikowanemi 
siłami z Niemiec.

Analfabetyzm w Ameryce. Według spisu lu
dności z roku 1920 w Stanach Zjednoczonych jest 
4.931.900 osób poniżej 10 lat, nieumiejących pisać 
i czytać w żadnym języku. Najmniej analfabetów 
wykazał spis wśród tych, których rodzice byli cu
dzoziemcami, lub też matka czy ojciec był cudzo
ziemcem, a zatem wśród dzieci imigrantów. Wśród 
białej ludności amerykańskiej jest dwa procent anal
fabetów, wśród cudzoziemców (imigrantów) 13.1 
procent, a wśród murzynów 23 procent.

Spis ludności z roku 1920 wykazał, że w Sta
nie New York jest 422.492 analfabetów w wieku po
wyżej 16 lat.

W  Stanic New York zagadnienia analfabe
tyzmu wśród osób dorosłych ogranicza się prawic 
wyłącznie do cudzoziemców, czyli imigrantów. 
Z liczby 422.492 analfabetów według spisu ludności 
z roku 1920 blisko 389.000 należy do imigrantów, 
27.000 to amerykanie tutaj urodzeni, a około 5.000.000

to murzyni. Wśród analfabetów imigrantów prze
ważają kobiety, a mianowicie w stosunku 17 do 12.

Cyfry porównawcze wykazują znaczne’ 
zmniejszenie się ilości analfabetów w wieku pomię
dzy 15 a 20 rokiem życia, a natomiast Znaczne po
większenie tejże liczby w wieku pomiędzy 20, a.54 
rokiem życia. Młodsza generacja korzysta widocz
nie ze szkół tak dziennych, jak i wieczornych. *

Kanada a emigracja młodzieży. Wobec czę
stej w ostatnich czasach krytyki kanadyjskiego sy
stemu osiedlania młodzieży, rząd kanadyjski zwró
cił się do rządu angielskiego z propozycją, £żeby ten 
ostatni wysłał do Kanady specjalną delegację w ce
lu zebrania na miejscu informacyj co do warun
ków, w jakich odbywa się emigracja i osiedlanie 
młodzieży w Kanadzie.

Delegacja ta będzie składać się z przeedsta- 
wicieli „The Overseas Settlement Committee" oraz 
członków Izby Gmin i ma wyjechać do Kanady 
wśród lata lub we wczesnej jesieni.

Rząd angielski a komitety emigracyjne. Rząd 
angielski zdecydował się do finansowania dwuch 
komitetów emigracyjnych: jednego — działającego 
w hrabstwie Kent i drugiego — w hrabstwach De
von i Cornwall. W razie otrzymania dobrych rezul
tatów w tych dwuch wypadkach, rząd byłby gotów  
do udzielenia pomocy finansowej f innym już istnie
jącym komitetom emigracyjnym.

Do Zarządu Polskiego Towarzystwa Emigra
cyjnego w Warszawie. Ja niżej podpisany, Roman 
Sikorski, składam serdeczne podziękowanie dla 
Zarządu Biura Emigracyjnego, za tak dobre infor
macje w mojej podróży do Ameryki.

W  mojej podróży spotkałem jedyny Urząd, 
który przychylnie i tak rzetelnie zajmuje się niedolą 
polskiej emigracji.

Biuro Emigracyjne udziela informacyj i przy
czynia się do pomocy polskim emigrantom bezpłat
nie, przez co polska emigracja nie naraża się na 
wielkie rozchody i nie jest wyzyskiwana przez roz
maitych informatorów prywatnych.

Z poważaniem
R. Sikorski.

Z Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego.
Sprawozdanie z czynośei biura za miesiąc kwie
cień 1924 r.
Wpłynęło listów 159
Wysłano listów 181

z tego udzielono informacyjljadącym^do
Ameryki Północnej 58 
Brazylji 14
Argentyny 8
Meksyku 4
Francji ' 7

„ „ . » poszukującym rodzin 9
Zarząd i Dyrekcja (sprawy: finansowe, repr., społeczne) 81 
Ostemplowano dokumentów na wyj. do Brazylji 24

. » - Meksyku 5
,  » na Kubę 1

Wysłano zaproszeń na Walne Zgromadzenie 238 
Wpłynęło affidavitów 27
Załatwiono interesantów 284
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Kronika ważniejszych wypadków 
z ostatniego tygodnia.

W sprawach wewnętrznych.
—  W  Krakowie toczy  się rozprawa przed 

ław ą  przysięgłych  o zajścia listopadow e.
—  W  okręgu przem ysłow ym  łódzkim wzrasta  

bezrobocie w  zw iązku z przesileniem  gospodarczem  
N ajw iększe naw et zakłady przem ysłow e, zatrudnia
jące po kilka ty sięcy  robotników, nie mają środków  
do w ypłacania robotnikom zarobków  tygodniow ych  
W  zw iązku z tern fabrykanci zamykają te zakłady  
fabryczne.

—  R ów nież w okręgu przem ysłow ym  górno
śląskim  trwa kryzys, który pow stał na tle propo
zycji przez przem ysłow ców  co do obniżenia płac 
robotniczych. W  tej sprawie to czy ły  się narady w 
M inisterstw ie Handlu i Przem ysłu  z udziałem przed - 
staw icieli inspektoratu pracy.

—  Minister w yznań religijnych i ośw iecenia  
publicznego w ydał rozporządzenie w  sprawie zm ia
ny kalendarza w  kościele praw osław nym  w  Polsce.

— W obec licznych w  ostatnich czasach k a ta 
strof w  lotnictwie w ojskow em  polskicm, odbyło się 
posiedzenie podkomisji lotniczej sejmowej, w  o b e c 
ności szefa sztabu generalnego oraz  szefa d e p a r ta 
mentu lotnictwa, genera ła  Levegue. Posiedzenie 
uznano za poufne. P rzedm io tem  obrad  było s p ra 
wozdanie, złożone przez gen. Levegue o stanie lo t
nictwa w Polsce. Gen. Levegue w spraw ozdan iu  
sw em  stw ierdził znaczny postęp w tej dziedzinie 
obrony państwa.

— Minister sp raw  w ojskow ych, gen. S iko r
ski, zarządził szczegółow ą rew izję m agazynów  m o 
bilizacyjnych. P rzep ro w ad zać  ją będzie komisja 
w yłoniona częściow o z korpusu 'kontrolerów, czę 
ściow o z pośród oficerów  intendentury.

W stosunkach z zagranicą.

— W  W arszaw ie  pow sta ło  „ T o w a rz y s tw o  
Polsko A zjatyckie41, k tó re  ma za zadanie sze rzy ć  w  
Polsce  wiedzę o W schodzie , a w państw ach  w sc h o 
dnich o Polsce. Następnie to w a rz y s tw o  d ąży ć  b ę 
dzie do w spółdziałania  w  naw iązaniu  stosunków  
gospodarczych  i ku ltura lnych  ze W schodem  oraz  
s tw o rzen ia  ośrodka łącznikow ego z krajem dla licz
nych kolonji polskich w Azji. T o w a rz y s tw o ,  które 
skupiło  około siebie najw ybitn iejszych  znaw ców  i 
m iłośników  W schodu , ze św ia ta  naukow ego, gospo 
darczego i' politycznego, po dokonanej w ew nętrzne j 
organizacji przystępuje obecnie do prac  p rzy g o to 
w a w c zy ch  celem  zw ołan ia  p ie rw szego  w alnego 
zgrom adzenia.

— W  drugiej połow ie lipca rozpoczną się ro
kowania z rządem francuskim o podpisanie now ego  
traktatu handlow ego. Rząd polski zam ierza w  do
tychczasow ym  traktacie poczynić pow ażne zm ia
ny w  dziale taryfow ym , w staw iając na m iejsce do
tych czasow ych  91 pozycyj około 300 pozycyj oraz 
rozszerzając minimalne staw ki celne. W  kolonjach, 
należących do Francji, dla tow arów  polskich sto 
sow ana ma być klauzula najw iększego uprzyw ile
jowania.

— Rada M inistrów uchwaliła u tw orzyć konsu
laty generalne w  Mińsku L itew skim  i Charkowie.

— Od pew nego czasu prow adzona jest na Li
tw ie Kowieńskiej propaganda za m asow em i p iel
grzymkami w iernych do świątyń, położonych na te
renie w ileńszczyzny . Rząd polski, chcąc zadośću
czynić „zrozum iałym  życzeniom  nabożnej ludności44 
L itw y kowieńskiej, w ileń szczyzn y  i Suw alszczyzny, 
która pragnęłaby swobodnie odbyw ać tradycyjne 
pielgrzymki do św iątyń, cieszących  się szczególną  
czcią, upoważnił p. ministra spraw  zagranicznych  
do oficjalnego w yrażenia S to licy  Apostolskiej goto
w ości natychm iastow ego w szczęcia  bezpośrednich  
rokowań z rządem litewskim  celem  om ów ienia i u- 
stalenia zarządzeń, um ożliw iających ludności obu 
pańs tw  odbyw ania pow yższych  pielgrzym ek.

— Dnia 30 maja r. b. zo s ta ła  podpisana w  m i
n is te rstw ie  sp raw  zagran icznych  um ow a handlow a 
i naw igacy jna  m iędzy  P o lsk ą  a Holandją.

U m ow a ta, o p a r ta  na klauzuli na jw iększego 
uprzyw ile jow ania , stanie się p o d s taw ą  dla uno rm o 
w ania  s tosunków  hand low ych  polsko - ho lender
skich i n iew ątp liw ie  p rzyczyn i się do ich w z m o ż e 
nia i u trw alenia .

— D elegat do Ligi N arodów , p. A leksander 
Skrzyński, udał się do G enew y.

W  sprawach finansow o - gospodarczych.

— W obec  n iedostatecznej znajomości rynku  
angielskiego handel nasz  z Anglją o d b y w a  się za  po
średn ic tw em  firm obcych. P o ś red n ic tw o  to odbija 
się ujemnie iia zdolnościach konkurency jnych  pol
skiego handlu zagranicznego. S fery  gospodarcze  d ą 
żą w ięc  do naw iązan ia  bezpośrednich  s tosunków  
handlow ych  z kupcam i angielskimi i uw olnienia się 
w  ten sposób od zbędnego p o średn ic tw a  obcego. 
W  tym celu S tow , kupców  polskich w  W a rs z a w ie  
organizuje w ycieczkę  sw y ch  członków  na w y s ta w ę  
im perjahią w Londynie. W y c ieczk a  ta p rzybędz ie  
do Londynu  10 cze rw ca  r. b. Kupcy polscy  naw ią-  
zaś mają bezpośrednie stosunki z angielskiemi sfe
rami gospodarczem u

— Od p ierw szego  maja znajdują się już w  obie
gu złote polskie w  odcinkach pap ie row ych , nato
miast bilon (drobne) m e ta low y  zosta ł puszczony w  
obieg 1 czerw ca . N arazić  są w  obiegu 20 i 50 gro- 
szów ki, bite z niklu
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Odpowiedzi „Polskiego Towarzystwa 
Emigracyjnego".

Pan W ojciech Hujda, firm a  „W ojciech O lszo w sk i-, 
Kraków, M ały Rynek. Do Francj i najlepiej jes t jechać 
morzem przez Gdańsk.  Karta  okrętowa 3 klasy kosz 
tuje 300 franków francuskich.

Pan Wł. T ok arsk i, s e k r e ta r z  gminy M iechowice  
Wielkie, p. W ietrzychow ice Potwie rdzamy odbiór  affi
d a v i t s  

Pani Julja W róbel, w ie ś  N ied zie lisk a , p oczta  Szczu 
rowa, woj. K rakow ekie. Należy starać się w Ameryce
0 tak zwany certyfikat imigracyjny.

Pan J ó z e f  Źypek, w ie ś  Majdan Górny, pow. T om a
szów  Lub. Po  odbiór  pieniędzy za szyfskartę trzeba 
osobiście przyjechać do  Warszawy.

Pan W ładysław  K lusek, w ieś  Lubcza, p ocz. Jodło  
wa, pow. P ilzno. Należy przyjechać do  Warszawy z d o 
kumentami następującemi:

1) Świadectwo tożsamości ,  poświadczone przez 
starostwo, 2) metryka urodzenia,  3) 10 dolarów, 4) 
3 fotografje, 5) podanie .

Podanie  do  konsulatu amerykańskiego możemy 
napisać w naszem biurze.

Pan J ó z e f  B e r e ś , w ie ś  T rzebow isko, s ta r . Rzeszów.
Należy napisać do  brata, ażeby bezzwłocznie rozpoczął 
starania w Ameryce  o uzyskanie  certyfikatu imigra- 
cyjnego.

Pan J. K onderak, Z arząd Okręgowy L asów  Pań
stwowych w Łucku. Do Parany trzeba wyjeżdżać na 
własny koszt,  gdyż rząd brazylijski nie udziela emi
grantom żadnych bezpłatnych przejazdów. Koszta 
podróży do Brazylji wynoszą wraz z wizami, paszpor
tem i kartą okrę tową  około 100 dolarów od osoby.  
Dotychczas żadne towarzystwo okrętowe nie przewozi 
emigrantów na koszt  s tanu S. Paulo.

Pan Jan Soban, Hedwiżyn, pocz. Zw ierzyniec Lu
belski. Potwierdzamy odbiór affidav tu.

Pani K. M aciejczyk , 1239 C leaver  s tr e e t , Chicago
III- U. S. A m erica. Dla s iostry należy wyrobić certyfi
kat imigracyjny.

Pan F. M atys, P ozd rzen ice  Nr. 51 , gm. Ż elechów ,
pow. Łask. NźP własny koszt  do Brazylji może Pan 
wyjechać w każdej  chwili.

Pan L. S ch w arzb art, o f ic ja ł pocztow y, Zakopane.
Obecnie obowiązują  nowe przepisy w zakresie wy- 
chodźtwa do Ameryki . Radzimy uważnie czytywać 
. .Wychodźcę".

Pan A. M arcinkow ski, w ieś Buhrycz, p oczta  Równe.
Istotnie pomiędzy  rządem polskim i brazylijskim pro
wadzone są pert raktacje o wyjazd robotników rolnych 
na plantacje kawy do s tanu St. Paulo w Brazylji, ale 
dotychczas nie zostały one  ukończone.

Pani J ó zefa  Duś, w ieś  Breń, pocz. L isia  Góra, pow. 
Tarnów. Potwierdzamy odbiór  a ff idavi ts

Pani G ronisław a B aczak, szp ita l w ojskow y, B ielsko.
1 rosimy o nadesłanie do naszego biura wszystkich 
posiadanych dowodów.

Pan J ó z e f  Durgul, Tarnów, ul. C hyazow tka Nr 2 7 .
Otrzymanie posady na okręcie handlowym jest bardzo 
t rudne a dla niefachowca zgoła niemożliwe.

Pan S te fa n  D aw idenes, w ieś  P ietkow o, pocz. Łapy.
Affidavity przy wyjeździe do Stanów Zjednoczonych 
według przepisów nowej ustawy emigracyjnej  nie są 
potrzebne.

Pan S te fa n  Sob ierajek i, K rotoszyn (P oznańsk ie), 
ul. Zdunowska Nr 13. Radzimy nabyć „Przewodnik 
dla wychodźców do Brazylji".

Pan S ta n is ła w  Ziem ba, w ieś  P odw issk , s ta r . Chełm 
no, P om orze. Wobec  uchwalenia nowego prawa w A- 
m eryce  Urząd Emigracyjny prawdopodobnie  affidavitów 
stemplować nie będzie.

Pan J ó z e f  Jarm ułow icz, N akło nad N otecią , ul. 
H allera  Nr 103-a, pow. W yrzysk. Na wyjazd do Bra
zylji przeszkód niema. Do  otrzymania paszportu zagra
nicznego wymagane  są następujące dokumenty:

1) karta zwolnienia z P K U., 2) świadectwo 
kwalifikacyjne,  3) zaświadczenie z Izby Skarbowej, 
4) szyfskarta, której cena od osoby wynosi  80 doi.

Pani K atarzyna Kapuśniak, w ieś T eresp o l, pocz. 
Z w ierzyniec, s ta r . Z am ość. Potwierdzamy odbiór affi
d a v i t s

Pan Antoni Wajda, B aligród, M ałopolska. Radzimy 
uważnie czytywać „Wychodźcę".

Pan B ronisław  M ierkiew icz, B ydgoszcz, ul. Jasna
Nr 25 . Mężczyznom w wieku od 18— 28 r. w zasadzie 
P. K. U. pozwoleń nie udziela.

Pan F ranciszek  Jakubasz, w ieś Ł ęki, pocz. Ł ączki 
Jagiellońsk ie , pow. S trzy ió w . Potwierdzamy odbiór  affi
d a v i t s

Pani A. D ackiew icz, w ieś Prusko-W ielow iejska, gmina 
Kam ienica, pow. B rzesk i. Jako  reemigrantka ma Pani 
możność wyjazdu do Stanów Zjednoczonych wraz 
z całą rodziną.

Pani Marja W itos, w ieś N ieledw ia, pocz. Milówka, 
s ta r . Żywiec Potwierdzamy odbiór  aff idavi ts 

Pani Helena W łodarczyk, 1535 Haddon avenue, 
Chicago III. U. S. A m erica Chętnie zajmiemy się 
sprawą wysłania córeczki Pani do Ameryki.

Pan J ó ze f Bracha, gm. Goraj, pocz. Frampol, woj. 
Lubelskie. Do Estonji  będzie Pan mógł wyjechać o ile 
otrzyma Pan z Estonji zapotrzebowanie do pracy lub 
też wezwanie od krewnego obywatela estońskiego,  
posiadającego jakiś majątek, gdzie Pan będzie mógł 
pracować. Dokument  ten musi być poświadczony przez 
policję es tońską i konsulat  polski w Revlu.

Pan Jan P otoczek , H arklow a,'pow . Nowy Targ, woj. 
Krakowskie. Jako urodzony w Stanach Zjednoczonych,  
może Pan udać się poza kwotą emigracyjną do Ameryki.

Poni Juljanna Baran, Potok  Wielki, pow. Janów.
Zwrócimy się do męża Pani i postaramy się o otrzy
manie od  niego potrzebnych dokumentów.

Pan P iotr Bednarz, pocz. Kamień Nr. 9 0 3 . pow. 
Nisko. Affidavit Pański  znajduje się w naszem biurze.

Drobne o g łoszen ia : w Polsce 10 groszy, Ameryce i Syberji 5 cent., we Francji  50 cm. za wyraz. Poszu
kiwanie rodzin: w Polsce 5 gr. w Ameryce i Syberji 3 cent., we Francji 30 cm., za wyraz. Tłustym drukiem 
podwójnie.



16 W  ̂ C I I  O U ?. C A N* 23

„Compngnie <36nćrale transałlontigue “
Warszawa, Królewska 27. Adres telegraficzny ..Transatpol“. 

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

Stałą i regularna komunikacja między G D A Ń S K IE M  a DUNKIERKI) (4 godz. od Paryża tub Anlwerpji).

Cena kajuty 1-ej klasy 6b0 tranków Ir.
, B Ul-ej klasy 300 franków fr.

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

taniej nii lądem przez Niemcy.

najbliższe odjazdy: 6 czerwca r. b. okręt „Vir@inie“
14 czerwca r. b. okręt „Kentucky"
21 czerwca r. b. okręt „Virginie"

i  Gdyni,
Żadne wizy tranzytowe niepotrzebne.

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

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

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Nr 70 w WARSZAWIE.
Telefon Nr. 169 00.

B iu ro  czynne od 9 -e j do 3 -e j .  R achunek czeko w y  P.  K . O . N r. 2 9 3 2 .
Pamiętajcie we własnym interesie wszyscy, którzy chcecie wyjechać z Kraju lub do Kraju po

wrócić, zanim to uczynicie, zwrócić się najpierw do „Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego", a uchroni to 
was od zawodów, zaoszczędzi wam niepotrzebnych wydatków, — otrzymacie bowiem życzliwą radę, bez
stronną informację, przyjazną pomoc i doznacie serdecznej opieki; — to was ustrzeże od spekulacji 
i wyzysku.

Piszcie Towarzystwu wasze adresy, a będziecie otrzymywali wiadomości, które was interesują.
Pamiętajcie sami o Towarzystwie i podawajcie innym jego adres.
Zapisujcie się na członków Towarzystwa.
Pamiętajcie, że w jedności i w zrzeszeniu jest przyszła s iła  i potęga Polski.

Redaktor przyjmuje Krakowskie Przedmieście 70 codziennie od 9 do 10 rano. 
Administracja jest czynna od 9— 3 po południu.

Redaktor M. Pankiewicz. Diuk s i n i i r / n »  w»t <.>»«■«. w. kg  $ 10. w-i. H7. Za w y d a w n i c t w o :  Dr. F. Nurzyński.


