
gp lita  if8»t»W  P gm lt—i

M  ^  W arszawa, dnia 5 października 1924 r. Cena numeru 25

ODZCA
I M  Polskiego Tovorzystvo Emigracyjnego. = =  Tygodnik poświecony sprawom emigracji l reemigracji,

____________________________ Pod n*cze|ną redakcją MICHAŁA PANKIEWICZA.

Redakcja i a«MU«traeja: Warszawa, Krakowskie Przedrleiele 70._= Talafta Jft 168-00. =  Koate m i m  P. K. 0. 4 9 0 9
W Kraju k w arta ln ie  — 3 zło te . W A m eryce 
rocz, 4 do lary , B razy ljl — 20 m llrejsów , A rgen
tynie — 10 pezów , Francji 1 Innych k ra jach  — 

40 franków .

CENA OOŁOSZEŃ:
C a l *  a t r o n a  — 200 zło tych .

1 w iersz m ilim etrow y 1 lam ow y — 20 g roszy . 
O sta tn ia  s tro n a  1 fan tazy jn e  o 50 proc. drożej. 

S trona  ogłoszeniow a liczy 5 lam ów .
JW szy8tkie_podw yżkl 1 w arunki p ła tnośc i obow iązują, z  dniem  og łoszen ia  tychże .

PRZEDSTAW ICIELSTW A i 
W e F rancji — p . S tan isław  K lim ow lct, 

P aris VI. ru e  St. P lacide 49.
W B razyljl — p. M ieczysław  F ularsk l, 

M arechal • M allet, P arana .

Zadaniem Polskiego Tow arzystw a Emigracyjnego je s t  opieka nad wychodźtwem i ujęoie go 
w ruch świadomie twórczy z korzyścią  dla kraju i jego obywateli.

TREŚĆ NUMERU: Najważniejsze wiadom ości dla w ychodźców . —  A konsulat amerykański milczy. —  Zwią
zek Narodowy Polski w Ameryce. — Odrodzenie narodowe polskie na Śląsku Opolskim. —  
btrajk górników w Borinage w Belgji. —  Wzdłuż brzegów Brazylji. —  Pierwszy zlot sokolstwa  
polskiego we i rancji. —  W sprawie ustawy paszportowej. —  K łopoty reemigrantów w Polsce. —  
Kromka. —  Kromka ważniejszych wypadków z ostatniego tygodnia. — Odpowiedzi Polskiego  
Towarzystwa Emigracyjnego, Y 6

ła j  ważniejsze wiadomości dla wychodźców.
W spraw ie wyjazdu do Kanady.

W obec zbliżającej się zimy oficer kanadyjski w Gdańsku obecnie niechętnie udziela wizy rolnikom, 
u d a j ą c y m  się do Kanady. D otyczy to przedewszystkiem tych rolników, którzy posiadają 1.500 dolarów  
gotówką i pragną zakupić fermę w Kanadzie. Aczkolwiek oficer kanadyjski uprawniony jest do wydawania 
w iz  tego rodzaju w ychodźcom  bez uprzedniego zapytania się Departamentu Stanu w Ottawie — jednak nara
z i ć  trudno jest wychodźcom  tym wizę uzyskać. Bez żadnych jednak trudności wizę kanadyjską otrzymać 
m o g ą  w ychodźcy, którzy są w posiadaniu kontraktu najmu, sporządzonego przez fermera kanadyjskiego, oraz 
m a j ą  list Departamentu Imigracyjnego w Ottawie, potwierdzający kontrakt najmu.

K onieczność posiadania kontraktów najmu dotyczy robotników rolnych, robotników leśnych, oraz
s ł u ż ą c e .

Ostrzegamy w ychodźców , udających się do Kanady, przed wszelkiego rodzaju rolnikami, którzy na 
m i e j s c u  w Polsce sprzedają ziem ię w Kanadzie, nie będąc do tego uprawnionymi ani przez władze kanadyj
sk i e ,  ani też przez władze polskie.

W spraw ie studentów, wyjeżdżających do Ameryki na dalsze studja.
W obec tego, że dość duża liczba studentów, posiadających krewnych w Ameryce, czyni starania 

o  wyjazd do Stanów Zjednoczonych na dalsze studja, spieszym y zakomunikować, że studenci, wyjeżdżający na 
tudja, nie są zaliczani do kwoty polskiej i m ogą wyjeżdżać do Ameryki niezależnie od zapełnienia kwoty

polskiej. ,a
Celem uzyskania wizy amerykańskiej każdy student musi posiadać pisemne poświadczenie od uniwer

sytetu am erykańskiego o tern, że jest na uniwersytet ten przyjęty, oprócz zaś tego pożądane jest posiadanie 
poświadczenia z Departamentu Pracy o tern, że uniwersytet ten uznany jest przez rząd amerykański.

Z dokumentami temi oraz paszportem zagranicznym każdy student może zgłosić się do konsula ame
rykańskiego, który w wypadkach, r\ienasuwających żadnych wątpliwości, winien wydać wizę amerykańską.
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A Konsulat'ameryKańsłil m ilczy...
Zasłużony rozgłos konsulatu...

Zamieszczony w numerze 35-tym naszego pisma 
z dnia 81 sierpnia, artykuł naczelnego redaktora, przed
stawiający dokładnie system działalności konsulatu 
amerykańskiego w Warszawie, znalazł żywy oddźwięk 
w całej prasie polskiej. Dzienniki warszawskie „Echo", 
„Expres Poranny", „Kurjer Polski", ,, Kurjer Warszaw
ski*, oraz „Kurjer Poranny" bądź przedrukowały waż
niejsze ustępy z tego artykułu, bądź też na zasadzie 
naszego artykułu same poczyniły szereg uwag co do 
działalności konsulatu. Prasa prowincjonalna jeszcze 
bardziej zainteresowała się tą żywotną dla wychodźtwa 
polskiego sprawą i na swych łamach poświęciła wiele 
miejsca działalności konsulatu amerykańskiego w War
szawie.

Z zadowoleniem stwierdzamy, że prasa polska 
nareszcie dostrzegłf zagadnienie wychodźtwa północno
amerykańskiego! Mamy więc uzasadnioną nadzieję, 
że prasa nie zadowoli się zobrazowaniem stanu do
tychczasowego a starać się. będzie o usunięcie istnie
jącego zła.

Przyznanie się konsulatu do winy.
Tymczasem bezpośrednio zainteresowany konsu

lat amerykański milczy. Nie obchodzą go żadne za
rzuty, stawiane przez jedyne polskie pismo, po
święcone sprawom wychodźczym; głuchy jest na nie, 
chociaż te zarzuty zostały powtórzone co najmniej 
przez parę dziesiątków pism codziennych i tygodnio
wych, w stolicy i na prowincji.

Nie wie rzymy,  b y  w grę  wchodzi ła  tu tylko 
o b o ję tn o ść  konsula tu  na  sk ierow an ą przeciwko niemu 
rz eczow ą krytykę.  T ak  nie  jest,  ale konsula t  amery 
kański  p o p ro s tu  n ie  m o ż e  odeprzeć  ani jednego  z p o 
s t aw io n y ch  m u  zarzu tów.  W o b ec  zaś rozgłosu,  jakie
g o  nabra ła  w opinji  polskiej  działalność konsulatu 
a m er y k a ń s k i e g o  —  je go  do tychczasowe milczenie s t a 
je się w y ra źn em  po twierdzen iem  teg o  wszystkiego,  
o  czetń  pisał  „ W y c h o d ź c a " .

M us imy j ed n ak ż e  wyraźnie powiedzieć ,  że nam 
chodzi  n ie ty lko  o  s twierdzenie  d o ty chczasow ych ,  z g u b 
n y c h  dla w y ch o d ź tw a ,  praktyk konsulatu  am er y k ań sk ie 
go,  lecz g łównie  idzie n am  o to, by  ta fatalna i obra- 
źliwm w s tosun ku d o  w y c h o d ź tw a  i urzędowycl i  czyn
ników polskich  s am odz ie lna  pol i tyka konsula tu  a m e 
rykańsk ie go  nareszcie  się skończyła .

Konsulat nie dotrzym uje w łasnych zobowiązań.
A przedew szys tk ie m zako ńczyć się musi n iedo

t rzymywanie  własnych zobowiązań i własnych ro zpo 
rządzeń s y s tem a ty cz n ie  uprawiane przez konsulat .

Naprzykład,  o b ec n ie  konsu la t  udziela wizy wy
chodźcom,  po s iada jącym  s tare karty wstępu z roku 
ubiegłego,  aczkolwiek znaczna ilość osób,  pos iadających 
wizy zeszłoroczne,  jeszcze ża dnych nowyc h  kart wst ę
pu nie o t rzymały.  A wszak te o sob y p rzedewszys tk iem 
według oświadczenia  konsulatu miały w zę o t rzymać.

Konsulat zawinił, a  wychodźcę wlosza.

Prawdziwym zaś skandalem jest bezwzględne 
przestrzeganie dat nowych kart wstępu. Gdy wychodź
ca, okazując kartę wstępu, nie przedstawi choć jedne
go z wielu wymaganych dokumentów, konsulat z całą 
brutalnością kartę wstępu odbiera i każe składać po
danie o nową kartę wstępu. Żadne zapewnienia i żadne 
dowody, że w ciągu 2 lub 3 dni żądany dokument będzie 
dostarczony, nie są uwzględniane. Na nową zaś 
kartę wstępu czekać trzeba co najmniej kilka miesięcyl

Konsulat w takich wypadkach jest zawsze nie
ubłagany, nawet wtedy, kiedy wina samego konsulatu 
jest jak najbardziej wyraźna. Między innemi znamy 
wypadek, kiedy petentowi kartą wstępu na 20 w rze
śnia w ystano dnia 18 w rześnia. Petent, otrzymaw
szy ją po terminie, stawił się natychmiast w konsu
lacie z prośbą o danie mu czasu na wyrobienie po
trzebnych 7 dokumentów, ale, oczywiście, prośby jego 
nie uwzględniono, kazano wnieść nowe podanie o 
nową kartę wstępu, a kartę, ja k o  dow ód kompro
m itujący konsulat, odebrano. Wprawdzie na karcie 
wstępu niema daty wysłania, lecz na kopercie była 
wyraźnie odbita data pieczątki pocztowej.

W innych wypadkach termin bywał nieco dłuż
szy, ale należy pamiętać, że w celu uzyskania tylko 
metryk urodzenia dla wszystkich członków rodziny 
emigrant częstokroć jest zmuszony udawać się do kilku 
oddzielnych miejscowości, nieraz bardzo cd siebie 
odległych.

Nawet reemigrantom zatruwa się życie.
Sys te m  zaś  p o s t ę p o w a n ia  k onsu la tu  a m e r y k a ń 

sk iego z reemigran tami ,  p rz y je żdża jącym i  d o  Polski  na 
krótki  p rz ec iąg  czasu,  u rąga  w p ro s t  z d ro w em u  ro z sąd 
kowi.  Człowiek,  k tó ry  przy jeżdża  z A m eryk i  za p a 
szp o r te m  w ażnym  na p o w ró t ,  nie m o ż e  o t r z y m a ć  od- 
razu wizy am er yk ański e j  i musi  wyp e łn iać  b iurokra
ty czn e  formalności ,  jako to: p isać podan ie ,  czekać  3 
do  6 t y g o d n i  na kar tę ws tępu,  s tarać  się o  o t r z y m a 
nie pr zeróż nego  rodzaju  d o k u m e n t ó w  i t. p. Przy je 
żdżając  na ty dzi eń  lub dwa d o  Polski ,  musi  pozos tać  
kilka mies ięcy,  k tó re  spęd za  na uganianiu  się za d o 
ku mentam i .  Z am ieszkaw szy  np.  w Warszawie ,  nie o t r z y 
ma wizy powrotne j  bez  p rzeds tawien ia  metryki ,  po  
którą  musi  jechać  do  miejsca  urodzenia ,  Małopolski  
czy P oznańsk iego .

W szys tk ie  te prak tyki  kon su la tu  ut rudnić mają 
możność  wy jazdu n aw e t  ty m  w y c h o d ź c o m ,  k tó rzy  n a 
leżą do  kategoryj  uprzywile jowanych.

Niewygodne za in teresow an ie  się  „W ychodźcy".
Konsu la t  am er y k ań sk i  pow in ien  zr ozumieć  n a 

reszcie źe p ew ne  m e t o d y  m o żn a  s to s o w a ć  o tyle,  o  ile 
nikt  niemi się nie in teresuje .  Otóż ,  tutej  m o żem y  
zapewnić  konsu la t  am erykańsk i ,  że  i n t e r e s u j e m y , się 
ba rdzo jeg o dzia ła lnością  i że wszelkie  praktyki ,  mające  
za zadan ie  obcięcie  k w o t y  polskiej ,  jak to  miało  miej 
sce  w roku 1922 —  1923, b ęd z ie m y  podawal i  d o  wia
d o m o śc i  publ icznej,  jak  również  n ie  b ęd z ie m y  prz e
milczali krzywd,  czy n io n y c h  na sz ym  w y c h o d źco m .
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Więcej jawności i trochę ludzkości — o to  w szy
stko, czego żądam y od konsulatu amerykańskiego. 
Wówczas znikną przykre zgrzyty, wywołane dotych
czasową działalnością konsulatu, zupełnie niepotrzebne 
ani dla Ameryki, ani dla Polski.

Związek Narodowy Polski 
w Ameryce.

W miesiącu sierpniu r. b. w mieście Filadelfji 
s tanh  Pennsylw anja , odby ł  się dwudziesty czwarty 
zjazd, czyli tak zwany sejm, Związku N arodow ego 
Polskiego w Stanach Z jednoczonych Ameryki P ó ł
nocnej. Na zjeździe tym zapadły  pew ne uchwały, k tó 
re muszą interesować ogół polaków, chociażby nawet 
dla tego względu, iż do tyczą  one największej organi
zacji polskiej nietylko na terenie Słanów Zjednoczo
nych, lecz i Polski.

By jednak ocenić należycie te uchwały i w yro
bić sobie odpow iedni pogląd na tę organizację, trze
ba przynajmniej w ogólnych zarysach przypomnieć 
jej genezę i charakter w początkach istnienia, oraz w 
ostatnim  lat dziesiątku aż do osta tn iego zjazdu.

Związek w zaraniu swojego istnienia.

Związek Narodowy Polski, jak również i inne 
organizacje polskie na terenie Stanów Zjednoczonych, 
powstał z pobudek czysto ideowych, mając na celu 
kultywowanie ducha narodowego, który w Ojczyźnie 
niemiłosiernie był tępiony przez zaborców. Związek w 
początkach swego istnienia ożyw iony  był myślą o 
odzyskaniu niepodległości Polski. I nic dziwnego, al

bowiem wśród założycieli jego  znajdowali się powstań* 
cy z roku 1563, a mianowicie, wielki patrjota i dzia
łacz polski, Agaton Oilier. Z biegiem czasu jednak  
Związek tracił na swej ideowości i zaczął przekształ
cać się  w organizację asekuracyjną na wzór organiza- 
cyj am erykańskich. Jednak  dopóki w Związku góro 
wał duch jego założycieli, duch głębokiego patrjo- 
tyzmu, oparty  o wielk;e v alory kultury narodowej, 
dopó ty  godzono  umiejętnie b iznesowy charakter 
Związku z jego ideowemi celami.

Zatracania tda®wago charakteru.

Powoli jednak duch  ten  zanikał w miarę 
tego, jak z pola pracy narodowc-kulturalnej p o 
częli ustępow ać jego twórcy, k tórych bądź to 
śmierć nieubłagana zabierała, bądź też byli w y 
pierani przez pigmejów pracy narodowo-kultural- 
nej —  epigonów  wielkiej idei. I coraz bardziej Zwią
zek zaczął przybierać charakter wyraźnie biznesowy, 
zatracać pierw otną cechę wzniosłego idealizmu, gu
biąc w rezultacie z oczu cel posłannictwa pracy dla 
Polski, pracy nad zachowaniem cennego  skarbu— pol
skości rzesz w ychodźłw a polsk iego  na ziemi W a
szyngtona. Wreszcie z wielkich celów narodowo-kul- 
turalnych pozostały  tylko w yśw iechtane hasła jarm ar
cznego patrjoty2mu, któremi mali kierownicy Związku 
operowali wobec członków wielkiej organizacji. H a 
słami temi operow ano, bo  głęboko-patrjo tycznych 
chłopów i robotników polskich nie m ożna było  ani 
zwerbować do  Związku, ani też utrzym ać ich w Związ
ku za pom ocą li ty lko  samej asekuracji. T rzeba  było 
więc interes asekuracyjny prowadzić pod  hasłami pa- 
trjotycznemi, aż wreszcie procedura ta w ostatn im  lat 
dziesiątku, t. j. za kierownictwa b. zarządu, który na 
zjeździe w Filadelfji p 2 dł, doszła do  zupełnego c y 
nizmu.

Odrodzenie narodowe polskie 
na Śląsku Opolskim.

Zacięta walka o prawa narodowe

Ż yw io ł  polski  w Niem czech  republikańskich żyje 
w waru nk ach go rs zych  może,  a w k a ż d y m  razie nie 
lepszych,  niż w Niem czech  p rz ed w o jen n y c h  cesarskich- 
Walka  o  u t rz ym a n ie  od rę bn oś ci  nar od ow ej ,  walka 
o szkołę  pol ską ,  o  pr awo d o  m o w y  ojczyste j  trwa 
a p r o w a d zo n a  jest  z tą s a m ą  zaciętością,  co dawniej.  
Trzeba  teraz  ł am ać  znaczn ie  większe  t rudności ,  t rzeba 
przeciwdzia łać  ter rorowi  f izycznemu i psychicznemu,  
który  us iłuje zdusić  polski  ruch n a r o d o w y  we w s z y s t 
kich j ego  przejawach.

Związek Polaków w Niemczech.

Ruch ten  j ed n ak  s to p n i o w o  o b e jm uje  coraz 
l iczniejszy żyw io ł  polski .  Uję ty  w d o s k o n a łe  formy 
organizacyjne  budzi  p o n o w n i e  z uśp ien ia  d aw n e  o ś r o d 

ki, bądź rozbite przez bojówki niemieckie, bądź  też 
rozsypane w przemijającym okresie zniechęcenia.

G dy się mówi o ruchu narodow ym  polskim 
w Niemczech, to  nie sposób  nie pisać o  Związku 
Polaków w Niemczech. Związek ten  jest- bowiem 
widom ym  wyrazem zorganizow anego ludu polskiego 
w całych Niemczech. W arto więc przyjrzeć się bliże 
działalności tego związku.

Robotnik w Westfalji — ostoją polskości.

Związek Polaków  w Niemczech powstał w gru
dniu 1922 r. O kres  półtoraroczny był oczywiście za- 
mały, by dokonać całkowitej odbudow y naszego życia 
narodow ego w Niemczech. Niemniej to, czego d o k o 
nano w tak krótkim okresie czasu, daje pog ląd  na 
nasze siły żyw otne  i zdolności organizacyjne. Zycie 
organizacyjne polskie najsilniejszem tę tn em  bije nie 
na ziemiach, gdzie ludność polska m ieszka zwartą 
masą, lecz w Westfalji i w rozlicznych kolonjach 
środkowych Niemiec. Mieszka tam  bowiem  głównie 
robotnik, który oddalony  o d  swego ojczystego kraju, 
z natury rzeczy silnej odczuwa potrzebę zrzeszania się
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Hotel  I 
Urzędu Emigracyjnego 1

X
na Powązkach. jj

• X
Dojazd tramwajami Nr. 1 i 8. |

Telefony: 318-08. 312-60.

K
XPomieszczenie dla 400 osób. Przestronne i widne sale. Łaźnie j f  

i kąpiele na miejscu. Specjalna kuchnia dla emigrantów.

H  Przy przyjeździe i wyjeździe z Warszawy na żądanie towarzystw | |
2 xI I  okrętowych samochody do dyspozycji. j |

X 
K 1C

K i e r o w n i c t w o  hotelu emigracyjnego na miejscu udziela wszel

kich informacji. Zamieszkali w  hotelu emigranci wizy Urzędu 3* 
Jf 5
K  otrzymują na miejscu. Każdy emigrant, który nie chce paść ofiarą 5
*  *
£  tajnych agentów mieszkaniowych, winien zgłosić się do hotelu X
J emigracyjnego, gdzie prócz pomieszczenia i utrzymania korzystać jj 
$  będzie z o p i e k i  z a r z ą d u  hotelu emigracyjnego. g

*  *X jj
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Związek w ostatniem dziesięcioleciu.

W ostatniem dziesięcioleciu Związek był już tylko 
organizacją przedewszystkiem asekuracyjną, a wznio
sie hasła jego założycieli — tylko wabikiem, używa
nym dla przyciągania do Związku głęboko patriotycz
nego ludu polskiego. Cała energja kierowników Związ
ku zwrócona była głównie w kierunku werbowania 
członków w celu powiększenia zasobów pieniężnych 
organizacji. Troszczono się o ubezpieczenie członków 
na wypadek śmierci fizycznej, lecz nie dbano należy
cie o zabezpieczenie ich przed śmiercią narodowo-kul- 
turalną, albowiem dla .uświadomienia i pogłębienia 
narodowo-kulturalnego czyniono bardzo m ało . '"S tw o
rzono zaledwie jedną uczelnię polską w Cambridge 
Springs, Pennsylvanja, której głównem zadaniem jest 
przygotowanie fachowych rzemieślników; założono 
Dom Emigracyjny w New Yorku; urządzano rok rocz
nie patrjotyczne obchody kościuszkowskie, obliczone 
raczej na podniesienie prestige’u kierowników Związku 
w oczach amerykanów, niż na spotęgowanie patrjo- 
tyzmu w duszach chłopa i robotnika polskiego. I to 
bodaj wszystko, co dla polskości na wychodźtwie 
czynili niedawni kierownicy Związku. O zorganizowa
niu sieci szkół polskich dla młodzieży polskiej, uniwer
sytetów ludowych, kół odczytowych o charakterze 
ogólno-kształcącym, któreby pogłębiały kulturę polską 
w duszach i umysłach mas polskich, zmuszonych 
przez rządy zaborcze do opuszczenia rodzinnych pie
leszy, nawet nie myślano, a cóż tu dopiero mówić o 
jakiejś, choćby najsłabszej, akcji w tym kierunku.

Prasa związkowa.

Pisma związkowe, które początkowo stały nie
złomnie na straży pDlskości wychodźtwa, które nie
zmordowanie szerzyły polską myśl demokratyczną

przez takich ludzi, jak zasłużony wielce dla sprawy 
ludowej na wychodźtwie, profesor Tomasz Siemiradzki, 
lub wybitny publicysta polski, Bronisław Kułakowski, 
z chwilą opanowania ich przez ludzi, niedoceniających 
wartości kultury polskiej, którym imponowała kultura 
obca — przez ludzi, widzących jedyną potęgę w //o- 
ścl zaasekurowanych członków, a nie w ich jakości 
narodowo-kulturalnej, zaczęły raczej działać na rękę 
amerykanizatorom zamiast im energicznie przeciwdzia
łać. Pisma te stały się wyrazem nędzy umysłowej 
i narodowej zamiast być wykładnikiem bogatej kultury 
polskiej.

Rozbieżność między ogółem  członków a kierownictwem
Związku.

1 jeżeli Związek w wielkiej chwili dziejowej, 
w chwili tworzenia się Niepodległej Polski, odegrał 
dodatnią rolę — to zasługa — śmiało powiedzieć 
można — spada nie na jego kierowników, lecz na te 
masy polskie zgrupowane w Związku, które pociągnę
ły za sobą swoich urzędowych przewodników. Ze roz
bieżność pomiędzy związkowcami a ostatnim zarzą
dem istniała, nie potrzeba zbytnio dowodzić, wystar
czy przytoczyć fakt, iż zjazdy, czyli sejmy, uchwalały 
co innego, a co innego wykonywał zarząd.

Ogół związkowców potępił mordercę Pierwszego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podczas gdy pi
sma związkowe uprawiały gloryfikację zbrodni i zbro
dniarza. Dziennik Związkowy był pierwszem pismem 
na wychodźtwie, który gloryfikację tę zapoczątkował 
ku oburzeniu ogółu związkowego. Tak anormaluy sto
sunek związkowców do zarządu Związku trwał szereg 
lat, wskutek czego zaczęła w łonie związkowców ro
snąć opozycja, zmierzająca do uzdrowienia tych anor
malnych stosunków i objawów. Rozumni i szlachetni 
związkowcy zaczęli pracować nad sanacją swej orga-

i organizowania. Zresztą istnieje tam mniejszy nacisk 
niemiecki, gdyż niemcy nie czują się zagrożeni przez 
te rozproszone kolonje polskie.

Pruska m etoda walki i terror.

Natomiąst na ziemiach, które graniczą z państ
wem polskiem, praca nie dała jeszcze takich wyników, 
jak w tamtych dzielnicach. Przyczyną jest przede
wszystkiem terror niemiecki, jaki panuje stale na Ślą
sku Opolskim, na Warmji i Mazurach, oraz wzdłuż 
pogranicza. Pozatem należało w tych dzielnicach za
czynać pracę niemal od początku, gdy w dzielnicy II 
(środkowe Niemcy) i III (Westfalja) pozostały ośrodki 
organizacyjne po bujnem tam niegdyś życiu politycz- 
nem ludności polskiej.

Praca gospodarcza.

Niedawno temu odbyło się w Berlinie walne 
zebranie Związku Polaków, na którem, jako dalszy 
etap akcji organizacyjnej, uznano konieczność podjęcia 
pracy na polu gospodarczem. Jest to pogląd słusz
ny. wypróbowany zresztą należycie przez ludność

polską, która znajdowała się pod zaborem pruskim. 
Robotnik czy rolnik wtedy dopiero silniej odczuwa 
swą łączność z rodakami, gdy pozna, że wiążą go 
z nimi nie tylko idealne uczucia, lecz przedewszy
stkiem rzeczywiste gospodarcze interesy. Pod tym 
względem istnieje zupełna wspólność interesów między 
chłopem polskim na Warmji, Mazurach i Pograniczu 
a chłopem polskim na Śląsku. I tu i tam stosunek 
władz i społeczeństwa niemieckiego do rolnika pol
skiego jest jednaki. Władzom tym chodzi przede
wszystkiem o to, by nie dopuścić do jego  usamo
dzielnienia się, co znacznie ułatwia robotę germa ni
żący jną.

Podobnie rzecz ma się z robotnikiem górnośląs
kim. Jest rzeczą znaną, że płace robotników na 
Śląsku Opolskim są najniższe w całem państwie, są 
niższe nietylko od płac robotników w Zagłębiu Ruhry 
i rewirze środkowo-europejskim, ale nawet od płac 
robotników na Średnim i Dolnym Śląsku. Dowodzi 
to, że robotnik górnośląski nie nabrał jeszcze świado
mości, iż tylko w organizacji jego siła.' Wszak w tym 
okręgu przemysłowym olbrzymia większość robotników



6 W Y C H O D Ź C A Nk 40

Zwiqzek Zachodni Instytuty! 
upoważnionych do parcelocii

pod nazwa

„LIKWIDACJA ZACHODHir
T. Z 0. p.

W skład związku wchodzą:
1) Towarzystwo Agrarno-Osadnicze „KOLONIZATORSp. Akc.
2) Towarzystwo Osadniczo-Parcelacyjne „TOSPAR“, Sp. z. o. o.
3) Polski Bank Parcelacyjny, Sp. Akc. w Wilnie.
4) Sp6łka Parcelacyjno-Osadnicza „SPAROS \  Sp. Akc.
5) Spółka Osadniczo-Parcelacyjna „PARCELA'1, Sp. z o. o.

Parcelacja gruntów na terenie b. dzielnicy pruskiej.
Posiada ośrodki parcelowanych majątków i samodzielne

kolonje.

M p n  itinlalKi m tclncli nurtelatolnetli.
Siedziba Zarzadu: Warszawa, Al. Jerozolimshle 33, m. 29.

Telefony: 243-70 1 173-35. 

>ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!



w v c n o n 2 c A

nizacji, a właściwie nad sanacją zarządu. Zaczęły sy
pać się na ręce cenzroa rezolucje i protesty gmin zwią
zkowych. Lecz, niestety, rezultat bywał zazwyczaj ta
ki, iż wszystko to szło do kosza, a zarząd postępował 
dalej według swego widzimisię, a właściwie według 
interesów pewnych tylko ludzi, a nie interesów tych 
mas, które obowiązany był godnie reprezentować.

Przegrana w Toledo, wygrana w Filadelfii*

Na zjezdzie w Toledo opozycja związkowa usiło
wała zwalić zarząd, który wbrew woli ogółu związko
wego działał, lecz usiłowania sukcesem uwieńczone nie 
zostały, albowiem opozycja rozporządzała tylko siłą 
moralną, podczas gdy skorumpowany zarząd rozporzą
dzał siłą materjalną, popierany w dodatku przez działa
czy typu „ojcowie narodu", oraz kler.

Opozycja związkowa przegrała w Toledo, lecz 
nie dała za wygrane. Podjęto walkę na zjeździe w Fi- 
ludelfji w roku bieżącym i wygrano. Wprawdzie zwy
cięstwo nie jest zupełne, bo do nowego zarządu prze
dostał się rozbitek ze „starej gwardji" — prezes. O ile 
jednak członkowie nowego zarządu okażą się na wy
sokości zadania o ile zechcą nawrócić na drogę, wyt
kniętą Związkowi przez jego założycieli, to niezawod
nie potrafią odrjbić to zło, jakie popełnił zarząd stary, 
pomimo iż na drodze swej mają zawałę w osobie 
prezesa, i Związek stanie się rozsadnikiem kultury i pro
motorem polskości wśród rzesz wychodźczych, a nie 
będzie tylko organizacją asekuracyjną.

O ważniejszych uchwałach zjazdu Związku Naro
dowego Polskiego, zapadłych w Filadelfji, pomówię 
w następnym artykule.

Szczęsny T. Haczyńskt.

Stroik gOrniMu o 
o Belgii.

W połowie sierpnia wybuchł strajk w Borinage, 
'jednym z największych basenów węglowych Belgft. 

W strajku bierze udział około 35.000 górników, czyli 
prawie czwarta część ogólnej liczby robotników, za
trudnionych w przemyśle węglowym. Wszystkie trzy 
pozostałe baseny węglowe belgijskie w Charleroi, leo- 
dyjski i limburski — pracują normalnie.

Deeyzja przemysłowców o zmniejszeniu płacy od 5 do
10 procent v *.

Przyczyną strajku jest decyzja pracodawców iw 
sprawie zmniejszenia płac od 5 do 10 proc., które ro.r 
botnicy pobierają ponad normę, ustaloną umową zbio
rową z r. 1920. Według tej umowy zarobki górników 
miały być regulowane zależnie od zmian w kosztach 
utrzymania w Belgji. Jednakże w r. 1922 w kopal
niach‘ belgijskich dał się odczuć znaczny brak robot
nika, szczególnie z powodu wyjazdu robotników bel
gijskich do Francji, gdzie przy wyższym kursie franka 
francuskiego i mniej ścisłem stosowaniu się do ustawy 
o ośmio-godzinnym dniu pracy zarobki były korzyst
niejsze. Pracodawcy belgijscy zgodzili się wówczas na 
podwyższenie zarobków o 5 do 10 proc. ponad nor
mę, ustaloną umową zbiorową, szczególnie, że z po
wodu spadku kursu franka belgijskiego i zastoju w 
zagłębiu Ruhry ceny węgla kształowały się dla nich 
bardzo korzystnie.

Obecnie sytuacja na belgijskim rynku węglowym 
zasadniczo nie zmieniła się jeszcze. Pracodawcy prze
widują jednak, źe z chwilą wzmożenia się konkurencji 
niemieckiej, t. j. po zniesieniu okupacji Ruhry, sprze-

chodzi luzem; nie należąc do żadnych organizacyj 
i kieruje się w decydujących chwilach tylko nastrojami, 
jak wykazały to ostatnie wybory.

Tę lukę chce wypełnić Związek Polaków przez 
odbudowę polskich organizacyj gospodarczych.

Stan organizacyjny na Śląsku Opolskim.
Na omawianem walnem zebraniu Związku Pola

ków składano sprawozdania ze stanu organizacyjnego 
w poszczególnych dzielnicach Związku. Sekretarz ge
neralny dzielnicy 1 (Śląsk Opolski) p. Szczepaniak 
stwierdził wzrost i intensywność pracy polskiej na 
ziemi śląskiej.

Po podziale Górnego Śląska ruch polski na te
renie niemieckiej części Górnego Śląska został zdła
wiony brutalnie przez terror niemiecki. Jedynie w po
wiecie raciborskim dzięki niestrudzonej pracy p. Mal
czewskiego zdołano ruch narodowy utrzymać i w tych 
ciężkich pierwszych latach poplebiscytowych. W gru
dniu 1922 odbył się w Raciborzu zjazd powiatowy 
przy udziale 38 delegatów i gości, na którym powoła
no do życia komitety miejscowe, czekające na dyspo
zycje Centrali Związku Polaków w Berlinie. W stycz

niu 1923 r. przyjechał na G. Śląsk z polecenia Ceą- 
trali Związku Polaków pan Stefan Szczepaniak.

Odrodzenie po rozgromię.

Oprócz Zjednoczenia Zawodowego Polskiego oraz 
Polskiej Partji Socjalistycznej i Centralnego Związku 
Zawodowego Polskiego nie było w początkach ub. roku 
żadnych organizacyj na terenie Dzielnicy. A i te or
ganizacje, które podczas plebiscytu i przed nim odgry
wały poważną rolę w ruchu społecznym, strąciły po 
rozgraniczeniu Górnego Śląska wiele członków i od
działów i powoli tylko powracały do życia i znacze
nia. Inne organizacje, które pracowały przed plebiscy
tem i podczas plebiscytu (Związek Kółek Rolniczych, 
Związek Towarzystw Polek, Kółka oświatowe św. Jśfc- 
ka, Związek Towarzystw Śpiewu, Związek Towarzystw 
gimnastycznych „Sokół" i inne) były zawieszone lub 
zupełnie zlikwidowane, nie pozostawiając żadnych nie
mal śladów po sobie. Wobec tego trudno było myś
leć o kontynuowaniu nowej pracy. • Trzeba było 
zacząć pracę od podstaw.

Istniały więc na terenie Dzielnicy w okolicach
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daż węgla belgijskiego napolka na poważniejsze trud
ności. Także konkurencja angielska i francuska daje 
się odczuwać. Specjalnie ma io dotyczyć węgla prze
mysłowego, produkowanego w basenie Borinage, gdyż 
węgiel do opału domowego jest nadal mocno poszu
kiwany.

Przebieg strajku.
Przebieg strajku jest dotychczas zupełnie spokoj

ny. Organizacje robotnicze utrzymują, że pracodawcy 
nie mieli prawa zmniejszyć samowolnie przyznaną po
przednio podwyżkę, że powinni byli w tej sprawie 
tak samo, jak w zmianie zarobku na skutek zmiany 
w kosztach utrzymania, zwrócić się uprzednio do spe
cjalnie w tym celu ustanowionej Komisji parytetowej. 
Pracodawcy odpowiadają, że Komisja jest jedynie 
kompetentna w sprawach, dotyczących wykonania 
umowy zbiorowej, podczas kiedy nadwyżka, o którą 
chodzi, udzielona została robotnikom dobrowolnie 
przez pracodawców poza odnośną umową.

Naogół w Belgji nie przypuszczano początkowo, 
że strajk obecny potrwa tak długo. Komisja paryte
towa stwierdziła w tych dniach, że cyfry, podane 
przez pracodawców, są prawdziwe i w danym w ypad
ku chodzi rzeczywiście o zmniejszenie zarobków, prze
wyższających normę, ustaloną umową zbiorową. Przy
puszczają, że w związku z tem orzeczeniem będzie 
można wkrótce dojść do porozumienia.

Ostatnio wybuchł konflikt w sprawie w ykony
wania podczas strajku robót niezbędnych. Syndykaty 
utrzymują, że roboty te winne być wykonywane w 
porozumieniu z niemi, t. j. że pracodawcy powinni an
gażować do tej pracy w takiej liczbie i tych robotni
ków, których one wskażą. Pracodawcy odmówili temu 
żądaniu, wobec czego syndykaty zabroniły w ykony
wania robót niezbędnych.
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Robotnicy polscy.

W basenie 'Borinage pracuje* również kilkaset ro
botników polskich. Prawie wszyscy przyłączyli się do 
strajku, z wyjątkiem robotników kopalni Hautrege. 
Zachodzi obawa, że ci robotnicy spotkają się później 
z prześladowaniem ze strony robotników belgijskich.

Przeważna część robotników polskich basenu 
Borinage zmuszona jest jednak strajkować. Sytuacja 
ich jest znacznie gorsza od sytuacji robotników bel
gijskich, gdyż ci ostatni, należąc do syndykatów, po
bierają odszkodowanie w wysokości około 50 franków 
tygodniowo.

M. B. Lepecki.

Wztfłui Urzesótt Brazylii.
II. Santos, największy kawowy port św iata

W Santos polaków niema.

Wjazd do portu nie przedstawia się zbyt impo
nująco. Płaskie błotniste brzegi, porośnięte jakąś 
brazylijską odmianą wikliny, w  zupełności uspra
wiedliwiają dawną opinię miasta, jako siedliska 
nieustającej żółtej febry. Dzisiaj okolice uzdrowotnio- 
no i o tej straszliwej chorobie nic nic słychać. P o 
mimo jednak surowego klimatu, olbrzymiego handlu 
i znaczenia jako portu, w  Santos cudzoziemców jest 
bardzo znikoma liczba. Gorący, wybitnie zwrotni
kow y klimat- odstrasza w szystkich  europejczyków  
Oprócz w łochów , których pewna ilość tu mieszka. 
Z polaków nie udało mi się odnalcść ani jednego i 
przypuszczam, że niema tam n ikogo,m ów iącego po 
polsku.

przemysłowych organizacje zawodowo - robotnicze, 
a w Raciborskiem komitety, natomiast w stronach 
północno-rolniczych żadnych jeszcze placówek i orga- 
nizacyj nie było, z wyjątkiem wychodzącego w Opolu 
organu „Nowin Codziennych", który był bez kiero
wnictwa i powoli zamierał, oraz instytucji Rolnika, 
Banku Rolników, Banku Ludowego w Opolu i Rolnika 
w Strzelcach oraz Banku Ludowego w Koźlu. Nale
żało zatem rozpocząć pracę w północnych rejonach.

W lutym 1923 r. zwołano do Bytomia wybitniej
szych działaczy z różnych okolic Śląska. Przyjechało 
ich 51. Zjazd postanowił założyć w Opolu Sekretarjat 
Związku Polaków dla terenu Śląskiego. Za najważniejsze 
zadanie sekretarjatu dzielnicowego uznano: obronę praw
ną polaków, oraz zrealizowanie praw, wynikających z kon
wencji genewskiej, szczególnie zaś postanowień, do
tyczących szkół polskich i nauki języka polskiego.

Obrona prawna ludu śląsk iego.

Lud polski na Śląsku Opolskim, terroryzowany 
i prześladowany w okresie poplebiscytowym, odczu
wał żywo potrzebę opieki i obrony prawnej. Począt

kowo obawiał się poprostu jeszcze ostrzejszych szy 
kan i dlatego unikał zwracania się do związku o po
moc. Dopiero gdy pierwsze interwencje u władz od
niosły pożądany skutek, coraz więcej było zgłoszeń 
o pomoc. Obecnie akcja niesienia pomocy prawnej 
ludności polskiej rozwija się coraz szerzej, obejmując 
wszystkie niemal dziedziny życia.

Stan szkolnnictwa polskiego na Śląsku Opolskim.

Drugą główną troską była sprawa szkolnictwa 
polskiego na terenie Śląska Opolskiego. Odbyły się 
cztery konferencje, wydano kilka odezw i cały szereg 
druków, mianowicie formularze do zgłaszania wnio
sków o szkołę polską lub naukę polską. Po umiesz
czeniu w prasie całego szeregu artykułów i po odby
tych zebraniach szkolnych w poszczególnych powia
tach, dopominali się powoli odważniejsi rodzice za
prowadzenia szkół polskich. Do końca roku ubiegłego 
podano razem 53 wnioski o szkołę polską (wszystkie 
nieomal wnioski przechodziły przez biuro Związku P o 
laków), zgłoszono zaś razem 4470 dzieci. Na podsta
wie tych wniosków założono do końca roku 16 szkół,



Nfc 40 W Y C H O D Ż C A

Szukając rodaków,' odwiedziłem przedewszyst- 
kiem konsulat francuski, ponieważ poza granicami 
Polski, gdy w danej miejscowości niema naszego 
przedstawicielstwa, rodacy najchętniej udają się 
pod opiekę sprzymierzonej republiki, znajdując z jej 
strony nieraz bardziej w ydatną pomoc, aniżeli od 
rodzimych dyplomatów i konsulów.

Konsul francuski (nazwiska nie pamiętani) czło
wiek bardzo sympatyczny, pełen jeszcze wspomnień 
z odwiedzin polskiego statku „Lwów“, który zawi
nął do Santos miesiąc przed moim doń przybyciem, 
przyjął mnie bardzo serdecznie i z żalem oświadczył, 
że niestety, na terenie jego miasta, niema ani jedne
go „sprzymierzeńca," a przynajmniej nic mu o nich 
nie wiadomo.

Najsilniejsi ludzie świata.

Port w Santos, wybudowany według w szyst
kich najnowszych wymagań technicznych, imponu
je wspaniałemi urządzeniami. Niezliczone przeróżne
go typu z przeróżnych państw okręty, począwszy od 
niewielkich, płynących przeważnie pod skandynaw- 
skiemi flagami, żaglowców, aż do ogromnych pa
rowców transatlantyckich, zabierają stąd codzien
nie bajeczne w prost ilości kawy.

Zadziwiającą jest siła tak zwanych „carrega- 
dorów" czyli ładowaczy; niejednokrotnie obserw o
wałem jak taki „carregador" niósł kilka worków 
kaw y wagi około 300 kg ., umieszczone na głowie. 
Zbliżyłem się do grupy robotników i spróbowałem 
podnieść jeden tylko z nich. Z pewnym wysiłkiem 
mogłem unieść i przenieść kilkanaście kroków 100 
kilowy ciężar, ale żeby tak pracować cały dzień 
na okropnym, tropikalnym upale, to było zupełnie 
wykluczone.

Inteligent nie może pracować fizycznie w Santos.

Nasunęły mi się tu mimowoli refleksje, czy inte
ligent polski, znajdując się w Brazylji w  ostatecznej 
nędzy, może liczyć na jaki taki zarobek z pracy fi
zycznej. Doszedłem, niestety, do przekonania, że 
pracę fizyczną inteligenta w takich warunkach na
leży zaliczyć do jednego więcej z pięknych złudzeń, 
któremi zwykle jest przepełniony początkujący emi
grant. W  chłodniejszych stronach.jest to jeszcze do 
pomyślenia, ale nigdy w Rio de Janeiro lub Santos, 
gdzie upały nie pozwalają myśleć o njczem po- 
dobnem.

Sto dwadzieścia tysięcy ludności.
Santos, według statystyk brazylijskich, zwykle 

zbyt optymistycznych, liczy 120 tysięcy ludności. 
Jest to czyste, ładne miasto ze wszystkiemi urzą
dzeniami nowoczesnemi jak: tramwaje, elektrycz
ność, kanalizacja (nie ma jej półmiljonowa Łódź), z 
bardzo gustownemi i starannie utrzymanemi parka
mi, mnóstwem ładnych budowli i całą dzielnicą 
ślicznych wilk Centrum miasta leży tuż przy por
cie i olbrzymie parowce przybijają niemal do przy
stanków tramwajowych. Jak zwykle w miastach 
brazylijskich, najładniejsza "i najruchliwsza ulica no
si nazwę rua Quinze de Novembro, czyli ulica 15 
listopada.

Publiczność nieco inna, niż w Paranie. Mniej w i
dać ludności białej, więcej czystej krwi murzynów 
i więcej kolorowych, pozatem niczem nie różni się 
od mieszkańców Paranagua czy M orrętes.

)

Konkurs piękności.

Kilka miesięcy przed moim przyjazdem do San
tos, ogłoszono w Brazylji konkurs piękności kobie-

do których zgłosiło się 1784 dzieci, uczęszczało jed
nakże tylko 1262 dzieci. Kilka wniosków zostało 
uwzględnionych w roku bieżącym, reszta zrealizowana 
będzie prawdopodobnie dopiero na Wielkanoc 1925 
roku. W roku 1923 istniało na terenie Śląska O pol
skiego 16 szkół polskich, mianowicie (w nawiasach po
dano liczbę dzieci, uczęszczających w pierwszych 
dniach): pow. gliwicki 4: Przeschlebie (54), Kozłów 
(39), Zernića (53), Ostropa (57), pow. strzelecki — 2: 
Rozmierka (102), Gąsiorowice (51), opolski — 3: Bo- 
guszyce (106), Malino (40), Biadacz (39), raciborski— 
4: Stodoły (70), Turze (55), Zahełki (43), Budzisko (73), 
tarnogórki — 2: Mikulczyce (266), Górniki (90), zabr- 
ski — 1: Zaborze (120).
Pozatem  wnioski o szkoły polskie zgłosiło 37 gmin 
na Śląsku Opolskim.

Hakata, bojówki... i władze.

Niezliczone zawody, trudności i przykrości w dzie
dzinie szkolnej nasuwały się bądź to ze strony ludno
ści niemieckiej, bądź to ze strony organizacyj bojowych, 
bądź to ze strony samych... władz. Nauczyciele niemieccy

starali się unicestwić zabiegi Związku, nie cofając się 
przed bałamuceniem rodziców. A gdzie szkoły pow sta
wały, obsadzano je nauczycielami, nieprzychylnym i p o 
lakom i niewładającymi językiem polskim. W ystarczy tu 
dla ilustracji przypomnieć, iż na skutek wyroku prezyden
ta komisji mieszanej, p. Calondera, musiano usunąć 
ze szkoły polskiej nauczyciela Kroemera, przeciwko 
któremu Związek wniósł zażalenie.

Związek doznawał poparcia ze strony p. Calon
dera, do którego występował z zażaleniami i petycja
mi i z którym  odbywał bezpośrednie konferencje.

Ponieważ sprawa szkoły mniejszości polskiej na 
Śląsku Opolskim wymagała specjalnego zaopiekowania 
się, poruszono kilkakrotnie w komisji oświatowej m yśl 
założenia Towarzystwa Szkolnego. Towarzystwo Szkol
ne założono wreszcie dnia 10 października ubiegłego 
roku na posiedzeniu komisji oświatowej w Opolu. 
Na prezesa polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolne
go na Śląsk Opolski wybrano prezesa komisji oświa* 
towej, p. redaktora Napieralskiego, kierownikiem zaś 
p. dr. Michałka.
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cej i nagrodę otrzym ała mieszkanka Santos; mia
sto jest z tego nadzwyczaj dumne, a liczna tam p ra 
sa twierdzi chełpliwie, że wogóle najładniejsze ko 
biety pochodzą z Santos.

i *    w  ■ ■

Brazylijski „Strzelec".

Akurat zdarzyło się tak, że w  czasie mego ty 
godniowego pobytu w  największym porcie k aw o
w ym  świata, odwiedził je prezydent stanu San P a 
ulo. Doktór Luiz Washington jest okazałym, jowial
nie wyglądającym starszym  panem, śmiejącym się 
dobrodusznie i niepomiernie lubiącym popularność. 
W ładze municypalne urządziły mu nadzwyczaj uro- 

* czyste przyjęcie z pochodem, puszczaniem w biały 
dzień, według brazylijskiego zwyczaju, rakiet itd.

Z wielkiem zajęciem obserwowałem  oddziały 
przysposobienia wojskowego ludności cywilnej tak 
zwane „Tiro“, czyli Strzelec, i „Tiro Nava!“, czyli 
Strzelec Morski. Organizacje te brały żyw y udział 
w  uroczystościach. P rezydent stanu przyjął defila
dę i dokonał przeglądu. Z zazdrością patrzałem na 
te świetnie wyekwipowane, uzbrojone w  broń typu 
używanego w armji brazylijskiej (Mauser M. 98 typ 
dla Brazylji), oddziały strzeleckie, maszerujące 
sprawnym  krokiem i witane entuzjastycznemi o- 
krzykami publiczności. Defilujące kompanje niczem 
nie różniły się od najwyborniejszych pułków fede
ralnych wojsk stałych, które miałem sposobność 
obserwow ać w Passo  Fundo, w  Kurytybie, San P a 
ulo i Rio de Janeiro.

Muszę na tern miejscu przyznać, że przysposo 
bienie ludności cywilnej w Brazylji stoi o cale n ie 
bo wyżej, niż u nas. Przedew szystkiem  tam już 
dawno uregulowano sp raw y  związane z ulgami j a 
kie otrzymuje członek stowarzyszenia, następnie 
Brazylja góruje tern nad Polską, że posiada tylko

jedno tow arzystw q  zajmujące się przygotowaniem 
rezerw , a nie kilkanaście.jak Polska. Co najważniej
sza, w  Brazylji pic nie s łychać  o zwalczaniu i nie
chęci do tego ruchu, objawu tak pospolitego w  P o l
sce. Pozatem  rząd udziela w ydatnej pomocy, o ja
kiej u nas nikomu się nie śni.

W Santos tanio.

Pomimo wielkiego ruchu i przewijania się 
mnóstwa komiwojażerów ze wszystkich stron świa
ta, ceny w  hotelach nie są zbyt wybujałe, przeciw
nie, w  porównaniu z cenami w  Polsce, nawet bar
dzo niskie. Mieszkałem w zupełnie porządnym za
kładzie na wspomianej już ulicy Quinzc de Novein- 
bro i płaciłem za pokój z całodziennem utrzym a
niem około 7 zł. polskich, nawiasem tu jeszcze w trą 
cę, że w  Paranie  ceny są dw a razy niższe.

Bilet tram w ajow y na bliższe odległości ko
sztuje 6 groszy, na dalsze 12 gr.

Parki — zwierzyńce.

Największą ozdobą i chlubą Santos są liczne, 
bardzo ładne parki. Dla europejczyka przedstawiają 
one niewyczerpane źródło do obserwacji różnych 
zwierzątek, od których w  parkach tych się roi. 
P rzedew szystk iem  i z największem zainteresow a
niem zacząłem oglądać leniwce, których w  parku 
przy praęa  Maua, łaziło po drzewach kilkanaście. 
Niezwykle ciekawe te zw ierzęta poruszają się tak 
powolnie, że są prawie zupełnie bezbronne przed 
człowiekiem, natomiast przed mniej zmyślnym w ro 
giem potrafją bronić się dość skutecznie ostremi 
pazurami. Żywią się te stworzenia, wielkości d u 
żych kotów, liśćmi pewnych gatunków drzew. Naj- 
charakterystyczniejszem jest, że leniwiec, skoro

Sprawy gospodarcze i organizacyjne.

W końcu roku ubiegłego, po odpowiednich przy
gotowaniach komisji ekpnonrcznej, powołano do ży
cia Związek Spółdzielni Śląskich, do którego przystą
piły liczne banki polskie, organizacje z a w o d o w o -g o 
spodarcze. Czyniono również zabiegi, aby wskrzesić 
dawne kółka rolnicza, które nie zostały uwieńczone 
skutkiem pom yślnym

W ciągu roku ubiegłego zorganizowano 82 kół 
m iejscowych Związku Polaków; 104 kół znajdowało 
się w stanie tworzenia; najpomylśniej przedstawiał się 
rozwój w powiatach raciborskim i opolskim. Po po 
wiatach tworzono sekretarjaty  powiatowe. Nadto urzą 
dziła komisja oświatowa w różnych miejscach kursy 
naukowe języka polskiego i historji polskiej.

W ciągu roku ubiegłego odbyw ano szereg zebrań 
i wieców. Bojówki niemieckie rozbiły trzy ze1 rania 
oraz jeden wiec. N adto  w dniu 30 września 1923 p o 
licja wpadła w czasie zjazdu powiatow ego w Strzel
cach i aresztowała 40 delegatów, których po kilku go
dzinach wypuszczono na wolność.

Prawo petycji.

Stwierdzić jeszcze w ypada,, że Związek, który 
został zajerestrowany sądow nie  dnia 7 lis topada ubie
głego roku do rejestru stow arzyszeń sądu o bw odow e
go Berlin Mitłe, uzyskał na Śląsku Opolskim  rozpo 
rządzeniem prezydenta  Komisji Mięszanej z dnia 26 
listopada 1923 r. w myśl artykułów 147 i 158 trakta
tu genew skiego prawo petycji (Petitionsrecht) w z a 
stępow aniu  mniejszości polskiej Śląska Opolskiego 
w sprawach, które dotyczą ogółu, to jest  mniejszych 
i większych kół mniejszości polskiej.

Czytajcie i rozpow szechn iajc ie  w asze  
w łasn e  pism o „W ychodźcę".
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obje całą galęź, nie potrafi, czy  też mu się nie 'hce, 
przejść na drugą, lecz puszcza się i spadając b ez
władnie, czepia się gałęzi innych, jeszcze nie obje
dzonych.

Po starannie utrzymanych trawnikach biegają 
kutije (dasyproęta aguti), rodzaj zająca pospolitego 
w całej Brazylji, oraz niewielkie płowe sarenki 
(cervus campestris).

Co warto w Santos zobaczyć.

Po obejrzeniu miasta, w  którem centrum, i re
prezentacyjną część stanowią: wspomniana ulica 15 
listopada, potem Largo do Rosario, rua San Antonio, 
avenida Anna Costa i jeszcze kilka, obejrzałem  
przedmieście Itororó, zwiedziłem malowniczą w y 
sepkę Porchat, cud techniki nowoczesnej most San 
Vincente Ponte, pojechałem na drugą stronę zatoki 
do miejscowości Guaruja, gdzie znajdują się cudow
ne plaże i dokąd inteligencja całej Brazylji zjeżdża 
się na zimowe kąpiele. W ykąpaw szy się dowoli w  
cudownym oceanem i obejrzawszy co było do obej
rzenia — udałem się do jednego z biur okrętowych, 
których mnóstwo znajduje się w  dzielnicy portowej, 
kupić bilet na dalszą podróż do stolicy Brazylji, — 
miasta pięknego,jak najpiękniejsza bajka, do Rio de 
Janeiro.

(D. c. n.).
 * * -4  -• W  ------------

Pierwszy zlot sokolstwa 
polskiego we Francji.

Sokolstwo Polskie we Francji rozwija się coraz 
lepiej. L'czy obecnie przeszło 5 tysięcy druhów, posia
da własny organ, starannie redagowany i wychodzący 
regularnie co tydeień pod nazwą „Sokół Polski", oraz 
i nosi się z zamiarem wybudowania swojej własnej 
sokolni w Lens. ['

Dowodem wzrostu sił i znaczenia sokolstwa mo
że służyć Pierwszy Zlot Sokolstwa Polskiego we Fran
cji, który się odbył w mieście Lens dnia 14 września 
bieżącego roku. Pomimo niepogody przybyło na zlot 
około 400 druhów, reprezentujących 14 gniazd,

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. połową, 
którą odprawił ks. Samulski, następnie podniosłe ka
zanie wygłosił ks. prałat Helenowski. Przemówił rów
nież ks. biskup Julien z Arras.

Po mszy św. udano się na wspólne śniadanie, 
podczas którego wygłoszono szereg przemówień.

Z pośród przemawiających druh Kozieł podkre
ślił, że już przed wojną istniały we Francji gniazda so
kole, a gdy Francja, zagrożona niebezpieczeństwem 
pruskiem, wzywała o pomoc, to pierwsi z jej synami 
stanęli sokoli i krwią serdeczną zapieczętowali przy
jaźń francusko-polską. W karnych szeregach ruszyli do 
Paryża a, otrzymawszy instrukcje w Inwalidach, jako 
z miejsca zbornego ochotników, weszli do Bajonny. 
Dalsze losy pognały naszych bohaterskich sokołów na

pola Arrasu i północnej Francji, gdzie się znajdują ich 
m ogiły. Z sam ego tylko gniazda paryskiego padło 20  
druhów na ogólną liczbę 90.

O godz. 3-ej popołudniu rozpoczęły się na b o
isku zaw ody i popisy, porzedzone defiladą sokołów  i 
sokolic ze sztandarami. Tutaj do ustawionych w karne 
kolumny sokołów  przemówił pierwszy w imieniu Posła  
Rzeczypospolitej w Paryżu, p. radca Sokołow ski. D a
lej przemawiali ks. prałat Helenowski, przedstawiciel 
Wiarusa Polskiego, p. Then, p. poseł Kwiatkowski, 
przedstawiciel Tow. Pracy Społ. Kulturalnej, p. D o 
mański, oraz redaktor „Sokoła Polskiego", p. Miłku- 
szyc. *  •

Ćwiczenia, jakie zostały wykonane' przez so k o 
łów, wyw ołały prawdziwy zachwyt. Zaświadczyły one  
dobitnie o  ich sprawności gim nastycznej, będącej 
rezultatem św ietnego wyćwiczenia się występujących  
drużyn sokolich. Jeżeli się weźm ie pod uwagę, źe or
ganizacja sokoła musiała być we Francji tworzona zu 
pełnie od nowa, że czas trwania jej jest niewielki —  
m ożem y zupełnie szczerze rezultatów osiągniętych w 
tej dziedzinie powinązować.

Rozdanie nagród i hym ny narodowe, polski i fran
cuski, zakończyły Pierw szy Zlot Sokolstwa we Francji, 
który nie wątpimy, będzie tylko etapem  w dalszym  
realizowaniu idei, zawartej w zdaniu: w zdrowem  ciele  
zdrowy duch.

• - - « o » o -

W sprawie ustawy 
paszportowej.

Od jednego z naszych czytelników otrzymu
jemy w sprawie ustawy paszportowej dłuższy list, z 
którego wyjątek, dotyczący paru szczególnie intere
sujących wypadków, przytaczamy poniżej.

„Ustawa ta ponadto zawiera tę lukę, że w w y
padkach nagłych i na specjalne uw zględnienie zasłu
gujących władze administracyjne I-szej instancji są 
bezsilne i mimo najlepszej chęci nie m ogą uwzględ
nić słusznych próśb petenta. Dla charakterystyki po
dam dwa ciekawe wypadki: Wdowa po funkcjonarjuszu 
kolejowym pobiera pensję emerytalną w kw ocie 32 
zł. m iesięcznie. Rozumie się , że z pensji tej w yżyć  
nie m oże i znajduje się w skrajnej nędzy. Córka jej 
żona funkcjonarjusza kolejow ego w Rumunii nie jest 
w stanie przesyłać matce na utrzymanie, natomiast 
chce matkę zabrać do siebie, gdzie w gronie jej ro
dziny mogłaby mieć jakie takie utrzymanie. Starosta 
mimo najlepszej chęci nie m ógł biedaczce wydać 
paszportu, albowiem ustawa nie przewiduje podobnych  
wypadków. 2) Biedna urzędniczka prywatna zaręczyła 
się z urzędnikiem prywatnym z Węgier. Narzecźońa 
ma wyjechać do W ęgier w celu wyjścia zamąż, 
jednakowoż nie m oże dostać paszpotu, albowiem  usta
wa podobnego wypadku nie przewiduje, a fundusze 
jej, ani narzeczonego nie pozwalają na taki zbytek. 
1 takie wypadki tworzy życie dziesiątki i setki, a re
ferent paszportowy jest bezsilny w obec wyraźnego
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brzmienia ustawy. Okazuje się więc dowodnie, źe z a 
chodzi konieczna potrzeba uzupełnienia ustawy pasz
portowej w kierunku udzielenia władzom administra
cyjnym I-szej instancji upoważnienia do.wydawania 
w nagłych, a zupełnie uzasadnionych wypadkach 
paszportu do jazdy*.

*  *
*

Sądzimy, źe obydwa powyższe wypadki można 
śmiało zaliczyć do kategorji emigrantów. Matka uda
je się do swojej rodziny, zarobkującej w Rumunji, a 
narzeczona do przyszłego męża, zarobkującego na Wę
grzech. Odnośny Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy winien wystawić odpowiednie zaświadczenie, 
na którego podstawie starostwo winno wydać pasz
port bezpłatnie.

Kłopoty reemlsrontOu u  Polsce.
O trz y m a l iśm y  list treści następującej:

Lidai, 13 września 1924 r.
Do

Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego
w Warszawie.

Ja, niżej podpisany, dnia 11 września bytem 
w T - wie w sprawie mego powrotu do Ameryki. 
Wprawdzie dostałem od Urzędu Emigracyjnego za 
świadczenie do starostwa o wydanie mi zagraniczne
go paszportu bezpłatnie, ale to nic im nie znaczy. 
Żądają odemnie dowodu osobistego. Ażeby dowód 
osobisty wyrobić, trzeba mieć wyciąg z ksiąg s ta 
nowych w gminie, to jest w powiecie Święciańskim.

Druga rzecz—to książeczka wojskowa. Na wy
stawienie książki wojskowej potrzeba zarejestrować się 
i stanąć przed komisją wojskową.

Paszport mój służy tylko na wyjazd do Polski, 
lecz ja chcę zaraz wracać do Ameryki. Może T -w o  
pomogłoby mnie w otrzymaniu paszportu, albo proszę 
o wyjaśnienie, co mam robić. Tutaj posyłają mnie 
od starostwa do P. K. U., od P. K. U. do magi
stratu i t- d.

Czy reemigrant podlega temu wszystkiemu. 
Proszę o szybką odpowiedź.

Z szacunkiem
Antoni Litwinowicz.

Lida, ul. Dworcowa 1.

Jak dotąd reemigranci, niestety, temu wszystkie
mu podlegają. T - wo, chcąc przyjść z pomocą reemi
grantom, wystąpiło do odpowiednich władz z wnio
skiem, ażeby wszystkie paszporty, wydawane przez kon
sulaty Rzeczypospolitej, przedłużano tutaj, w staro
stwach, bez żadnych dodatkowych formalności.

K r o n i k a .
Z Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego. W czwar

tek dnia 2 października odbyła się w lokalu T-wa kon
ferencja oświatowa, poświęcona stosunkom wśród wy- 
chodźtwa polskiego w Stanach Zjednoczonych. Refero
wali pp. Haczyńscy, świeżo przybyli z Nowego ̂ o rku . 
Na konferencji omówiono najbliższe zadania T wa w 
zakresie akcji oświatowej w Ameryce, craz ustalono 
plan następnych konferencyj, które stopniowo będą o- 
bejmowały wszystkie dziedziny życia duchowego wy- 
chodźtwa, jako to: szkolnictwo, czytelnictwo, tealr, pra
sę i 1. d. Konferencji, która wywołała ogromne i w dzi
siejszych czasach wprost niezwykłe zainteresowanie 
wśród uczestników, umiejętnie 'przewodniczył prezes 
sekcji szkolnej Polskiego T-wa Emigracyjnego, p. wi
zytator L. Zapolski.

W sprawia ton, opuszczonych przoz mężów, znaj 
dujących się  w Ameryce. Należy pamiętać, że niema 
piawa amerykańskiego, na którego podstawie można by
łoby brać w opieką opuszczone w starym kraju przez mę
żów żony. Ale można w pewnych razach wywrzeć nacisk 
a nawet zagrozić deportacją takiemu, który żonie pie
niędzy na utrzymanie posyłać nie chce. Trzeba'jednak 
pamiętać, że spraw tych można dochodzić tylko w cią
gu pierwszych pięciu lat pobytu przychodźcy w Sta
nach, że więc źle robią te żony, które zaczynają po
szukiwać swych mężów po upływie pięciu lat, ponie
waż wtedy nie da się już nic nawet przy najlepszych 
chęciach uczynić. Opuszczone przeto żony nie
zwłocznie po przekonaniu się, że zostały złośliwie 
opuszczone, winny występować ze skargą do inspekto 
ra imigracyjnego w Chicago pod adresem następującym:

Howard D. Ebey, Immigration Inspector U. S. 
Immigration Bureau, Room 1150 Transportation Bldg., 
608 So. Dearborn St., Chicago, 111. U. S. A.

Ku przestrodze, chcących wyjechać do Ameryki.
Trudność otrzymania wizy amerykańskiej stw o
rzyła no#ą, bardzo popłatną gałąź przemysłu, zajmu
jącego się wyrabianiem fałszywych paszportów i wiz, 
albo też udającego, że przez stosunki w konsula
cie amerykańskim za odpowiednią sumę, dochodzącą 
nieraz do 500 dolarów, można otrzymać wizę prawdzi
wą. Jednym z najsprytniejszych rycerzy tego prze
mysłu był niejaki B. Braff, zamieszkały przy ul. 
Franciszkańskiej 6a m. 8, który, pobrawszy od  kilku
dziesięciu osób zadatki po pareset dolarów na wyro
bienie wizy amerykańskiej, pewnego dnia znikł z War
szawy razem z dolarami. Oczywiście, podobnych d o 
broczyńców jest w Warszawie więcej. Być może, 
przykład z Braffem nauczy emigrantów, że droga prze
kupstwa najczęściej prowadzi do utraty dolarów.

Ważne dla reemigrantów z Ameryki. Na mocy 
wyjaśnienia m-stwa skarbu samochody używane oraz 
broń, przyywożone z Ameryki przez reemigrantów, cła 
nie opłacają. Posiadacz broni musi jedynie się wyka
zać na granicy polskiej zaświadczeniem konsulatu pol
skiego w Ameryce lub władz administracyjnych ame
rykańskich I-ej instancji.

Wyjazd Siemaszkowej do Ameryki. Znakomita 
artystka dramatyczna W. Siemaszkowa, b. dyrektorka 
teatru m. w Bydgoszczy wyjechała w tych dniach do 
Stanów Zj. na zaproszenie naszych rodaków, którzy 
pod jej kierownictwem chcą założyć w Detroit (st. 
Michigan) teatr polski.

Tydzień Polski w Ameryce. Amerykańsko-Polska 
izba przemysłowo-handlowa w Polsce otrzymała od dr. 
F. E. Fronczaka, prezesa „Polisch Golden Jubilee 
Week, In.“ komunikat następującej treści:
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Do wszystkich pp. fabrykantów, kupców i wyna
lazców na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku bieżącym  jedna z najstarszych osad  poi 
skich w Stanach Z jednoczonych w mieście Buffalo N, Y., 
obchodzi pół wieku sw ego istnienia. Miejscowe s tow a
rzyszenie kupców i przemysłowców postanowiło obcho
dzić tę rocznicę bardzo uroczyście i uchwaliło urządzić 
lak zw. „Tydzień Polski* (Polisch G olden  Jubilee 
Week Inc.), a s tworzywszy z grona całego obyw ate  stwa 
odpowiedni kom itet, do  którego należą najpow ażniej
sze osobistości miejscowego społeczeństwa, opracowało 
program, który odbędzie  się w dniach od  22 do 29 maja 
1925 roku.

P rogam  jes t  następujący:
a) Urządzenie w ystaw y przemysłu polskiego jak 

tutejszego, tak i w innych m iejscowościach am erykań
skich.

b) Urządzenie wystaw y prób towarów z Polski, 
nadających się do  przywozu w granice Stanów Z jedno
czonych.

c) Urządzenie wystawy obrazów polskich i in 
nych  p rzedm iotów  artystycznych, oraz prasy polskiej.

d) Urządzenie  szeregu koncertów  i przedstaw ień 
teatra lnych celem zainteresowania bubliczności am ery 
kańskiej.

e) Urządzenie starokrajskiego „Kiermaszu* —-jar
marku na targowicy z wyścigami, rozmaitemi przedsta
wieniami, jak w starym  kraju, i parady.

f) Urządzenie szeregu wieców i bankietów ce
lem zapoznania  am erykanów  z ich w spółobyw atela 
mi polskiego pochodzenia.

g) O dpow iednie  iluminowanie i udekorowanie 
dzielnic polskich.

h) Urządzenie, o ile nożności, jak największej li
czby zjazdów a nawet kongresu polskiego.

Chodzi  nam głównie o to, ażeby  sfery kupieckie 
zainteresować przemysłem polskim i dlatego radziby- 
śmy byli bardzo, by jaknajwiększa ilość pp. przemy
słowców, wynalazców, jak również sfer urzędowych,  za
rządzających przemysłem dom ow ym  i pp. rzemieślni
ków zechciała przyjąć w wystawie,  urządzanej w tym 
tygodniu,  udział przez przysłanie prób swoich wyro
bów

Bliższe porozumienie się z Pol sko-Amerykańską 
izbą hand lową da każdemu wystawcy możność zorjen- 
towania się, jaki dział przemysłu ma możność zbytu 
w Ameryce.  Pównież zaznaczamy, że na wystawie b ę 
dą udzielane nagrody w formie medali złotych, sre
brnych, bronzowych i dyplomów, co powinno zachęcić 
do przyjęcia udziału.

O wszystkie  informacje należy się zwracać pod 
adresem: Pol ish Golden Jubilee  Week,  dr. F. E. Fron- 
czak, President ,  806 Fi lmore Avenue. Buffalo. N. Y.

Zaznaczamy,  że „Tydzień Polski* n i e ma  żadnych 
celów zarobkowych przed sobą i pragnie tylko przy
czynić się dla dobra rodaków, zamieszkałych tak w mie
ście Buffalo, jak i zamieszkałych na ziemiach Rzeczy
pospolitej  Poiskiej.

Izba informuje, że komitet  organizacyjny tej w y 
stawy interesuje się głównie zabawkami dziccinnemi,  lal
kami, ozdobami na choinkę, koronkami,  wyrobami z 
drzewa, d robną  galanterją metalową  i in.

Gościnny występ artystów  polskich w Bruay i Hou- 
dain we Francji. Przy pom ocy  Towarzystwa Pracy 
społeczno-kul turalnej  odby ły  się w końcu września 
przedstawienia teatralne w Bruay i Houdain z udzia
łem znanych  ar tystów polskich pp. Anieli i Henryka 
Małkowskich.

To w. Miłościśników Sceny Polskiej w Paryżu. Otrzy
mujemy komunikat  następujący:

„W alne zebranie Tow. Miłośników Sceny P o l
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skiej w Paryżu odbyło  się w niedzielę dnia  7 b. m. 
w sali „Malakoff*.

P o  zatwierdzeniu sta tu tu  Tow arzystw a zapisało 
się na członków czynnych 80 osób. Prezesem  T-w a 
został obrany p. Józef Kroczyński. ZosUły już urucho
m ione następujące sekcje: dramatyczna, śpiewu, m uzy
ki, literatury, tańca i dekoracji.

Zarząd T  wa uprasza osoby, chcące brać udział 
w kursach, urządzonych przez T-wo, o  łaskawe zgło
szenie się. W szystkie kursa są bezpłatne.

Do czasu ustalenia stałej siedziby T-wa, wszelką 
korespondencję  należy kierować pod  adresem  prezesa 
T-wa: Józef Kroczyński, 54 rue du Chateau d ’Au, P a 
ris, X. Pan  Kroczyński przyjmuje osobiście w spra
wach T-wa codziennie od  godz. 2 do  3 po poł.

Pierwsze przedstawienie T-wa odbędzie  się w s o 
botę, dnia 11 października r. b. w teatrze Malakoff. 
Po  przedstawieniu polski bal do  rana.

Sokół polski na Śląsku czoskim. Dnia 24 sierpnia 
odbył się w Karwinie uroczysty obchód dwudziestole
cia istnienia tam że gniazda sokolego, po łączony z uro

c z y s to ś c ią  poświęcenia  sztandaru. O bchód  odbył się 
bardzo uroczyście przy przeszło 2000 uczestników i na
der licznym udziale ludności miejscowej. P o  nabożeń
stwie udano się w pochodzie  na bo isko  stow. „Praca*, 
gdzie zostały wygłoszone liczne przemówienia, po  
których nastąpiły w spólny  obiad, ćwiczenia i uroczy
sta akademja, wykazujące dużą popularność Sokoła 
w Karwinie.

Poza Karwiną istnieje gniazdo sokole  w Trzyńcu 
oraz organizują się gniazda w Górnej Suchej, Łąkach 
i Jabłonkow ie.

O bchód  obfitował, a raczej został poprzedzony 
kilkoma epizodami komicznemi ze strony  władz cze
chosłowackich. Komisarjat policji w Karwinie do p a 
trzył się w sokole wyhaftow anym  na sztandarze... orła 
polskiego. Po przekonaniu aż rządu krajowego w O p a 
wie, że sokół jes t  sokołem , zdawało się, że nic nie 
będz ie  stało na przeszkodzie do  wyświęcenia sz tanda
ru. W ostatnim  jednak  m om encie  w ysun ię to  now y za
rzut . . .  kościuszkowski, gdyż  na odw rotnej stronie 
sztandaru był haftowany portret Kościuszki, i pozwo
lenia nie udzielono.

Przed sam ym  rozpoczęciem się uroczystości p o 
licja karwińska skonfiskowała prawie cały nakład j e d 
nodniówki sokolej, a sokołom  katowickim wicekonsu- 
lat czechosłowacki w Katowicach odm ów ił wizy, rpo- 
mitno że poprzednio  przyobiecał wizy udzielić.

Sądzimy, że zarząd naszego Sokoła  porozumie 
się w tej sprawie z Sokołem  czechosłow ackim  celem 
usunięcia na przyszłość tego  rodzaju n iezbyt mądrych 
szykan, które poza drażnieniem w zajem nych stosunków 
nic innego dać nie m ogą.

Tryjest, jako port, zyskuje na znaczeniu. O broty  
handlowe w I półroczu roku bieżącego doszły  już do  
wysokości r. 1913, to jest  do  normalnej wysokości 
przedwojennej. Polska w ruchu przez port tryjesteński 
nie odgrywa żadnej roli. Cena bowiem, naprzykład,
1 tormy węgla angielskiego w Tryjeście jes t  około  160 
lirów (około 37 złotych) a fracht kolejow y Katowice— 
Tryjest od 1 to n n y  węgla wynosi około  190 lirów.

Połączenie okrętowe między Gdańskiem a Sztok
holmem. Wielkie szwedzkie towarzystwo okrętow e 
z dniem 5 września uruchomiło osobow o-tow arow ą 
linję okrętową między Sztokholm em  a Gdańskiem . 
Czas podróży między temi miastami obliczono na 35 
godzin. Szwedzkiemu tow arzystw u chodzi głównie 
o skierowanie choćby częściowe polsk iego  ruchu em i
gracyjnego przez G o teborg  i d la tego  każdy statek, 
przyjeżdżający z Polski, będzie miał połączenie ze s ta t 
kami, odchodzącem i do  Ameryki.

W Y C H O D Ź C A
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Odroczenia wojskowo. Nowa ustawa o pow szech
nym obowiązku służby wojskowej z dn. 23.5.1924 r. 
ogłoszona w .D zienniku U staw “ JNfe 61, poz. 609, ma 
wejść w życie dopiero w 4 miesiące po ogłoszeniu. 
Zasady jednak, zawarte w ait. 53 tej ustaw y i d o ty 
czące odroczeń służby w wojaku, będą stosow ane 
jeszcze przed terminem wejścia w życie całej ustawy, 
zaraz po jej ogłoszeniu. G łów na różnica między do- 
tychczasowemi przepisami w kwestji ulg odroczeniowych, 
a nowem i przepisami polega na tern, że w myśl tych 
ostatnich odroczenie  terminu odbycia  służby w w oj
sku stałem przysługuje nietylko jedynym  żywicielom 
rodzin i osobom , odbyw ającym  studja teoretyczne, lecz 
także: 1) pew nym  osobom , odbywającym  studja pra
ktyczne jako to: osobom  z wykształceniem średniem  
lub wyższem, odbyw ającym  zagranicą praktykę w za
kładach handlowych, przemysłowych lub rolniczych, 
oraz uczniom, terminującym  w rzemiośle u majstrów 
cechowych, 2) właścicielom oddziedziczonych w linji 
zstępnej gospodarstw  rolnych, wystarczających na 
wyżywienie jednej rodziny, a nieprzekraczających 
trzykrotnie takiego dochodu, o ile prowadzą te g o - ,  
spodarstwa samodzielnie jako jedyne  źródło u trzym a
nia. Przejściowe przepisy wykonawcze p. ministra 
spraw wojskowych do art. 53 omawianej ustawy będą 
ogłoszone w wojewódzkich dziennikach,.urzędowych.

Fałszywe dolary. W ostatnich czasach znowu 
pojawiły się w obiegu fałszywe banknoty  dolarowe. 
Między innemi puszczona zastała w obieg nowa em is
ja podrobionych banknotów 5 dolarowych Banku F e 
deral Reserve w Chicago litera ,,D" Ns niewyraźny 
z podpisami Sekretarza Skarbu A. W. Mellona i Skarb
nika St. Z jednoczonych Fr. White, i portre tem  Lin
colna, oraz fałszywa emisja banknotów 20 dolarowych 
Federal Reserve Banku w M innneapolu  litera „ C N s  29 
z podpisem D. F. Houston i John  Burkę i portre tem  
Clevclanda. D epartam ent Skarbu St. Zjedn. za p o ś re 
dnictwem Poselstwa Am erykańskiego w W arszawie 
komunikuje, iż banknoty  te podrob ione  są  dość  n ie 
udolnie z cynkowych lub miedzianych rysow anych 
blaszek, przyczem banknot 5 dolarow y nie posiada 
nici jedwabnych, banknot zaś 20-dolarowy ma linje 
atramentowe, mające imitować te  nici.

Reemigracja przez Gdańsk w pierwszem półroczu 
1924 roku.

Miesiąc O byw atele
po lscy

O b yw ate le  
innych państw Razem

styczeń 56 34 90
luty 46 12 58
marzec 87 8 95
kwiecień 326 58 38+
maj 337 77 414
czerwiec 683 179 862

Razem 1535 368 1903

P. Gawroński, konsul w Lille we Francji, oraz 
p. Dalbor, radca emigracyjny przy Poselstwie Polskiem 
w Berlinie, dnia 2 października opuścili Warszawę, u- 
dając się do miejsc swojej przyszłej pracy.

Kronika ważniejszych wypadków 
z ostatniego tygodnia.

W sprawach wewnętrznych,

—  Z pośród  licznych napadów  bandyckich na 
Kresach wschodnich najbardziej zuchwałym  był na 
pad na pociąg, idący z Pińska d o  Łunińca, w któ
rym jechał wojewoda poleski Downarowicz, biskup 
Łoziński, senator  W ysłouch i kom endan t  okręgowej 
policji, Mięsowicz. Pociąg został zatrzymany przez 
bandę w sile około  40 ludzi, uzbrojonych w karabiny 
i granaty ręczne. P o  obrzuceniu pociągu granatami 
banda obrabow ała  pasażerów, w ystawiając pokwito
wania podpisane przez ukraińsko-białoruskie stowarzy
szenie. Podczas  napadu 1 pasażer zabity został przez 
bandytów, raniono zaś 4 e so b y ,  w tej liczbie senatora 
W ysłoucha i jednego  z policjantów, stawiającego 
opór. W rezultacie energicznego pościgu ujęto już 
wielu członków bandy, która przez lasy i błota usiłuje 
przedrzeć się za granicę sowiecką. Ujęty został rów 
nież herszt bandy Trofim Olenin vel Kalinienko.

—  W ojew oda poleski Downarowicz złożył proś
bę o dym isję, która została przyjęta.

—  Sąd okręgow y w Warszawie po  3-dniowych roz
prawach skazał b. archimatrytę Pawła Ła tyszenko  (Szma- 
ragda) za zabójs tw o m etropolity  Jerzego  ma 12 lat cię
żkiego więzienia oraz ma zapłatę kosztów sądowych.

— Zastępca naczelnika krakowskiej kasy skarbowej 
pobrawszy z kasy 100.000 zł. i kosztow ności z d e p o 
zytów skarbow ych, niestwierdzonej dotychczas warto
ści, zbiegł w niewiadonizm kierunku. W edług obiegają^ 
czch pogłosek, ma on już znajdow ać się w Ameryce.

—  Przeszło 42 tysiące bezrobotnych dotychczas 
zarejestrowano w mieście Łodzi, a około 8 tysięcy w 
powiecie. Z apom óg wypłacono dotychczas przeszło 1 
miljon zło tyoh. P oza tym  o koło 6 tysięcy pracowni
ków um ysłowych niema pracy i żyje w okropnej b ie 
dzie, bo zapomogi im nie przysługują.

—  Pożar zniszczył znaczną część m iasteczka Dere- 
czyn pow. Słonimskiego. Spłonęły 44 dom y mieszkal
ne i 17 zabudowań gospodarczych. Straty materjalne 
ogromne. Z niewiadomej przyczyny zapalił się las 
w gminie Zdzięcioł, pow. Słonimskiego. Spłonęło prze
szło 120 dziesięcin lasu. Policja przeprowadza d ocho 
dzenie. Dalszemu rozszerzaniu się pożaru zapobieżono.

—  W ybuch kotła na Dworcu Głównym w W ar
szawie zabił palacza i 1 l letnią dziewczynkę, oraz ra
nił urzędnika pocztowego. Cały murowany budynek 
kotłowni wyleciał w powietrze. W yrwana część kotła 
zmiażdżyła spadając cały wagon pociągu, na szczęście 
pusty. Większej liczby ofiar nie było z pow odu wcze
snej pory (godzina 7 rano). Liczne komisje nie m o
gą ustalić przyczyny wybuchu. Przypuszczają albo 
przegrzanie pary, albo niedopatrzenie jakiegoś uszko
dzenia w nieużywanym przez całe lato kotle.

— W ykryte  zostało oszustwo Tow. Górniczego 
dla wydobywania rudy żelaznej w Częstochowie, które 
okradło skarb państwa na sumę 200 miljonów złotych, 
nie płacąc podatku dochodow ego , względnie płacąc 
podatek  od sum tysiąc razy zmniejszonych. Głową 
tego oszustwa jest dyrektor huty „Laura" Brandeburg,
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którego policja pozostawiła jako chorego narazie w d o 
mu, zabezp :eczając się przed jego ucieczką.

W stosunkach z zagranicą.

—  Pose ł  z Partji Pracy do  parlamentu angiel
skiego, Morel,  odwiedził  Polskę w celu zaznajomienia 
się z naszem położeniem wewnętrznem, a w szczegól
ności z położeniem ludności  białoruskiej, l itewskiej i 
ukraińskiej. P. Morel bawił między inneml w Wilnie, 
Lwowie i Krakowie,

—  Zgodnie z polsko-rosyjską ugodą  konsularną,  
zawartą  w dniu 12 lipca r. b., Rosja  otwiera swe kon
sulaty w Łodzi,  Lwowie i Gdańsku.  Polskie konsula
ty w Rosji znajdować się, będą w Petersburgu,  Kijo 
wie, Chabarowsku i Ty flisie.

—  W komisji prawnej Ligi Narodów przy op ra 
cowaniu protokołu o arbitrażu przyjęta została b ronio
na przez ministra Skrzyńskiego zasada, że nowej  pro
cedurze pokojowej  nie mogą  podlegać spory,  mające 
na celu rewizję traktatów, a lbo kwest jonowanie granic 
państw,  podpisujących protokół.

— Komitet trzech Rady Ligi do spraw m nie j 
szości narodowych odrzucił skargę Komitetu Ukraiń
skiego Wschodniej  Małopolski  skierowaną przeciw 
rządowi polskiemu.

— W sprawie ograniczenia wydatków na zbro 
jenia przyjęto na Zgromadzeniu Ligi następujący 
wniosek ministra Skrzyńskiego:  „Ponieważ większość 
pańs tw na odnośne  zapytania  odpowiedziała  z pewne-  
mi zastrzeżeniami, zaznaczając, iż w ostatnich budże
tach państwa te nie podniosły wyda tków na uzbro
jenie, przeto nie należy ponawiać zalecenia niepod-  
wyższania budżetów wojskowych,  lecz przekazać spra
wę przyszłej powszechnej konferencji  rozbrojeniowej4'.

— Konferencja Ambasadorów w Paryżu zatwier
dziła protokuł  krakowski w sprawie Jaworzyny ,  wobec 
czego sprawa ta została załatwiona ostatecznie.

W sprawach finansowo gospodarczych.

— Na ostatniem posiedzeniu Komitetu E k o n o 
micznego ministrów uchwalono podwyższyć od 29-go 
września cło, pobierane od żyta, wyw ożonego zagra
nicę z 25 na 50 złotych za tonnę. Na posiedzeniu 
tern stwierdzono,  iż wywóz żyta jest  obecnie  nie
wskazany, albowiem posiadane zapasy żyta nie pokry
ją do  końca roku gospodarczego zapotrzebowania 
wewnętrznego.  G dyby  ustalone cło nie zahamowało 
wywozu żyta, będzie ono podwyższone z 50 na 75 zł. 
za 1 tonnę.

—  Taryfy ulgowe na przewóz zboża nasiennego 
na Pomorzu i Małopolsce zostały przedłużone do 
końca września. Doda tkowo włączono do tych taryf: 
Białystok, Grodno i Wołkowysk, które korzystać mo
gą ze zniżki 25 pr. przy sprowadzaniu zboża nasien
nego.

—  Na giełdzie zbożowo-towarowej w Warszawie 
ceny żyta kongresowego wzrosły w czasie od 16 do 
28 września z 19-tu na 22 złote za kwintal (100 kilo
gramów), licząc w miejscu załadowania.  Tak samo 
jęczmień kongresowy browarny wzrósł w tym czasie 
z 25 na 27 —  27 — 28 złotych. Za owies kongre
sowy płacono 18, za pomorski 20 i pół złotych.
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Pszenica nie znajduje zainteresowania w związku ze 
sprowadzeniem mąki amerykańskiej  bez cła. W  P o 
znaniu 27 września płacono za żyto  20, pszenicę 24, 
jęczmień 26, owies  18.

—  Na konferencjach budże towych  w ministers
twie skarhu postanowiono  dalsze redukcje  urzędników, 
zwłaszcza niższych. Jedynie  redukcję pracowników 
kolejowych pos tanowiono ograniczyć czasowo do  
minimum.

— Dokonane  ostatnio obliczenia wpływu z p o 
datków i monopoli  wykaz, ły, że w sumie osiągnięto 
63% wpływów przewidywanych na cały rok. Ozna 
cza to drobny tylko niedobór  3 do  4% (zamiast 63% 
powinno  się by ło  osiągnąć 66,6%*. Podatki  bezpo 
średnie wykazują tylko 49% w stosunku do prelimi
narza rocznego,  wpływy zaś  z podatków pośrednich 
fod cukru, nafty, spirytusu, tytoniu,  soli, węgla) prze
kroczyły znacznie sumy prel iminowane.

—  I-go paźdzrernika odbyło  się w Ministerstwie 
Skarbu losowanie premji 5% premjowej  pożyczki d o 
larowej. Główna premja 40.000 dolarów przypadła  
i tym razem na numer nfesprzedany.

Odpowiedzi „Polskiego Towarzystwa 
Emigracyjnego".

Pan  E. Plewiński, wieś Buczek, gni. Wróblewo 
pocz. Sieradz. Możliwe, że konsulat udzieli wizy, ale 
zagwarantować tego nie możemy.

Pan  Józef Jancewicz, wieś Niewierowicze,  pocz.  
Świr, pow. ^więciany.  Na podstawie karty wstępu do  
konsulatu amerykańskiego uzyskuje s ią  paszport  za 
graniczny bezpłatnie bez żadnych  przeszkód.

Panna  Anna Gockowska, Suwałki, ul. Suzina 2. 
Ministers two Spraw Zagranicznych zajmuje się sprawą 
spadku Pani  po synu p. A Kormiłce. Dokumenty,  
które Pani  nam nadesłała, zostały przekazane konsu lo 
wi w New -Yorku celem uzyskania spadku  po  zmar
łym synu. Niezależnie od  tego,  być może, rząd a m e 
rykański wypłaci za pośrednictwem konsulatu a m e ry 
kańskiego pewną sumę jednorazowo,  lub też e m e ry tu 
rę. Bardziej szczegółowo piszemy o tern listownie.

Pan Józef Słapa, fabryka cementu w Szczakowej.  
Radzimy czekać cierpliwie na odpowiedź z konsulatu.  
Aby otrzymać bezpłatnie prolongatę  paszportu,  należy 
napisać podanie  do Urzędu Emigracyjnego,  załączając 
równocześnie: 1) paszport  zagraniczny i 2) kartę wstępu.

Pani  Marja Bachurz, wieś Brzyska, pocz. Kolą- 
czyce, pow. Jasło.  Pani  nie ma żadnych  widoków 
na wyjazd do Ameryki .

Pani Lucja Żmudzińska, Jarosław,  ul. Trzeciego 
Maja 30. W sprawie zapotrzebowania nauczycielskich 
sił fachowych do Francji  ładzimy zwrócić się do  Mi
nisterstwa Oświaty,  Sekretarjat  Generalny, w Warsza
wie, ul. Bagatela Nr. 12.

Pan Adolf Bassel, Grodno,  ul. Słowiańska Nr. 6 
m. 2. Prosimy o przesłanie nam następujących d a 
nych,  dotyczących  brata: 1) imię i nazwisko,  2) ile
ma lat, 3) czem się zajmuje, 4) kiedy wyemigrował ,  
5) k iedy przysłał ostatni  list, 6) ostatni  dok ładny  adres.

Drobne ogłoszenia: w Polsce 10 groszy, Ameryce i Syberji 5 cent.,  we Francj i 50 cm. za,*.wyraz. Po s z u 
kiwanie rodzin: w Polsce 5 gr. w Ameryce i Syberji 3 cent.,  we Francji 30 cm., za wyraz. T łus tym drukiem 
podwójnie .

Redaktor przyjmuje Krakowskie Przedmieście 70 codziennie od 9 do 10 rano.
Administracja jest czynna od 9—3 po południu.
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■\„Compagnle Mnćrale Ironsotlontique"
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 1-ej klasy 650 franków fr.
,  „ 111-ej klasy 300 franków fr.

Ceny w r a z  z u t rzym an iem .  Kuchnia  f r a n c u s k a .
Zwracamy uwagę pasażerów do Francji i Belgji, że podróż naszemi okrętami wynosi obecnie

taniej niż lądem przez Niemcy.

Noji)H2sze odjazdy i 14 paździe n ka r b °k ?' p#i°9,,e z Gdyni 
do Havre25 października r. b. okręt „P o lo g n e"

Żadne wizy t r a n z y t o w e  n ie p o t r z e b n e .
Po szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu prosimy zwracać się do

„COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE“ (FRENCH LINE) 
WARSZAWA, Królewska 27. LWÓW, Gródecka 83. BRZESC nad Bugiem, Mikołajewska 32

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Nr 7 0  w  WARSZAWIE.
Telefon Nr. 169 00.

B iuro  czynne od  9-eJ d o  3 -e j. R achunek czekow y P. K. Ó. Nr. 2 9 3 2 .

Pamiętajcie we własnym^ interesie wszyscy, którzy chcecie wyjechać z Kraju lub do Kraju po
wrocie, zanim to uczynicie, zwrocie 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 je st przyszła siła i potęga Polski.

Redaktor M. Pankiewicz. Druk. S to łeczna W arszawa, W olska  16, te l.  88-67. Za wydawnictwo: Dr. F. Nurzyński.


