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O D Z C A
OrsM Psiikiego Towarzystwa Emigracyjnego. =  TjsoflalR poświecony sprawom emigracji l reemigracji.

pod redakcją BOHDANA LEPECKIEGO

Zadaniem  Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego jest opieka nad wychodźtwem  
i ujęcie go w  ruch świadom ie twórczy z korzyścią dla kraju i jego obywateli.
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so
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JĄCĄ ODEZWĘ:

O B Y W A T E L E !
SIEDEM MILjONÓW BRACI NASZYCH PRZEBYWA W CHWILI OBECNEJ POZA GRA

NICAMI PAŃSTWA POLSKIEGO. WYGNAŁA ICH Z KRAJU CIĘŻKA TROSKA O CODZIEN
NY KĘS CHLEBA, KTÓREGO TU NA MIEJSCU. W OJCZYŹNIE, BRAKOWAŁO.

SZEREGI ICH ZWIĘKSZAJĄ SIĘ STALE. GDYŻ OKOŁO 250.000 OSÓB OPUSZCZA ROK 
ROCZNIE POLSKĘ. WYCHODzTWO NASZE 7 E WZGLĘDU NA ZNACZNY PRZYROST NA
TURALNY LUDNOŚCI I RÓWNOCZESNY SŁABY ROZWÓJ ŻYCIA GOSPODARCZEGO — 
PRZEZ DŁUGI JESZCZE OKRES CZASU BĘDZIE N1EODŁĄCZNEM ZJAWISKIEM ŻYCIA POL
SKIEGO.

ZDAJĄC SOBIE Z TEGO SPRAWĘ, MUSIMY W PIERWSZYM RZĘDZIE SKIEROWAĆ 
RUCH EMIGRACYJNY TAK, ABY NIE GODZIŁ ON W PODSTAWY ŻYCIA EKONOMICZNE
GO MACIERZY PRZEZ ZASILANIE OBCYCH ORGANIZMÓW PAŃSTWOWYCH — TANIĄ 
SIŁĄ ROBOCZĄ Z POLSKI. „ r

EMIGRACJA NASZA MUSI BYĆ KIEROWANA I KONCENTROWANA W TAKICH 
ŚRODOWISKACH, GDZIE WYCHODŹTWO N ASZE ZNAJDZIE MOŻLIWIE NAJLEPSZE WA
RUNKI BYTOWANIA. A INTERESY PAŃSTWA POLSKIEGO NIE BĘDĄ PRZYTEM NARA
ŻONE NA SZWANK

WYCHODŹTWO NASZE NIE MOŻE BYĆ JEDNAK UPUSTEM ŻYWEJ KRWI NARODU, 
LECZ STAĆ SIĘ MUSI PRZEJAWEM NASZEJ EKSPANSJI ŻYCIOWEJ I KULTURALNEJ

W TYM CELU MIĘDZY 7-io MILJONOWĄ WZRASTAJĄCĄ Z ROKU NA ROK MASĄ 
WYCHODŹCZĄ, ROZPROSZONĄ PO WSZYSTKICH ZAKĄTKACH KULI ZIEMSKIEJ A MA; 
CIERZĄ — TRZEBA NAWIĄZAĆ MOCNE. NIETYLKO UCZUCIOWE. ALE I GOSPODARCZE 
WIĄZADŁA

NAJLEPSZYM, TRWAŁYM OBJAWEM NAWIĄZANIA ŚCISŁYCH S ^ U N K Ó W  MIĘ^ 
bZY WYCHODŹTWEM, A STARYM KRAJEM BĘDZIE W OBUDOWANIE ,,DOMU WYCHOD.. 
TWA POLSKIEGO' W STOLICY KRAJU W ARSZAWIE. BUDOWA TEGO ..DOMU JEST 
GŁÓWNYM CELEM „TYGODNIA EMIGRANTA POLAKA.

PRZYCZYŃMY SIĘ DO POWODZENIA „TYGODNIA4 M! DORZUĆMY ZE.SWEJ STRON Y C E ? 
CIEŁKĘ DO BUDOW Y ..DOMU WYCHODŹTWA44!! NIE ZAPOMINAJMY O .-mm MILJONACH 
BRACI NASZYCH NA OBCZYŹNIE!!

K O M I T E T  H O N O R O W Y  T Y G O D N I A :
•

B PREMJES -  PROF. DR. KAZIMIERZ BARTEL. MIN^KOMUNIKACJI ^  A p O N S  KUHN. 
«IN. W. R ; O. P. -  SŁAWOMIR CZERWIŃSKI, MIN. ROUrtCTW A -  JANTA> -P (M ^ Z ¥ nSKI 
LEON, MIN, SPR. ZAGRAŃ. — AUGUST ZALESKI. MIN. POCZT iT E L . — I G N ^ Y  BOERNER, 
JRN. SPR. WEWN. -  HENRYK JÓ2EFSKI. MIN, SKARBU — IGNACY MATUSZEWSKI MIN. 
SPRAWIEDLIWOŚCI — STANISŁAW CAR, M!N. ROB. PUBL. — PROF. MATAKIEWICZ
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MAKSYMILJAN, MIN. PRA CY  i  O . S. — ALEKS AIM D ER P K Y S IO K , MIN. PKZEM. i HANDLU -  
INŹ. EUGENIUSZ K W IA TK O W SK I, MIN. REF. KOLN, — STA N IEW IC Z W ITO LD  PRO F. D f  
JE G O  EM INENCJA KS. KARDYNAŁ AU GU ST H LO N D  i RAM AS POLSK I. JE G O  EM LR FA
C JA  KS, KARDYNAŁ ALEKSANDER K A K O W SK I. JE G O  EM INEN CJA  KS. BISKUP BAN DUP
SKU JE G O  EM INENCJA KS. BISKU P W ŁADYSŁAW  SEM AD EN I, JE G O  EM INENCJA KS BIS
K UP JULJUSZ BURSCHE. PREZES P . T. E. PR O F. DR, JU L JA N  SZYMAŃSKI, PODSEKRE
TARZ STANU M. P . i O. S. GENERAŁ H U B IC K I. PO D SEK R ETA R Z STANU M. S. Z. D l i  A l

B-KU G O ŚP. K R A JO W E G O  — GEN. ROM AN GÓRECKI. W O JE W O D A  G RO D ZK I 
RYK KAW ECKI, W O JE W O D A  W ARSZAW SKI — STA N ISŁA W  T W A R D O  FREZY)
ST. W ARSZAW Y — INŹ. ZYGMUNT SŁOM INSK!. PREZYDENT RADY M IEJSKIEJ 
MUND JA W O R O W SK I, JE G O  M A G N IFIC E N C JA  REK TO R UNIW ERSYTETU WARSZAW 
SKIEGO. JE G O  M A G N IFIC EN C JA  REK TO R FO L I TECHNIKI W A RSZA W SK IEJ. JE G O  M AG 
FIC EN C JA  REK TO R SZKOŁY GŁÓW NEJ G O S P  W IE JS K . JE G O  M A G N IFIC EN CJA  REKTOR 
WYŻSZEJ SZKODY H A N D LO W EJ. JE G O  M A G N IFIC EN C JA  REK TO R AKADEM J! SZTUK

PIĘKNYCH.

KOM ITET WYKONAW CZY -TYGODNIA E M IG R A N T A *:
: 1

PREZES — MARSZAŁEK SENATU P R O F. D R f. SZYMAŃSKI. V ICE PREZESI: DYR. POLES- 
ŁAW  N A KO N IECZN IK OFF, KS. ZDZISŁAW  LUBOM IRSKI. GEN. ROM AN GÓRECKI. PROF. 
STAN. GŁĄBW SKI. CZŁO K OW IE: FRANC. BRANNY DYR ZYGMUNT .CHAM IEC. FO T CY
BULSKI. NACZELNIK F. GADOM SKI, NACZELNIK W, G A W R O .tSK I. HANNA Uf TACKA
MINISTER STANISŁAW' JURKIEW ICZ. N A CZELN IK  M. K O K O SZK * E W I< Z HR. FHO'W ; W 
KRAKOW SKI. DYR. ADAM  LISIEW ICZ. DYR. STEFA N  LENA RTO W ICZ. DYR JULU.V Z IU- 
KASIEWICZ. KONSUL ROM AN M AZURKIEW ICZ, DYR. A LFR ED  N1EMIRSK!. KpT JERZY 
NOW ACKI. DYR. STANISŁAW PASTUSZYŃSKL DYR. BO H D A N  P A WŁ O WI C Z  H T f/v  rpy 
ŹYCKI. NACZELNIK M. REITER H UBERT SU K IEN N IC K I. W A C I A W S f E R O S m W ' U  STp. 
FA N  SZW EDOW SKl. DYR. ARTUR S U  WIŃSKU DR I. W TENIEW -KL S d ? (  ZYM A W /  O IN

KI DR. GUSTAW  ZAŁĘCKL

Tydzień Poiaka Emigranta.
D rugi dzień Zielonych Świąt... Słoneczny w e 

soły poranek czerwcowy. I łum y w odśw iętnych 
stro jach  w yległy na ulice.—N a w szystkich tw a
rzach radość i wesele. Koło p rzystanków  tram w ajo 
wych i'taksów ek  ciżba wycieczkowiczów. Umajone 
po jazdy  m otorowe i konne u  wożą w stronę pod
m iejskich park ó w  i pól uroczyście nastrojone g ru p y  
młodzieży... N aw et i  starsi w arszaw ianie za p rzy 
kładem  swoich latorośli podążają za m iasto w y t
chnąć na świeżem, wolnem pow ietrzu.

trad y cy jn e  święto wczesnego la ta , przypom i
nające podniosłym nastrojem  święto Z m artw ych
wstania... D zisiejszy .rózgwar ulicy roześm ianej w y
daje  się sym on ją  miłych tonów shannon izow anych 
z powszechnem uczuciem radości z pięknej pogody 
i uroczystego nastro ju .

W ten św iąteczny ton ulicy W arszaw y w pada 
ja k b y  „zgrzyt żelaza po szkle“.

Dwieście pięćdziesiąt tysięcy ludzi emigruje 
rocznie z  Polski! Czy pozwolimy, by ten skarb ginął 
dla Polski bezpowrotnie?

rycli barw ne p lak a ty
i rzuca ją pełne Iragi/jjnu py tan ia .

W szak to p ierw sz 
daw na ..TYGODNIA

wieszcza taka hjohnwa wieść 
»  -»  *

v dzień zapowiadanego od
EM IGRANTA*.

I mimowoli na rozweselone iw arzc osiada porożu
w ażna troska o  los i p y t tych  rodaków , którzy H 
zm uszeni za m orzam i i góram i szukać w a r s z ta tó w  

pracy . Chodzi w szak  jo dusze i serca wielotysięcz
nych rzesz naszych chłopów  i robotników, k tó re  nie 
chcą t racić łączności z M acierzą, o młode pokolenie 
urodzone i w ychow ane na obczyźnie...

C zyż m a ją  ulec w ynarodow ien iu? C z y ż  mają 
zatracić  w ięź z O jczyzną?

Nie, nigdy!
TY-Uroczystości em igracyjne związane z •" 

GODNTEM  EM IGRANTA POLAKA ' > i  ; ^ 
ły się nabożeństwem  w K atedrze. PtiiiY^aunO 
o godz. 9. m. 50 Jego E m inencja Ks. K n r d y iW  
K akow ski w otoczeniu licznego kleru r o / . p ' /i{J (1̂  
lebrow anie uroczystej Mszy Świętej na mwa (U 
. . T Y G O D N I  A“. YV chw ili rozpoczęć i i

kościoła przedstaw ici»-e | 
‘  ten-1 fumy przechodniów oblegają słupy, na któ- R ządu z Panem  M inistrem P w ry  i Onieki Sj«

bożeństw a p rzyby li do
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nej Pułkownikiem Aleksandrem P rys torem na cze
le. który równocześnie reprezentował Pana Prezy
denta Rzeczypospolitej, przedstawiciele Towarzystw 
Emigracyjnych, samorządu Stołecznego, wielu in- 
siyłucyj społecznych i t. d.

W momencie, kiedy w Katedrze odprawiało się 
uroczyste nabożeństwo. Kom pan ja Honorowa 21 p.p. 
ze sztandarem i orkiestrą zaciągnęła przed kościołem 
wartę. Obok kompanji piechoty 21 p. p. uformował 
się szpaler P. W. i Drużyny Harcerskiej wychowan
ków Bursy Polskiego Tow. Emigracyjnego oraz licz
ne poczty szandarowe. Po Mszy wszedł na kazal
nicę ks. Wyrębowski, który w dłuższem ka
zaniu omówił koleje polskiej emigracji z 
uwzględnieniem kolejności wypadków historycz
ni ych. Emigracja Polska — mówił kaznodzie
ja— ma swoją bogatą kartę w historji polskich walk 
niepodległościowych. Dzisiejsza emigracja gospo
darcza—mówił dalej ks. Wyrębowski—ma również 
trwają chlubną kartę zarówno w historji tworzenia 
się Państwa Polskiego, jak i odrodzenia naszego by
tu państwowego, stanowi ona dziś poważną dźwig
nię gospodarstwa narodowego. Stary kraj i wy- 
chodźtfwo tworzą dziś zwartą całość,—Wielką Rzecz
pospolitą, przerastającą słupy graniczne. Opiekę 
nad emigrantami, których zły los gna po c-hleb do 
obcych, winniśmy należycie usprawnić, aby ta fala 
mas polskich, odpływająca rok rocznie i rozpływa
jąca się po wszystkich częściach świata, nie zginęła 

-dla Polski beszpowrotnie.
Najtrwalszym i najwspanialszym pomnikiem 

idei łączności Macierzy z Wychodźtwem będzie 
,,Dom Wychodźtwa w Stolicy44. Inicjatywa orga
nizatorów „TYGODNIA44 jest piękna i wielka, to 
też poprzeć ją winno całe polskie społeczeństwo.

Po nabożeństwie utworzył się pochód, który na 
czele z kompanją 21 p. p., orkiestrą i oddziałami 
P. W. przeszedł Krak. Przedmieściem i ulicą Osso
lińskich na plac Józefa Piłsudskiego do Grobu Nie
znanego Żołnierza, gdzie Marszalek Szymański, ja
ko prezes i dyr. Nakoniecznikoff, jako viceprezes 
Komitetu Głównego „Tygodnia44 złożyli wieniec z 
napisem: „Nieznanemu Żołnierzowi z Obczyzny, 
— m imieniu Wychodźtwa — Komitet Wykonaw
czy „Tygodnia Emigranta Polaka 4.

O godz. 12-ej w południe w sali recepcyjnej 
Rady Miejskiej odbyła się uroczysta Akademja. 
Przy stole prezydjalnym zasiedli: Marszałek Szy
mański, jako przewodniczący, dyr. Nakonieczni
koff -— wice-przewodniczący, wojewodzina Iwar- 
dowa, jako delegatka Związku Pracy Obywatel
skiej Kobiet, dr. Załęcki, gen. sekr. Inst. Emigracyj
nego, kpt. M. Fularski, członek Prezyd jum naszego 
T-wa i dyr. P. T. E. Pawłowicz.

P. Marszałek Szymański, zagajając Akademję,

powitał wszystkich zebranych, zarówno w imieniu 
organizatorów „Tygodnia \  jak i wszystkich rnsty- 
tucyj, biorących udział w tej pierwszej polskiej 
imprezie cm igra* vjnej. '  »Kępnie wzniósł okr/vk 
na cześć Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, który 
został z entuzjazmem podchwycony przez zgroma
dzoną na Akademji publiczność. Po zakończeniu 
Akademji p. Marszałek Szymański dziękował orga
nizatorom „Tygodnia *, prelegentom i artystom oraz 
licznie przybyłej publiczności, poczem wzniósł 
okrzyk na cześć Pierwszego Marsząłką Polski. Jp- 
zefa Piłsudskiego, gromko powtórzony przez zgro
madzony cli.

Programowe przemówienie w imieniu Rządu, 
jako reprezentant Pana Prezydenta Rzeczypospoli
tej, wygłosił Pan Minister Pracy i Opieki Społecz
nej płk. Prystor.

MOWA MINISTRA PRYSTORA.
Dziś rozpoczynamy Tydzień Emigranta Pol

skiego. Słowo emigrant (miski - ileż ono nasuwa 
myśli dla każdego z nas, żyjących tu w kraju.

W latach ciężkich dla Narodu polskiego, w 
latach niewoli szli ci emigranci z Polski, wyzuci 
ze swej ojcowizny i praw obywatelskich na 
wschód i zachód, na północ i południe. Po wiel
kich powstaniach narodowych, poprzez stepy Ro
sji i Sybiru, wśród białych całunów śniegu i gro
źnych mrozów azjatyckich ciągnęły falangi pol
skich powstańców - nędzarzy na wschód, by gnić 
w rosyjskich kopalniach. A i!eż to naszych roda
ków. naszych dziadów i pradziadów wyemigro
wało od swego warsztatu ze swej zagrody, dwor
ku i dworu na przymusowe*’ osiedlenie, bądź do 
ponurych kazamat więziennyfch. Lepsza nieco do
la uśmiechnęła się tym. którzy uniknęli ciemięż- 
czej ręki zaborcy i uciekli po przegranych wal
kach o niepdległość na zachód i południe, osiedla
jąc się i tworząc kolonje bądź w słonecznej ftalji. 
bądź gdzieś w* stambulskim Adampolu, bądź na 
terytorjum przyjaznej nam zawsze Francji.

I oto wiek ubiegły* dał mini ową smutną emi
grację z ziem polskich tak zw. emigrację polity
czną.

* * *.Gdy myśli nasze skupiają się w tej chwili na
owym emigrancie polskim, gdy mamy jemu po
święcić dziś naszą całą uwagę i serce, to czyż nie 
specjalną historję w pewnych chwilach smutną 
i krwawą, w pewnych chwilach wielką i radosną, 
wy pisał sobie nasz emigrant w ostatnich 50-ciu 
latach. Emigracja nowa. t. zw. gospodarcza emi
gracja. była wynikiem złeeo stanu gospodarcze
go ziem polskich, które to do tak niedawna były 
pod panowaniem zaborców. Gdy nazwałem tę 
emigrację ..tak zwaną gospodarczą4*, uczyniłem to
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z rozmysłem, albowiem nie wynikała ona jedynie 
z gospodarczych warunków ówczesnego życia 
ziem polskich. W dużym stopniu należy przypi
sać zły stan gospodarczy poszczególnych dzielnic, 
ówczesnej polityce zaborców, którzy dzięki swym 
zarządzeniom starali się obniżać życie gospodar
cze ziem rdzennie polskich, wywoływać tą drogą 
nędzę codziennego bytowania, w konsekwencji 
stwarzać wśród mas pochopność psychiczną i real
ną do puszczania swej ziemi ojczystej. Na miej
sca opuszczone zaborca chętnie sprowadzał sobie 
przychylne żywioły, twrorząc sztuczne ośrodki 
promieniowania własnej organizacji państwo
wej, a miał nadzieję, i własnej kultury. I oto znów 
ruszyły na dolę i niedolę w kraje obce nowe fa
langi naszych braci, ze skromną kromką chleba, 
którego brakowało w kraju, na poszukiwanie 
środków do życia gdzieindziej. Chłop polski emi
gruje do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ
nej, w okresie wielkiej wędrówki Narodów z Eu
ropy na nowy’’ kontynent. Wędruje on najpierw 
z ziem zachodnich, następnie z Kongresówki i Ma
łopolski. Fala wychodźcza przybiera wielkie roz
miary, tak, że przed wojną zgórą 100.000 emigro 
wało z Polski rok rocznie. Bez żadnej opieki, bo 
przecież obca państwowość o to nie dbała, emi
grował nasz brat do wielkich zakładów przemy
słu amerykańskiego do kopalń, bądź też na far
my. Dziś około 4.000.000 Polaków tworzy najpo
tężniejszy -ośrodek Polonj i zagranicznej. Potężne 
organizacje polskie, rozporządzają wielką siłą 
organizacyjną i kapitałami, potężne instytucje 
społeczne i kulturalno-oświatowe są żywym po
mnikiem polskości na terenie obcym, polskości 
wybudowanej rękami i genjuszem myśli tych na
szych braci, którzy tam przyszli i którzy bez żad
nej pomocy z naszej strony te pomniki i te war* 
tośei stworzyli.

Idzie nasz polski emigrant i do sąsiedniej Ka
nady, gdzie z zapałem uprawia rodzimą pszenicę 
na bezkresnych, żyznych stepach Manitoby i Sas- 
katchevanu. Tam również nasz polski emigrant 
przez swój upór, wielkie zamiłowanie do rolni
ctwa i umiłowanie ziemi, tworzy nowe pomniki 
pracy i wartości gospodarczych.

Krwawym i ciężkim częstokroć szlakiem zna
czyła się emigracja nasza do Brązyji. Pomimo 
przeciwieństw, pomimo gehenny nieszczęść, ukon
stytuowała się tam polskość w pokaźnej masie 
200.000 osadników. Polacy w Południowych Sta
nach Brazylji: Paranie, Santa Catharinie i Rio 
Grande do Sul zajmują miljony hektarów ziemi, 
którą powoli, w trudzie i znoju, lecz z pełnym 
sukcesem, co raz w znaczniejszym stopniu obra
cają w żyzne pola upraw roślinnych, a sąsiednia

Brazylji Argentyna również przyjęła sporą garść 
naszych ziomków.

Wychodźtwo nasze ryje swoje ślady również 
i w sąsiednich Polsce krajach. Do Niemiec idą od 
dziesiątków lat, rok rocznie z nastaniem wiosny, 
rzesze obieżyświatów, robotników rolnych do 
Prus niemieckich, Pomeranji, Brandenburgii i 
Saksonji. Powstaje też przed wojną ośrodek pol
ski górniczy w Westfalji, który następnie po woj
nie spełnia swą misję w zakresie wtórnej emigra
cji z Westfalji do Francji, gdzie owi ..westfalcz\- 
cy“ służą wzorem organizacji polskiej w nowo
powstałym później ośrodku wycho:5 ;- v.v. polskie
go we Francji.

Wyrusza Polak w poszukiwaniu pracy głów
nie w zakresie fachowym, inteligenckim i pracy 
rzemiosł również do Rosji, gdzie talentem i wiel
ką pracowitością zdobywa sobie powszechne uzna 
nie i należyte stanowisko.

Emigracja przedwojenna odznacza się spon
tanicznością, brakiem jednolitej organizacji, bra
kiem opieki ze strony instytucyj państwowych. 
Emigracja ta, wszędzie gdziekolwiek ona zosta
wiła ślady ustalonego życia, jest pomnikiem nie- 
zmożonych sił Narodu, które jak roślina coraz to 
deptana, ogałacana z listków i gałązek, gnębiona 
przez wichry i mrozy — znajduje jednak dość 
sił wewnętrznych do przeżycia tych pr/en
wieństw i do odrodzenia.

*  *
«*»• tr

Po wojnie światowej, Odrodzona Rzeczpo
spolita miała tyle spraw wewnętrznych do załat
wienia, tyle ran własnego organizmu do wylec/c 
nia, że trudno było w zaraniu nowej państwowo
ści zająć się sprawami, nas tu dziś w tem miejscu 
interesującemi. Z drugiej zaś strony kraj zniszczo
ny, zdewastowane pola, porujnowane budynki i 
wywiezione maszyny rodzimego przemysłu, nie 
dawały* przeciętnych warunków i możliwość: 
pracy dla ludności, której jednak w dobie bezpo
średnio po wojnie z tytułu repatrjacji, a następ
nie przez naturalny przyrost ludności — state 
przybywało. I znów emigracja płynie nieco 
zmniejszoną falą za morza do Kanady, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Brazylji i Ar 
gentyny, powstaje ruch wychodźczy ludności ży 
dowskiej do Palestyny, wyruszają nasi obywate
le do południowej Afryki, do Australji. Poza ten* 
niema — zdaje się, zamorskiego zakątka na swie
cie, gdzieby Polaka nie można znaleźć. I  krajów 
europejskich, Niemcy są nadal terenem sozon 
wej emigracji robotnic i robotników polskich rol
nych, emigrują nasi rolnicy do Danji, na Łotw . 
rzemieślnicy do Rumunji, wkońcu powstają nowe 
ośrodki wychodźtwa polskiego we Francji, Belgi* 
i Holandji. Zdewastowana również, jak i Polska
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przez wojnę światową Francja, wyludniona przez 
działania wojenne i mało powiększająca swój 
stan ludnościowy, nasza sojuszniczka, korzysta 
już od dziesiątka lat praw ie z polskiego robotni
ka. górnika i rolnika. Emigrant polski, jeśli nie 
odbudował całkowicie sam północnych departa
mentów francuskich, to jednak by! jednym  z 
głównych promotorów te j odbudowy, był tym, 
który wzmógł puls życia obum ierających okoli* 
był tym bodaj jedynym budowniczymi nowej pro 
dukcji francuskiego węgla i rud, k tóry podniósł 
te produkcje do nieznanych dotąd nawet pr/ed 
wojną światową rozmiarów. Ośrodek w chodź- 
twa polskiego we Francji, to największy obecnie 
ośrodek polskości Polaków — obywateli polskich.

W czasie od 11 listopada 1928 r. do 31 grud
nia 1929 roku wyjechało z Polski ogółem miljon 
trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście czter
dzieści osób, w tern do krajów' Europy wyjechało 
733.296 osób, a do krajów  pozaeuropejskich 590944 
osoby. Potężny to odłam Narodu, k tó ry  odszeze- 
pił się od pnia macierzystego. Jeśli uprzytomni 
my sobie, że ruch em igracyjny corocznie obejmu
je ponad 1 % całej ludności polskiej, dalej, jeśli 
uprzytomnimy sobie, że 1 i Polaków' mieszka i ży
je poza granicami k ra ju , że te 7 miljonów Pola
ków zagranicznych, to kość z kości, krew z krwi 
nasi bracia, to być może, znajdziemy nareszcie 
zrozumienie dla doniosłości zagadnień emigracyj-
nych dl i Polski.

Władzie państwowe nie mogły, ja k  zazna 
czyłem. zająć się w zaraniu odrodzonej państwo

wości v. dostatecznej mierze sprawami entigra- 
cyjnemi. Organizacja emigracji i cp eka z ko
nieczności s/.w łukowały, jednak ul kilku lat p.- 
fożyliśmy podwaliny pracy emigracyjnej przez 
wprowadzenie postępowego ustawodawstwa emi
gracyjnego. prz?* tępienie wszelkich istniejących 
aż od czasów zaborczych metod żerowTania przez 
różnych niepowołanych ludzi na naiwneś-*! i !mv- 

radności naszych emigrantów, wkcricu stawia
my. już w dwóch ostatnich latach fucdaincntv 
organizacji społecznej, gospodarczej i państwo- 
w ej opieki nad emigrantem. Rząd, w zrozumieniu 
doniosłości sprawy, stawia sobie La zadanie nale
żytą ochronę interesów- emigranta i to interesów 
lak materjalnych i moralnych, jak i narodowych. 
Rząd też w ramach swTojej org.i i z.icjt. w miarę 
posiadanych środków', realizuje pracę nad emi
grantem. Praca ta powinna się ogniskować nad 
ugruntowaniem głównie naszego osadnictwa. «il- 
bow'iem obywatel [miski, to w pierwszym rzędzie 
rolnik i pionier rolnictwa, niesłychanie uzdolnio
ny tam. gdzie obszary ziemi są jeszcze w- stanie 
dziewiczym. Aparat państwowy prac nad emigra 
cją. to głównie aparat organizacji i opieki nad 
osadnictw'em |>olskiem.

Planowa i stopniowo zmierzająca do tworze
nia istotnie polskich ośrodków emigracu polskich 
ognisk ekspansji gospodarczej i kulturalnej, or
ganizacja. musi być szeroką podstawą oparta 
również o społeczeństwo i to nie o poszczególne 
jednostki, rozumiejące gospodarczą i narodowo- 
państwową wagę zagadnień emigracyjnych, a o

INż. JAN SKOMQRQWSKI.

Parana w okresie pionierskim.
KOLONJA LUCENA,

Spędziwszy parę tygodni w Kurytybie i naj
bliższych podkurytybskich kolonjach, postanowi
łem zrobić parę nieco dalszych wycieczek w gfąb 
kraju. choćbyr utartym  szlakiem, aby zapoznać 
się bodaj pobieżnie z wnętrzem Parany'. Na po
czątek wbrałem kolonję polską Lucenę (dziś ^ta- 
yopolis). leżącą na południu prow\ Parana, blisko 
już dawnej granicy sąsiedniej prowincji Santa 
Catharina, poza rzeką Rio Negro i miastem te
goż nazwiska. Rzeka Rio Negro jest jedny’m z le
wych dopływów' rzeki Iguassu i dziś, po polubow- 
nem ostatecznem załatwieniu sporu granicznego 
między prowincjami Santa Catharina i Parana, 
stanowi ich lin ję graniczną. Lucena więc, leżąca o 
40 km. dalej ku południowi od rzeki i miasteczka 
Rio Negro, znalazła się na teryt. S. C athariny z 
wielką dla ciągłości polskich osiedli szkodą. Lecz

o tern później. Towarzysz mej podróży z Europy 
delegat tygodnika Ilustrowanego, p. Artur Gru
szecki również miał te same zamiary co do Lu- 
ceny i namawiał mnie do odbycia tej wycieczki 
w spoinie, tem więcej, że miałem ze sobą aparat fo
tograficzny.

W-»-«•!»<:wUismv wipe obaj z Kurytyby koleją 
yia stacja węzłowa berrmha, skąd odnoga kolei 
biegnie ku południowi przez miasteczko Lapa, 
pamiętne z czasów rewolucji 1892 r.. do miastecz
ka Rio Negro na rzece tegoż nazwiska. Cała ta 
droga wynosiła 162 km. Po południu coś o 5-ej 
stanęliśmy już na miejscu. Rio Negro było typo- 
wem małem miasteczkiem brazylijskiem. zabłą
ka mm w lasach, cichein podówczas i sennem. 
Lokomotywy i parostatki rzeczne opalano tu 
drzewem, stąd masa iskier, ciągle drażniących 
ócz.y przy wyglądaniu oknem wagonu. Brazy- 
Ijanie, nawet eleganccy, mieli zwyczaj, siedząc w 
wagonie, zadzierania nóg, zwłaszcza jeśli mieli 
nowe obuwie z napisem, jeszcze nie startym na
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m ożliwie najszersze w arstw y całego społeczeń
stwa- Żadna akcja państwowa, zm ierzająca ku 
udoskonalenia organizacji naszej em igracji nie 
da pomyślnych rezultatów', o ile nie będzie dość 
popularną, wr najszerszych warstwach uświado
mionych obywateli. A dowiedzm y się tu, w tein 
miejscu, że dochody Pa ństwa z racji ruchu em i
gracyjnego W' formie przesyłek pieniężnych od  
tych emigrantów do kraju są w yższe od rozcho
dów', jakie w związku z tym ruchem obciążają  
bilans płatniczy polski. Czyli, że bilans płatniczy  
em igracyjny jest dla Polski czynny. D ow iedzm y  
się również, że ten Polak, ten obywatel polski, 
który z bólem serca, często za marne pieniądze, 
ze stratą dla siebie, likwiduje sw oją biedną sche
dę w  kraju, osiedliwszy się na obczyźnie, potra
fi jednak zasilać sw?emi oszczędnościami krw7awo 
u obcych zdobytemi, kraj rodzinny i w ten spo
sób wzmaga tempo rozwoj u gospodarczego na
szej Macierzy. W szystko to się dzieje w dziedzi
nie materjalnej stosunków i zagadnień, a ileż to 
na drodze emigranta do kraju obcego jest bólów  
i cierpieli natury moralnej. Ileż to przeżyć i kon
fliktów psychicznych, tragedji i cierpień w yw o
łuje rozłąka rodzin emigrantów, poniewierka  
wśród obcych, tęsknota za rodzinną polską strze
chą... ?

W tym bilansie m aterjalnym  i moralnym na
szej emigracji, jak w idzimy więc, emigranci, to 
była dotąd strona dająca, m y zaś, kraj stary, b y
liśmy stroną biorącą. Dziś należy sobie uprzytom
nić, że, aby rodzinny stosunek M acierzy do em i
gracji był trw ały — i ta Macierz winna coś em i

gracji poświęcaćj. M inęlibyśm y się z prawdą, o 
ilebyśm y pow iedzieli, że w chw ili obecnej emi
gracja nic od Macierzy nie otrzym uje. Postarano 
się w miarę możności zasklepić em igracji te rany. 
które ona poniosła w ofierze na rzecz starej Oj
czyzny. Pomagahiy naszym  ośrodkom emigracyj
nym w organizowaniu sic tak w zakresie muter- 
jalnym , jak i moralnym. A w zakresie organiza
cji i opieki lladj now?ą em igracją, w m \vśl ustalo
nych planów, prowadzim y już od pewnego czasu 
zorganizowaną j akcję emigracyjną, świadomą 
sw ych celów  i zadań...

By rozpoznać cele i żądania oraz środki, ja- 
kiemi posługuje się  państwo wr przeprowadzeniu 
nakreślonej a kej i em igracyjnej, by wszczepić w 
społeczeństwo chociażby najbardziej kardynalne 
zasady tej akcjji i je j  jx)trzeb, by  pobudzić cale 
nasze społeczeństw o do czynnego udziału W7 spra
wach naszej em igracji i by zasiać w leni s jm jIc -  

czeństw ie m yśl jpolskiej em igracyjnej racji stanu 
— organizujeniy dzisiaj Tydzień Emigranta t. 
Polski. i

Przem awiając tutaj wr im ieniu Rządu Rzeczy
pospolitej, inanj niepłonną nadzieję, że szereg od
czytów . prelekćyj i ulotek, a głów nie żywe sł<»- 
w o, które najmócniej przemawia do rozumu i serc 
naszych, wszczepi w szystkim  obywatelom na 
obszarze całej (Rzeczypospolitej najlepsze zrozu
m ienie dla sprjaw, które nas dzisiaj tak serdecz
nie obchodzą, Ć)by ten Tydzień Emigranta z Pol
ski był zapoczątkowaniem  organizacji nowych 
sił, które pójdą na em igrację, sił, które stworzą 
mocną i zwartą organizację gospodarki i kultu

podeszwie: Paris. Wszyscy niemal byli uzbrojeni w 
noże i rewolwery, wiszące u pasa. Byli gadatliwi i 
chętni do rozmowy' z obcymi, nawet współtowa
rzyszami podróży, zresztą b. grzeczni... dopóki 
ktoś nie 'zrobi awantury. W itali się i żegnali ze 
znajomymi, klepiąc jeden drugiego po plecach. 
Z racji spóźnionej pory i w  poszukiwaniu koni na 
jutro zatrzyhialiśmy' się w7 Rio Negro na nocleg  
w jakiejś „wendzie ", jak tu często zbraku hoteli 
jest w' zwyczaju. Dopiero przy drugiem odwie
dzeniu Rio Negro, coś w rok później, poznałem się 
tutaj z doktorem Piechnikiem, łubianym i cenio
nym bardzo, jako lekarz, przez miejscową ludność. 
Na razie jednak nie spotkaliśmy, może przypad
kowo, ani jednego rodaka, w ięc sam- zw ie
dziliśm y nieco senne miasteczko. Przez rze
kę prowadził już bardzo przyzw oicie wt glądają- 
cy most kratowy-, częściowo jednak wiązania by
ły  drewniane. Zdaleka jednak w yglądał na że- 
D zny, niczem nasz warszawski most Kierbedzia.

Na drugi dzień rano w siedliśm y do ogromnej

budy frachtowej, na czterech szerokich kolach, 
krytej płótnem, niby z taboru cygańskiego naję
tej, zaprzężonej w7 pięć koni i jazda wr drogę. Ta
k ie wozy, b. mocne z racji złych, drug, służą do 
przewozu towarów. Droga na Lucenę prowadziła 
przez gęsty, zb ity  las, podówczas bardzo jeszcze 
mato naruszony ręką człow ieka, a więc dający 
pew ne pojęcie, jak wygląda puszcza brazylijska. 
Droga była t,; zw. polska wT gorszeni wy daniu, niż 
gdzieś na Polesiu, pełna ogrom nych dziur i wybo
jów , w które inasza bryka wpadała co chwila, *> 
pięć koni z trudem ją  w yciągało. Odległość z Rio 
Negro do Lucyny w ynosi około 40 km. Korzy stając 
z paru postojów, zagłębiałem  się nieco w ową 
„puszczę" co wcale łatwe dla nieprzywykłego 
nie jest, choc latami przedtem przebywałem w 
lasach karpackich. Każdy krok naprzód ciężki 
jest z racji nieprzebytego gąszczu trzcin (tacua- 
ra), zwisajądytch splątanych Ijan, obalonyrch pns 
drzew i t. pj Z drzew w ysokopiennych pospolito 
«ą pinjory (cranceria braMbensa), trafiały
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ty polskiej w ośrodkach już przez Polaków za- 
mics/katyćh. Oby dzięki temu Tygodniowi skry
stalizowała się myśl w polakiem społeczeństwie, 

,żc nie wolno nam marnować tych wysiłków, któ
re nasi bracia, luzem idący na obczyznę, ponieśli 
i tych wartości — dóbr m aterjalnych, które ciz 
ami bracia nasi krwawym  potem zdobyli, a k tó

re to wartości i  dobra, pozostawione bez pomocy 
naszej organizacyjnej, mogą rychło utracić swą 
wartość narodową i stopić się w tyglu obcych nam 
sił. Te m iljony Polaków, te retki, m iljony i mil- 
jardy majątków, które oni posiadają na obczyź
nie, wszystko to winno pozostać nadal polskiem i 
polskiej sprawie służyć. Lojalni wobec gospoda
rzy krajów, które zamieszkują, bracia nasi winni 
odczuć wyraźnie w dniu dzisiejszym, że my tu, 
ten kraj stary, o nich dbamy i że nietylko o nich 
myślimy, ale i coś dla nich zupełnie realnie chce
my zrobić. Dlatego też. poza koniecznością zrozu
mienia przez społeczeństwo w ramach niniejsze
go Tygodnia polskiej myśli em igracyjnej, ko* 
niecznem jest zapoczątkowanie już w dniu dzi
siejszym budowy jakiegoś pomnika. — przysługi, 
jaką społeczeństwo nasze w k ra ju  mieszkające, 
winno em igracji naszej stworzyć. Takim pomni
kiem przysługi, takim  dobrym uczynkiem naszym 
dla emigracji stać się ma Dom Wychodźczy w 
Warszawie.' Rząd zapoczątkował już  podobną 
akcję przez wybudowanie Domu Wychodźcy we 
Lwowie i przez zapoczątkowanie budowy wiel
kiego hotelu emigracyjnego w Gdyni. — obecnie 
rzeczą najbardziej wskazaną jest, aby i społe

czeństwo złożyło swą skromną ofiarę na rzecz bu
dowy Domu w stolicy i by można jbyło powie
dzieć, że jest to dobry uc/ynek całegp społeczeń
stwa dla emigracji.

Historja mówi, żc w swoim czasie potrafiliś
my cywilizować i organizować kraje, jeszcze nie- 
rozbudzone do życia społecznego, że potrafiliśmy 
i potrafimy ludzkości całej przysparzać nowych 
dóbr w dziedzinie materjalnej i duchowej. Hl- 
storja nasza i obcych narodów wskazjuje nam na 
to, że jednak powinniśmy znaleźć svfoje miejsce 
i na morzu i za morzem. Te miejscaj wywalczyć 
nam może emigrant polski. Dajm y nju tylko or
ganizację i należytą opiekę. Nie obawiajmy się 
odpływu z kraju wartościowych sił Narodu i 
uzdolnionych jednostek, starajmy się, j by byli oni 
heroldami Polski na terenach obcych, ia i  my wte
dy. dzięki nim wzrosnąć będziemy mpgli. Wiedz
my. żc dziś emigrant, to nie żywy upiist krwi Na
rodu. — to posiew tej krwi na nowym] gruncie ku 
pożytkowi wychodźcy i naszemu. Podtrzymajmy 
tylko organizację opieki nad wychodźcą ku do
bru jego i państwa. j

Polski organizm państwowy, polski duch pio
nierski i geniusz polskiej myśli twórczej, nie mo
gą zasklepiać się w ciasnych ramach własnego 
dziedzińca. Idźmy za wrskazaniami swego Wodza, 

Piłsudskiego, zmierzaiącemi kn:odbudowie 
po&iadauego w wiekach złotych naszej liistorji 
mocarstwowego stanowiska Polski. Pamiętajmy, 
że w dziele tem emigracja może odegrać zaszczyt
ną rolę.

też potężne, grube ..imbuyo” i inne. Czwrorono- 
gów dzikich w pobliżu drogi nie było jakoś wi- 
dać, za to dużo ptactwa, kilkakrotnie też zaob
serwowałem żmije, z których parę poprostu wy
grzewało się przy naszej, mało uczęszczanej dro
dze. Nasz furman, z którym  porozumiewaliśmy się 
głównie na migi- z rac ji naszej słabej jeszcze bra- 
zylijszczyzny, zabił jedną z nich, uderzywszy ją w 
głowę końcem ‘biczyska. Zobaczyłem więc po raz 
pierwszy, jak  się to  robi. Później niejednokrotnie 
sani czyniłem to samo, a nieraz widywałem po ko- 
lonjach, jak  nawet dzieci, zwłaszcza brazyljan, zo
baczywszy żmiję, krzycząc do ojca: „papai! pa
pai! cobra, cobra! (tatusiu, tatusiu! żmija, żmija!), 
nie czekając na jego interwencję, same atakowa
ły żmiję z prętem w ręku, bijąc ją po łbie. Ale 
to zabawa niebezpieczna, o ile ktoś nie jest do
brze obuty, co zresztą niezawsze wystarcza. O  t. 
zw, „zastrzyk", czyli antidotum na ukąszenie pod
ówczas w głębi Parany było dość trudno.

Po przebyciu owych 40 km. drogi, nie spot-

kawszy na niej prawie nikogo, ujrzeliśmy pierw’- 
sze domki naszych kolnistów i dojechaliśmy 
wreszcie do zaczątków miasteczka. Był tam już 
kościół, pleban ja, szkoła, zresztą niezupełnie 
wykończone. Proboszczem był tylko co przyby
ły ksiądz W yszyński, który bardzo gościnnie 
zaopiekował się nami. Atmosfera nagle zrobiła 
się polska, coraz więcej rodaków nas otaczało. 
Odwiedziliśmy też porządny już sklep — vendę 
niejakiego p. Węgrzynowskiego, który dużo nam 
opowiadał o swoich i cudzych przeżyciach z ra
cji niedawnej rewolucji. Poznaliśmy tam także 
pewnego starego sybiraka - powstańca i młode- 
go nauczyciela, których nazwisk już nie pamię
tam. Naogói w' kolonji mogło być już kilkaset 
rodzin, pochodzących przeważnie z zaboru rosyjs
kiego. Na obfitych libacjach, pogawędkach i 
krótkich spacerach i odwiedzinach zeszedł nam 
cały wieczór i dzień następny. Gospodarka rołna 
nie różni się w zasadzie tutaj od tej, jaką widzia
łem pod Kurytybą, ale jest jeszcze w stadjun*
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Następnie zabrał głos I-szy vice-prezes Komi
tetu Tygodnia, Dyrektor Urzędu Emigracyjnego 
p. Bolesław Nakoniecznikoff, który powiedział co 
następuje:
PRZEMÓWIENIE DYREKTORA URZĘDU EMI

GRACYJNEGO NAKONIECZNIKOFFA.
W ostatnich czasach daje się zauważyć silny 

wzrost zainteresowali problemem emigracyjnym 
wśród polskiego społeczeństwa. Zainteresowania te 
mają swój wyraz w coraz to liczniejszych artyku
łach i wzmiankach w prasie, odbijają się w litera
turze 'współczesnej i wdzierają się na forum publi
czne. Jest to skutek nietylko zrozumiałego senty
mentu do bliskich, którzy rozproszeni są na całym 
świecie, lecz również wskutek wzrastających, a rze
czywistych stosunków kulturalnych i ekonomicz
nych z naszą emigracją. Z drugiej strony jest to 
skutek potęgującej się tęsknoty emigracji już osia
dłej do starego Kraju, okrzepłego <w niezależnym 
państwowym bycie, oraz jest to dowód ważności 
i żywotności zagadnienia emigracji w Polsce.

Zarówno Urząd Emigracyjny, jako czynnik rzą
dowy, jak  i czynniki społeczne z Polskiem Towa
rzystwem Emigracyj nem na czele, przepojone są 
troską o przekształcenie tak  tych nastrojów jak i 
samych faktów w ruch świadomie twórczy.

Pierwszą potrzebą jest tu uświadomienie całego 
społeczeństwa we wszystkich jego warstwach o po
wadze i ważności zjawisk emigracyjnych, które z 
natury rzeczy są bardziej oddalone od świadomości, 
publicznej niż inne problemy życia codziennego.

Ze zrozumienia te j okoliczności powstała ini

cjatywa urządzenia rok rocznie Tygodnia Emigran
ta. jako tygodnia, który ma za zadanie przez słowo 
drukowane i żywe uprzytamniać wagę zjawisk, o 
których mówimy. Inicjatywa ta zrodziła sic w 
światłymi umyśle ś. p. Zofji Dąbskiej — niestety* 
przedwczesna jej śmierć przed paru laty uniemożli
wiła zrealizowanie zamiaru. Dopiero w roku bieżą
cym myśl ta została podjęta na nowo przez Polskie 
Towarzystwo Emigracyjne i dzień dzisiejszy jest 
pierwszym dniem ..Tygodnia Emigranta4*.

Obok Polskiego Towarzystwa E m igracyjnego  
stanęły- inne towarzystwa społeczne, a więc N auko
wy- Instytut Emigracyjny, i Kolonjalny, Związek 
Pionierów Kolon jalnych. Opieka Polska nad Roda
kami na Obczyźnie. Tow. Tm. Mickiewicza. Tow. 
Im. Okołowicza. oraz liczne inne i współ nenii siłami 
stworzony został Komitet Główny Tygodnia Emi
granta Polaka44.

Pan Prezydent Rzeczy pospolitej Polskiej Igna
cy Mościcki oraz Pierwszy Marszałek Polski Józef 
Piłsudski wzięli pod swój wysoki protektorat ..Ty
dzień Emigranta Polaka44.

Na czele Komitetu Głównego stanął nestor emi
gracji polskiej Pan Marszałek Senatu Dr. Juljusz 
Szymański, a we wszystkich miastach wojewódz
kich, we wszystkich powiatach i gminach powstały 
Komitety wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dziś 
jak  Polska długa i szeroka niema miasteczka Rze
czypospolitej, gdzieby nie święcono święta emi
granta. Broszury propagandowe, ulotki, afisze, pla
katy, przemówienia, odczyty, specjalne numery 
wydawnictw perjodycznych uświadamiają szero-r

bardzo pierwotnem: pługów niema wcale, wszę
dzie tlejące jeszcze lub tylko co wypalone porę- 
by leśne, pólka kukurydzy, zresztą wszędzie zło
ty bór zbóż.

Następnego dnia, zrobiłem sporo zdjęć fotogra
ficznych, podziękowałem mu za gościnność i 
zapuściłem się konno nieco dalej w okolice ko- 
lonji, ucząc się po drodze tu i ówdzie po raz pier
wszy w życiu pod okiem doświadczonego kolo
nisty - przewodnika ciąć, ścieżkę, czyli „pieadę44 
w gęstwinie leśnej. Operację tę wykonuje się z 
pomocą długiego noża z lekko zakrzywioną rącz
ką, bez którego w brazylijskich lasach i stepach 
żaden szanujący się obywatel z domu się nie ru 
sza. Kołonja Lucena założoną została w f890 ro- 
ku. Tutaj również poraź pierwszy poznałem 
zbłiska leśnych brazyljan, t. zw. „caboclos44, t. j. 
mieszańców krwi murzyńskiej lub indyjskiej z 
białą, a niekiedy i wszystkich trzech razem. Ten 
typ ludzi „półcywilizowanych44, zwykle bied
nych o solidnie obdartych, spełnia jednak dość

pożyteczną funkcję: jest to pierwsza awangarda 
cywilizacji w pochodzie w lasy. Caboclo żyje 
głównie z polowania, którego udziela mu las, sa
dzi czasem w pobliżu swej prymitywnej siedzi
by trochę kukurydzy, lo d u je  nieco bydła, koni, 
nierogacizny; wszystko to pasie się na swobodzie 
w lesie. Sadyby ich są bardzo prymity wne, zwy
kłe budy, najczęściej z 
gałęzi budowane, zwy«k 
skiem pośrodku. CabocI

dartych klinami desek i 
e bez gwoździ, z ogni- 

lubi swobodę. las trak
•  •  i

tuje jako wspólną własność, pod naciskiem sta 
łej ,osiadfej ludności, czyli europejskich kolom 
stów - rolników cofa się dalej w łasy, przyczem 
jednak pozostaje po njm nieco prymitywnych 
dróg, a jego znajomość! okolicy jako  przewodni
ka robi go niezastąpionym. Każdy z nich prócz 
noża ma lepszy lub gorszy rewolwer bębenkowy 
lub pistolety pistonowe, często dwururne. 2 14 
prym itywną bronią poluje, walczy nawet z dra
pieżnikami, jak jaguar Ilub puma.

(d. c. n.).
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kie 'warstwy. I gdyby efekt rzeczywisty ..Tygodnia 
Emigranta' polegał tylko na zainteresowaniu spo
łeczeństwa samym problemem, cel „Tygodnia Emi
granta* zostałby już osiągnięty. Lecz nagląca aktu
alna potrzeba postawiła na miejscu naczelnem obok 
propagandy cel konkretny jakim  jest „Dom W y- 
choditma Polskiego84 ro Warszawie. Dom ten byłby 
godnym uzupełnieniem wysiłków ponoszonych 
przez Rząd dla wybudowania wielkiego obozu emi
gracyjnego w Gdyni i d la wykończenia Domu Emi
gracyjnego we Lwowie. Dom ten byłby nietylko 
realną manifestacją troski i pamięci o tych, którzy 
pracują dla starego k ra ju  poza granicami Rzeczy
pospolitej, o tych, którzy w pogoni za chlebem opu
szczają Jej progi, lecz byłby pierwszym na większą 
miarę zakrojonym realnym czynem ze strony same
go społeczeóswa w dziele rozbudowy racjonalnej 
organizacji opieki nad emigrantem. W „Domu44 
tym znajdzie pomieszczenie wielki hotel dla emi
grantów, znalazłyby swoje lokale agentury Konsula
tów państw imigracyjnych, biura, agentury Syndy
katu Emigracyjnego i linij okrętowych, znalazłby 
hotel dla reemigrantów, znalazłyby obok instytucyj 
naukowych i opiekuńczych swoje miejsce urządze
nia charytatywne w rodzaju — ambulatorjum, szpi
talika, kantyn, żłobków, przytuliska i tym podobne 
Obecnie istnieją już realne podstawy do przeprowa
dzenia w czyn myśli „Domu Wychodźtwa Polskie
go44 w postaci 170.000 zł. zebranych bądź zadekla
rowanych na rzecz Komitetu „Tygodnia Emigran
t a 4 oraz w postaci placu ofiarowanego przez Mia
sto na ten cel Polskiemu Towarzystwu Emigracyj
nemu o powierzchni przeszło 11.000 metrów (11.485).

Są to dopiero początki. Na wybudowanie pier
wszego pawilonu porzebny jest fundusz prawie mil- 
jona złotych. Zadaniem więc „Tygodnia Emigranta 
jest zebrać ten mil jon... Jak już wspomniałem za
sadniczym jednak celem „Tygodnia Emigranta jest 
przedewszystkiem propaganda idei łączności wy
chodźtwa ze starym krajem, ważności emigracji, ja 
ko odpływu 250.000 ludzi rocznie, konieczności zor
ganizowania tego odpływu w ruch świadomie twór
czy. Zorganizowanie to w dalszej perspektywie ma 
na celu po pierwsze: koncentrację wychodźtwa, po 
drugie: wyszukania terenów, w których nie zagu
biłyby się nasze wartości narodowe i kulturalne, oraz 
po trzecie — skoordynowanie prac organizacyjnych 
na wychodźtwie przez pracę czynników społecz
nych, gospodarczych i państwowych. Dotychczas 
utarła się w społeczeństwie opinja, że instytucją, któ 
ra załatwiać winna sprawy emigracyjne i opieko
wać się emigracją jest Urząd Emigracyjny.

Oczywiście fachowym, oficjalnym, normują
cym pod względem prawnym sprawy emigracji 
czynnikiem jest ten Urząd, który mam tu  zaszczyt

obok Komitetu Głównego „Tygodnia Emigranta44 
reprezentować. Oczywiście winien on normować 
ruch emigracyjny w e wszystkich jego przejawach, 
a więc: informowanie emigranta przed wyjazdem, 
wyrobienie mu paszportu emigracyjnego, załatwie
nie wszelkich formalności, organizacja transportów 
i opieka w drodze, ochrona na miejscu pracy. Ten 
czynnik oficjalny nie może jednak z samego chara
kteru swego roztoczyć należytej indywidualnej i 
bezpośredniej opieki nad emigrantem i jego rodzi
ną. Ta dziedzina należy do organizacji społecznych. 
Urząd Emigracyjny nadaje więc jedynie normy ru
chowi emigracyjnemu, ustala wytyczne dla planów  
emigracyjnych na szereg lat. Wiemy, że emigracja 
nasza płynie dwoma zasadniczemi korytami: jed- 
nem do krajów europejskich — to emigracja robot
nicza i emigracja sezonowa, drugiem do krajów za
morskich — to emigracja głównie osadnicza. Już w 
•organizacji tej emigracji robotniczej, tak zwanej 
kontynentalnej, musi -być powołany szereg czynni
ków niemiestzczących się w  ramach organizacji pań 
stwowych władz emigracyjnych. Czynnikami teani 
są organizacje społeczne, które zajmują się opiekę 
nad wyjeżdżającym emigrantem i nad jego rodziną, 
tak w kraju, jak i w poszczególnych ośrodkach pol
skich na obczyźnie.

Jeżeli zaś przyjrzymy się bliżej ruchowi emi
gracyjnemu zamorskiemu, to widzimy, że skompli
kowany ten ruch wymaga ogromnej specyfikacji 
w organizacji i w  opiece. Emigrant osadnik, wyjeż
dżając z rodziną z kraju, likwiduje częstokroć swoją 
ojcowiznę i sprzedaję swą zagrodę, często za liche 
pieniądze, aby tylko uzyskać środki na przejazd za 
morze. Eipigrant ten ma poznać nowe i nieznane 
zupełnie mu warunki gospodarcze za oceanem. 
Dla nauczania, poinformowania i  pomocy we 
wszystkich tych sprawach nie wystarcza już aparat 
państwowy. '

Więc w zrozumieniu konieczności technicznych 
i oiganizacyjnych Urząd Emigracyjny zainspiro
wał powstanie szeregu instytucji fachowych. Dla 
celów więc rzetelnego informowania emigrantów o 
warunkach i konjunkturach emigracyjnych powo
łaliśm y Syndykat Emigracyjny. Instytucja ta ma 
za zadanie pozałem pomoc w likwidacji majątków  
wyjeżdżających emigrantów. Instytucja ta przez 
zorganizowanie około stu oddziałów i agentur na te
renie Rzeczypospolitej obejmie również sprzedaż 
kart okrętowych, a w ten sposób zostanie wyelimi
nowany ów czynnik, aspołeczny grasantów na na
iwności emigrantów — grasantów, którzy dotych
czas w niegodny sposób czerpali nadmierne zyski 
z pokątnego namawiania i nielegalnego werbunku.

1 D la zorganizowania zaś fachowej opieki, nad 
emigrantem, oraz w  celu przeprowadzania akcji o-
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sadniczej na 'terenach obcych, powstało kilka fa- nil państwowych i społecznych instytucyj cm igra - 
chowych, odpowiedzialnych instytucyj ikolonizacyj- cyjnych.
nych, przy cłu żeni współudziale i pomocy ze strony Niechże więc również .,1} dzień Emigracyjny
Urzędu Emigracyjnego. Wreszcie cełeni metod yez- będzie drugim ważkim przyczynkiem  po zjeździ; 
nego poznania zagadnień emigracyjnych i celem polaków z zagranicy do zamierzeń tych wykonania, 
bliższego zainteresowania społeczeństwa w sposób a dzięki naszej pracy może zdołamy zorganizować 
naukowy i źródłowy, pracuje Naukowy Instytut rufch wychodźczy w ten sposób, że będzie się odby- 
Emigracyjny i Kolonjałny, którego szereg poważ- wał z pożytkiem i dla emigranta i dla jego kiajn 
nych prac stanowi już obecnie pokaźny dorobek. macierzystego.

Zachodzi teraz pytanie, skąd brać fundusze na INNE PRZEMÓWIENIA,
tak szeroko zakrojone prace. Z wielkim trudem, je- /  ramienia Polskiego Tow. Emigracyjnego przę
śli wziąć pod uwagę nasze możliwości finansowe, mawiał kpt. Al. Eularski, który w przemówieniu
skańb państwa, wydziela na opiekę nad emigrantem swojem przedewszystkiem podkreślał, że Polska nie 
co roku pewne sumy. Trochę pieniędzy na akcję poyjvoli b y  2~>0.0Q0 lu dzi emigrujących rocznie z  
charytatywną daje społeczeństwo. Zamierzenia je- Polski ginelo dla Kraju bezpow rotn ie  f tutko wity
dna!k nasze osadnicze wymagają wielkich nakła- tekst przemówienia kpt. Fularskiego podamy w na-
dów, jeśli rzeczywiście akcja ta ma dać odpowied- stępnym numerze naszego pisma), 
nie rezultaty. Dla racjonalnego więc organizowania Pani Jahołkowska stwierdziła, że Polska w o k u 
tej dziedziny naszego życia społecznego winniśmy Vic ,mK*zvstości emigracyjnych nie powinna n łf.o- 
powołać bank emigracyjny, który nawet kosztem minąć o szczytnej roli polskiej kobiety—om k i om ki. 
największych ofiar ze strony państwa i spoleezeń- iam  na obczyźnie stała się obok męża i hi na
siwa winien jaknajszybciej powstać. Bank ten to |)ifmici.bą ducha polskiego. Dzięki kobiecic-em i- 
najpotirzebniejsza instytucja dla koncentrowania »iaRtce. polskie ośrodki emigracyjne płoną do dziś  
wszystkich przekazów, wszystkich wkładów i o- dnia gorącem uczuciem dla starego kraju* 
szczędnosci emigrantów, a z drugiej strony, to naj- W im ien iu  p M,o n ji w Stanach Zjednoczona c l, 
potrzebniejsze zrodło, skąd czerpać należałoby kre- i> ,om aw iał dopiei •o co przybyły z Ameryki Pól na* 
d yly  na pracę polatow  zagranicą. onej Reł, f,u.kaszfciewi<.,. „  wyirwałej ,m.-

Oto w głównych zarysach ten nasz aparat pań- cy  na obcych terenach zarówno inteligenta jak »o- 
stwowej i  społecznej pracy nad emigtracją. Nie jest botnika i  chłopa polskiego. Mówił o zorganizmvn- 
on jeszcze dostatecznie skonsolidowany. Wiele trze- nym ruchu oświatowym polskim, 
ba pracy w jego organizację włożyć. Fundamenty W drugiej części Akademji — części kom-erio-
jednak tego gmachu pracy są położone, plany o- wej wzięb udział Pani Wanda Poraj-Wcnnińska. 
pracowane i ikwestją czasu tylko będzie całkowite Mar ja Bałccrkiewiczówna. Prof. Kochański. Prof,
zrealizowanie nakreślonych zamierzeń. flrsteiit, Prof. Lefdd i Prof. Lewicki.

Rzeczą „Tygodnia Emigranta** iest bliższe za- Artyści byli owacyjnie oklaskiwani i oir/ymali
poznanie społeczeństwa z poszczególnemi zadania- w icie kwiatów.

Szlakiem Wychodźców.
Oto rzucamy, zgarbione, kryte słomą chaty, '  ̂ nilv 'uozouą dolę chłopską, jako ten szmat zie- 

przytulone wedle piaszczystej polskiej drogi... 1U1‘ htóry krw aw y upada pot...
Nad niemi lip zieloność i zapach wiosenny roz- I o wiozą nas w obce krnjc!.. O Jezu! <’io /  *
kwitniętych sadów i miodne brzęczenie pszczół -K*auim y tyli chłopski dobytek, dw ie morgi pia
w lipcowe południe.,. * (*hudą krow inę w  oborze i kundla przy jacie-

hi >e, dc:czi>ego na łańcir-hii... ł kartoflany przed
Rzucamy ziemie matkę rodzoną, ziem ię czar- nówek i  białe trumienki z sosnowych bici wi<n 

ną, urodzajną pszeniczną i piaszczyste smugi zbite... Pożegnam y szlochającym  babskim zawo 
chłopskiego poletka. I krzyżyki omszałe na s ta -  dzeniem polną drożynę, na której C h rystu sow a  
rym wiejskim cmentarzu, pochylone nad zapa- Męka... Ostatni raz pociągnie osowiała szkapa f>‘* 
dłemi w  ziemię grobami. Rzucamy złociste blaski piaszczystej drodze furkę... Rozedrą się na ja- 
domeczue i  mgły poranne, kłębiące się tumanem błoni wróbliska i zakraczą na topolach wrony-ża- 
ponad lakami i rzeką. I cichy, szum iący las... łobuice. W ydzwoni na odw ieczerz A nioł Paiuskt 
I m iłow anie serdeczne, twardego chłopskiego kościelny dzwon...
serca, które jeno z życiem  zabrać można. I twar- Rzucamy dolę miast, czarny mrok izb  ro b o tn i-



Nr 23 W Y C H O D Ź C A 1 1

czycli, i d ług ie  dni bez p raey . I nędzę, k tó ra  k ą 
sa. ja k  w ściekły  pies... I sm utne niebo, dym am i 
fi;b-rożnych w ysokich, zasnute kominów...

Za turkoczą, jednostajn ie, m iarowo, raz za 
razem koła wagonów. O garną nas obcy wokoło 
ludzie, otoczy obca wokoło mowa... Powiozą nas 
olbrzym y - okręty... Rozleje się wokoło Oce
an, niezm ierzony., nad  k tó rym  w ielka, słoneczna, 
gorejąca ku la . P rzem k n ą złociste la ta jące  ryby... 
I żałośnie 'zapłaczą biało-skrzydłe mewy... Gdzieś 
w głębi pod  pokładem  zew rze się chłopska g ro
mada.. Z atłuką  p rzerażone serca  i zapłaczą tę 
sknotą p roste  zw yk łe  dusze... polskiego czło
wieka...

I rozpocznie się k rw aw y  trud .. P ó jdziem \ 
pod K rzyż Południa, <w odm ęt dziew iczej b razy 
lijskiej puszczy. Zw alą się z trzask iem  pod stalo- 
wemi ciosam i s iek ier leśne olbrzym y... O gnisty  
płomień s traw i co m arn ie jsze  poszycie puszczy... 
A na pogorzelisku  w y ro sn ą  zielone rozłogi pól.— 
Na obcej ziem i rodzone p o b u d u jem y  chaty . — 
A po la tach  m ęki serdecznej, w alk i odw iecznej 
prostego człow ieka z borem  w spom nim y o pozo
staw ionej poza m orzam i O jcowiźnie. I w yrośnie 
w nas w ielka tęskno ta  i w ielk ie  um iłow anie 
tam tej sza re j doli.

Rozproszym y się po gościńcach św iata... P rzez 
argen tyńsk i step, p rzez n iebotyczne A ndy  p rze 
rzucim y stalow e n ici żelaznych  kolei... W  cieniu  
olbrzym ich, p o n ad  chm uram i zda się zaw ieszo
nych d rapaczów  chm ur, rozpoczniem y w zorem  
Jankesów , gorączkow ą pogoń za dolarem ... P obu
dujem y ferm y n a  n iezm ierzonych stepach K ana
dy... W edrzem y się w  m roczne g łębie kopalni, by 
z łona ziem i czarne w ydobyw ać d jam en ty . Po
płyniem y wpogoni za szaloną przygodą tułacza- 
żeglarza po  dalekich, gorących wodach... W łosko
cie g igan tycznych  fab ry k , w śród tę tn a  gorączko
wego rozpędzonych tran sm isy j i huczących m io

tów, w ypow iem y swoje w łasne polskie słowa tę
sknoty...

Jak  w ielka, mocna i potężna jesteś  Ojczyzno- 
m atko nasza!... K arm iłaś nas czarnym  często chle- 
hem niedoli i sm agałaś ostrym i razam i nędzy. 
Rozrzucałaś r?.j łuk:v::ów grom adę po drogach 
dalekich, m iędzy obcych. Nie dałaś nam zaznać 
szczęścia i radości ludzi sy tych . Nie nauczyłaś na
w et w ielu z nas m iłow ać siebie.

A m y dziś : ccc v. % ciągam y ku tobie w m iło
w aniu i tęsknocie... A m y dziś na każdy zew tw ój 
odpow iadam y m ocnym  akordeiu  rozm odlonych 
serc. A m y dziś ze łzam i radości i szczęścia w itam y 
znak tw ój, banderę, pow iew ającą n a  w szystkich 
m orzach św iata, sym bol mboca rst wo w e j Polski.

W bijam y gran iczne słupy tw oje wszędzie tam 
gdzie posiał ra s  los... /. iia.cz yinS tw oją n?*°dzę 
graniczną, O jczyzno, wysiłkiem  naszych mięśni, 
uderzeniam i m łotów i kilofów, szlakiem  naszych 
pługów.

Przynieśliśm y cię w głębokiej skrytości, zgnę
bionych niedolą prostych serc zw ykłego człowie
ka. Słyszeliśm y Cię w • zumie fal m iotających 
okrętem, w łoskocie w ichru, rwącego z korzenia
mi olbrzym y leśne, w  p iekle m iast Nowego Świa
ta. Byłaś 7, nam i w  m rocznych kory tarzach  ko
palni, gdzie się dokonyw a codzienny trud  górnika, 
i na szczytach w yniosłych gór... Zam ykałaś nam 
oczy. k iedyśm y po dn iu  pracow itego żywota, u- 
m ierali z m yślą o Tobie, jedyna!

Na obcej ziemi, m iędzy obcemi w zrasta n a j
młodsze nasze pokolenie, krew  z krw i Twojej i 
kość z kolei Tw ojej, O jczyzno! N a obcej ziemi, pod 
obcem niebem  sto ją  dom y nasze. W obcą ziemię 
zapadną się m ogiły nasze Ale ńa w ieki pozosta
nie nam pam ięć o I obie i m ihnyanie jedyne, ser
deczne, ziemio ojców, m atko nasza święta!!!

i St. Knauff .

Co słychać
RYNEK PRACY.

Stan ry n k u  p racy  w  I k w arta le  r. b. by ł n ie
pom yślny, ja k  zw ykle w tym  czasie roku, p rzed 
staw iał się jed n ak że  nieco lep iej, an iżeli o tym  
sam ym  czasie w  r. 1929.

K anadyjski D ep artam en t P ra cy  w  O ttaw ie  
podaje w skaźnik  liczbow y za tru d n ien ia  jak o  111 
styczniu i 112 w  lu tym  r. b. (100 w  r. 1926), pod
czas gdy  w  styczn iu  1929 r. notow ano 109; w  s ty 
czniu 1928 r. 101, zaś w  sie rp n iu  1929 r. — 128.

W skaźnik  za tru d n ien ia  w edług  d z ia łu  prze-

w Kanadzie.
m ysłu (100 w r. 1926) przedstaw ia się w m-cu lu 
tym  poszczególnych lat ja k  następu je :

1928 1929 1930

F ab ry k i 102.3 ! 112.8 110.2
W yrąb  lasów' 169.5 178.3 209.8
G órnictw o 113.2 i

j
117.8 123.0

K om unikacja i

*

(telegr., telef.) 100.9 110.9 120.7
T ransport 98.8 101.6 98.2

P rzem ysł budow lany 75.6 79.5
i

88.0
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1928 1929 1930
Służba w hotelach

i restaur. 105.8 117.3 125.2
Handel 110.0 119.7 124.6

Z powyższego wynika, że obniżenie ilości za
trudnionych w okresie sprawozdawczym nie by 
to objawem niezwykłym, lecz szło po linji stałe 
powtarzającej się o tym czasie roku fluktuacji.

W przemyśle fabrycznym notowano stan nor
malny o tej porze roku, Produkcja górnicza była 
więcej, aniżeli normaliia. Przemysł budowlany 
był naogół mało ożywiony, chociaż w kilku mia
stach budowano więcej aniżeli zwykle o tej po 
rze roku.

WARUNKI PŁACY.
W miesiącu lutym zarówno w prowincji On

tario, jak  i w  Quebec, notowano już zapotrzebo
wania na robotników rolnych, które z łatwością 
zaspokojono, rekrutu jąc w tym celu robotników' 
pozbawionych w tyrm okresie czasu pracy w la
sach.

Według danych urzędowych, minimum za
robku na godzinę w okresie 3 pierwszych miesię
cy- b. r. przedstawia się jak następuje

Robotnicy od 35 do 55 centów'.
Cieśle od 45 do 1 doi.
Murarze od 1.00 do 1.45.
Kowale od 50 do 60 centów
Malarze od 75 do 90 centów.
Elektrotechnicy- od 80 do 1.10.
Tynkarze od 1.00 do 1.45.
Robotnik rolny otrzym uje przeciętnie przy 

całorocznej umowie *od 25 do 30 doi. miesięcznie, 
oprócz utrzyrmania. W braku natomiast umowy 
całorocznej, robotnik rolny niejednokrotnie w 
miesiącach zimowych godzi się pracować za 
utrzymanie i 5 do 10 dolarów miesięcznie, a na
wet w wielu wypadkach i za samo tylko utrzy
manie.

KLĘSKA URODZAJU.
Wobec faktu, że więcej aniżeli połowa zbio

ru  pszenicy z roku ubiegłego nie została dotych
czas sprzedana i leży w elewatorach, oczekując 
Iepszy-ch cen, możliwe jest, że zasiewy tegoroczne 
będą mniejsze niż w roku ubiegłym.

Nieurodzaj w' Kanadzie w roku ubiegłym nie 
odbiłby się tak dotkliwie na producencie kana
dyjskim, gdyby nie był zbiegł się z obfitym uro
dzajem w Europie. Przy- takim jednakże zbiegu 
okoliczności ceny na pszenicę kanadyjską spadły 
tak znacznie, że kanadyjskie syndykaty pszenicz
ne postanowiły przeczekać okres niskich cen. We
dług obliczenia Evans Statistical Service w Win- 
nipegu, Kanada posiada dotychczas na eksport 
06.520.000 buszli pszenicy. Dotychczas ceny na 
majow7ą dostawę pszenicy spadały stale od po

czątku roku bieżącego. W dniu 2 stycznia r.b. no
towano na g iełdzie zbożowej w W innipegu doi 
1,47 za buszel, w dn. 1 lutego — doi. 1.29, w dniu 
I marca — doi 1.15, w dniu 12 marca — 98 centów, 
poczem w' dn. 1 kw ietnia cena podniosła się do 
doi. 1.10 za buszel.

Jednocześnie jednakże należy przyjąć pod 
uwagę, że ceny na giełdzie zbożowej w Chicago 
b y ły  w tym  czasie znacznie niższe od cen w Win- 
nipegu i dopiero w dn. 1 marca dosięgły i prze
w yższy ły  o trzy" ósm e centa na buszlu ceny noto
w ane w  W innipegu D zięki temu pszenica kana
dyjska może obecnie liczyć na w iększy popyt, 
zwłaszcza wobec uznanego w handlu zbożowym  
faktu, że zawiera Większą ilość proteiny od psze
nicy am erykańskiej;

Warunki dla urodzaju na rok bieżący zdają 
się być naogół pomyślne. Opady w Zachodniej 
Kanadzie b y ły  od września r. ub. w ięcej aniżeli 
normalne, chociaż b y ły  to przeważnie opady 
śnieżne, jednakże grunt jest dostatecznie nasyco
ny. Rolnicy n a o g ó ł  optym istycznie spoglądają w 
przyszłość,* nie oczekując, by niezwykły w roku 
ubiegłym  nieurodzaj mógł się powtórzyć w roku 
bieżącym .

KRACH GIEŁDOWY ROBI SWOJE.
Poza nieurodzajem  w roku ubiegłym , wywie

rają jeszcze niepom yślny wpły w  na konjuiktw ę  
gospodarczą Kanandy doty chczas odczuwane w 
Kanadzie skutki nowojorskiego krachu giełdowe
go z jesien i r. ub.

O bydwa te czynniki obniżyły  w  znacznym  
stopniu zdolność nalbywrczą szerokich mas ludno
ści, przyczem należy w ziąć pod uwagę, że ofiara
mi krachu giełdow ego padli przedstawiciele 
wszystkich sfer i zawodów, spekulujący na gieł
dzie w niesłychanych dotychczas rozmiarach. Ob
niżyło to w szczególności popyt na artykuły’ zbyt
ku, jak  automobile^ cenniejsze tkaniny i t. p. Po- 
wstała w ten sposób nadprodukcja zaostrzyła 
konkurencję i w płynęła na nieprzewidywane ob
niżenie cen w ielu artykułów'.

7. oświadczeń poszczególnych rządów prowiii 
cjonalnych, podanych do wiadomości przez Mi
nistra Pracy rządu! federalnego wynika, że kon- 
junktura gospodarcza na rok bieżący przedstawia 
się naogół pomyrśliiie. Na szczególniejsze wyróż
nienie zasługuje zaipowiedź zapewnionego rozwo
ju  przem ysłu stalow ego i kopalń metalowych pro 
w incji Nova Scotia*

Na w schodzie m ożna się z pewnością spo 
dziewać w  roku bieżącym  dużego rozwoju si 
wodnych w  prow incji Ontario na Niagarze i *' 
pigon, jak  również w  prowincji Q uebec na rze
kach Gatineau, Liejvre, St. Lawrence i Saguenay*
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Z P R A S Y  K R A J O W E J
RUNIĘCIE SCHRONISKA DLA EMIGRANTÓW

W GENUI.

„Ekspress Poranny“ donosi:
„Dnia 2 czerwca zawalił się w Genui położo- 

ny w porcie w pobliżu głównego dworca kolejo
wego 5-piętrowy gmach, w którym  się mieści 
schronisko dla emigrantów, udających się włos- 
kiemi linjam i okrętowemi do Południowej Ame
ryki i Palestyny.

Dokładna liczba zabitych w tej katastrofie 
emigrantów nie została jeszcze ustalona. Do rana 
wydobyto około 50 lżej i ciężej rannych, około 40 
osób znajdw ał się jeszcze pod gruzami. Ofiarami 
katastrofy są przeważnie emigranci polscy, arab
scy, ormiańscy i syryjscy.

Przebieg katastrofy był następujący: Gdy
wieczorem część emigrantów udała się na spoczy
nek do sali położonej na trzeciem piętrze, zapadł 
się nagle sufit, grzebiąc śpiących. Zaalarmowani 
głuchemi odgłosami inni emigranci rzucili się do 
panicznej ucieczki, wybiegając napół ubrani na 
ulicę.

Na miejscu katastrofy zjawiła się niebawem 
straż pożarna, milicja portowa, policja i m ary
narze; Natychmiast podjęto akcję ratunkową. W 
chwili, gdy usiłowano podeprzeć zarysowujące 
się sufity przyległych ścian, rozstąpiły się boczne 
ściany schroniska i cały olbrzymi ginach, rozsy
pał się w gruzy aż do fundamentów. Nim świad
kowie te j okropnej katastrofy ochłonęli z wraże
nia, gęsta chmura kurzu doszczętnie zakryła przed 
ich oczyma straszne widowisko.

Napróżno usiłowano reflektorami przebić 
nieprzejrzaną zasłonę i podjąć dalszą akcję. Do
piero po dłuższej chwili pyt opadł i można było 
przystąpić do dalszego ratunku. Ostatecznie uda
ło się zebrać około 50 rannych i dwu zabitych.

Komendant genueńskiej straży ogniowej ini. 
Rolando i 3 innych osób. odniośło w czasie akcji 
ratunkowej ciężkie rany.

Przez całą noc słychać było jęki żywcem po
grzebanych i wołania o pomoc w języku polskim, 
francuskim i arabskim. Nad ranem musiano akcji 
ratunkowej zaniechać z powodu ciągłego waleni.*; 
się spiętrzonych resztek murów.

Przystąpiono natomiast do ewakuacji domów 
sąsiednich, przedewszystkiem zaś pobliskich ko
szar karabinierów, 'łych, którzy wyszli cało z 
okropnej katastrofy, wśród dramatycznych scen 
przemocą usunięto z miejsca klęski, ażeby uchro
nić ich przed nowem niebezpieczeństwem.

Jak donoszą z Genui, w chwili katastrofy w 
schronisku dla wychodźców mieściło się 210 osób, 
różnych narodowości, przeważnie Włochów' i Ara
bów. Na opublikowanej pierwszej liście ofiar fi
guruje większa liczba Polaków i Węgrów'.

Odpowiedzialność za katastrofę ponosi kilka 
włoskich towarzystw okiętowych. które w schro
nisku lokowały pasażerów Hl-ej kl.. czekających 
na badanie lekarskie i załatwienie formalności, 
związanych z wyjazdem za morze.

Pięciopiętrowy- przestarzały budynek oddawa
na już groził zawaleniem44.

l yle ..Ekspress Poranny 4. Jesteśmy pewni, ż^ 
odnośne władze nasze gruntownie zbadają przy
czyny tej bolesnej katastrofy i starać się będą, 
aby' poszkodowani emigranci polscy, wzgl. ich 
rodziny zostały należycie odszkodowane za po
niesione szkody. Równocześnie ż całą stanowczo* 
ścią domagać się musimy, aby emigranci nasi w 
portowych hotelach emigracyjnych byli zabez
pieczeni przed tego rodzaju tragicznemi katastro
fami.

K R O N I K A  Z A G R A N I C Z N A .
Brazylja.

Likwidacja systemu waloryzacji kawy. —
Z dniem 1 lipca 1930 r. zostaje uchylony dotych
czasowy system zapobiegania spadkowi cen ka
wy, znany w Brazylji pod nazwą „defera“. Sy
stem waloryzacji ceny kawy, stosowany przez 
Rząd stanu Sao Paulo przy pomocy Instytutu Ka
wowego, a polegający na magazynowaniu zbio
rów, udzielaniu pożyczek plantatorom i kupcom 
oraz jednolitej akcji wywozowej, już  na wiosnę 
1929 r. ulegał wstrząsom, świadczącym o wadli
wości polityki, stosowanej przez Instytut Kawo

wy. Ostateczne załamanie się systemu nastąpiło 
na jesieni, pod wpływem katastrofalnego spad
ku ceny kawy na rynkach międzynarodowych 
(z 16 centów za lb w*New-Yorku we wrześniu do 
14 października, 12 w listopadzie i 9,5 w końcu 
1929 r.), dowodząc potrzeby zlikwidowania defe- 
f‘y. Czynnikiem, który zadecydował o załama 
niu, było błędne oszacowanie Obiorów przez de
legata rządowego w Instytucie Kawowym; różni
ca^ wynosiła prawie 4 mil jon. worków, co pozba
wiało zakupy interwencyjne (Rządu, obliczone 
na mniejszą podaż, wzelkiego wpływu na układ 
cen Drugim czynnikiem b}Tsr trudności, na jakie
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natrafiał Rząd stanowy przy uzyskaniu większej 
pożyczki długoterminowej dla utrzymania syste
mu waloryzacji. Rokowania z dtycłiczasowyin 
bankierem, londyńską firmą ,„j. Sclirbder & Co", 
zostały zerwane, zaś dom bankowy ,.hazard Bro 
iheies", z którym aa wiązano pertrakiacje, uza
leżniał udzielenie pożyczki od uzykanio wpływu 
na polity kę kawową Rządu.

Pod wpływem tych czynników oraz wobec 
wzrastającego zapasu kawy i grudniowych uch
wał zjazdu piania to łów stanu Sao Pau o, którzy 
dmagali się zwiększenia kredytów' zestawowych, 
co znowuż wymagało zaciągnięcia większej po
życzki — Rząd już w styczniu 1930 r., pod naci
skiem sfer handlowych. decydował się zrobić 
pierwszy- wyłom w dotychczasowym sytemie de- 
ier'y, pozwalając dekretem z dn. 8 stycznia na 
dokonywanie na giełdzie kawTowej tranzakcyj 
terminowych. len krok Rządu oraz otw arty 
w firmie ..Schióder" kredyt krótkoterminowy 
w wysokości 2 mil jon. doi. wpłynął na pewne us
pokojenie na rynku cen. odprężenie jednak nie 
nosiło znamion trwałości wobec dalszego narasta
nia lezerw kawowych, trudności zbytu i braku 
znaczniejszych środków kredytowych. W poło
wie kwietnia statystycznie uchwytne zapasy* ka
wy w Rio wy nosiły 309 tvs. worków, w Santos 
1.0!9 tys.. razem 1,528 tys. worków, przy* utrzy
m anej polityce Rządu dopuszczania do portów* 
tylko takiej ilości kawy, jaka została wywiezio
na w miesiącu poprzednim. Szacunkowe oblicze
nia zapasów* krajow ych przewidywały na koniec 
czerwca liczbę 19 miljon. worków, przyczem do 
ilości tej nie wliczono zbiorów tegorocznych, sza
cowanych na 9 miljon. worków; obliczenia zapa
sów7 w mych krajach dawały liczbę około 8milj. 
worków. Obliczony w ten sposób śwTiatowv zapas 
kawy wzrósłby do wysokości 56 milj. worków , co 
daje przy spożyciu szacowanem na 24 milj. rocz
nie 12 milj. worków7 nadwy żki, ciążącej na ry nku. 
Półśrodki, projektowane przez Insty tut Kawowy, 
jak  przerobienie na nawozy sztuczne te j części 
zapasów, które na skutek dłuższego magazyno
wania uległa częściowemu zepsuciu, nie mogły
by wpłynąć w sposób decydujący na stan zapa
sów, dotychczasowa zaś walka Ministerstwa Rol
nictwa z monokultuą kawy nie daje jeszcze w tej 
chwili nadziei na znaczniejsze zmniejszenie ob
szaru jej uprawy, zwłaszcza po ostatnich nieuda
nych doświadczeniach z wywozem pomarańcz na 
rynki europejskie.

W tym stanie rzeczy Rząd stanowy uczuł się 
zmuszony przyjąć warunki konsorcjum banków 
londyńskich i nowojorskich i wyrzec się defer‘y. 
Pod tym  warunkiem San Paulo otrzymało pożycz
kę w wysokości 20 miljn. doi. po kursie em isyj
nym 96, oprocentowanąą na 7%.  Część te j poży
czki zostanie przeznaczona na likwidację dotych
czasowego zapasu. Opracowany 10-letni plan prze
widuje sprzedaż z zapasów posiadanych po 1.65 
m lijn, wrorków rocznie — niezależnie od zbytu 
każdoczesnych zbiorów7. Jako zabezpieczenie o- 
mawianej pożyczki służy zlombardowanie 16.5 
miljn. worków kawy, z czego 33 miljn. stanowuą 
wdasnosć Rządu. M artosć zlombardowanef kaw y 
oszacowano w umowie stosunkowo nisko (pó 2.10 
doi.) za worek zapasu rządowego i po 1 doi. za 
worek pozostałej kawy; przytem jednak szacun

kowa wartość zastawionej kawy wynosi 41 miljon, 
doi. stanowiąc dostateczne zabezpieczenie udzielo
nej pożyczki. •

Jak dotychczas, trudno przewidzieć wpływ 
omawianego układu na poziom cen kawy; giełdy 
światowe, aczkolwjiek przyjęły zniesienie de
fer y. nic zareagowały wyraźniej na ten krok 
Rządu stanowego. C zynnikiem, hamującym po
prawę poziomu cen. jest niewątpliwie niepo
myślny stan !:<;njti«ktury światowej dla spoży
cia kawy. a |>ecjalnie układ rzeczy na świato
wym rynku surowców.

Stany Zjednoczone.
Rosyjska propaganda turystyczna w Sta

rach Z jednoczonych. ..Polska Gospodarcza", or
gan Ministerstwa Przemysłu i HancPu, podaje na
stępujące informacje o rosyjskiej propagandzie 
turystycznej w Stanach Zjednoczonych:

,.Sowiety rozwijają na terenie Stanów7 Zje- 
dnoczonych ożywioną propagandę celem zainte
resowania turystów amerykańskich swTym kra
jem. przYczem propaganda ta odbywa się z du
żym nakładem pieniędzy i w7Vsiłku organizacyj
nego. W NewT-Vork'u istnieje 6 intytucyj. zain

teresowanych propagandą -turystyki sowieckiej, 
przyczem w większości wypadków są to specjal
ne biura turystyczne, nie trudniące się właściwie 
żadnenii in nem i sprawami. Istnieje bogata lite
ratura specjalna, organizowane są wycieczki zhio 
rowe. prowadzi się kosztow-ną akcję reklamową 
etc.

Oczywiste jest. że Z. S. R. R. jest dziś atrak
cyjny jedynie dla nielicznych kategorvj turystów* 
zagranicznych i trudno przewidywać, aby przy
jazdy ich mogły nabrać* charakteru masowego, 
znajdującego należyty wyraz w* bilansie płatni
czym. iem  ciekawszą i charakłerystyczniejszą 
jest wspomniana powyżej akcja Sowietów".

Różne.
Z Rady Organizacyjne i Polaków z Zagranicy

Dnia I-go i 2-go czerwrca odbyło się w Warszawie 
drugie doroczne zebranie Rady Organizacyjnej 
Polaków z Zagranicy. Ze względu na przybycie 
członków Rady stale zamieszkałych zagranicą ze
brania Rady Organizacyjnej Polaków z Zagrani
cy mają charakter periodycznych zjazdów dele* 
gatów Polonji zagranicznej, zarówno części jej 
emigracyjnej, jak i za kordonowej, przygranicz
nej.

Dw'udniowym obradom Rady w gmachu Se
natu przew odniczył Prezes Rady. Marszałek Se
natu. prof. dr. J. Szymański. Jako członkowie Ra
dy z kraju byli obecni — dr. A. Lisiewicz. St. 
Szwedowski, Śt. Paprocki, dyrektor Biura Radv 
St. Lenartowicz, zastępcy członków Rady p ł k .  J- 
Ulrych, kpt. M. Fularski. dr. G. Załęcki. jako rze
czoznawca — A. Stebelski. Z zagranicy przybyli— 
poseł J. Wilpiszewski (Łotwa). St. S z c z e p a n i a k  
(Niemcy7), dr. L. Wolf i poseł K. Cliobot (Czecho
słowacja), dr. G. Szymonówicz (Rumunja), St. Re- 
jer. J. Szambelańczyk i St. Jesionow*ski (Francja), 
dr. B. Tennenbaum (Austrja). Jako rzeczoznawcy 
z zagranicy — T. Katelbach (Niemcy) i dr. Łu- 
kaszlciewicz (Stany Zjednoczone), Rząd polski re
prezentowali wyżsi urzędnicy właściwych mini-



N.r 23 W Y C H O D Ź C A 15

sterów z wiceministrem Pracy i Opieki Społecz
nej. gen. Hubickim i dyrektorem Departamentu 
K o j i s u łaniego Al. S. Z., J. Łukaszewiczem na 
czele. Kurję Prymasowską reprezentował ks. ka
nonik Zborowski z Poznania.

Dw udniowe obrady objęły cztery posiedzeniu 
poświęcone przedewszystkiem sprawozdania Biu
ra R ady za okres od lipca, 1-go Zjazdu Polaków z 
Zagranicy, do cli wili obecnej, i programowi prac 
na rok 1930-31 — zreferowanym przez dyr. St. l.e 
nartowicza. Zostały pozatem wygłoszone ref era- 
ty' 'o asadacli współpracy Polaków z zagranicy z 
Macierzą (kpi. i\l. Fularski), i o organizacji opie
ki i współpracy z rodakami w Niemczech; za
łatwiono pozatem szereg spraw organizacyj
nych — przyjęto regulaminy Rady i członków - 
korespondentów, wybrano Komisję Rewizyjną 
dokonano wyboru prezydjum — w poprzed
nim składzie (z wprowadzeńiem kpi. M. Fular- 
£ ki ego na miejsce M. Pankiewicza i St. Jesionów- 
skiego na miejsce St. Klimowicza), Kooptowano 
do składu Rady St. Jesionowskiego. jako przed
stawiciela Sekcyj Polskich C. G. T. we Francji.

Przyjęto szereg wniosków natury zasadniczej, m. 
in. I) wyrażając uznanie rodakom z Brazylji. 
Szwa’carji. Jiolandji i Argentyny, za wytworze 
nie w t  tych państwach wspólnej organizacji o cha
rakterze przedstawicielstwa żywiołu polskiego, 2) 
stawiający zgodną współpracę Pjołaków w Czecho 
słowacji za przykład innym środowiskom, 3) w 
sprawie położenia Polaków' w Litwie Rada Orga
nizacyjna zakładu przed całym św*iatem cywilizo
wanym uroczysty protest przeciwko bezprzykład
nemu prześladowaniu polskości w tem państwie. 
4 ) w sprawie znanej inicjatywy budowy specjal
nego gmachu w Warszawie — Rc.da Organizacyj
na postanowiła zwrócić się do Komitetu „Tygod
nia Emigranta* z przedstawieniem projektu na
dania nazwy „Demu Polonji Zagranicznej44.

Rada Organizac} jna stwierdziła normalny 
rozwój kierunku wszystkich prac. zapoczątkowa
nych na zeszłorocznym Zjeździe Polaków z Za
granicy. i zgodną opinję wszystkich środowisk 
zagranicznych o czołowem stanowisku i wysokim 
autorytecie t-: reprezentacji.

K R O N I K A
W SPRAWACH WEWNĘTRZNYCH.

W yjazd p, Marszalka Piłsudskiego. P. Marsza 
lek Józef Piłsudski wyjechał na wypoczynek do 
Druskiennik.

Akcja stronnictw opozycyjnych. Stronnictwu 
opozycyjne, zblokowane wr t. zw. „Centrolew ie", po
stanowiły UTządzie 29 czerwca w Krakowie Kon
gres wr celu publicznego zaprotestowania przeciw 
obecnemu rządowi. Prasa rządowa twierdzi, iż ha
sła kongresowe nie spotkają się z żywszym oddźwię
kiem wśród szerokich mas naszego społeczeństwa.

Cudowna pogoda. W całej Polsce panuje w y
jątkowo piękna pogoda. W czasie Zielonych Świą
tek setki tysięcy mieszkańców Warszawy wyjecha
ło pod miasto, główn ie na Bielany, aby zażyć świe
żego powietrza.

W SPRAWACH GOSPODARCZYCH.
Działalność spółdzielni w  r. 1929. Związek Spół

dzielni Spożywrców Rz. P. jednoczył w 1929 r. w 
swojej organizacji 897 spółdzielni, posiadających 
397.800 członków, reprezentujących siłę 1.600.000 
konsumentów.

Rok 1929, wskutek osłabienia życia gospodar
czego, był naogół dla działalności spółdzielni mnie j 
pomyślny, aniżeli r. 1928.

^Wzrastające w kraju bezrobocie dotknęło spół
dzielnie robotnicze, pogłębiający się zaś kryzys wT 
rolnictwie osłabił, tętno spółdzielni wiejskic-h. Wy
razem tego stanu rzeczy jest zmniejszenie się tempa 
Wzrostu obrotów towarowych w spółdzielniach.

Według danych, posiadanych przez Związek, 
przyrost obrotów w spółdzielniach związkowych 
wyniósł w 1929 r. 8.2 proc., gdy w r. 1928 przekra
czał 14 proc.

Obroty towarowe spółdzielni należących do 
Związku „Społem4* stanowiły w r. 1929 przeszło 170 
imilj. żl. — Hurtow'nia Związku wykazała w roku 
tym obrót w wysokości zgórą 90 mil jonów złotych.

K R A J O W A
Ogólna więc suma wymiany towarowej, orga

nizowanej przez Związek Spółdzielni Spoży w ó w  
Rz. P.. przekracza 260 miljonów złotych rocznic, sla- 
nowiąc poważny czynnik ekonomiczny w życiu han- 
dlowem państwa.

Lokomotywy polskie idą do Bul garji. General
na dyrc-kcja kolei bułgarskich iwpisze w najbliż
szych dniach przetarg na dostawę 20 lokomotyw' — 
10 pospiesznych i 10 osobowych,

Z rozpisanego przed kilku tygodniami prfcetar- 
gn na 30 lokomotyw*, otrzymała zamówienie — jak 
iuż donosiliśm y — fabryka Cegielskiego S. A. w 
Poznaniu na 12 dziewięć ioosiowyeli parowozów*. Po
zostałe 20 mają być dostarczone wr ciągu roku. Wa
runki płatności: 23% po udzieleniu zamówienia.
55% po odebraniu lokomotyw' w Sofji i 40"/„ 1 lipca
1932 r. . ,

Piękne urodzaje. Jak dotychczas, urodzaje nie
mal w  całej Polsce zapowiadają się wspaniale.

W STOSUNKACH Z ZAGRANICĄ.
Przyjazd min. Grandiego. Do Polski przyje

chał z w izytą wioski minister spraw zagranicznych 
Dino Grancii. P. Grandi konferował w sprawach 
politycznych z p. Prezydentem, Marszałkiem Pił
sudskim oraz min. spr. zagr. Zaleskim. Rozmowy te 
stwierdziły, iż niema różnic między Polską a wio
chami w* sprawrach politycznych.

Międzynarodowe zawody hippiczne. W parku 
Łazienkowskim w  Warszawie odbyły się międzyna
rodowe zawody hippiczne. Najlepszymi jeźdźcami 
okazali się Włosi. j_______________

SPROSTOWANIE.
W uzupełnieniu artykułu pi >t. „Polsko-Amery

kański Syndykat Kolohizacy jny podajemy do 
wiadomości, że siedziba Syndykatu mieści się w 
Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 4, a nie jak 
mylnie podano przy ul. Mazowieckiej 14.

i
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N iM n iejsze  wiadomości dla (aychodźcćo.
Wskazówki dla wyjeżdżających do Brazylji.

Urząd Emigracyjny wypuścił trzecie uzupełnione i poprawione wydanie „Wskazówek dla wy
chodźców do Brazylji“.

Emigracja kobiet do Francji.
Urząd Emigracyjny wyrażał zgodę na uruchomienie tytułem próby emigracji kobiet do pracy 

rolnej w departamencie Pas-de-Calais, w którym władze francuskie ^tworzyły instytucję opiekuńczą, 
przewidzianą w ustępie 3 Protokółu z dnia 22 grudnia 1929 r. j

Robotnice będą angażowane w Mysłowicach na zasadzie kontraktów, do których nazwiska i ad
resy pracodawców będą zgóry wpisywane. i

Samouczek języka hiszpańskiego.
Dr. M. Meryman wydał wzorowy podręcznik do nauki języka hiszpańskiego. Samouczek ten. 

bardzo potrzebny dla emigrantów wyjeżdżających óo Argentyny, można nabyć w P. T. E.. Warszawa. 
Al. Jerozolimskie 53, w cenie 4 złote za egzemplarz.

Emigracja do Peru.

zoWniskie 33 m. 29.

K u r s  w a l u t  o b c y c h
K R A J Waluta Kurs w złot. K R A J Waluta Kurs w złoi

Anstrja 100 szyi. 125,80 Francja 100 frank. 5497
C zechostov.ii ej o 100 koron 26.45 'A Szwajcarja 100 frank. 172.58
Holami ja 100 flor. 358.75 w*, m. Gdańsk 100 gnid. 173,38
Danja 100 koron 238,58 Rumunja 100 lei 5.30
Niemcy 100 marek 212.84 Brazylja 100 milr. 105.68
Anglja 1 funt szt. 43 5" K Jugosfawja 100 din. 15,75
Argentyna 100 pez. 557.78 Łotwa 100 łatów 17166
Siany Zjedn. Am. Pół. 1 dolar 8,90 Urugwaj 100 nez. 808.79
Belgja
Włochy

100 frank. 
100 lir.

24,90
4673*$

Peru
i

1 funt peruw. 55,60

R ed ak cja  i A dm inistracja: W arszaw a, A l. J ero zo lim sk ie  33 T e l 3 0 5 4 3 . K on to  c z e k o w e  P K O  4909
p r z e d p ł a t a

W kraju kwartalnie — 3 zł. W Stanach Zjed
noczonych rocznie — 2 dolary. Brazylji — 15 
milr. Argentynie — 4 pezy. Francji i innych 

krajach — 40 frank, francuskich.
Wszystkie podwyżki i warunki

CENA OOŁOSZEN; C a l a  s t r o n a  — 400 złotych 
pół strony 200 złotych, ćwierć strony 100 złotych. 
Ostatnia strona o 50 procent drożej.

palności obowiązują z dniem głoszenia tegoż. W numerach i

I PRZEDSTAWICIELSTWA;
We Francji— p. Stanisław Kllmwicz. 

Paris VI. rne St Placide 49 
j W Brazylji — p. Staszewski.
| M a re c h a Mallet. Parana.
specjalnych ceny podwyższone

IWdsaly polskiego T-wa Emigracyjnego na prowincji: LWÓW, UL, KUBASIEWICZA 3, HEL- 
z n  ‘ .T o™  L,IN’ UL KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 46. -  BIAŁYSTOK, UL.
IvADRUrwM  l i r m m c r . '  KOPERNIKA 37. ŁUCK, UL. JAGIELLOŃSKA 3i. BRZEŚĆ 
«  34 KRZEMIENIEC SZEROKA 15. HOROCHÓW, KOŚCIELNA

^ ? WJ ATOWV- ZDOŁBUNÓW—NARUTOWICZA 6. ŁÓDŹ, PIOTRKO
WSKA 104. KOSTOPOL, UL. KOPERNIKA 4. BI ELSK PODL.—MICKIEWICZA 51. udzielają po-

rad i informacyj emigrantom.

' I Ł  r .  K  - F  W °>res,e P*pnierskim (odcinek). -  Szlakiem Wy-
KmnfWa t.T if 7 w *  Kanadzie, -  Z prasy krajowej. -  Kronika zagraniczna. -  
Kronika krajowa. — Najważniejsze wiadomości dla wychodźców.

Redaktor: Bohdan Lepeeki. Wydawca: Polskie Towarzystwo E m igracyjn e.

Pm k. ^Stołeczni; ', Warszawa. Wolska 16-


