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Uroczystości polskie za oceanem.
Na m arginesie dwóch Sejmów polskich w Stanach Zjedn.

»v ict'pdc/.f's P i s k i e g o  Touar/.v .-t  w a Kfflifrrtieyj- 
ti<•}:'<) i l ’n  •/.(*> S e jm o w e j  Komisji  Kmi<ri;io\ jncj  p. I’avvcl 
O ette l ,  po p o w ro c ie  ze  S ia n ó w  Z jed n o czo n y ch ,  odz ie  
juko  p r z e d s ta w ic ie l  p, T. p ,  | ,rał udział  w  Sejmie  
Z w ią z k u  N a r o d o w e g o  P o ls k ie g o  w  S cran ton ,  oraz. 
w Sojm ie  Z jednoczen ia  P o ls k ie g o  H zytn sk o  - K a to l ic 
k ie g o  w  Detroit  —  w ■■-posól) następuj.-jey przedstaw ił  
nam s w e  w r a ż e n ia  p rz y w ie z io n e  z  za  ocean u .

Jak ie  ogólne wrażenie w yniósł Pan Pre
zes z obu  S e jm ó w ?

— Przcdewszystkiem pragnę zwrócić uwa
gę, że w informacjach tych powinien być utrzy
m any chronologiczny porządek, wynika więc z 
tego, że najpierw  będę mówił o sprawach Sejmu 
Związku Narodowego Polskiego w Scranton któ
ry odbywał się w terminie wcześniejszym niż 
Sejm Zjednoczenia. Pyta więc Pan Redaktor

ani też czas jaki mnie od tych podniosłych chwil 
dzieli. Uroczysty i skupiony nastrój Sejmu, pięk
na i tradycyjnie u trzym ana archaiczna forma 
prowadzenia obrad, wysokie poczucie odpow ie
dzialności posłów i silna więź organizacyjna, to 
są elementy które się składają na tę wspaniałą 
całość.

—  Jakie  je s t  Panie Prezesie, poczucie  łącz
ności Z w ią z k u  z  k ra jem  o jc z y s ty m ?

— Stosunek do Macierzy jest bardziej niż 
serdeczny, pomimo, że wielu członków Związku 
nie widziało nigdy Polski, gdyż urodzili się i w y
rośli na ziemi amerykańskiej. Nie wszystkim tu 
taj w kraju  wiadomo, że podwaliny organiza
cyjne pod budowę Związku N arodowego Pol
skiego kładli ci, k tórzy krwią swą pieczętowali

N ow y cenzor Z . N. P. p. Franciszek Św ietlik.
Z a  nim  w idać p. gen. D reszera.

o wrażenie ogólne — powiem więc, że było ono 
olbrzymie i pozostawiło wspomnienia których 
nie zatarły  ani tysiące przebytych kilometrów,

Burm istrz m iasta H am tram ck po lak , zasłużony dzia łacz w śród 
Polonji am erykańsk ie j.

miłość do wolności kraju  ojczystego — pow stań 
cy z roku 1863. To też dominującym momentem 
we wszystkich poczynaniach Związku jest akcen-
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towanie głębokiego umiłowania Polski — niech 
Pan Redaktor poda do wiadomości czytelników  
„Wychodźcy" treść wstępu do Konstytucji Zwią
zku, a pewny jestem iż wszyscy orzekną, żc mało 
jest dokumentów, objawiających tak głęboki 
kult dla kraju ojczystego.

„Gdy wbrew bohaterskiemu poświęceniu i krwa
wym walkom Naród Polski utracił niepodległość, a 
zrządzeniem Opatrzności na troistą skazany niewolę 
przez najeźdźców, przemocą z praw do życia i rozwoju 
w ywłaszczony został, najsrożej ukrzywdzona część Je
go, dobrowolne przenosząc w ygnanie miast ciężkiej 
niewoli w Ojczyźnie, za wskazaniem K ościuszki i Pu
łaskiego podążyła do wolnej ziemi W aszyngtona i tu 
osiadłszy znalazła Gościnnpść i Równouprawnienie.

Dzielna ta garstka pielgrzymów, nie tracąc 
z oczu obowiązków względem nowoprzybranego kraju 
i Narodu swego, założyła Związek Narodowy Polski 
w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki w ce
lach: doskonalszego zespolenia Ludu Polskiego na 
wychodźtwie, zapewnienia mu należytego rozwoju pod 
względem moralnym, umysłowym, ekonomicznym i 
społecznym; uchronienia języka ojczystego, oraz kultu
ry i obyczajów narodowych od zaniku i skuteczniej
szego działania wszeikiemi godziwymi środkami na ko-

P re z y d j u m  p r z e d s e jm o w e g o  K o m i te tu  z p r e z e s e m  M a je w s k im

rzyść przyw rócenia niepodległości Ziem Polskich 
w Europie.

D zisiaj przeto, p ragnąc utrw alić podstaw y tego 
Związku, my Lud Zw iązkow y i D elegaci Sejm u XX-go, 
dnia 18 w rześnia R. P . 1931 zgrom adzeni w D etroit, 
Mich, jako  w ierni stróże ideałów, k tóre Ci założyciele 
nam  w św iętej spuściźnie przekazali, dośw iadczeniem  
lat trzydziestu  trzech w sparci, niniejszą Ustaw ę Zasad 
niczą zatw ierdzam y i ogłaszam y, jak  onajw yższe pra 
wo porów no w szystk ich  członków w Związku Narodo 
wym Polskim  skupionych obow iązujące".

A znowu drugi dokument świadczący rów
nież o duchu jakim przepojona jest całość prac
Związku. Oto treść roty przysięgi dla posłów na 
Sejm Związkowy:

„W obec Boga W szechm ocnego i O jczyzny mojej 
Polski —v przysięgam y, św iadcząc się jeden drugim , 
że urzęda nasze posłów  Sejmu (delegatów  Gminy)

Z. N. P., na które wolą braci Związkowej powołani zo
staliśmy wiernie, uczciwie i z poświęceniem siebie dla 
ludu Związkowego pełnić będziemy, przy Konstytucji 
tegoż Związku Narodowego Polskiego wiernie trwając 
i działając dla dobra Związku, Ludu Polskiego na Wy-

Prezes Sejm u Z. N .P . p. R om aszkiew icz z księdzem  K asaczunem .
w ybitnym  dzia łaczem  w śród Polonji am erykańsk ie j.

chodźtwie i Ojczyzny Matki naszej Polski. Tak nam
Boże Miłościwy dopomóż".
Te dwa dokumenty przytoczone tutaj, są 

najlepszem uzupełnieniem odpowiedzi na dwa 
pierwsze pytania, dotyczące moich ogólnych 
wrażeń i stosunku Braci Związkowej do kraju 
ojczystego.

—  A  w  ja k im  s to p n iu  Z w ią z e k  in te resu je  
się sp ra w a m i w e w e n ę tr z n e m i  n a szeg o  k ra ju ?

Na to pytanie postaram się odpowiedzieć 
możliwie wyczerpująco aby przy tej okazji spro
stować pewne błędne wnioski jakie pragną w y
ciągać niektóre czynniki w kraju w związku z 
ostatniemi zmianami personalnemi we władzach 
Z. N . P.

Otóż po dkladnem zapoznaniu się z istnie
jącym stanem rzeczy na miejscu, kategorycznie

Były cenzor Z . N. P. p. Sypniew ski.
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stw ierdzam , że ani poprzednie władze Związku 
z ( .enzorcm  Sypniewskim  na czele, ani też obec 
ne w ładze z Cenzorem  Świetlikiem nie zajm ują 
się zupełnie spraw am i polityki w ew nętrznej, 
w rozum ieniu polityki stronnictw  naszego kraju. 
Ogół członków Z. N. P. wraz ze swemi w ładza
mi, przepojeni są głębokim umiłowaniem kraju 
o jczystego i chcą wszclkiemi sposobami u trzym y
wać i pogłębiać istniejące stosunki z Macierzą. 
N ie je st to jednak  równoznaczne z chęcią mie
szania się do w ew nętrznych stosunków. Trzeba 
bow iem  pam iętać o tern, że po pierwsze: wszyscy 
członkowie Z. N. P. posiadać muszą, w myśl 
K onsty tucji Związku, obyw atelstwo am erykań
skie i m ają poczucie taktu, że będąc obyw atela
mi innego kraju  nie mogą mieszać się bezpośred
nio do spraw  w ew nętrznych ojczystego kraju ; po 
drugie: wszelkie waśnie i targi polityczne tak  ja 
skraw o w ystępujące na naszym terenie, na sku-

W icep reze*  P . T . E. p o se ł G ette l na (armie pp. C hm ielińsk ich  
z  p ozn ań sk iego , w  Elm  H ourst w P en sy lw an ii w  o to czen iu  pp. 

prof. G a łązk i i redaktora „Poland" p. M oraw skiego.

tek zarów no olbrzym iej odległości, ja k  również 
innego nastaw ienia psychicznego — tracą swój 
drażniący charakter w ystępując na gruncie am e
rykańskim  jako  spraw y podrzędne; i po trzecie: 
jako  dowód objektyw nego i rzeczowego stosun 
ku  do życia M acierzy je s t fakt, że bez jak ie jko l
w iek sugestji czy nacisku zewnętrznego, m iano
w ano członkam i honorow em i Zw. N ar. Pol. pp.: 
P rezydentow a M ościcką, M arszałkową Piłsudską, 
P rem jera Prystora, Pręzesa Sławka, M arszałka 
Sejm u Świtalskiego, M arszałka Senatu Raczkie- 
wicza, M inistra Zaleskiego, G enerała D reszera i 
A m basadora Filipowicza.

Z resztą  Panie Redaktorze, najlepszem  po
tw ierdzeniem  m ojej oceny rzeczywistości co do 
nastaw ienia Z .N . P. do M acierzy, będzie „credo“ 
związkowe p. Cenzora Świetlika którego w yją
tek  brzm i następująco:
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P . K rasow ski, w yb itn y  d z ia ła cz  Z w . N . P o l. . w iced yrek tor  T -w a  
U b ez p ie c z e n io w e g o  w  Scranton. N a le w o  sto i b. p o se ł R . P . 

p. rejent C h m ie lew sk i z  P ozn ania .

„Nie mieszanie się do spraw politycznych Polski, 
gdyż ,te są jej własną sprawą wewnętrzną a wychodź* 
two żadną miarą nie powinno i nie może mieszać się 
w sprawy polityczne Polski, gdyż na nie ani wpływać 
ani też zmienić istniejących stosunków i warunków 
w niczem nie może, a wprowadzenie polityki stronnictw 
krajowych na teren amerykański wyrządza więcej szko
dy niż korzyści dla sprawy polskiej zarówno tam w 
Polsce jak i tu w Ameryce.

Poszanowanie dla każdego Rządu polskiego 1 
przychylne do niego odnoszenie się. Wychodźtwo bo
wiem, nie może i nie powinno innego zajmować stano
wiska tak ze względu na młodzież naszą tu zrodzoną, 
która nie uznaje żadnych kłótni i walk politycznych 
o jakikolwiek rząd w Polsce, jak i ze względu na do
bro sprawy polskiej wychodźtwa‘‘.
—  M ożeby Pan Prezes zechciał jednocze

śnie określić jakie je st nastawienie Z jednoczenia  
Polskiego R zym sko  - Katolickiego do spraw w e
w nętrznych  M acierzy?

— Z am iast pow tarzać m niej więcej to  co 
powiedziałem  już, określając stosunek  do Macie-

P re zes  Z je d n o c z e n i a  Po lsk ,  Rz. K a to l .  p. O le jn ic z a k  u d e k o r o w a n y  
K rz y ż e m  o f ice rsk im  „ P o lo n ia  R e s t iu t a 44,
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rzy Z. N. P. — podam w yjątek z przemówienia 
Prezesa Z. P. R. - K. p. Olejniczaka:

„Organizacje polskie tu w Stanach Zjednoczonych 
powinny omówić ten stosunek do Polski jak najwyraź
niej, aby Wi przyszłości zmiany rządów w Polsce nie 
wnosiły tu w nasze życie na W ychodźtwle zgubnych 
i niepożądanych dysonansów. Jak lojalnymi wypada 
nam być dla każdego rządu w Polsce, tak również 
czcić I szanować powinniśmy każdego zasłużonego S y 
na dla sprawy polskiej".
— Pozatem Pan Prezes Olejniczak podkre

ślił, że stanowisko takie zajm uje nie on osobiście, 
lecz cały ogól członków Zjednoczenia Pol. Rz. - 
Katolickiego.

Wogóle uważam, że Pan Prezes Olejniczak, 
człowiek ze wszechmiar uczciwy, gorliwie odda
jący się służbie społecznej dla wychodźtwa, jest 
dobrym duchem swej organizacji, to też udeko
rowanie Go odznaką orderu „Polonia Restituta“ 
było nie tylko aktem kurtuazji — lecz dowodem 
uznania Jego pożytecznej pracy społecznej, 
lecznej.

Ogólnie zaś, pragnę z całym naciskiem pod
kreślić, że najbardzie wiążą Polonję Am erykań
ską z Macierzą, realne rezultaty pracy państwo
wej.

Gmach ratusza w Hamtramck. W mieście tym dominującą większość 
stanowi ludność polska. Na fotograf ji widoczni p. p.: W. G ołąb, 
urzędnik Magistratu i adjutant Zw. W eteranów w Stanie M ichigan 
i M. Strzelczyk urzędnik M agistratu i zasłużony działacz Z. N. P.

rzystego, wzbudzają wiarę, niosą pokrzepienie i 
budzą ducha patrjotyzm u.

—  N a  zakończenie, chciałbym  zapytać Pana 
Prezesa, c zy  miał Pan m ożność zetkn ięcia  się 
w yb itn ie jszym i działaczam i polskim i na terenie  
am erykańskim ?

— Ze względu na krótki czas jakim  rozpo
rządzałem, nie mogłem niestety z wielu ludźmi 
zetknąć się osobiście, jednakże spotkałem kilku 
bardzo dzielnych i ofiarnie pełniących swą służbę 
dla sprawy polskiej — ludzi.

Działacze polscy za oceanem. W środku dr. Kalisz z Chicago, 
prezes Związku Lekarzy Polskich w St. Z jedn. Na lewo stoi 

p. k rasow skh w icedyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń.

Do rezultatów takich zaliczyć należy po
wstanie własnej, polskiej linji okrętowej, „Gdy
nia —* Ameryka", waloryzacja wkładów dolaro
wych w bankach polskich lub ostatni efekt — 
przybycie do Stanów Zjednoczonych kapitana 
lotnika Bolesława Orlińskiego, na samolocie pol
skiej konstrukcji wykonanym całkowicie w Pol
sce, który wobec niesłychanie silnej konkurencji 
asów lotnictwa światowego, pokazał bardzo wy
soką klasę wykształcenia lotniczego i zalety apa
ratu.

Takie oto i tym podobne czyny i fakty przy
wiązują polaka amerykańskiego do kraju macie-

P. Emil Malinowski Prezydent ,.Miners T rust Co'!, Prezes Unji 
Polskiej w Stenach Zjedn. W ielkich zasług obyw atel i działacz 
wśród polaków amerykańskich. K awaler orderu „Polonia R estitu te”.
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D o następnego numeru odłożymy obszer
niejszą charakterystykę tych postaci, tutaj jed
nak koniecznie pragnę wymienić chociażby z na
zwisk. A  więc są to oprócz wymienionych po
wyżej Cenzora Świetlika i Prezesa Olejniczaka, 
panowie: Ksiądz Kasaczun, Prezes Romaszkic-

5

wicz, Emil Malinowski, Krasowski, dr. Kalisz, 
Prezes Majewski, Joles, Morawski, redaktor pi
sma „Poland41, Węgrzynek redaktor „Nowego 
Świata44.

Ale jak już powiedziałem, działalność tych 
osób omówimy w następnej rozmowie,

Kursy wakacyjne w kraju dla młodzieży 
polskiej z zagranicy.

Czynnikiem, który w dużej mierze mógłby 
zrealizować hasło łączności wszystkich Polaków 
na święcie — stać się powinny kursy wakacyjne, 
urządzane w kraju dla młodzieży polskiej z za
granicy. W ydaje mi się, że jest to realna forma 
współpracy, forma, która z każdym rokiem zy
skuje na aktualności i znajduje już praktyczne 
zastosowanie w coraz to większej ilości dziedzin. 
Forma ta posiada bowiem cały szereg zalet, któ- 
remi góruje nad innemi formami współpracy po
szczególnych ośrodków polskich zagranicą z Ma
cierzą. Postarajm y się przytoczyć w krótkości te 
cechy dodatkowe kursów wakacyjnych:

1) W akacje są — jeśli chodzi o młodzież— 
tym  okresem czasu, który jest pozostawiony cał
kowicie młodzieży do swobodnego wykorzysta
nia: stąd płynie łatwość zgromadzenia pewnej 
ilości młodzieży, ze wszelkich ośrodków zagra
nicznych — bez odrywania jej od normalnych 
zajęć.

2) Okres wakacyjny sprzyja przeprowadze
niu szeregu kursów, gdyż w tym czasie można 
dość łatwo zebrać odpowiednich specjalistów, 
którzyby mogli poprowadzić fachowo dany kurs 
(ferje w szkołach, okres urlopowy).

3) Lato jest porą najbardziej sprzyjającą do 
urządzania wycieczek, stanowiących bardzo po
ważny środek do uczuciowego związania młodzie
ży polskiej z zagranicy z Macierzą.

Zadajm y sobie teraz pytanie, jakie zadania 
miałyby do spełnienia tego rodzaju kursy?

W ydaje mi się, że zadania te możnaby ująć 
ogólnie w sposób następujący. Kursy wakacyjne 
powinny:

1) zapewnić uczestnikom spędzenie waka- 
cyj w takich warunkach, by wzrosła ich tężyzna 
fizyczna;

2) związać uczestników uczuciowo z Polską, 
przyczem uczucie to powinno być oparte na pe
wnym podkładzie rozumowym;

3) dać im ogólną ocenę całokształtu spraw 
polskich;

II
4) zapoznać ich teoretycznie i praktycznie 

z tą dziedziną pracy społecznej, której się już 
poświęcają, lub w której chcą pracować po po
wrocie do swych ośrodków.

Ażeby cel kursów został osiągnięty, muszą 
być one przedewszystkiem urządzone w miejsco
wości zdrowej, w miarę możności wprost na ło
nie przyrody, a wówczas kilkutygodniowy pobyt 
w higjenicznych warunkach pod okiem specjali
sty od wychowania fizycznego — da automatycz
nie błogosławione wprost rezultaty. Związanie, 
z Polską należałoby uskuteczniać zawsze dwoma 
wzajemnie się uzupełniającemi drogami:

a) drogą teoretycznych rozważań (referaty 
z działu „Polska współczesna4', gawędy, lektura, 
dyskusje) oraz

b) drogą praktycznego poznania kraju oj
czystego (wycieczki, obozy wędrowne). Jeśli wpo
jenie w uczestników kursów pewnych podstawo
wych prawd, dotyczących życia polskiego — ma 
istotnie mieć miejsce, to zgóry trzeba zrezygno
wać z „mądrych44 i długich referatów, w których 
będzie masę cyfr, masę danych statystycznych i 
t. p. szczegółów. Tego rodzaju referaty (jeśli cho
dzi o element zupełnie surowy) wydają zazwy
czaj rezultaty wręcz przeciwne od zamierzonych 
— słuchacze nudzą się rzetelnie i dziwią się ogro
mnie, że te wszystkie rzeczy, dotyczące Polski, 
mogą być tak przeraźliwe nudne. Nie cyfry więc, 
nie dane statystyczne — ale ogólne wytyczne ży
cia polskiego, podane w słowach prostych i jas
nych, mogą przemówić do umysłów ludzi, którzy 
z Polską stykają się po raz pierwszy. Nie o szcze
gółowe subtelne cyzelowanie pewnych kwestyj, 
lecz o zarys ogólny, o kontury całości powinno 
nam chodzić.

To jest strona ogólna wszystkich kursów. 
Wszystkie one muszą dbać o pożyteczne i zdro
we spędzenie wakacyj przez swych uczestników, 
o uczuciowe i rozumowe związanie ich z Polską. 
Ale to nie wszystko. Dziś nie wystarczy, że ktoś 
w danem środowisku uważać się będzie za Pola-
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ka,  że będzie myślał, mówił i czuł po polsku. Cho
dzi o to jeszcze, aby z myślą o Polsce pracował, 

, aby dorzucał nowe wartości do tych dorobków 
pracy społecznej, które stworzyły pokolenia po
przednie, a tam, gdzie tego dorobku niema — aby 
tworzył od podstaw, od fundamentów poszcze
gólne ogniwa organizacyj polskich. Tam bowiem, 
gdzie nie sięga władza Rzeczypospolitej, własną 
organizację państwową zastąpić nam muszą róż
nego typu polskie organizacje społeczne.

W ydaje mi się, że tylko kursy wakacyjne 
w kraju mogą się stać temi kuźniami, skąd wy
chodzić będą w szeroki świat całe zastępy mło
dych działaczów społecznych, przepojonych głę
boką ideowościa. związanych silnie z Polską, wy
szkolonych wszechstronnie i fachowo w tej dzie
dzinie pracy społecznej, do której mają najwię
cej zamiłowania i której pragną się w przyszłości 
poświęcić. Oczywiście — kursów takich trzeba 
będzie urządzać b. dużo, gdyż b. dużo jest dzie
dzin pracy, które leżą dotąd odłogiem, lub któ
rych uprawa szwankuje — ze względu na brak 
sił fachowych. Kursów tych będzie bardzo dużo 
i' z tego również powodu, że trzeba będzie orga
nizować takie kursy o kilku stopniach w danej 
dziedzinie pracy:

a) dla materjału zupełnie surowego;

b) dla tych, którzy pogłębiają swe wiadomo
ści i praktykę;

c) dla tych, którzy kończą wykształcenie w 
swoim zakresie.

WNIOSKI:

Skonkretyzujemy teraz, jakie kursy waka
cyjne mogą tu w grę wchodzić. Bez chęci wyczer
pania wszelkich możliwych, wymienię te, które 
wysuwają się na plan pierwszy; powinny więc to 
być przedewszystkiem kursy:

a) dla działaczów społecznych i kierowni
ków organizacyj wychowawczych młodzieży 
(ogólne);

b) dla zastępowych, przybocznych, druży
nowych w pracy harcerskiej;

c) dla instruktorów sportowych, specjalistów 
od gier ruchowych i wychowania fizycznego;

d) dla kierowników bibljotek i świetlic;

e) dla Instruktorów i reżyserów amatorskich 
teatrów ludowych;

f) dla kierowników chórów śpiewaczych i 
orkiestr amatorskich;

Nr. 6

g) dla redaktorów i współpracowników pism 
młodzieży polskiej zagranicą;

h) dla wykładowców na kursach języka pol
skiego;

i) dla kierowników uniwersytetów ludowych 
i t. p.

Nie potrzebuję dodawać, że praca prowa
dzona byłaby równolegle na kursach żeńskich i 
męskich, przyczem dla ułatwienia możnaby nie
które wykłady czy ćwiczenia praktyczne urzą
dzać wspólnie. Aczkolwiek uważam, że pewna 
koedukacja byłaby raczej szkodliwa, to jednak 
należałoby dążyć do tego, aby cała młodzież pol
ska — bez względu na różnicę płci — przebywa
jąca na analogicznych kursach w kraju, poznała 
się bliżej towarzysko, co w przyszłości może 
mieć nieraz b. dodatni wpływ na pracę w terenie.

Kursy wakacyjne w krótkim stosunkowo o- 
kresie czasu i przy niewielkim nakładzie środków 
— dać mogą b. poważne rezultaty: wpłyną na 
wzmożenie tętna pracy w organizacjach młodzie
ży polskiej zagranicą, wprowadzą do pracy spo
łecznej całe zastępy ludzi nowych, spotęgują 
przez to ilościowo i jakościowo dorobek pracy 
polskiej na obczyźnie. Ale przy organizacji kur
sów zachować przytem trzeba 2 warunki, jeśli 
myśl przewodnia nie ma być spaczona.

Pierwszy warunek — do pracy łe] z kraju 
nie mogą być wyznaczeni ludzie, którzy będą 
chcieli zamknąć światopogląd uczestników kur
sów w ciasnych formulkch doktryn partyjnych.

Drugi warunek — do pracy tej nie można 
przeznaczyć ludzi typu t. zw. naukowców, którzy 
suchem ujęciem przedmiotu i zbytniem zagłębia
niem się w szczegóły potrafią z najciekawszego 
tematu zrobić „nudną piłę" nie do wytrzymania 
dla uczestników.

Muszą więc być ludzie owiani głębokim  
patrjotyzmem, wszechstronnie wykształceni, ze 
zdolnościami popularyzatorskiemu ludzie — jeśli 
chodzi o charakter — z jednej bryły granitu w y
kuci, z  otwartą głową i z  gorącem sercem. Tylko 
tacy ludzie znajdą wspólny język do porozumie
wania się z młodzieżą polską z zagranicy i TYL
KO TACY LUDZIE MOGĄ LICZYĆ, ŻE ZRE
ALIZUJĄ WSPÓLNIE PIĘKNĄ I WIELKĄ 
IDEĘ — BRATERSTWA WSZYSTKICH PO
LAKÓW NA  ŚWIĘCIE.

Czesław Zagórski.
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O zmianie zawodu przez robotnika 
cudzoziemskiego we Francji.

USTAW A, CZY NOW E FORMY NIEW O LNICTW A?
Jak wiadomo istnieje przepis, który zabra

nia cudzoziemcom zmienić zawód w pierwszym  
roku ich pobytu i pracy we Francji.

Jakie były powody i motywy, które wpłynę
ły na wydanie tego rodzaju rozporządzenia — 
nie jest naszą rzeczą roztrząsać, kwestja ta jest 
przesądzona i darmo rozwodzilibyśmy się nad 
nią. Zresztą o ile chodzi o emigrantów polskich 
rozporządzenie to wykonywane ściśle według je
go brzmienia i intencji ustawodawcy, nie nastrę
czałoby praktycznie żadnych przykrości. Polacy 
bowiem, którzy przyjeżdżają do Francji do pra
cy, angażowani są przeważnie na roczne kontrak
ty — a zatem, rzecz jasna, nie mogą w pierw
szym roku zmieniać pracy — a tern mniej za
wodu.

N iestety, w praktyce widzimy, żc rozporzą
dzenie to zaczyna być stosowane, nawet do tych, 
którzy od dawna kontrakt ukończyli i od kilku 
lat przebywają we Francji. Naturalnie dzieje się 
to przeważnie w czasie przesileń na francuskim 
rynku pracy i jest stosowane tylko „zwyczajo
wo" albowiem rozporządzenie samo nie ulega ża
dnej zmianie. W szystko to jednak nie usprawie- 
diwia smutnej rzeczywistości, która czyni w  tych  
warunkach z cudzoziemskiego robotnika praw
dziwego niewolnika wyznaczonej mu pracy.

N a porządku dziennym zdarzają się wypad
ki, że cudzoziemiec, który ukończył kontrakt na 
roli, a następnie przez kilka lat pracował w prze
myśle, nagle zgłaszając się po nową kartę tożsa
mości spotyka się z oświadczeniem, że otrzymać 
ją tylko wtedy będzie mógł, o ile wróci do pracy 
na roli. Na wypadek odmowy ze strony robotni
ka — pominąwszy już to, że nie otrzymuje on 
karty tożsamości a w konsekwencji traci pracę,— 
to często bywały wypadki, że robotnik taki by
wał wydalany z Francji za t. zw. „refoulement" 
Dlaczego? Niewiadomo. Ustawa bowiem powia
da tylko, że w pierwszym roku cudzoziemiec nie 
może zmienić zawodu, a zatem w dalszych latach 
pobytu we Francji wolno mu rzekomo pracować 
w każdej gałęzi przemysłu, według własnego upo
dobania. O ile więc tak nie jest, to nie wina w 
tern ustawodawcy, lecz niższych organów, które 
mylnie interpretują ustawę z wielką krzywdą i 
upokorzeniem dla cudzoziemskiego robotnika.

Od dawna już sprawa ta jest jedną z wiel
kich bolączek naszego wychodźtwa we Francji, 
lecz staje się ona wprost piekącą podczas kryzy

su jaki obecnie panuje na francuskim rynku 
pracy. ■ • • V

Robotnika wydala się z pracy, którą w yko
nuje, ponieważ zmienił zawód, polecając mu w y
szukanie sobie nowej — na roli, gdzie jak wiado
mo w sezonie zimowym o pracę bardzo trudno. 
Robotnik w  ten sposób staje w błędnem kole, 
z którego niema wyjścia. Straciwszy pracę, przez 
jakiś czas szuka nowego zajęcia. — Szuka dotąd, 
aż wyczerpawszy skromne oszczędności jakie po
siadał a zatrzymany przez żandarma w swej w ę
drówce za pracą, mianowany zostaje —włóczęgą 
i osadzony w więzieniu, które opuszcza po kilku
nastu dniach z nakazem opuszczenia granic Fran
cji. Naturalnie opuszczając więzienie tylko z na
kazem opuszczenia granic, a bez żadnych pienię
dzy, człowiek taki staje się wykolejeńcem w ę
drującym bardzo często z jednego więzienia do 
drugiego.

N iestety, wśród tych parjasów, dzisiaj we 
Francji najwięcej bodaj mamy Polaków. To też 
uregulowanie tej sprawy w naszym leży intere
sie, o ile pominiemy nawet względy ogólnoludz
kie. Rzecz ta zaś jest o tyle łatwiejszą do zała
twienia z naszej strony, że domagać się będziemy 
(naturalnie przez nasze władze emigracyjne) nic 
innego jak tylko dokładnego  przestrzegania prze
pisów o zmianie zawodu cudzoziemca (Polaka) 
przez francuskich inspektorów pracy i urzędy im 
podległe (Office de la M. O. E.).

Interwencja w tej sprawie musi nadejść ze 
strony naszych władz emigracyjnych — a naszem  
gorącem życzeniem jest, aby to nastąpiło jak naj
prędzej. Stanisław Sąsiadek.

Dom Sztabu  Zw . Nar. Pol. w Scran ton  w St. Z jedn.
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Amerykańskie próby
Sprawa przyjścia z pomocą dla olbrzymich 

rzesz bezrobotnych, stała się w tej chwili najak
tualniejszą sprawą w Stanach Zjednoczonych.

Od czasu wojny światowej i wszystkich 
wielkich problemów z wojną tą związanych, nie 
było tak wielkiej i tak jednocześnie palącej spra
wy jaką jest w tej chwili sprawa bezrobocia.

Pan William Green, prezydent Amerykań
skiej Federacji Pracy na podstawie bardzo szcze
gółowych i trzeźwych obliczeń wykazał, że tej 
zimy w Stanach Zjednoczonych będzie 7 miljo- 
nów osób pozbawionych pracy. Ta olbrzymia ilość 
bezrobotnych, łącznie z ich rodzinami stanowić 
będzie tak olbrzymią potęgę ludzi głodnych, że 
władze federalne i wszystkie poważne czynniki 
społeczne z najwyższym niepokojem śledzą ob
licze nadchodzącej zimy a jednocześnie z niepo
kojem obserwują wszelkie zjawiska zachodzące 
na terenie politycznym i społecznym.

Bogacze amerykańscy okazują duże zdener
wowanie i zaniepokojenie, chociaż żadne rzeczy
wiste fakty nie dają pola do przypuszczeń co do 
ewentualnego przewrotu politycznego. A już n a j
mniej zagraża Stanom Zjednoczonym przewrót 
komunistyczny.

Prezydent Hoover ujął akcję walki z bezro
bociem w swoje ręce i powołał specjalny w tym 
celu komitet, stawiając na jego czele p. Waltera 
Gifforda. Rozpoczęto olbrzymią akcję o charak
terze przedewszystkiem społecznym lecz już do
tychczasowe rezultaty zapowiadają kompletne 
fiasko tej akcji. Znana ofiarność amerykańskich 
miljonerów przeszła już do legendy i datki na cel 
pomocy bezrobotnym napływają nader skąpo.

W yrasta więc mimowoli i ponad głowami 
tych ludzi którzy pomoc bezrobotnym oprzeć 
chcieli na akcji społecznej — konieczność stwo
rzenia skarbca państwowego i utworzenia organi
zacji pomocy bezrobotnym w postaci państwo-

walki z bezrobociem.
wych zasiłków. Coraz szersze rzesze społeczeń
stwa i działaczy oraz polityków, widzą koniecz
ność wprowadzenia akcji pomocy na tory pomo
cy państwowej.

Jednakże tak prezydent Hoover jak i rząd', 
federalny nie objawiają skłonności do otwarcie 
skarbca państwowego dla bezrobotnych i oczeku
ją, że życie samo przyniesie inne rozwiązanie te
go zagadnienia, tymczasem zaś starają się ciężar, 
pomocy przerzucić na rządy stanowe.

Gubernatorzy dwóch najliczniejszych sta
nów amerykańskich p. Roosevelt ze stanu New 
York oraz p. Pinchot z Pensylwanji broniąc się 
przed zamierzeniami Hoovera zażądali zwołania 
nadzwyczajnej sesji kongresu w sprawie zorgani
zowania pomocy państwowej dla bezrobotnych. 
Gubernator Roosevelt dając jednocześnie wyraz 
swemu głębokiemu zrozumieniu ciężkiej sytuacji 
bezrobotnych — zwołał legislaturę stanową 
(parlament stanowy) i zażądał uchwalenia no* 
wych podatków w wysokości 20 mil jonów dola
rów które mają być użyte na pomoc bezrobot
nym. Przy uchwalaniu tych podatków wywiązała 
się paradoksalna sytuacja obrazująca stosunki 
amerykańskie. Otóż większość członków legisla- 
tury wypowiedziała się przeciwko nowym podat
kom, wówczas gubernator zapowiedział człon
kom opozycyjnym, że dotąd nie zamknie obrad 
dokąd legislatura nie uchwali projektowanych 
podatków.

Ostatecznie po wielogodzinnej burzy dysku
syjnej, 20 miljonowy podatek uchwalono. Czy in
ne stany pójdą za tym przykładem, niewiadomo. 
W każdym razie sytuacja jest poważna. Stany 
Zjednoczone stoją przed egzaminem którego zda
nie jest punktem honoru dla tężyzny organiza
cyjnej Ameryki Północnej. Czy ten egzamin 
zdadzą i z jakim wynikiem, to w krótkim czasie 
zobaczymy. Z. Z.

Od R e d a k c j i .
kontaktu ^ WtaCS 8,ę 1° . WyCh pr*ylact6t czytelników z gorącym apelem o utrzymywanie bezpoSrednlec
eób za e ia in i ' bardzo o przesyłania nam szczegółowych opisów I sprawozdań z życia wychoditwa polskiego. W ten apt 
ehoditwa last *  / j *  wychodźtwem na obczyźnie, a społeczeństwem w kraju. Każdy objaw życia w)

taden wysHek rblorowożc, polskiej „a obczyźnie nte moie byó obcy. Pragniemy w ledzl 
o wszystkich radościach I wszystkich troskach polskiej emigracji i popierać to co jest dobre, a usuwać -  co iest złe.
Tym celom słu żyć'b ^ d zT za w Z  u g n ie m y  poprawiać dolą polskiego emigrant,
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Teatr na wychodźtwie.
4. O PRÓBACH I O ROLI.

Powiedzmy sobie prawdę, że w kołach tea
tralnych zazwyczaj prób jest niewiele i że trakto
wane są one, jako zło konieczne. Ogólne mnie
manie jest takie, że próby są poto, aby jreżyser 
wyznaczył gdzie kto stoi, którędy wchodzi, któ
rędy wychodzi. Uznaje się także i to, że próby 
pomagają w uczeniu się roli na pamięć. — Cho
ciaż z tern dokładnem umieniem tekstu —. jest 
zazwyczaj bardzo żle, ale o tern poniżej.

Słowem — próby są zbywane, uważane za 
niezbyt ważne — a wszystkie Ssiły rezerwuje się 
na przedstawienie. Jestto ,b!ąd zasadniczy, W 
prawdziwie twórczem kole tcatralnem praca przy
gotowawcza winna wyglądać zupełnie inaczej. 
Przedewszystkiem winniśmy mieć to na uwadze, 
ie  praca teatralna kształci nas samych, rozwija 
nas i rozszerza nasz pogląd na życie, świat i ludzi.

Czy możemy osiągnąć to, o co nam chodzi, 
jeśli będziemy sam okres przygotowawczy, t. zn. 
próby — traktować niedbale, bylejak? Oczywi
ście, że nie.

Przejdźm y pokolei różne okresy tej pra
cy podczas prób, aby się zorjentować na czem 
ważność jej polega.

Otóż po odczytaniu wspólnem sztuki którą 
mamy grać, rozdajemy role. Czyni to reżyser w 
obecności wszystkich, dobierając z zespołu osoby 
najodpowiedniejsze do danej roli. Cóż to jest 
rola? W szyscy używamy tego wyrazu i często 
źle go rozumiemy.

Rolą będziemy nazywać postać występują
cą w sztuce. Bierzemy na siebie ważne zadanie— 
mamy oto jakiegoś człowieka odtworzyć, zrobić 
go żywym, czującym, dać mu ciało, czucie, krew.

Jak do tego przystąpić? Jak to zrobić? Po
myślmy nad tern.

Co wiemy o postaci, którą mamy stworzyć? 
Opisuje ją  autor, dowiadujemy się o tej postaci 
z ust innych, którzy w sztuce występują. Mówią 
o tej roli, którą mam grać, że jestto  człowiek do
bry, łagodny, miły dla otoczenia. Przypuścimy, 
że ja, który mam grać tę rolę jestem  — odwrot
nie, skryty, szorstki, wiecznie nachmurzony. W 
jaki sposób mam się zmienić, aby być tym do

brym, o którym mowa w sztuce, tym łagodnym ł 
miłym? Przedewszystkiem szkoła w tym wypad
ku będzie życie samo. Spójrzcie uważnie na ota
czających was ludzi. Zauważcie, jak  każdy czło
wiek jest inny. Nietylko inaczej się rusza jeden 
od drugiego, nietylko inaczej wygląda, ale ina
czej te same rzeczy i sprawy przeżywa i czuje. 
Co człowiek to odmienny charakter, odmienny 
świat wewnętrzny. Mówimy o kimś: dobry, nieuf
ny, zapalczywy, wesoły, mruk, gadatliwy, „ner- 
wus“, łagodny i t. d. i t. d. Ci wszyscy ludzie, 
którzy występują w sztuce, a którą mamy ode
grać — istnieją w życiu, w kole naszych przyja
ciół, w naszej rodzinie. Trzeba tylko uważnie po
patrzeć, poszukać, pomyśleć, zastanowić się. 
Człowiek łagodny, pogodny będzie miał inny 
sposób mówienia i sposób ruszania się, niż, da j
my na to, człowiek o bardzo krewkim tem pera
mencie taki, co to lada drobnostka wybucha 
złością! Otóż, jeśli, jak  przytoczyliśmy wyżej, 
ktoś otrzymuje za zadanie, aby stworzył postać 
łagodnego, dobrego człowieka, a sam jest prze
ciwstawieniem tego typu, który ma stworzyć —■ 
to jedna jest tylko rada i wskazówka — niech 
przypomni sobie, niech poszuka wśród swego 
otoczenia kogoś, kto mniej więcej jest podobne
go charakteru, jak  postać, z którą mam do czy
nienia w sztuce. O to przecież nie jest tak  tru 
dno. Trzeba umieć dobrze patrzeć, dobrze lu
dziom przyglądać się, interesować się niemi. I te 
raz pomyślcie — co za niezwykła, radosna i pięk
na praca staje przed wami w momencie, gdy 
otrzymacie rolę do grania, czyli inaczej, gdy po
wierzono wam stworzenie jakiejś ludżkiej postaci, 
o określonym charakterze — postaci, która ma 
swój własny wygląd, własne ruchy, własny spó- 
sób mówienia. Inny, niż wy sami.

Staje przed wami zadanie, abyście zapo
mnieli o sobie, a przetworzyli się i stali się zu
pełnie kimś innym. Otóż to przetworzenie swo
jej osobowości, zdolność wczucia się w inną po
stać, i umiejętność wyrażenia tego — to jest sztu
ka aktorska, to jest zadanie poszczególnego 
członka koła teatralnego, który zabiera się ćłó 
pracy prawdziwie twórczej, artystycznej.

J. Z.
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„Problem emigracji sezonowej".
Emigracyjny ruch sezonowy polskich ro

botników i robotnic do Niemiec, osiągnąwszy w 
latach wojny światowej natężenie najwyższe, wy
rażające się cyfrą zgórą pól miljona osób, począł 
od roku 1919 wydatnie maleć. Dopływ robotni
ków zagranicznych do przemysłu został w roku 
1922 ustawowo zatrzymany, a zapotrzebowania 
do pracy na roli ulegają systematycznemu z ro
ku na rok zmniejszaniu: gdy w latach ostatnich 
osiągały jeszcze liczbę 120 tysięcy osób, w roku 
ubiegłym około 75 tysięcy, a w roku bieżącym 
już tylko około 38 tysięcy.

Gwałtowne kurczenie się rynku pracy w 
Niemczech dla polskich robotników rolnych nie 
jest objawem przejściowym, a stanowi proces 
gwałtownego zanikania „obieżysastwa", wywoła
ny odpowiednią polityką władz niemieckich, dą
żących do uniezależnienia rolnictwa od zagra
nicznej siły roboczej, a przedewszystkiem siły 
polskiej. Dziś już jest rzeczą pewną prawie, że 
najbliższe lata muszą przynieść zanik emigracji 
sezonowej do Niemiec; przestanie ona istnieć, 
lub zostanie zredukowana do cyfry bardzo ma
łej, nieodpowiadającej potrzebom materjalnym 
ludności, która dotychczas zbyt swój opierała na 
tej emigracji. Powstaje więc zagadnienie ważne o 
znaczeniu społecznem, jak zatrudnić te ilości rąk 
do pracy, które pozostaną w kraju? i jak należy 
zająć się organizacją gospodarczą ludności w po
wiatach nadgranicznych, która, trwając dotych
czas w nawyku „obieżysastwa", traci ten sposób 
utrzymania się?

Rozważaniom na powyższe pytania poświę
cone są dwie broszury p. Wł. Skowrona: „Emi
gracja sezonowa do Niemiec jako zagadnienie 
społeczne i gospodarcze" i „Problem emigracji 
sezonowej", które zawierają zarys gospodarczych 
możliwości powiatów, dających najwyższy odse
tek emigracji sezonowej. (Odbitki z wydawnic
twa „Droga" W-wa 1931 r.).

Autor stwierdza, że głównym basenem ru
chu sezonowego do Niemiec są powiaty: wieluń
ski, częstochowski, radomskowski, sieradzki, ka
liski, koniński, słupecki, kolski, turecki, łaski, 
piotrkowski, odolanowski, kępiński, ostrzeszow- 
ski. Powiaty wyliczone „pokryły" w roku 1928, 
70%, a w roku 1929 66% całego zapotrzebowania 
niemieckiego. Sam powiat wieluński oddał 1928 r. 
23.152, a w roku 1929 22.006 emigrantów czyli 
12,7% swego całego zaludnienia. Tak nieracjonal
ne rozmieszczenie zapotrzebowania niemieckiego 
między poszczególne okręgi kraju do dziś dnia 
jest wynikiem okresu przedkonwencyjnego, w cza

sie którego nieregulowana emigracja wytworzyła 
u ludności bierność gospodarczą i nałóg obieży
sastwa, uzależniając szereg zachodnich powiatów 
od niemieckiego rynku pracy. Nie pomogły wysił
ki władz emigracyjnych w kierunku przerzucenia 
emigracji na dalej od granicy położone okręgi, re
zultat ich był minimalny, a nadto i niebezpieczny 
z powodu panującej w powiatach zachodnich go
rączki emigracyjnej, która groziła wzmożeniem 
się na nowo emigracji nielegalnej. Dochodzimy 
do wniosku, że nie wystarcza przeprowadzona 
prawna regulacja ruchu sezonowego do Niemiec, 
że obok niej konieczna gospodarcza organizacja 
emigracji.

Obliczając zasoby obieżysasów przywożone 
do kraju autor podaje sumę dla 15 wzmiankowa
nych powiatów na 37 — 43 mil jonów złotych, a 
na sam powiat wieluński 15 — 17 miljonów. „Dal
sza kalkulacja, biorąca pod uwagę konieczne wy
datki sezonowca podczas pobytu w kraju w mie
siącach zimowych, wykazuje, że około 40% po
wyższych sum możnaby ulokować w instytucjach 
oszczędnościowych, względnie przeznaczyć na 
cele inwestycyjne, uniezależniając sezonowców od 
potrzeby szukania pracy w Niemczech". Potrze
bne jest uświadamianie i przekonywanie sezono
wca, że dążeniem jego powinno być za zdobyte 
pracą środki w Niemczech podniesienie własnego 
warsztatu pracy i jeżeli go nie posiada dotąd, to 
powinien go nabyć za część oszczędzonych za
robków . Zakładanie po wsiach spółdzielni po
życzkowo - oszczędnościowych ochraniałoby cięż
ko zapracowany grosz robotnika przed spekulan
tem i pobudziłoby powstawanie dalszych organi
zacji gospodarczych na wsi, jak to miało miej
sce w b. zaborze pruskim. Najbardziej dotknię
tym gorączką emigracyjną jest powiat wieluński 
i częstochowski i od nich należy zacząć akcję go
spodarczą pomocy ,jobieżysasom“.

„Punkt więc ciężkości problemu emigracji 
sezonowej do Niemiec po uregulowaniu jego pra
wnej i organizacyjno - technicznej strony, doko
nanej przez władze emigracyjne, przenosi się na 
teren kraju i oczekuje rozwiązania od organiza
cji gospodarczo - rolniczych i czynników samo
rządowych w kraju".

Streszczone powyżej myśli i dane zawarte 
w pracy p. Wł. Skowrona są wysoce na czasie, i 
wydaje się bardzo celowem, by akcja społeczno- 
gospodarcza nad zorganizowaniem sezonowców 
i ich oszczędności — zanim nastąpi zupełne zam
knięcie granicy niemieckiej dla polskiego robot
nika rozpoczęła się bez zwłoki.
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Fragm ent biegu ulicznego w Kurytybie. 
Wiśnik prow adzi bieg.

Polska drużyna harcerska w Sao Paulo  w Brazylii.

Bujnie i pięknie rozwija się 

sport  polski na teren ie  Bra- 

zylji w ośrodkach większych 

skupień polskich.

Czołowe miejsce w śród pol

skich klubów i organizacyj zaj

muje Tow. Sportow o G im na

styczne „ Ju n a k ”,

W  poprzednim  num erze pi

saliśmy o uroczystem  święcie 

dziesięciolecia istnienia „Ju 

naka"  oraz wielkich zaw o

«

/

dach sportowych, jakie się z 
tej okazji odbyły w Kurytybie 
z udziałem polskich i brązy* 
lijskich klubów sportowych.

Głównym punktem zawo* 
dów był bieg uliczny na prze* 
strzeni 4000 metrów.

Bieg ten wygrał polak Jó* 
zef Wiśnik, członek „Junaka". 
Podajemy tutaj kilka zdjęć, 
ilustrujących s p o r t  p o l s k i  
w Brazylji.

W iśnik, który  w y k aza ł naszą tężyzną 
fizyczną za  oceanem .

N a g r o d y ,  k t ó r e  r o z e g r a n o  w  d n i u  ś w i ę t a  „ J u n a k a  . 

6 n a g r ó d  z d o b y ł  J ó z e f  W i ś n i k . Z w y c i ę s c a  b i e g u  u l i c z n e g o  w  K u r y t y b i e  W i ś n i k  w  o t o c z e n i u  r o d a k ó ^
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Kronika emigracyjna.
FRANCJA.

ZJA ZD  POLSKIEGO NAUCZYCIELSTW A 
WE FRANCJI.

W  dniach 1 i 2 listopada odbędzie się w Li
lle w sali Palais de la Bióre 6-8 Place de Bethune, 
8 W alny Z jazd  Zw iązku Nauczycielstwa Pol- 

■ skiego we Francji. Z jazd  ten jest nietylko orga
nizacyjną uroczystością lecz bardzo ważnym  
ewenementem  dla życia polskiego we Francji. 
Rola nauczyciela polskiego na emigracji jest nie
zmiernie doniosła i dlatego też wszelkie uchwały 
zjazdu jakie zapadną w dziedzinie wychowaw
czej będą przedmiotem  żyw ej obserwacji i zain
teresowania, nietylko wśród rodaków we Fran
cji lecz i w kraju o jczystym .

Polskie Tow arzystwo Emigrcyjne docenia
jąc w pełni doniosłe posłannictwo polskiego nau
czyciela przesyła związkowi gorące życzenia naj
bardziej owocnych obrad.

PRZETERM INOW ANE KARTY URLOPOW E 
I W IZY FRANCUSKIE.

L Robotnicy polscy, zatrudnieni we Fran
cji, jeśli udają się na czasowy pobyt do Polski, 
otrzym ują zazwyczaj karty od pracodawców, po
świadczane przez policję lub mair‘a miejsca za
mieszkania we Francji, francuskie Ministerstwo 
Pracy oraz najbliższy Konsulat Polski.

Na podstawie kart urlopowych, których ter
min ważności jest zawsze określony emigranci 
przy powrocie do Francji uzyskują wizę konsu
latu francuskiego.

Wobec ostatnio wprowadzonych przez Mi- 
ńisterstwo Pracy, utrudnień przy udzielaniu prze
dłużeń terminu ważności tych kart, Polskie T o
warzystwo Emigracyjne zaleca, ażeby wszyscy 
ci, którzy karty urlopowe posiadają, do Francji 
powrócili w terminie ich ważności, w razie bo
wiem opóźnienia wyjazdu z Polski emigranci są 
narażeni na poważne trudności. Francuskie Mini
sterstwo Pracy prolonguje karty urlopowe w wy
jątkowych tylko warunkach, po gruntownem i 
popartem poważnemi dowodami uzasadnieniu, że 
petent musiał, z przyczyn od siebie zupełnie nie
zależnych, pobyt w Polsce przedłużyć.

Wszyscy, natom iast emigranci, którzy mają 
zamiar przybyć do Polski na urlop, winni we 
Własnym interesie starać się przed wyjazdem 
z Francji o karty  urlopowe, gdyż w razie niepo
siadania tych dokumentów, utracą prawo do po
wrotu.

II. Dla informacji podaje się do wiadomo
ści, że opłaty za wizy od emigrantów Konsulaty 
francuskie pobierają w następujących w ysoko
ściach:

1. Posiadacze imiennych kontraktów  pra
cy, nadesłanych od pracodawców francuskich 
płacą za wizę 1 zł.

2. T. zw. „urlopnicy“ powracający do Fran
cji na zasadzie kart urlopowych płacą za wizę 
1 zł.

3. Żony do mężów i dzieci nieletnie, uda
jące się do rodziców, na podstawie wezwań imien
nych, po raz pierwszy, przyczem wezwania muszą 
być zaopatrzone we wszystkie poświadczenia t. j. 
mair‘a oraz prefekta odpowiedniego departam en
tu, opłacają 1 zł.

4. Żony i dzieci nieletnie, udające się do 
Francji po raz w tóry 20 zł. 50 gr.

5. Inne kategorje emigrantów 40 zł. 50 gr.
Emigranci, udający się do Francji na pod

stawie kontraktów  pracy płacą pozatem za ba
danie lekarzowi wyznaczonemu przez Konsulat.

Zaznaczamy jednocześnie, że przepisy w tej 
dziedzinie ulegają częstym zmianom i w stosun
kowo krótkim  czasie mogą stać się nieaktualne.

III. Emigranci, którzy udają się do Fran
cji na podstawie imiennych kontraktów  pracy, 
wezwań, od krewnych, lub powracają z urlopów, 
jeśli posiadają wykupione bilety od miejsca swe
go zamieszkania w Polsce do Zbąszynia, winni 
zaraz po przybyciu na dworzec w W arszawie 
meldować u kierownika ruchu przerwę w podró
ży, uzyskując odpowiedni stempel na biletach.

ZABEZPIECZENIE DZIECI ROBOTNIKÓW  
CUDZOZIEM SKICH PRA CU JĄ CY CH  WE 

W E FRANCJI.

Jeden z posłów do parlam entu francuskiego 
wystosował do M inisterstwa Pracy we Francji 
pytanie dotyczące robotników cudzoziemców 
zatrudnionych we Francji a których rodziny prze
bywają w krajach ojczystych.

Zapytnia te brzmiały:

1) Czy robotnik zagraniczny, zamieszkały 
we Francji, którego rodzina pozostała w kraju o j
czystym ma prawa do świadczeń z kas ubezpie
czeń społecznych na wypadek choroby swych 
dzieci;

2) Czy te świadczenia są im przyznane i w 
jaki sposób odbywa się kontrola;

3) W wypadku, gdy świadczeń im się odm a
wia, czy nie należałoby tedy zaprzestać wciągania 
wymienionych robotników do spisów w ubezpie
czeniach społecznych i zwrócić nadpłacone sumy 
tym, którzy już są wciągnięci.

Na powyższe pytania ministerstwo pracy 
odpowiedziało jak  następuje:
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1) Kasy ubezpieczeń społecznych mogą 
przyznać dzieciom, ubezpieczonego, zamieszka
łym zagranicą świadczenia przewidziane artyku
łem 4 § 7 ustawy o ubezpieczeniach społecznych, 
pod warunkiem, że będą mogły uprawiać kontro
lę i domagać się specjalnego umotywowania 
żądań;

2) Kasy mogą uprawiać kontrolę wobec 
chorych leczących się zagranicą, czy to za pośre
dnictwem orgarrizacyj (tow. wzajemnej pomocy, 
ubezpieczeń społecznych, francuskich towarzystw 
dobroczynnych i t. d.) z któremi zawarto odpo
wiedni układ, czy też za pośrednictwem kore
spondentów miejscowych;

3) Będzie niemożliwem, pod każdym wzglę-. 
dem, wprowadzenie różnicy między robotnikami 
zagranicznemi żarabiającemi więcej niż 15,000 

lub 18.000 fr., według tego, czy rodziny ich za
mieszkują we Francji lub nie.

Postanowienie ogólne ubezpieczeń społecz
nych, stosuje się wobec robotników zagranicz
nych tak jak  wobec Francuzów i tak jedni jak 
drudzy mogą korzystać ze świadczeń tylko w 
warunkach ustalonych przez ustawę i regulaminy 
specjalne kas ubezpieczeniowych.

*) Artykuł 4 §  7 ustawy o ubezpieczeniach społecz
nych brzmi: W wypadku kiedy kasy ubezpieczeniowe nie 
mogą zawrzeć ze związkami lekarskiemi ugody, mogą wziąć 
na swój rachunek część ryczałtową ceny wszystkich zabiegów  
lekarskich, w  warunkach taryfy ustalonej przez kasę, lub za
płacić ubezpieczonemu ryczałtowe odszkodowanie dzienne za 
zabiegi lekarskie nie obejmujące operacji chirurgicznej i le
czenia w szpitalach.

A8ł<SENTVNA.

W IZY I LEGALIZACJE DOKUMENTÓW .
W  związku ze zmianami w opłatach za wizy 

argentyńskie i legalizację dokumentów, poniżej 
podajem y nowe ich stawki.

W iza od paszportu wraz z poświadczeniem 
formularzy argentyńskich (świadectw: moralno
ści i dobrych obyczajów, o nieuprawianiu żebra
niny, oraz zdrowia umysłowego i zdolności do 
pracy) obecnie wyniesie zł. 305,60 gr. (dotychczas 
288 zł. 10 gr.).

Taksa za legalizację dokumentów, jak  np. 
m etryki urodzenia, aktu ślubu, zezwolenia na wy
jazd do A rgentyny i t. p. wynosiła w Konsulacie 
Argentyńskim zł. 26.20 gr. Obecnie za legalizację 
Konsulat będzie pobierał opłaty w zależności od 
charakteru dokumentu mianowicie:
za legalizację metryki urodzenia, pobierana bę

dzie opłata w wysokości zł. 43.70
za legalizację aktu ślubu zł. 43.70
za legalizację aktu śmierci zł. 43.70
za legalizację pełnomocnictwa zł. 78.60
za legalizację pozwolenia rodziców na

wyjazd do A rgentyny zł. 78.60
za legalizację pozwolenia na zawarcie

ślubu zł. 78.60

NIEMCY.

W AŻNE DLA ROBOTNIKÓW  POLSKICH 
W  NIEMCZECH.

W chwili obecnej jednym  z najbardziej wa
żnych i palących tematów który winien być naj
szczegółowiej podawany na łamach „W ychodź
cy" jest sprawa powrotu z Niemiec robotników 
polskich, którzy wyjechali do Niemiec na roboty. 
Raz jeszcze informujemy ogół naszych robotni
ków o tern którzy z nich bezwzględnie muszą opu
ścić terytorjum  Rzeszy Niemieckiej, a którzy mo
gą tam pozostać.

Robotnicy polscy którzy nie mogą być zmu
szeni do wyjazdu z Niemiec, to przedewszystkiem 
Ci robotnicy którzy przybyli do Niemiec przed 
1 stycznia 1919 roku i tam na stałe pozostali, lub 
ci którzy przybyli do Niemiec w okresie od 1 
stycznia 1919 r. a 31 grudnia 1925 r. Ci robotnicy 
więc nie mogą być zmuszeni do opuszczenia N ie
miec jednakże pewna część robotników którzy 
przybyli do Niemiec między 1 stycznia 1919 r. a 
3l grudnia 1925 r. może być włączona do kwoty 
4,500 osób rocznie i zaliczona do ruchu sezono
wego, ale w tym wypadku musi być przedtem  
osobno powiadomiony każdy taki robotnik przez 
właściwy konsulat polski. Kto więc.z tej kategorjl 
robotników zawiadomienia takiego z Konsula
tu R. P. nie otrzyma — nie może być z Niemiec 
wydalony. Gdyby na jakiegokolwiek robotnika 
był wywierany nacisk w kierunku przymusowego 
wyjazdu z Niemiec, winien on bezwłocznie po
wiadomić specjalnie odnośny Konsulat R. P.

Bezwzględnie wracać do kraju muszą ci ro
botnicy, którzy pojechali do Niemiec w tym roku 
jako robotnicy sezonowi, ponieważ tak  jest prze
widziane w kontraktach z nimi zawieranych. 
Wszelkie uchylania się od powrotu do kraju bę
dą w tym wypadku bezowocne i mogą nara
zić robotnika na duże przykrości ze stroimy władz 
niemieckich.

W  SPRAWIE PRZEW OZU BAGAŻU 
KOLEJĄ,

Zarządy koleji niemieckich zabraniają żgó- 
dnie z obowiązującymi przepisami zabierać 
robotnikom do wagonów kolejowych większe 
pakunki tak, że są zmuszeni rzeczy swoje nada
wać do wagonu bagażowego za wysoką opłatą.

Wobec powyższego i celem uniknięcia ko
nieczności oddawania rzeczy na bagaż winien ro
botnik ograniczyć, o ile możności, swe zakupy 
w Niemczech. Lepiej zabierać ze sobą do Polski 
gotówkę, której przecież na bagaż oddawać nie 
trzeba, a nie obarczać się zbytecznem i rzeczami. 
Biorąc ze sobą przedmioty najkonieczniejsze, ja 
ko to ubrania i t. d. należy je celem uniknięcia 
płacenia wysokiej taksy na kolejach niemieckich 
umieszczać w niewielkich o ile możności pakun
kach nie przekraczających wagi 25 kilo, które 
można zabrać ze sobą do wagonu. Praktyczniej 
jest poumieszczać swoje rzeczy w workach, a uni
kać o ile możności koszy, z którymi trudno do
stać się do wagonu.
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Podając tych kilka praktycznych uwag za
znaczamy również, że przy odejściu większych 
transportów są obecni na dworcach zazwyczaj 
urzędnicy konsulatów, do których należy się 
zwracać o radę i pomoc.

OSTRZEŻENIE PRZED NIELEGALNEM 
PRZEKRACZANIEM GRANICY.

Zbliża się czas, kiedy polscy sezonowi ro
botnicy rolni zaczną wracać z Niemiec do Polski. 
Wiemy o tem, że w Niemczech pracuje jeszcze 
wielu robotników, którzy nielegalnie przedostali 
się do Niemiec.

Do tych ostatnich skierowujemy nasze 
ostrzeżenie i pragniemy przypomnieć, jakie kary 
czekają tych, co nielegalnie przekraczają granice 
polską. Polskie rozporządzenie z dnia 23 grudnia 
1927 roku wyraźnie powiada w artykule 8, że 
„przekraczanie granicy Państwa jest dozwolone 
tylko na zasadzie właściwych dokumentów (pasz
portów — przypisek Redakcji) i tylko na dro
gach celnych lub w wyznaczonych przez Mini
stra Spraw W ewnętrznych w porozumieniu z Mi 
nistrem Skarbu, lub też przez władze upoważnio
ne do tego przez wyżej wymienionych ministrów 
punktów przejściowych".

Kto więc „świadomie przekracza granice 
Państwa bez właściwych dokumentów, albo w 
miejscu na to nie przeznaczonem, podlega ka
rze więzienia do l  roku i grzywnie od 300 do 1000 
złotych, lub jednej z  tych kar, o ile dany czyn 
wediug powszechnych ustaw karnych nie ulega 
kurze surowszej.

Jak widzimy polskie przepisy graniczne są 
surowe. Leży przeto w interesie każdego, aby ich 
nie naruszać. Ci robotnicy, którzy przybyli nie
legalnie w tym roku do Niemiec, postąpią prze
to właściwie, jeżeli postarają się o polski pasz
port konsularny na powrót do Polski, w przeciw
nym bowiem razie czekają ich niemile przejścia 
zarówno ze strony władz niemieckich, jak i pol
skich.

INFORMACJE DLA POLSKICH 
ROBOTNIKÓW ROLNYCH W  NIEMCZECH.

W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD 
BEZROBOCIA.

Zbliża się obecnie okres jesienny i zimowy, 
kiedy zapotrzebowanie na robotnika w rolnic
twie, zmniejsza się. Niejeden więc z robotników 
polskich może na pewien okres czasu pozostać 
bez pracy. Przypominamy więc najważniejsze in
formacje dotyczące ubezpieczenia polskich robo
tników rolnych w Niemczech na wypadek bez
robocia.

Ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia pod
legają wszyscy polscy robotnicy rolni, którziy 
przybyli do Niemiec przed 31 grudnia 1925 i od 
tego czasu stale tu przebywają.

Tem samem więc, nie podlegają temuż ubez
pieczeniu robotnicy sezonowi. Dzieci w wieku 
szkolnym, nawet o ile pracują zarobkowo, rów
nież nie podlegają ubezpieczeniu.

D Ź C A Nr. 6

Od płacenia składek na rzecz ubezpieczenia 
od bezrobocia zwolnieni są:

a) robotnicy zatrudnieni na zasadzie kon
traktu ważnego co najmniej na przeciąg jednego 
roku;

b) robotnicy zatrudnieni na zasadzie kon
traktu ważnego na nieograniczony czas i którym 
pracodawca, bez ważnego powodu, może wypo
wiedzieć pracę według postanowień kontraktu co 
najmniej na 6 miesięcy naprzód;

c) robotnicy zatrudnieni bez piśmiennego 
kontraktu, lecz na zasadzie umowy taryfowej, 
obejmującej takie same warunki co do czasu 
trwania umowy o pracę względnie wypowiedze
nia — jak pod a i pod b.

Zwolnienie od płacenia składek kończy się:
a) 6 miesięcy przed upływem kontraktu 

ważnego co najmniej na przeciąg jednego roku, 
jeśli kontrakt ten nie zostanie przedtem przedłu
żony na przeciąg dalszego roku, lub jeżeli robot
nik nie zawarł z innym pracodawcą kontraktu 
ważnego na 1 rok, lub też kontraktu ważnego na 
czas nieograniczony z 6-miesięcznym terminem 
wypowiedzenia.

b) z dniem wypowiedzenia kontraktu u ro
botników zatrudnionych na zasadzie kontraktu 

ważnego na czas nieograniczony z 6-miesięcznym 
terminem wypowiedzenia — o ile robotnik nie 
zawarł z innym pracodawcą kontraktu ważnego 
co najmniej na przeciąg 1 roku, lub kontraktu 
ważnego na czas nieograniczony z 6-miesięcznym 
terminem wypowiedzenia.

a) Robotnik zatrudniony na zasadzie kon
traktu ważnego co najmniej na przeciąg 1 roku 
musi płacić składki na pół roku przed upływem 
kontraktu.

N a p r z y k ł a d :  robotnik, którego kon
trakt ważny jest na czas od 1 stycznia 1931 do 
31 grudnia 1931 musi płacić składki od 1 lipca 
1931, jeżeli przed 1 lipca 1931 kontraktu nie od
nowi na przeciąg czasu do 31 grudnia 1932, lub 
jeśli nie zawrze z innym pracodawcą kontraktu 
ważnego do 31-go grudnia 1932, albo kontraktu 
ważnego na czas nieograniczony z 6-miesięcznem 
terminem wypowiedzenia.

b) Robotnik zatrudniony na zasadzie kon
traktu ważnego na czas nieograniczony z 6-mie
sięcznym terminem wypowiedzenia musi opłacać 
składki od dnia wypowiedzenia kontraktu.

N a p r z y k ł a d :  robotnik zatrudniony na 
zasadzie kontraktu ważnego na czas nie ograni
czony z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia,
0 ile pracodawca, lub robotnik sam wypowie kon
trakt dnia 30 czerwca 1931 na 31 grudnia 1931, 
musi opłacać składki od 1 lipca 1931, jeśli przed
1 lipca 1931 nie zawarł z innym pracodawcą kon
traktu ważnego na czas nieograniczony z 6-mie
sięcznym terminem wypowiedzenia, lub kon
traktu ważnego od 1 stycznia 1932 do 31 grud
nia 1932.

Tak kontrakt ważny co najmniej na prze
ciąg 1 roku, jakoteż kontrakt ważny na czas nie
ograniczony z 6-miesięcznym terminem wypowie
dzenia, muszą być sporządzone na piśmie i pod
pisane przez robotnika i pracodawcę.
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Kontrakty ustne nie wystarczają do zwol
nienia od opłat na rzecz ubezpieczenia od bez
robocia.

VI. Wszyscy inni robotnicy, którzy nie są 
zatrudnieni na zasadzie kontraktu ważnego 
na przeciąg co najmniej jednego roku, lub na 
zasadzie kontraktu ważnego na czas nieograni
czony z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia, 
muszą opłacać składki od dnia rozpoczęcia pracy.

Dzieci w wieku szkolnym  są wolne od pła
cenia składek, choćby nawet były zatrudnione 
jako robotnicy rolni.

VIII. Jeżeli robotnik zwolniony od opłat 
na rzecz ubezpieczenia od bezrobocia ustracił 
pracę z winy pracodawcy przed upływem kon
traktu, łub bez dotrzymania terminu wypowie
dzenia, natenczas pracodawca musi zapłacić po
dwójne składki za czas 6 miesięcy.

IX. Kobiety, które przybyły do Niemiec 
po 31 grudnia 1925, a których mężowie posiadają 
zaświadczenia uprawniające (Befreiungsschein) 
podlegają również ubezpieczeniu na wypadek 
bezrobocia i muszą opłacać składki, o ile nie zo
staną zwolnione od składek w myśl wyjaśnień 
podanych wyżej w ustępie II.

POM OC DLA ‘ BEZROBOTNYCH POLAKÓW 
W NIEMCZECH.

W Berlinie odbyły się obrady rady naczel
nej Związku Polaków w Niemczech.

Sekretarz generalny Związku dr. Kaczma
rek zobrazował ciężką sytuację finansową, w 
której znajdują się Polacy w Niemczech, do
tknięci ogólnem bezrobociem w kraju. Postano
wiono powołać do życia wydział dobroczynności, 
który rozpocznie zbieranie składek na rzecz bez
robotnej ludności polskiej pozostającej bez pra
cy i środków do życia.

STANy ZJEDN.

PREZYDENT HOOVER PROKLAMUJE 
DZIEŃ PUŁASKIEGO JAKO DZIEŃ ŚWIĘTA 

N A RO D O W EG O  ST. ZJEDNOCZONYCH.

Prezydent Hoover wezwał naród amerykań
ski, aby w niedzielę, 11-go października, uczcił 
pamięć gen. Kazimierza Pułaskiego, sławnego 
bohatera polskiego, który zginął za wolność Ame
ryki.

Orędzie Prezydenta — brzmi następująco:
„Ponieważ hrabia Kazimierz Pułaski, dziel

ny oficer i świetny kawalerzysta, wygnany za 
swe patriotyczne wysiłki w celu obrony wolności 
własnej ojczyzny, ofiarował swą szablę Stanom  
Zjednoczonym  w roku 1777, został potem miano
wany generałem brygady w armji kontynental
nej w uznaniu swego zachowania się w bitwie 
pod Brandywine, w roku 1778 zorganizował zaś 
ochotniczy legjon, złożony z jazdy i piechoty,
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którym  dowodził chwalebnie i wziął . w ybitny  
udział w południowej kampanji w następnym  ro
ku, wreszcie w ataku na Savannah został śmier
telnie ranny 9-go października i zmarł z  ran 11 
października 1779;

Ponieważ dnia 11 października przypada 
152-ga rocznica śmierci tego bohaterskiego ofice
ra, któremu nie zostało danem oglądać triumfu  
sprawy, za którą padł, ale któremu słusznie, z  je 
go szczęśliwszymi towarzyszami broni, winni
śm y pamięć i wdzięczność;

Przeto ja, Herbert Hoover, prezydent Sta
nów Zjednoczonych Am eryki, niniejszem  w zy
wam naród Stanów Zjednoczonych Ameryki,, 
aby w niedzielę, dnia 11-go października, uczcił 
pamięć generała brygady Kazimierza Pułaskiego* 
przez urządzenie takich nabożeństw, obchodów  
i ceremonij w miejscach publicznych m odlitw  
lub zebrań, jakie stosowne są, by uczcić jego ży 
cie i śmierć, i nadto niniejszem polecam, aby w  
tym  dniu flagi Stanów Zjednoczonych były  sto
sownie wywieszone na — w szystkich rządow ych  
budynkach Stanów Zjednoczonych

KRACHY BANKOW E W  ST A N A C H  
ZJED N O C ZO N Y C H .

Według sprawozdania Rady Federalnej Re
zerw, w ciągu siedmiu miesięcy b. r. t. j. od 1 sty
cznia do dn. 31 lipca, zostało zamkniętych 778 
banków, mających ogólną sumę depozytów
478.242.000 dolarów.

W  tym samym okresie otwarto ponownie 
192 banki w których depozyty wynosiły
103.155.000 dolarów.

Poza tem zawieszonych było 613 banków 
nie należących do związku banków Federalnej 
Rezerwy. Depozyta tych banków wynosiły
300.568.000 dolarów. Najwięcej upadłości banko
wych było w okresie letnim a mianowicie w czer
wcu zamknęło swoje podwoje 168 banków a w 
lipcu 92.

Jeszcze bardziej obfitował w upadłości ban
kowe rok ubiegły 1930. Ogółem zamknięto 1345 
banków a suma uwięzionych w nich depozytów 
wnosiła 864,715,000 dolarów. Rok ten był rekor
dowym pod względem upadłości bankowych? 
Zaznaczyć trzeba, że większość upadłości banko
wych w r. 1930 wypadła pod koniec roku a mia- , 
nowicie w listopadzie ogłoszono 254 banków a w 
grudniu 344.

ZN IŻK A  PŁAC ZAROBKOW YCH 
W  ROLNICTW IE AMERYKANSKIEM. I

W rolnictwie amerykańskiem z powodui 
znacznej zniżki cen na produkty rolnicze, spadły 
znacznie zarobki robotników rolnych. Spadek 
ten wynosi przeciętnie 22 i pół procentów w po
równaniu z placami z przed roku.

W Y C H O D Ź
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Jak wykazuje sprawozdanie departam entu 
rolnictwa, przeciętna płaca dzienna robotników 
rolnych wynosiła w całych Stanach Z jednoczo
nych doi. 1.73 dziennie bez wiktu. Przed rokiem 
przeciętna płaca robotnika farmerskiego wynosi
ła doi. 2.23 dziennie, to jest o 50 centów więcej 
niż obecnie.

Aby otrzymać te przeciętne płace robotni
ków farmerskich, departam ent rolnictwa zebrał 
dane ze wszystkich stanów, zliczył je i podzielił 
na ilość stanów. W poszczególnych stanach, jak 
wynika z tego wykazu, przeciętne płace robotni
ków rolnych są bardzo rozmaite. Najniższa jest 
w South Carolina, gdzie wynosi doi. 0.80 dziennie 
a najwyższa w M assachusetts doi. 3.45 dziennie. 
Przed rokiem w South Carolina płacono robotni
kom rolnym po doi. 1.10 dziennie a w Masachu- 
setts po doi. 3.70.

Farmerzy obliczają, że wikt robotnika kosz
tu je przeciętnie 44 centów dziennie i dlatego też 
bez wiktu płacą o tyle więcej dziennie. W śred- 
niem w całych Stanach Zjednoczonych płacono 
robotnikom razem z wiktem po doi. 1.29.

Przeciętna płaca miesięczna robotnika rol
nego bez wiktu wynosi doi. 37 a przed rokiem 
wynosiła doi. 47.24. Razem zaś z wiktem robotnik 
farmerski dostaje przeciętnie doi. 25.35 miesięcz
nie, a przed rokiem otrzymywał po doi. 33.4?.

CIEKAW E PRZESUNIĘCIA W PRZEMYŚLE 
AMERYKAŃSKIM.

Według najnowszego sprawozdania D epar
tam entu Pracy, w trzech z dziesięciu głównych 
gałęzi przemysłu zwiększa się ilość robotników i 
pobieranych przez nich plac. Są to mianowicie 
przemysły: ubraniowy, meblowy, i wyrobu bu
tów. N atom iast zmniejszone siły robocze w yka
zują przemysły: żelazny, i stalowy, odlewni i ma
szynowy, automobilowy, tartaków, przędzalni ba
wełnianych, wyrobu cegieł i rzeźni.

Poniższa tabliczka wykazuje ilu w danym 
przemyśle przyjęto nowych robotników a ile 
zwolniono w ostatnim czasie na każdych stu pra
cujących.

Przybyło U było
W szystkie p rzem ysły  . , . . . 3.02 4.67
Ż elazny 1 stalow y . . . . 2.80
O dlew nie i m aszynow y . . . . 2.63 5.59
A utom obilow y ................ 8.21
U brań m ęskich  . . . . . . . . . 4.16 2.32
T a r t a k i ................................. 7.02
P rzem ysł w łókienniczy  . . . . 4.62 4.95
P rzem ysł m eblow y . . . 4.94
C egieln ie  ............................. 9.33
R z e ź n ie ................................. 7.46
Fabryki o b u w ia ................ .. . . . 7.16 4.2o

NIELUDZKI W YROK SĘDZIEGO 
AMERYKAŃSKIEGO.

Nienotowany bodaj w żadnem sądownictwie 
cywilizowanych narodów wyrok, wydał — w tych 
dniach sędzia sądu federalnego w Cleveland. Tło 
tego barbarzyńskiego wyroku i sprawa przedsta
wiają się następująco.

N iejaka A nastazja Sardyga przed dwoma 
laty przybyła z Polski do Stanów Zjednoczonych 
drogą nielegalną posługując się paszportem  swej 
siostry urodzonej w Ameryce. Przed rokiem wy
szła zamąż zakładając ognisko rodzinne. Została 
szczęśliwą m atką dziecka ł obecnie jest w ocze
kiwaniu przyjścia na świat drugiego dziecka.

Tymczasem przed paru tygodniami jej nie
legalne przybycie do Stanów Zjednoczonych zo
stało wykryte i Sardygowa stanęła jako oskarżo
na przed sędzią federalnym Samuelem Western. 
Sędzia skazał Sardygową na 90 dni więzienia a 
następnie przymusową deportację do Polski. Ten 
nieludzki wyrok wywołał w Stanach powszechne 
oburzenie. Cały szereg pism w sposób niezmier
nie ostry piętnuje ten wyrok jako przykład bru
talności prawa w stosunku do ludzi biednych pod
czas gdy szereg kryminalnych zbrodni pozostaje 
dotąd bez kary bo popełniający je mają do dy
spozycji odpowiednią sumę dolarów.

Równocześnie Klub Polskich Pań i Am ery
kańska Liga Równości wystąpiły z apelem do pre
zydenta Hoovera o zniesienie tego okrutnego wy
roku który ani powagi ani honoru gwiaździstemu 
sztandarowi Stanów Zjednoczonych nie przy
sporzy.

ZJA ZD  LEKARZY I DENTYSTÓW  
POLSKICH W BUFFALO.

W  końcu ubiegłego miesiąca odbył się w 
Buffalo zjazd stowarzyszenia polskich lekarzy i 
dentystów w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej.

Obrano nowy zarząd w osobach: Dr. W ł.. 
Kalisz, Dr. Józef Kobrzyński, Dr. Olga Latka i 
Dr. Florjan Kozłowski; siedzibę stowarzyszenia! 
postanowiono przenieść do miasta Chicago, wnio
sek o zwołanie zjazdu w r. 1932 w W arszawie nie 
uzyskał większości głównie z powodu dużych ko~ 
sztów, jakie zjazd taki pociągnąłby za sobą. U ch
walono rezolucję, która między innemi postana
wia: „poczynić wszelkie wysiłki w kierunku bez
pośredniego nawiązania kontaktu ze związkiem 
lekarzy w Polsce, aby przez to wzmocnić własną 
organizację w Stanach Zjednoczonych, zasilając 
ją nowemi ideami i metodami pracy i stworzyć 
łącznik między światem medycznym i stom atolo
gicznym w Polsce a odnośnymi profesjami Sta
nów Zjednoczonych**.

N a wniosek dra F. Fronczaka mianowano 
członkiem honorowym dra generała S. Rupperta 
szefa departam entu zdrowia M. S. W ojsk.

JAK SIĘ PRZEDSTAW IA SPRAW A 
CUDZOZIEM CÓW  W  STA N A C H  ZJED N .

W  dniu 1 kwietnia, 1930 roku 58.8 procent 
wszystkich cudzoziemców w St. Z jedn. posiada
ło drugie papiery obywatelskie, a 9.3 procent 
pierwsze papiery. Cudzoziemcy, którzy nie są 
naturalizowani, ani też nie posiadają pierwszych 
papierów, stanowili w owym dniu 3.08 procent 
całej ludności Stanów Zjednoczonych.
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Pomimo zwiększonych kosztów naturaliza- 
cji i różnych trudności związanych zc sprawą na
bycia obywatelstwa, bardzo poważna liczba cu
dzoziemców, a mianowicie 68.1 procent, albo już 
zdobyło drugie papiery obywatelskie, albo też 
poczyniło wstępne starania w celu otrzymania 
tych papierów, z ehwilą gdy został przeprowa
dzony ostatni spis ludności w kwietniu 1930 roku.

Cyfry, odnoszące się do sprawy zdobywa
nia praw obywatelskich przez cudzoziemców, 
ogłoszone niedawno przez Biuro Statystyczne, 
wykazują żc naturalizacja cudzoziemców idzie 
szybkim krokiem naprzód. W  porównaniu z od- 
nośnemi danemi na podstawie spisu ludności z ro
ku 1920, liczba deklarantów, czyli posiadaczy t. 
zw. pierwszych papierów o 0.4 procent, a ogólna 
liczba cudzoziemców w tymże okresie zmniej
szyła się o 9.8 procent. Poza tern cyfry te, prostu
ją często przez pewne koła powtarzane zarzuty, 
że większość cudzoziemców „pozostaje zawsze 
tylko cudzoziemcami1*, i że w St. Zjedn. są mil- 
jony cudzoziemców, którzy dostali się drogą nie
legalną. Ostatni bowiem spis ludności naliczył 
wszystkiego tylko 3.787.000 cudzoziemców, któ
rzy nie poczynili jeszcze żadnych starań w ce
lach naturalizacji. Tysiące z nich niezawodnie 
otrzymało już pierwsze papiery od tego czasu, t. 
j. od chwili zakończenia spisu ludności. W  dniu 
1 kwietnia 1930 roku cudzoziemcy stanowili za
ledwie tylko 3.08 procent całego ogółu ludności 
Stanów Zjednoczonych.

MAŁŻEŃSTW A POMIĘDZY MŁODZIEŻĄ 
SZKOLNĄ.

Zarząd szkól miejskich w New Yorku wy
dal sprawozdanie za ubiegły rok szkolny. Z  tego 
zestawienia dowiadujemy się, że zwolniono od 
uczęszczania do szkół 552 uczenice z przyczyny 
zawarcia małżeństwa. Najmłodsza z małżonek 
liczyła lat dwanaście, trzy jej koleżanki miały 
po trzynaście lat, 48 nie przekroczyło lat czterna
stu, reszta nie osiągnęła jeszcze szesnastu lat.

12 OFICERÓW ARMJI ST. ZJED N O CZO N Y CH  
PO CH O D ZEN IA  POLSKIEGO.

Według najnowszej statystyki sil zbrojnych 
Stanów Zjednocznych wynika, że poważny odse
tek oficerów marynarki i armji lądowej, jest cu
dzoziemskiego pochodzenia. Największy odsetek 
stanowią anglicy a najmniejszy włosi.

Oficerów armji amerykańskiej, polskiego 
pochodzenia, jest ogółem 12.

POLAK TRENEREM  PIŁKI N O ŻN EJ 
W  PITTSBURGU (ST. ZJEDN.).

Zastępcą głównego trenera klubu piłki noż
nej przy uniwersytecie w Pittsburgu został m ia
nowany polak Butkiewicz.

Przed paru tygodniami Butkiewicz wywią
zał się doskonale ze swych obowiązków kapitana 
'klubu uniwersyteckiego w Pittsburgu, poczem ob
ją ł on to zaszczytne w sporcie stanowisko będące 
przedmiotem silnej konkurencji wybitnych spor
towców amerykańskich.

BRAZyLJA.

POLAK NA WYSOKIM URZĘDZIE 
W  BRAZYLJI.

Niezwykle wysoki zaszczyt spotkał rodaka 
naszego w Brazylji p. d-ra Jana Grabowskiego 
który został mianowany Szefem Policji Stanu Pa
rana.

P. dr. Grabowski oddawna już zajmował 
poważne stanowiska w administracji brazylij- 
kiej. Pełnił on poprzednio funkcje Delegata 
Obyczajności, a ostatnio był Delegatem Bezpie
czeństwa Publicznego. Na zajmowanych poste
runkach zyskał sobie dzięki swym wysokim za
letom charakteru, oraz sprężystości w rządzeniu 
— powszechne uznanie i szacunek, to też jest 
ogólne mniemanie naszej Polonji brazylijskiej, 
że na nowem wysokiem i zaszczytnem stanowi
sku p. dr. Grabowski będzie „właściwym człowie
kiem, na właściwem miejscu".

NIEMIECKIE PLANY KOLONIZACYJNE.
Konsul niemiecki w Brazylji p. Ludwik Ael- 

dert po objeżdzie kolonij niemieckich w Parnie, 
Paragwaju i Argentynie, udzielił wywiadu jedne
mu z pism brazylijskich w którym  streścił swoje 
wrażenia z odbytej inspekcji i zapowiedział roz
wój niemieckich planów kolonizacyjnych w Ame
ryce Południowej. W  tej chwili placówki konsu
larne niemieckie mają dokładać wszelkich sił aby 
podnieść i wzmóc ruch kooperatyw, podnieść po
ziom organizacyjny szkolnictwa a przedewszyst- 
kiem wyszukać nowe obszary kolonizacyjne. W e
dług dyrektyw otrzymanych z Niemiec, rząd nie-1 
miecki przygotowuje, pierwszą od istnienia pań
stwa niemieckiego olbrzymią akcję emigracyjno- 
kolonizacyjną. Największe przytem apetyty ma
ją Niemcy na Paranę.

Ostateczna decyzja co do wyboru terenów 
oraz oznaczenia terminu tej wielkiej akcji wy
chodźczej zależy od Państwowej Komisji Emi
gracyjnej w Niemczech, jednakże decyzji tej na
leży się spodziewać w najbliższym czasie i jest 
rzeczą pewną, że akcja ta zacznie się od terenów 
brazylijskich.

W YJAZD N A  KOLONJĘ „ORZEŁ BIAŁY".
W  dn. 24 października, na kolonję „Orzeł 

Biały1* w Espirito Santo, wyruszył nowy trans
port emigrantów z Polski.

Emigracja osadnicza na tereny kolonji 
„Orzeł Biały" nie podlega żadnym ograniczeniom 
ze strony władz polskich i brazylijskich.

Z ŻYCIA EM IGRACYJNEGO 
CEN TRA LN EG O  ZW IĄZKU POLAKÓW 

W  BRAZYLJI.
Dość liczna kolonja polska w S-ta Cathari- 

nie pod względem życia społecznego przez długi 
czas stała prawie, że poza nawiasem ogólno - pol
skiego organizacyjnego ruchu w południowych 
Stanach Brazylji. I dopiero od niedawna polacy 
tam tejsi zaczynają się ruszać. Tu i owdzie przy
bywa szkółka polska czy jakieś stowarzyszenie.
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W  tej chwili liczymy w S-ta Catharinie 28 
Towarzystw.

W  tern:
T-stw  utrzymujących szkoły 20
T-stw młodzieży 1
T-stw różnych 7

z czego:
należy i opłaca składki do C. Z. P. 16
nie należy jeszcze do C. Z. P. 12

Centralny Związek Polaków, chcąc przy
czynić się do rozwoju prac w odległych miejsco
wościach działa tam przez swych instruktorów  
oświatowych, rolniczych oraz nrzez instruktora 
wychowania fizycznego i teatralnego.

Ale to wszystko nie wystarcza. Aby prace 
ulepszyć — trzeba się naradzić i dlatego C entral
ny Związek od czasu do czasu urządza zjazdy 
dzielnicowe, czyli tak zwane zjazdy regionalne. 
Z jazdy te wywołują coraz większe zainteresowa
nie Centralnym  Związkiem i przyczyniają się do 
krystalizowania programu prac C. Z. P.

„NALEŻYM Y DO W IELKIEGO NARO D U  
POLSKIEGO".

Podajem y poniżej pełny tekst wzruszającej 
deklaracji jaka uchwalili na jednem ze swych 
zebrań polacy brazylijscy:

„My Polacy z obwodu M assaranduhy w sta
nie S-ta Catharina, przybywszy z górzystego 
Treze de Maio, z bagnistej Linji Telegraphota. 
z Braco do N orte i Benjamin Copstante. z dale
kiego Sao Miguel i Braco Jeaquim, zebraliśmy sic 
w ośrodku polskim — G uarany Hirim — w dniu 
rocznicy Zwycięstwa nad wrogiem Polski i ludz 
kości — nad Bolszewikami — by swą obecnością 
na tej narodowej uroczystości zamanifestować 
swe gorące uczucia przynależności do Wielkiego 
Narodu Polskiego.

Na ręce Zarządu Centralnego Związku Po
laków — ognisko polskości w Brazylji — ślemy 
dziś zapewnienie, że my i nasze dzieci, zrodzone 
z polskiego pnia, trwać bedziemy wiernie w wie
rze, obyczaju i języku odziedziczonym od ojców 
i często przypieczętowanym ich serdeczną krwią.

W  dniu Matki Boskiej Zielnej, a 11-ei rocz
nicy tryumfu oręża polskiego nad Bolszewikami".

Polacy z Obwodu Massaranduhy. N astępu
je z górą 400 podpisów.

„J U N A K".

Ukazał się pierwszy numer czasopisma polskiego p. t. 
„Junak“ poświęconego całkowicie sportowi polskiemu w P a
ranie. Pismo redagowane w  językach polskim i portugal
skim jest bogato ilustrowano 1 zawiera dużo ciekawego ma- 
terjalu, przedstawiając na swych szpaltach całokształt życia  
sportowego polskiego na terenie Brazylji. „Wychodźca" ży
czy „Junakowi" najwspanialszego rozwoju w  jego pięknej 
służbie dla polskości.

ODSŁONIĘCIE OLBRZYMIEGO POSĄGU ZBAWICIELA NAD  
RIO DE JANEIRO.

W  dniu 12 października w rocznicę odkrycia Ameryki, 
kardynał brazylijski, Dom Sebastiao Leme da Silveira Cintra, 
dokonał uroczystego poświęcenia gigantycznego posągu Zba
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wiciela, który wzniesiony został na wzgórzu Corcovado i do
minuje nad zatoką oraz miastem Rio de Janeiro.

Odsłonięty posąg Zbawiciela jest dziełem polskiego ar- 
cysty rzeźbiarza Pawła Landowskiego. Sama postać Chrystu- 
-a  ma 35 motrów w ysokości i jost ustawiona na kapliczcn  

trzymetrowej w ysokości, która zastępuje cokół. Kapliczka  
ma kształt czworoboku, a  na fasadzie jej widniojo prosty na
pis: „Christus vineit, regnat, impcrat".

BELGJA.

ZA R ZĄ D ZEN IE O W Y K O N Y W A N IU
PRACY PRZEZ CU DZO ZIEM CÓ W  

W  BELGJI.
Każdy cudzoziemiec, wyjeżdżający do Bcl- 

gji w poszukiwaniu pracy, musi mieć zezwolenie 
na objęcie pracy.

Konsulaty belgijskie udzielają wiz pobyto
wych tylko na podstawie kontraktu pracy, zalega
lizowanego przez belgijskie M inisterstwo Pracy 
i po uzyskaniu zgody władz bezpieczeństwa.

Zarządzenia te wydane zostały w Belgji w 
1929 r. od czasu zaostrzenia się kryzysu gospodar
czego.

W obec tego jednak, że Belgia zawarła z sze
regiem krajów jak Francja, Czechosłowacja i in
ne, konwencje wizowe, na podstawie których 
obywatele tych państw  wjeżdżali do Belgji bez 
wiz konsularnych i po wjeżdzie mogli znajdować 
zatrudnienie, rzad belgijski, chcąc aby wszyscy 
cudzoziemcy pod względem wykonywania w Bel
gii płatnej pracy byli jednakowo traktowani, wy
dał nowe zarządzenie ustalające, że nawet uprzy
wilejowani przez konwencje wizowe cudzoziem
cy obowiązani są uzyskiwać zezwolenie na obję
cie pracy. Cudzoziemiec, należący do kraju, 
z którym  Belg ja ma konwencję wizową, musi po 
przyjeździe do Belgji złożyć oświadczenie, że 
nie będzie zajmował płatnego miejsca.

POLACY N A  PIERWSZEM MIEJSCU 
W  SPISIE CUDZOZIEM CÓW  W  BELGJI.

Opracowane przez prof. O lbrechtsa s ta ty 
styki, odnoszące się do cudzoziemców zamiesz
kałych w Belgji, wskazują, iż najwięcej jest w  
chwili obecnej w Belgji Polaków. Przed wojną 
stosunek ten wygladał nieco inaczej. N a pierw- 
szem miejscu znajdowali się Francuzi (około 
50%), Holendrzy i Niemcy szli potem, wreszcie 
Rosjanie zajmowali ostatnie miejsce. W  chwili 
obecnej Polaków jest 23%, Francuzów 14,5%, 
W łochów 12%, inne narodowości, jak  Czechosło- 
wacy i Anglicy zajm ują po 5 procent. T rzy  
czwarte cudzoziemców pracuje w górnictwie i 
przem yśle metalurgicznym.

Polacy osiedlają się przeważnie po miastach 
i niektórych okręgach przemysłowych. 25 pro
cent pracuje w przem yśle i handlu, 40 procent 
jako służba domowa, reszta znajduje pracę w rol
nictwie i w zawodach wolnych.

Niektóre miejscowości górnicze zamieszka
ne są w jednej trzeciej lub nawet połowie przez 
cudzoziemców,
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K ANAPA.

EM IG RA N CI PRZYBYW AJĄCY Z KANADY 
N A  CZASOW Y POBYT W POLSCE.
W szyscy emigranci, którzy wybierają się do 

Polski, by po pewnym czasie powrócić do Kana
dy, winni posiadać następujące dokumenty, które 
umożliwią im bez przeszkód podróż powrotną 
odbyć:

1. Leding card (karta lądowania). Niepo
siadanie tego dokumentu powoduje duże trudno
ści przy powrocie.

2. List od pracodawców, że pracę po po
wrocie otrzymają.

3. Bilet kolejowy kanadyjski powrotny do 
poprzedniego stałego zamieszkania w Kanadzie.

4. Dowód od pracodawcy, że emigrant pra
cował w Kanadzie przez okres przynajmniej pół
roczny w okresie pierwszego legalnego przyjazdu 
do Kanady.

W obec tego, że kanadyjski inspektor imigra- 
cyjny traktuje przy powrocie do Kanady wszyst
kie te sprawy bardzo rygorystycznie, emigranci 
przed opuszczeniem Kanadv winni zastosować 
się ściśle do wyżej podanych zaleceń.

W arunkiem koniecznym pozatem przy po
wrocie do Kanady jest jeszcze wykazanie się 
przed Inspektorem kanadyjskim posiadaniem 
kwoty 100 doi. am.

POM OC BEZROBOTNYM.
Konsulat Polski w Montrealu otrzymał fun

dusze na pomoc bezrobotnym Polakom. Przed 
paroma dniami odbyła się w konsulacie konfe
rencja, na której omawiano tę sprawę.

Prawdopodobnie zostanie urządzony dom 
noclegowy dla bezdomnych Polaków jak również 
będzie udzielana pomoc głodnym w naturze.

W ŁADZE KANADYJSKIE UŁATW IAJĄ 
BEZROBOTNYM POW RÓT Z MIAST NA 

ROLĘ.
Z powodu panującego obecnie, zwłaszcza w 

zachodniej Kanadzie, bezrobocia — wysunięto 
w ostatnich miesiącach plan ułatwienia rodzinom, 
które w swoim czasie porzuciły rolę dla pracy 
w mieście, osiedlenia się z powrotem na roli. 
Myśl ta poparta została zwłaszcza przez sfery 
miejskie, na których spoczywał obowiązek da
wania zasiłków bezrobotnym w miastach zamie
szkałym. Projekty te spotkały się z silną opozy
cją ze stron sfer rolniczych, które zajęły stanowi
sko sprzeciwiające się finansowaniu przez rzad 
osadnictwa bezrobotnych na roli, uważając, że 
w ten sposób spowodowany będzie dalszy wzrost 
produkcji zboża, oraz że ceny zboża ulegną dal
szej zniżce. Z  tego samego zresztą powodu sfe
ry  rolnicze zajęły w swoim czasie stanowisko 
wrogie wszelkiej dalszej imigracji do Kanady.

Mimo tego, ułatwienie bezrobotnym osie
dlania się na roli, uważane jest za skuteczny spo
sób ulżenia bezrobociu w miastach i jako takie

brane jest pod uwagę przez władze kanadyjskie. 
Prowincja Saskatchewan poczyniła kroki, umo
żliwiające zrealizowanie tego planu uchwalajac 
ustawę o osadnictwie na ziemiach rządowych. 
Ustawa ta, wychodząc z założenia, że jest wska
zane dopomóc osobom, posiadającym odpowied
nie kwalifikacje rolnicze, upoważnia rząd prowin
cjonalny do udzielania pożyczek w kwocie do 500 
doi. tym, którzy przynajmniej od 5-ciu lat miesz
kają w prowincji i posiadaj a inwentarz żywy lub 
martwy wartości do 250 doi. Pożyczki te wraz 
z 6^ odsetkami spłacane być maja w 20-stu ra
tach rocznych i mogą być użyte wyłącznie na ce
le związane z osadnictwem.

MASOWY W YWÓZ CUDZOZIEM CÓW  
Z KANADY.

Wychodzi na jaw fakt, że Kanada dąży do 
pozbveia sie cudzoziemców przybyłych w ostat
nich kulku latach z różnych krajów europejskich 
za kawałkiem chleba. Według otrzymanych ra
portów wywożonych jest każdego miesiaca od 
500 do 1000 obcokrajowców z granic "Kanady, kló- 
rych w różny sposób zmusza sie prawie do podpi
su aplikacji deportacyjnych. M iarodajne władze 
przyszły widocznie do przekonania, że najle
pszym sposobem pozbycia się ciężaru dla kraju 
skutkiem bezrobocia, jest wywóz cudzoziemców 
do krajów z których pochodzą. Akcja ta jest obe
cnie w pełnym biegu, w pierwszym rzedzie de
portowani sa ci, którzy otrzym ują zasiłki od rzą
du i miast, lub zgłaszający się o takowe.

Jedno z pism angielskich wychodzących w 
Winnipegu czyni z tej racji uwagę, że obecna de
presja skończy się kiedyś i nie powinno się po
zbywać m ateriału ludzkiego, który w miarę po
prawy warunków ekonomicznych potrzebny bę
dzie do dalszej rozbudowy kraju. Solidaryzuje sie 
to pismo najzupełniej z zamknięciem emigracji 
w obecnym czasie, uważa jednak za błędną poli
tykę rządu w odnoszeniu się do cudzoziemskiej 
ludności, lecz tylko z tego względu, że kraj po
niósł znaczne koszta sprowadzając robotników i 
rodziny rolnicze z krajów europejskich.

Faktem niezaprzeczonym jest, że pewien 
procent Polaków również znajduje się w liczbie 
deportowanych w każdym miesiącu, mamy jed
nak nadzieję, że w sprawie deportacji wychodź
ców polskich w Kanadzie zajmie Konsulat 
polski odpowiednie stanowisko i że obywatele 
polscy znajdą należytą opiekę.

MEKSYK

PODATEK OD CUDZOZIEMCÓW  
W  MEKSYKU.

Meksykański wydział imigracyjny zaczął od 
dnia 17 września b. r. pobierać podatek w sumie 
7.50 dolarów rocznie od każdego cudzoziemca 
zamieszkującego w Meksyku.

W szyscy ci cudzoziemcy którzy przybyli 
do Meksyku nielegalnie, podlegają przymusowej
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deportacji a przytem skazywani są na kary wię
zienia. Przepisy te wykonywane są z całą suro
wością.

Jak z powyższego widać meksykańczycy li
kwidują imigrację iście po... meksykańsku.

KOLUMBJA.

EMIGRACJA DO KOLUMBJI.
Władze kolumbijskie żądają obecnie od 

udających się po raz pierwszy na podstawie we
zwań, na stały pobyt do Kolumbji, wykazania 
się posiadniem 1.000 doi am., jako sumy pokazo
wej.

Przepis powyższy nie dotyczy zasadniczo 
żon udających się do mężów i dzieci do rodziców.

Wezwania imienne wystawiane przez ko
lumbijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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(Ministerio de Relaciones Exteriores) są w dal
szym ciągu wymagane od wszystkich emigran
tów, udających się do tego kraju.

URUGWAJ.

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK 
BEZROBOCIA.

Parlament urugwajski przyjął ustawę o 
ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia. Składki do 
funduszu bezrobocia opłacają pracodawcy w wy
sokości 1% od ogólnej sumy zarobków, pracowni
cy również 1% od płac, sięgających sum powyżej 
100 peso w złocie miesięcznie. Pracodawcy są obo
wiązani we własnym zakresie dokonywać potrą
ceń z zarobków a następnie przelewać je do fun
duszu ogólnego.

Informacje i wiadomości ogólne.
Wiceprezes P. T. E. p. poseł Paweł Getłel, 

po powrocie ze Stanów Zjednoczonych złożył 
jako ofiarę na rzecz kształcenia młodzieży pol
skiej z  emigracji 31 i & dolarów amerykańskich.

Suma ta stanowi wysokość opłaty za pokój 
w hotelu w Scranton w czasie trwania Sejmu 
związkowego, a który to rachunek został zapła
cony przez gościnnych gospodarzy ze Związku 
Narodowego Polskiego.

UBEZPIECZANIE BAGAŻY EMIGRANTÓW.

Wobec zdarzających się wypadków mylnej 
interpretacji przepisów, odnoszących się do ubez
pieczania bagaży emigrantów przez To w. Okręto
we. — Urząd Emigracyjny wyjaśnia: że zgodnie 
z § 63 rozporządzenia Mjnistra Pracy i Opieki 
Społecznej towarzystwo okrętowe ponosi dodat
kową odpowiedzialność materjalną za zaginiony 
lub zniszczony bagaż emigranta, oddany towarzy
stwu do przewozu, jeśli wartość bagażu przekra
cza sumę, na jaką towarzystwo dany bagaż ubez
pieczyło. W razie zaginięcia lub zniszczenia baga
żu, ubezpieczonego poniżej jego wartości, towa
rzystwo okrętowe jest obowiązane wypłacić emi
grantowi różnicę między sumą ubezpieczoną a 
rzeczywistą wartością bagażu. Podana zatem w 
§ 63 rozporządzenia suma ubezpieczenia bagaży 
(„co najmniej w sumie zł. 500“) nie może być 
traktowana, jako norma, lecz tylko jako cyfra 
orjentacyjna. kozumie się, że towarzystwo okrę
towe, może dla uniknięcia ryzyka ubezpieczyć

bagaże danego emigranta na sumę rzeczywistej 
ich wartości.

Jednocześnie Urząd zaznacza, że gdy bagaż 
emigranta składa się z kilku sztuk, należy w wa
runkach ubezpieczenia oznaczać wartość każdej 
sztuki oddzielnie, a to z uwagi na wypadki zagi
nięcia lub zniszczenia jednej lub kilku sztuk róż
nej wartości.

MOŻLIWOŚCI EMIGRACYJNE.

Poniżej podajemy informacje o możliwo
ściach emigracyjnych do poszczególnych krajów.

Wszystkie kraje imigracyjne obecnie wyda
tnie ograniczyły czasowo lub na stale dopływ no
wych rzesz emigrantów. Niektóre z nich zezwa
lają na wyjazd pewnym tylko kategorjom emi
grantów lub wprowadzają różne formalne utrud
nienia. Tak więc:

1. Do Stanów Zjednoczonych mogą emi
grować w zasadzie tylko żony obywateli amery
kańskich i ich dzieci do lat 21, przyczem Konsu
lat Amerykański nawet tej kategorji emigrantom 
czyni trudności, starając się stwierdzić w każ
dym poszczególnym wypadku, czy ci obywatele 
amerykańscy mają dostateczne środki, ażeby 

sprowadzonych do siebie prawnych utrzymać. 
Podobnie rzecz się ma z osobami urodzonemi w 
Ameryce przy wydawaniu im przed wyjazdem, 
amerykańskich paszportów.

Dokładnej kontroli podlegają paszporty i 
permity reemigrantów i turystów, przyjeżdżają
cych do Polski na okres jednego roku w celu od-



H O DNr. 6

wiedzenia kraju lub krewnych. Również ściśle 
przestrzega się, ażeby osoby, które uzyskały oby
watelstwo po dłuższym pobycie w Ameryce, nie 
przebywały poza granicami Stanów Zjednoczo
nych dłużej, jak dwa lata, w razie bowiem prze
kroczenia tego czasokresu, tracą oni uzyskane 
obywatelstwo amerykańskie, a co za tern idzie 
i prawo powrotu.

2. Kanada udziela zezwoleń na wjazd tyl
ko żonom i dzieciom (do lat 18-tu) kanadyjskich 
farmerów, wydając specjalne permity, przyczem 
w roku bieżącym te zezwolenia są wydawane w 
ograniczonej liczbie. Na podstawie permitów wy
stawionych przed 1.IV. 1931 r. można będzie wy
jeżdżać dopiero po sprawdzeniu przez władze 
kanadyjskie, czy wzywający ma odpowiednie 
środki na utrzymanie wezwanych, a jeśli tak, zo
stają wydawane nowe zezwolenia.

Pozatem mogą powracać reemigranci, któ
rych pobyt w Polsce nie przekroczył roku, przy
czem jeśli w Kanadzie przebywali krócej niż lat 
pięć muszą wykazać się posiadaniem 100 dolarów 
i potrzebnej kwoty na bilet kolejowy z portu 
w Kanadzie do miejsca zamieszkania. Reemigran
ci winni posiadać „laidin card“ (kartę lądowania) 
i zapewnienie pracy po powrocie do Kanady.

3. Br azyl ja — imigracja jest możliwa dla 
osób, które otrzymają imienne wezwania, wysta
wione przez odpowiednie władze brazylijskie. 
Poza tern bez ograniczeń mogą wyjeżdżać rodzi
ny rolnicze na kolonję „Orzeł Biały w Espirito 
Santo. Władze brazylijskie od 1 października r. 
b. zniosły bezpłatnie przejazdy z portów brazy
lijskiego wgląb kraju.

4. Emigracja do Urugwaju możliwa obec
nie w zasadzie na podstawie wezwań imiennych 
Wykazania się przy wyjeździe posiadaniem 50 
dolarów amerykańskich wystarcza jeśli chodzi o 
samotnych pracowników fizycznych żydów; inne 
kategorje emigrantów są zależne od indywidual
nych warunków każdego emigranta.

5. Emigracja do Argentyny jest możliwa 
dla osób: 1) które otrzymają stamtąd affidavity 
lub zapewnienie, że uzyskają po przyjeździe pra
cę; 2) dla rolników w ramach kontyngentów, wy
znaczanych co pewien czas przez Urząd Emigra
cyjny.

6. Do Francji mogą wyjeżdżać robotnicy 
rolni zarejestrowani i zarekrutowani przez Pań
stwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy w ramach 
miesięcznych kontyngentów, albo robotnicy, któ
rzy otrzymają imienne wezwania (kontrakty pra
cy) od pracodawców, potwierdzone przez fran
cuskie Ministerstwo Pracy wzgl. Rolnictwa i naj
bliższy konsulat polski.

CENY KART OKRĘTOWYCH DO AMERYKI 
PÓŁNOCNEJ.

Nawiązując po podanych w poprzednich 
numerach „Wychodźcy" cen kart okrętowych do 
Stanów Zjednoczonych i Kanady, wyjaśniamy, 
że za dzieci do 1 roku, opłata wynosi doi. 5.50, 
albo zł. 49, a nie, jak było poprzednio podane doi. 
5 i 45 zł. Cena kart okrętowych ważnych z Wilna 
wynosi, tak, jak z pozostałych miast Polski doi.
116.50, albo 1.038 zl. na pośpieszne okręty doi.
121.50, albo 1.083 zł. Ceny podane w poprzednich 
numerach „Wychodźcy" z Wilna doi. 118.50, na 
okręty zwykłe i doi. 123.50 na okręty pośpiesz
ne—są nieaktualne.

BEZROBOTNI NA ROLĘ.
Bertil Nystrom, dyrektor Rady Społecznej 

w Sztokholmie, w wygłoszonem ostatnio przemó
wieniu przedstawił interesujący projekt rozwią
zania międzynarodowego zagadnienia bezrobocia. 
Zdaniem dyr. Nystroma, groza bezrobocia ' nie 
zostanie zażegnana, o ile nie ulegnie gruntownej 
przemianie stan zaludnienia kuli ziemskiej. Pod
czas gdy ogromn e obszary Azji, Ameryki Po
łudniowej, Australji i Afryki są albo wcale nie 
zaludnione, albo też pozbawione dobrodziejstw 
cywilizacji, gdzieindziej panuje przeludnienie i 
nadprodukcja.

Stan ten ulec musi zmianie, polegającej na 
racjonalnem wyzyskaniu niezaludnionych tere-, 
nów podatnych do zaprowadzenia na nich osad
nictwa, zarówno białej rasy, jak czarnej i żółtej. 
Socjologja dzisiejsza ma przed sobą ogromne za
danie, które musi wypełnić w latach najbliższych, 
gdyż wzrastający z dnia na dzień kryzys bezro
bocia zmusi ostatecznie ludzkość do naukowego 
rozwiązania kwestj i zaludnienia.

POSZUKIWANIE SPODKOBIERCÓW

Urząd Emigracyjny komunikuje, że dnia 
13.2 r. b. zmarł w szpitalu w Ensisheim, robotnik 
polski Antosiak Wawrzyniec, zamieszkujecy 
przed wyjazdem do Francji w Trzebinie.

Krewni Antosiaka Wawrzyńca proszeni są 
o podanie swoich adresów Konsulatowi Polskie
mu w Strasbourgu (Consulat de la Republique 
de Pologne, Strasbourg, 10, rue du Gen. de Ca- 
steljiau).

DOROCZNY ZJAZD RADY 
ORGANIZACYJNEJ POLAKÓW 

Z ZAGRANICY.
Doroczny zjazd Rady Organizacyjnej Po

laków z Zagranicy odbędzie się 8 i 9 listopada 
b. r. w Warszawie.
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Porządek obrad m. i. obejmie: sprawozdanie 
roczne Rady Organizacyjnej: referaty: „Zagad
nienie młodego pokolenia polskiego zagranicą**, 
„Potrzeby i postulaty polskiej prasy zagranicz
n e j1, „Sprawa współpracy gospodarczej Polonji 
Zagranicznej z Macierzą**, mianowanie członków 
korespondentów Rady, przyjęcie wniosków i wy
bór Prezydjum  Rady Organizacyjnej.

N O W E TRANSPORTY EM IGRANTÓW .
W ciągu miesiąca września r. b. wyjechały 

do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
Kanady, Brazylji, Argentyny i innych krajów dal-

D Ź C A Nr. 6

sze transporty emigrantów w liczbie około 500 
osób.

PO SZUKIW ANIE KREW NYCH.
Urząd Emigracyjny komunikuje, że dnia 9 

maja 1931 r. na linji kolejowej Thionvillc-Luxcm- 
burg uległ wypadkowi śmiertelnemu robotnik 
polski Józef Mazurek, urodzony dn. 22 lutego 
1890 r. w Morawiankach(V).

Krewni Józefa Mazurka są proszeni o poda
nie swych adresów Konsulatowi Rzplitej Pol
skiej w Strasburgu. Adres: Consulat de la Repu- 
blique de Pologne, Strasbourg (France) 10, rue 
du General de Castelnau.

Kącik dla dzieci.
Listy wychowanków i wychowanek P. T. E.

Do p. p. Nagórskich w Essards Rue de Langerette 
N r. 1711 Par Sanvignes Saóne et Loire.

Najdrożsi Rodzice! Cieszę się bardzo, że 
mogę choć kilka słów do W as napisać w gazetce 
tej, która jest bardzo pożądana na wychodźtwie. 
Przytem w każdym numerze będzie zamieszcza
ny „Kącik dla dzieci’1 w którym będą od nas listy. 
Bardzo proszę o przysłanie mi następnych nume
rów powieści z „Narodowca**. Obiecane książki 
przyślę wkrótce z kilkoma robótkami. Jak Zosi 
idzie w szkole? A W ładkowi? Zasyłam moc bu
ziaków Kochająca Was Monika.

Do Koleżanek zamieszkujących w W ittenheim
Haut Rhin (Alzacja).

Już od roku zamieszkuję w Polsce. Cieszę 
się, że zawsze słyszę czystą polską mowę. Bar- 
dzobym chciała .żebyście i Wy mogły kiedyś zo
baczyć naszą Ojczyznę, zwiedzić i szczycić się 
jej bogactwem i zabytkami. Serdeczne pozdro
wię Anna Łukaszewska.

Do Helusi W lochalówny (Houdaiu Rue Marichal
Lyantey 76).

Helusiu! Piszę do Ciebie kilka słów. Chcę 
się dowiedzieć cośkolwiek o ochronce na „Sió- 
demce“. Napisz mi kto was teraz uczy języka 
polskiego i czy zrobiłaś jakie postępy w nauce?

Moc pozdrowień zasyła dla wszystkich i dla 
Ciebie Broniś z  Warszawy.

Do p. p. Gierczyńskich
Cite de la Chapelle Nr. 215

Qignies Pas de Calais
Kochani Moi! Korzystając z okazji, że ka

żdy i każda z nas, ucząca się teraz w Polsce może 
umieścić kilka słów, w naszym piśmie „Wychoź- 
ca“, wyrażam swoją wdzięczność za trudy, które 
ponieśliście chcąc mię wykształcić. Uczę się te

raz w Warszawie, w Seminarjum Ochroniar- 
skiem. Przypuszczam, że szkoła ta, o charakte
rze społecznym, da mi bardzo wiele. Raduję się 
myślą, że będę mogła w przyszłości podzielić się 
z memi rodakami na obczyźnie, tym  wszystkim, 
co mi da Ojczyzna. Będę mogła teraz porozumie
wać się częściej z W ami tą drogą, dzięki temu, 
że w naszym piśmie „Wychodźca**, będzie umiesz
czany specjalny „kącik** dla naszej koresponden
cji. Zasyłam dużo, dużo serdecznych całusów

Kochająca córka Jaśka.

Do „Kola Polek“ w Ronoroy (P. de C.).
Chciałabym się dowiedzieć jaki cel ma „Ko

lo Polek*' we Francji. Czy wasza praca wydaje 
plony na emigracji. Czy prenumerujecie jakie
kolwiek gazetki polskie, a może „Koło Polek** 
chciałoby się zapoznać z pismem „Wychodźca** 
w którym są opisywane sprawy emigracyjne. Ży
czę, aby Wasza moralna praca wydała jak n a j
obfitsze plony—

Jasia Musialówna.

Do emigrantów polskich w Gautherets.
Kochani Rodacy!

Korzystając z okazji, piszę do W as Polacy 
w' Gautherets. Mieszkałam niegdyś na tej kolo- ' 
nji, więc znam ją  dobrze.

N a wstępie chciałabym się zapytać, czy jest 
jeszcze szwalnia dla dziewcząt i czy istnieje na
dal polska bibljoteka?

Chciałabym bardzo, żeby nasza bibljoteka 
była jaknajwiększa i aby z niej każdy odniósł 
jaknajwięcej korzyści. Serdeczne pozdrowienia 
ślę z Polski Stef an ja M odrzejewska.

Do Redakcji „Pacholę Polskie“ w Lille.
Jestem emigrantką z Francji i otrzym uje 

wykształcenie w szkołach polskich. Ponieważ 
bardzo interesowało mnie „Polskie Pacholę**, i z
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przyjem nością zawsze czytałam  jego treść więc 
w dalszym  ciągu pragnęłabym  prenum erow ać tę 
gazetkę. Z atem  bardzo uprzejm ię proszę o p rzy 
słanie mi na adres poniżej podany. N a um ówio
ny term in honorarjum  zapłacę. N ajserdeczn iej
sze pozdrow ienia ślę Florcntyna Zurkówna.

A dres mój obecny: Al. Jerozolim skie N r. 33 
m. 29, w W arszaw ie P. T. E.

M oim  m ałym  „D uneczkom “ z Sadlowiny, 
przesyłam serdeczne pozdrowienia  z O jczyzny .  
Dlaczego nie piszecie?

Leonarda Misiunasówna („Lonek"). 
M iejsce wysłania:

Stefan ja M ay  — W  ant hor e pr N y s te d  H o 
lland — Danmark.

Stanisława Ptak  — Mariboladegeaard Hys- 
m ose pr. Mar i bo, Holland  — Danmark.

Helena Zegorowicz  — Sh t Annagade 17.1 
Kibenharn C.

Helena Babiarz — Selleberg pr Marsie w St.
Fyn.

W ładysława S te lm aszczyk  — Prinsensgade 
12II Kćbenharn K.

Leokadja M ańkow ska  — Nivoagaard pr Ni-  
vaa, Holland  — Danmark.

Do Minci G ockiej
w  Oignies - Citć des Beaux Sarts 142.
Przy sposobności jaka mi się nadarzyła 

skreślę Ci kilka słów w naszym  piśmie emigra- 
cyjncm  w „W ychodźcy".

Chciałabym  się dowiedzieć o Tw oich po
stępach w nauce? Czy gorliwie zbierasz składki 
miesięczne na m urzynków ? Jakie przedstaw ienie 
urządzaliście ostatn io  w „Stowarzyszeniu D zie
ciątka Jezus"? O pisz mi w szystko obszernie w 
liście. Moc całusów dla Rodziców, Rodzeństw a i 
Ciebie zasyła Wanda.

Do Kolegów w Z w iązku  M łodzieży  Polskiej
w  Charbinie.

N areszcie przybyłem  do Polski, dokąd w y
ryw ają się serca W asze. Znalazłem  się odrazu 
pod troskliw ą opieką Polskiego Tow arzystw a 
Em igracyjnego. M ieszkam w Bursie dla chłopców 
z em igracji w ychow ywanych przez Polskie T o 
w arzystw o Em igracyjne. Są tu ta j chłopcy z A r 
gentyny, Brazylji, D anji, Francji i Niemiec. 
W szyscy to synowie polskich em igrantów  k tó 
rzy kształcą się w Polsce aby potem  wrócić do 
rodaków  na obczyznę i tam  utrzym yw ać ducha 
polskości. Bardzo mi z nimi dobrze. Pisząc do 
Wras ten list, z całego serca życzę W am  i W a
szej organizacji Zw iązkowi M łodzieży Polskiej 
w Chinach powodzenia w pracy. Mam nadzieję 
że otrzym am  od W as odpow iedź pod adresem  
„W ychodźcy".

Józef Maciejewski 
b. uczeń gim nazjum  im. Sienkiewicza  

w Charbinie.
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Do D rużyny  Harcerskiej
w Maries les Mines—Francja.

Kochani Druhowie! Z pewnością zapom nie
liście już o mnie i sądzicie, że ja  również o W as 
zapomniałem.

Żeby W am  pokazać, że tak  nie jest, piszę do 
W as list wraz z moimi kolegami, z którym i tw o
rzym y zastęp „Żubrów". Zaznaczam y, że zastęp 
ten składa się z dzieci em igrantów  z Francji 
i z D anji, w skład którego w chodzą druhowie: 
zast. Osiński W„ Zieliński W „ W alczak W „ K ró
likowski W „ Powązka B„ M ańczak J„ N ow ak F„ 
Połoński St., O w czarek R. Przedew szystkiem  za
poznam y W as z naszą drużyną. Dzieli się ona na 
cztery  zastępy: zast. I „Żubrów", zast. II „Orłów", 
zast. III „W ilków" i zast. IV „Lisów".

Ogółem drużyna liczy 40 druhów  pod w ładzą 
druha drużynowego Zdzisław a Konopki, łubiane
go bardzo przez nas. O piekunem  drużyny je s t p. 
Kazimierz Drągowski. Pod energicznem  kiero
wnictwem drużynowego, praca w zastępach wre 
jak  w ulu. K ażdy zastęp ma sw oją oddzielną p ra 
cę. Z astęp II prow adzi sklepik, zast. IV  przygo to 
w uje ślizgawkę, a nasz prow adzi stolarnię i fry- 
zjernię, z której dochód przeznaczony je s t na bu
dowę kajaków. Dużoby tu trzeba było pisać o n a
szych pracach i projektach,' ale to zostaw iam  na 
później.

Spodziewam y się, że W y dacie nam  w krótce
0 sobie znać.

Pozdrawiam  W as harcerskiem  „Czuw aj"
W . Osiński 

zast. „Żubrów " 29 W . D. H.

Szkoła Polska
w Auchel—Francja.

Kochani koledzy! Pragnąłbym  nawiązać 
z W ami korespndencję za pośrednictw em  n asze 
go „W ychodźcy". To też skreślam  do W as kilka 
słów, aby w ten sposób nawiązać korespondencję. 
Życzę W am  szczęścia, zdrowia, oraz dobrego po
wodzenia w pracy  i zabawie, oraz proszę o odpo
wiedź i wiadomości, co u W as słychać.

„M arlesiak" W alen ty  Dudko.

D rużyna Harcerska
w Douai — Francja.

Jako były wasz członek w 1926 roku m usia
łem opuścić wasze szeregi i w yjechać do Polski 
na dalszą naukę. W stąpiłem  do 29 drużyny im. 
Stanisława Rewolińskiego, gdzie zdobyłem  2 sto 
pień na obozie w roku 1931. Życzę jaknajlepszego 
rozwoju i powodzenia swej dawnej drużynie
1 proszę o bliższe wiadomości, jak  rozw ija się w a
sza praca.

D ruh Rajmund Owczarek.

Do D rużyny  Harcerskiej
iv Bruay-en- Artois.

Kochani Druhowie, chciałem już oddaw na 
nawiązać z W am i korespondencję. Jestem  ró
wnież harcerzem  i posiadam  I stonień. M ieszka
łem przez dłuższy czas w Bruay-en-A rtois ale nie
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miałem czasu zaznajomić się z Waszą drużyną. 
Obecnie • jestem w Warszawie i kształcę się 
w szkole jako wychowanek Polskiego Towarzy
stwa Emigracyjnego. Po skończeniu nauki wrócę 
do swoich do Francji. Czekam na W aszą odpo
wiedź.

Pisać możecie pod adresem „Wychodźcy" 
z zaznaczeniem, że to dla mnie.

Pozdrawiam W as harcerskicm „Czuwaj".
Józef Rybiński.

W . P. Aleksander Ży te lew ski
Sallaumines (Pas de Calais).

Kochani Rodzice! Nadarzyła mi się okazja 
napisać do Was przez pismo „Wychodźca" list. 
N ie ulega wątpliwości, że zetkniecie się z tern pis
mem. Najpierw pozdrawiam W as serdecznie i do
noszę Wam, iż cieszę się dobrem zdrowiem czego 
i Wam z całego serca życzę. Upłynął już miesiąc 
od naszego rozstania. W akacje pozostawiły mi 
dużo wspomień, czy to z Niemiec, czy z Francji. 
A le teraz należy chwilowo zapomnieć o tern i z ca-

Nr, 6

lą sumiennością zabrać się do pracy, Zycie w bur
sie upływa nam spokojnie. Kryzys jeszcze tak 
bardzo nas nic dotknął i mamy w szyscy nadzieję, 
że wkrótce przeminie-

Kończę ten liścik; jestem przekonany, że 
otrzymam na niego odpowiedź.

W asz wdzięczny syn Bernard.

Pan Franciszek Ratajczak
G renay P. de C.

Cite de la Fosse XI.

Szan. Panie! niniejszem listem chciałbym  
zapomocą naszego pisma „W ychodźcy" nawiązać 
korespondencję z Panem o życiu organizacyjncm  
kolonji polskiej w Grenoy. Ze swej strony za
pewniam Szan. Pana, że na wszelkie listy i tematy 
będę się starał zaraz i dokładnie o ile możności 
odpowiadać.

W  nadziej i, że na mój list otrzymam przy
chylną odpowiedź, kreślę się z poważaniem

Michalak Michał.

Ze wzglądów niezależnych od P. T. E., wspomnienie  
o życiu i działalności ś. p. JADWIGI JAHOŁKOWSKIEJ, nie
strudzonej działaczce emigracyjnej — odłożyliśmy do na
stępnego numeru „W ychodźcy".

F O L W A R K  I
w odległości 40 km. od Warszawy i 3 km. od miasteczka i szosy magistrali Warszawa—Pułtusk I

d o s p r z e d a n i a  (
Ziemia pszenno żytnia, 100 ha ziemi ornej, 17 ha lasu, 3 ha łąk i

z b u d y n k a m i  i i n w e n t a r z e m  
Świetny zbyt mleka, warzyw i drobiu do letnisk podwarszawskich.

Folwark może być sprzedany w całości lub częściowo. i

Z a b u d o w a n i a  f o l w a r c z n e  składają się:
1) Z dom u m ieszkalnego m urowanego, krytego dachówką o 9-ciu stancjach; 2) dom u m ieszkalnego drew nianego,
krytego dachówką, o 4-ch stancjach; 3) obory murowanej krytej dachówką; 4) obory drewnianej krytej dachówką;

5) chlewów drewnianych krytych dachówką; 6) stodoły o 2-ch klepiskach krytej słom ą.

Informacji szczegółowych zasięgnąć można w PolsKiem Towarzystwie Emigracyjnem
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 33, mieszk. 29.
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Polskie Towarzystwo Emigracyjne
W A R S Z A W A

Al. Jero zo lim sk ie  33 m. 29 , te l. 305-63 .
B iuro  c z y n n e  od  g o d z . 8 4 0 - 1 5 .3 0 .

C E N N I K  Z A C Z Y N N O Ś C I  I N F O R M A C Y J N E  B I U R A :

Inform acje w sprawach emigracji:
a) Informacje na miejscu (emigrac.).......................................Zł. 0.50
b) „ „ „ wraz z daniem drukowanych

pouczeń o emigracji na poszczególne te r e n y .................. 1 +  0.50 za każdą książeczkę
c) informacje pocztą d r o b n e ........................................... ....... 1.—
d) „ „ „ wraz z wysianiem pouczeń

drukow anych ..................................................................................0,50, {-1 za każdą książeczkę
BEZROBOTNI OTRZYMUJĄ INFORMACJE . . . . B E Z P Ł A T N I E

Poszukiwanie rodzin :
a) Dla żon i dzieci małoletnich, k tó re dostarczą świa

dectw o u b ó s tw a .................................................................... B E Z P Ł A T N I E
b) Dla rodzin przy rozpoczęciu poszukiw ań . . . . Zł. 2 —
cl Dla osób postronnych (wierzyciele i inni) przy roz

poczęciu p o s z u k iw a ń ......................................................... 10 —
d) Dtto po odnalezieniu p o szuk iw anego .......................... fi 10.— względnie 2% od sumy
e) Przy poszukiwaniu w spraw ach spadkow ych przy

rozpoczęciu starań  ............................................................... 11 20.—
f) Po odnalezieniu p o szu k iw an eg o ..................................... 2% sumy niezależnie od opłat na

rzecz adwokata.
ADMINISTRACJA „W Y C H O D Ź C Y W A R S Z A W A , AL. JEROZOLIMSKIE 33 m. 29. TEL. 305-63

Warunki prenumeraty'.
W kraju: 1 zł. miesięcznie, 3 zł. kwartalnie, 12 zł. rocznie. 
Prenumeratę w kraju należy wpłacać n a r / k  P. K. O. 191.

Zagranicą rocznie:
A nglja
A ustrja
A rgen tyna
Belgja
Brazylja
C zechosłow acja

■ 9 szylingów
- 14
- 7 pezów
■ 70 franków
- 25 milrj.
- €0 koron  czeskich

D stn j»
Francja  
G dań sk  w. m. 
Italja
Jugosław ja
Ł o tw a

—  7 koron  duńsk.
—  50 fr. fr.
— 10 g. g.
— 40 lir.
— 100 din
—  9 ła tó w

Niem cy
Peru
R um unja
Szw ajcarja
S tany  Z jed n .
Urugwisi

—  8 m k.
—  6 soli
— 300 lei
—  10 fr. szw aj.

—  2 %
—  3 pezy

Prenumeratę zagraniczną prosimy wpłacać na adres Administracji „WYCHODŹCY"
Warszawa, Al. Jerozolimska Nr. 33 m. 29.

Druk „LECH", Wantowa, Kotzykowa 31, telefon 190-66,


