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Emigracja w Polsce.
I. Charakterystyczne cechy ruchu emigracyjnego.
Emigracja uważana jest przez współ
czesnych polityków i uczonych za je
dno z najważniejszych zjawisk społecz
nych, ze względu na doniosły wpływ,
jaki wywiera ten ruch ludnościowy,
kierujący się poza granice pańshva.
w poszukiwaniu lepszego bytu, na ukształtowanie stosunków demograficz
nych, gospodarczych i społecznych
oraz n a ' politykę zewnętrzną tego
państwa.
Przyczyny emigracji.
Emigracja jest odwiecznem zjawis
kiem dziejowem, któremu przypisać
należy wpływ dominujący na dzisiej
sze rozmieszczenie ludności na globie
ziemskim. Zjawisko to przechodziło róż
ne fazy rozwoju. W interesującej nas,
współczesnej swej postaci jest to ruch
wywołany szeregiem przyczyn głównie
ekonomicznych, z których zasadniczemi wydają się: 1
1) nierównomierność rozwoju gos
podarczego poszczególnych państw,
która stwarza znaczne różnice pomię
dzy zarobkami i warunkami bytu miesz
kańców różnych krajów oraz 2) ni&współmierność sił ludnościowych i gos
podarczych w niektórych krajach, któ
ra sprawia, że pewna część ludności
nie może znaleźć w swym kraju do
statecznego utrzymania.
Dążność do emigrowania, wywoła
na trudnością zaspokojenia swych po
trzeb w kraju, urzeczywistniona być
jednak może jedynie w razie otwarte
go dostępu do kraju, który może dać
wychodźcom poszukiwane źródło utrzy
mania. W ten sposób na emigrację,
wywołaną przez przyczyny wewnętrzne,
oddziaływują silnie przyczyny, mające
swe źródłoj^zewnątrz, które w ograni
czonej mierze podlegają wpływom kra
ju emigracyjnego.

Ponadto istnieje szereg innych przy
czyn pobudzających do wychodztwa,
które wszakże w dobie dzisiejszej nie
odgrywają roli tak "doniosłej jak wyżej
wymienione przyczyny ekonomiczne.,
Są niemi prześladowania religijne i po
lityczne, do której to kategorji zali
czyć można powody ruchów ludno
ściowych, wywołanych przez ostatnią
wojnę i rewolucję rosyjską; niezado
wolenie z istniejących warunków kra
jowych, żądza przygód i poznania no
wych krajów, wreszcie agitacja czyn
ników zainteresowanych w wychodztwie, a więc w pierwszym rzędzie
przedsiębiorstw przewozowych.
Zadaniem państwa emigracyjnego
jest usuwanie w miarę możności przy
czyn, wywołujących wychodztwo przez
uregulowanie stosunków wewnętrznych
i zwalczanie agitacji wychodźczej.
Względne przeludnienie, wynikające ze
słabego rozwoju ekonomicznego, usu
nięte być może drogą podniesienia
przemysłu, intensyfikacji rolnictwa i ko
lonizacji wewnętrznej.
Jako przykład można przytoczyć
Niemcy, z których emigrowało rocznie
w latach 1880 — 90 przeszło 100.000
wychodźców do krajów zamorskich,
co stanowiło 2 — 3-ch wychodźców na
1000 mieszkańców, w późniejszych zaś
latach, w miarę rozwoju gospodarcze
go, liczba wychodźców poczęła szybko
się zmniejszać i od początku XX wie'
ku dosięgała już zaledwie 20 — 30 ty
sięcy, co stanowi mniej niż 0,5 wy
chodźcy na 1000 mieszkańcó\y. *}
Wszakże osiągnięcie równie po
myślnych wyników możliwe jest jedy
nie w razie zbiegu pomyślnych konjunktur gospodarczych, umożliwiająi)
Sartorius von Walterhausęn. Auswanderung, Handworterbuch der Staatswissenschaften, 4-te wyd.

cych zatrudnienie znacznej części na
turalnego przyrostu ludności, w każ-<
dym zaś razie akcja taka wymaga
dłuższego czasu, należy przeto liczyć
się z tern, że emigracja w pewnych
krajach i w pewnych warunkach jest
nieunikniona.
Ruch emigracyjny w oańsfwach
współczesnych.
Dla poparcia tego twierdzenia wy
starczy przytoczyć wysokie cyfry emigraęji w niektórych państwach współ
czesnych. Np.: we Włoszech, liczących
w okrągłych cyfrach 40 miljonów miesz
kańców czyli 125 mieszkańców na ki
lometr kwadr.; emigrowało przeciętnie
przed wojną pomiędzy .1901— 1915 r.
około 500.000 rocznie. Po wojnie w la
tach 1919— 1923 emigrowało przecięt
nie około 340.000 wychodźców rocz
nie J) czyli około 9-ciu na 1000 miesz
kańców. W Hiszpanji, mającej około
22 miljonów ludności t.j. 42 mieszkań
ców na 1 km. kw. było w roku 1924
93.346 wychodźców czyli 4-ch na 100
mieszkańców; w Jugosławji o 12 miljonach ludności i 48 mieszkańców na
1 km. kw. było w r. 1924 19.575 wy
chodźców czyli 1,6 na 1000 mieszkań
ców; w Czechosłowacji o 13.600.000
ludności i 97 mieszkańcach na 1 km.
kw., sądząc na podstawie danych z 1-go
półrocza 1922 r. około 32 tysięcy wy
chodźców rocznie czyli 2,4 wychodź
ców na 1000 mieszkańców2).
Przyczyny emigracji w Polsce.
Przechodząc do zagadnienia emi
gracji w Polsce , stwierdzić można
istnienie szeregu przyczyn, wpływają
cych od kilkudziesięciu lat ze wzraJ) L’Emigrazione Italiana. Le statistiche
della Emigrazione Italiana. Roma, 1924,
str. 35.
i2) Darte o zaludnieniu z Otto Hiibners
Geographisch — Statistische Tabellen, dane
o emigracji ze sprawozdań urzędowych.

stającą siłą na powstanie i rozwój te
go zjawiska.
Polska według spisu z 1921 roku
posiadała na obszarze objętym spisem
w okrągłych cyfrach 25.707.300 miesz'
kańców. Do cyfry tej należy dodać
1.477.536 ludności przyłączonej do Pol
ski części Górnegd Śląska oraz części
Okręgu Administracyjnego Wileńskiego
co da w sumie 27.184.836 mieszkań
ców. Gęstość zaludnienia Polski wy
nosiła więc w r. 1921 około 70’ miesz
kańców na 1 k m 2, co uważać należy
za dość wysoki stosunek wobec rolni
czego charakteru kraju, w którym 65%
ludności utrzymuje się z rolnictwa, a
rozwój przemysłu jest niedostateczny
nawet w okresach pomyślnego rozwo
ju dla zatrudnienia nadmiaru ludności
wiejskiej. O przeludnieniu wsi świad
czy znaczna liczba osób, utrzymują
cych się z uprawy roli na obszarze 1
km.". Gdy w Niemczech mamy na tym
obszarze 33 osoby, we Francji 31 osób,
w Danji 34 osoby, w Polsce liczymy
45 osób na 1 km.2. 1)
Przeludnienie wsi występuje ze
szczególną ostrością w południowej
części kraju, dochodząc w Małopolsce
do 78 osób utrzymujących się na 1
km.2 roli2). W tej samej dzielnicy
występuje najjaskrawiej rozdrobnienie
ziemi do rozmiarów niewystarczających
dla utrzymania rodziny właściciela.
Według danych ostatniego spisu lud
ności w województwie stanisławowskiem było 67,5% gospodarstw karłowa
tych poniżej 2 hektatów, w wojewódz
twie lwowskiem 52,8%, w wojewódz
twie tarnopolskim 55,3%, w wojewódz
twie lwowskiem 52,8%, w wojewódz
twie krakowskiem 44,3%.
Reforma rolna, według opinji osób
w tej dziedzinie kompetentnych, wpły
nąć wprawdzie może na odmienne
rozmieszczenie ludności wiejskiej na
Grabski Wł. Gospodarstwo agrarne —
1923 r., str. 399 i Tablice statystyczne Pol
ski z 1924 r. dr. I. Weinfelda, tabl. 2 i 44.
a) Ludkiewicz. Polityka Agrarna, str. 35
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roli i usunąć do pewnego stopnia nad
mierne rozdrobni jnie własności, ale
nie zdoła usunąć zjawiska przeludnie
nia wsi. Kolonizacja wewnętrzna na
Kresach nie jest łatwą do przeprowa
dzenia, jak świadczy drobna stosunko
wo liczba osadników wojskowych osa
dzonych na Kresach Wschodnich w Ja
tach ostatnich (według danych urzę
dowych 7.500 na 150.000 hektarów).
Rozwój tej kolonizacji możliwy jest w
razie przeprowadzenia robót meljoracyjnych, co znów wymaga olbrzymich
nakładów.
W razie podniesienia kultury rol
nej możnaby wprawdzie zatrudnić
większą liczbę ludności na danym
obszarze, ale ta intensyfikacja gospo
darstw pochłonie zaledwie pewną część
naturalnego przyrostu, a przytem wy
maga długich lat kształcenia ludności
i szeregu sprzyjających warunków.

Przem ysł nasz, który przed wojną
wykazał tak znaczną żywotność, tamo
wany jest obecnie w swoim rozwoju
prze'z słabą stosunkowo 'pojemność
rynku wewnętrznego wobec małych po
trzeb życiowych i słabej zamożności
naszej ludności. Z drugiej strony kon
kurencja z innymi państwami na ryn
kach zagranicznych jest do pewnego
stopnia utrudniona przez b^ak kapita
łów niezbędnych dla inwestycyj. Po
opanowaniu tych trudności o.az kry
zysu gospodarczego, który dotkną! nas
chwilowo, spodziewać się należy usu
nięcia bezrobocia, ale zatrudnienie
znacznej części ludności wiejskiej w
przemyśle nie wydaje się w blizkiej
przyszłości prawdopodobne.
Dopóki zaś trwa zastój gospodar
czy, dość znaczna liczba robotników
przemysłowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych oraz górników
nie może znaleźć pracy w kraju.
Z drugiej strony znaczna część lu
dności miejskiej, przeważnie żydow
skiej, trudniącej się drol nym handlem
i przemysłem, traci stopniowo dotych
czasowe podstawy zarobkowania z po

wodu rozwoju bardziej współczesnych
form wielkiego handlu i przemysłu oraz
wzrostu ruchu współdzielczego. Obec
ny zastrój gospodarczy pogorszył je
szcze jej warunki bytu.
Opisane \yyżej przyczyny wywołują
i niewątpliwie wywoływać będą przez
długi jeszcze okres czasu silną tedencją emigrowania w licznych grupach
ludności wiejskiej małorolnej i bez
rolnej oraz wśród robotników miej
skich,. drobnych kupców i rzemieślni
ków.'
Ponadto tendencja ta istnieje w
dość znacznym stopniu wśród inteli
gencji zarobkującej, która utraciła prze
dwojenny rynek ekspansji na wscho
dzie rosyjskim i wśród której znajduje
się znaczna liczba osób wygnanych
z Rosji i z b. ziem ruskich Rzeczypo
spolitej przez rewolucję rosyjską.
Poza objawami, wywołanemi przez
warunki wyłącznie powojenne, przy
czyny emigracji, które rozważyliśmy,
działały z większą Tub irniejszą siłą
na długie lata przed wojną. Świadczy
to, że emigracja polska'nie jest zjawi
skiem chwilowem, wywołanem przez
obecny zastój gospodarczy, ale że
źródła jej tkwią głęboko w splocie sto
sunków demograficznych i ekonomicz
nych naszego kraju.
Ruch emigracyjny przed wojną.
Wymowną ilustracją tego twierdze
nia są rozmiary przedwojennej emi
gracji, o których niestety posiadamy
tylko przybliżone dane, gdyż w statysty
kach państw zaborczych najczęściej na
rodowość wychodźców nie była odróż
niana.
Polacy stanowili znaczną część
tego potężnego prądu wychodźczego,
który skierował się ku Stanom Zjed
noczonym z ówęzesnyc-h granic Nie
miec po roku 1920 *).
Emigracja
ł) Emigranci z Północno-Wschodnich
Niemiec, zaludnionych w znacznej części
ludnością polską, stanowią w latach 187)—
95 od 35 do 40% ogółu wychodźców tego
kraju (Sarforius Von Waltershausen op. et ).
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1910 — 13 według statystyki ArbeiterJ
zamorska z innych dzielnic polskich
rozwinęła się później, w ostatnim zentrale 1). 1.299.363 osoby czyli
dziesiątku XlX-go wieku i przybra 433.121 osób rocznie. Ponadto nieła na początkku- obecnego wieku zanotowana liczba ludności wielkopol
tak w.ielkie rozmiary^ że według urzę skiej przeniosła się w tym czasie do
dowej statystyki, amerykańskiej, cyto Westfalji i Nedrenji.
wanej przez. J. Okołowicza, ]) polacy
Po uwzględnieniu tych różnych prą
zajmują w dziesięcioleciu 1904— 1913. dów emigracyjnych (prócz ostatniego
prawie zawsze pierwsze miejsce po niedającego się ująć cyfrowo) przyjąć
wiochach, niekiedy tylko ustępując je można dla 3-ch lecia 1910-13 w ktożydom. Według dokonanega przez Oko- rem emigracja ziem polskich dosięgła
łowicza zestawienia tych danych przy najwyższego rozwoju, krągłą cyfrę
było do Stanów Zjednoczonych w la 210.000 emigrantów do krajów zamor
tach 1904— 1913 1.809.054 polskich skich i 430.000 emigrantów sezono
emigrantów, przyczem ruch ten osiąg wych rocznie, co stanowi przeszło 7
nął maximum napięcia w roku 1912—
stałych wychodźców i 15 sezonowych,
1913, w którym przybyło 174.365 pol razem przeszło 22 wychodźców na
skich emigrantów.
1000 mieszkańców ).
Jeżeli do liczby przybyłych w roz
Nie posiadamy danych o reemigra
patrywanym okresie polaków dodamy, cji prócz urzędowej statystyki Stanów
na podstawie tychże urzędowych da Zjednoczonych, nie wiemy więc' jaka
nych, 190.756 rusinów jako przybyłych była rzeczywista strata ludności w zie
z obszaru dzisiejszej Rzeczypospolitej
miach dzisiejszej Polski z powodu
or&z 3h ogólnej liczby przybyłych ży emigracji. Dane te wystarczają wszak
dów czyli 793.065 (wobec tego, że że dla stwierdzenia, że Polska była
rusini Z Ukrainy byli notowani jako w tym czasie olbrzymim przepełnionym
rosjanie i że ruch emigracyjny obej rezerwoarem, wylewającym swój nad
mował przeważnie żydów zamieszka miar ludności w potężnych prądach
łych w Polsce dzisiejszej), otrzymamy emigracyjnych do różnych krajów.
przybliżoną liczbę' 2. miljonów emi
Prądy te noszą znarijię przypadko
grantów z obszaru dzisiejszej Polski wości i uległy w pewnej części roz
w tem dziesięcioleciu, a w 3-ch leciu proszeniu, co przypisać należy brako
' 1910—13 r. 606.000 osób z tegoż obsza wi własnego państwa, zdolnego kiero
ru czyli Drzeciętnie około 202.000 wy wać polityką emigracyjną orąz późne
chodźców rocznie.
mu rozwojowi tej emigracji w okre
Przytoczone cyfry powiększyć nale* sie, gdy tereny imigracyjne były już"
ży o nieznaną nam bliżej cyfrę emigru częściowo zaludnione przez inne na
jących do Kanady (z zaboru austrjac- rodowości. Znaczniejsze skupienia pol
kiego emigrowało w tym czasie rocz skie potworzyły się wszakże w nie
nie od 5 do 10 tysięcy osób do tego których miejscowościach Stanów Zje
kraju), do Brazylji (5,000 osób z za dnoczonych, w Paranie oraz na zacho
boru austrjackiego w 1909 r., 2.550 w dzie Niemiec, w Westfalskiem Zagłębiu
1910 r.) wreszcie do Argentyny. 2) '
Węglowem.
Emigracje sezonowa polska i rusińska do Niemiec z zaboru austrjackie
*) op. cit. str. 260.
go i rosyjskiego wynosi w 3-ch leciu
J) J. Okołowicz. Wychodztwo 'i Osad
nictwo Str. 25.
2) op. cif. słr. 136, 183 i 235»

2)
Na podstawie danych przedstawio
nych w tablicach statystycznych Dr. J. Weinfelda przyjąć można około 28 milionów lud
ności zamieszkałej w dzisiejszych granicach
Polski w r. 1910.

6
Kuch migracyjny w Polsce
Niepodległej.
W Polsce Niepodległej, pomimo
strat poniesionych przez wojnę, istnie
je w dalszym ciągu względny nadmiar
ludności, szukający ujścia nazewnątrz.
Załączona1) tablica ilustruje wędro
wny ruch ludności w ciągu pierwszych
7 lat po odzyskaniu 1 niepodległości.
Dane te są niekompletne z powo
du trudności zorganizowania dokładnej
statystyki w pierwszych latach budo
wania państwowości. Pozwalają wszak
że na uchwycenie dominujących cech
powojennego ruchu migracyjnego w
Polsce. Przedewszystkiem ważny jest
fakt wchłonięcia w tym okresie blizko
półtora miljona repatrjantów z Rosji.
Prócz jeńców i uchodźców przybywali
również w znacznej liczbie pol&cy kre
sowi wygnani przez rewolucję, rosyj
scy emigranci polityczni, dalej robot
nicy i jeńcy z Niemiec, a od 1920 ro
ku reemigranci z Ameryki. Do tego
doliczyć wypada również nielegalną
imigrację ludnoŚGi głównie żydowskiej
z Rosji, cierpiącej wskutek upadku
handlu i spodziewającej się dostać
przez Polskę do Stanów Zjednoczo
nych.
Ten masowy ruch ludności,' który
w 1921 roku przewyższył pół miljona,
a w latach 1919— 1922 ćwierć miljona
osób zanotowanych w statystyce, uważany być w prawdzie może za czę
ściowe wyrównanie .ubytku ludności
wywołanego przez wojnę, niemniej
jednak zaciążył on silnie na poderwa
nym przez wojnę stanie gospodarczym
kraju tembardziej, że prócz reemi
grantów z Ameryki przebywająca lud
ność była niezasobna w kapitały,
a w większości wypadków potrzebo
wała pomocy dla odbudowy zniszczo
nych swych gospodarstw.
Ruęh ten dpśrodkowy, świadczący
o sile atrakcji wywieranej przez no
wopowstającą Polskę, równoważony był
tylko do pewnego stopnia ruchem emił) Patrz str. 29(

gracyjnym oraz wyjazdem optantów do
Niemiec i do Rosji, co do którego nie
posiadamy opracowanych danych sta
tystycznych, ale który dotknął większe
masy ludności w latach 1919
1920 tylko w województwach wielko
polskich. Nawet w razie oszacowania
tych wyjazdów na 400 do 500 tysię
cy, co wydaje się raczej zbyt wysoką
cyfrą, musimy przyjąć, że nadwyżka
przybywających względnie powracają
cych nad odjeżdżającymi wynosi oko
ło pół miljona. Zaledwie w dwóch
ostatnich latach mamy wobec zaniku
repatracji kilkudziesięciąt tysięczną
nadwyżkę emigrantów.
Ruch emigracyjny utracił więc swoją
przedwojenną rozlewność, na co skła
dają się następujące przyczyny: 1) ograniczenie imigracji w Stanach Zje
dnoczonych, głównego dotychczas te
renu zamorskiego naszej emigracji,
przez ustawy z 1921 i 1924r., 2) tru
dności komunikacyjne w pierwszych la
tach istnienia państwa polskiego z po
wodu nieustalenia morskiego ruchu
pasażerskiego, a następnie wskutek
wysokich cen kart okrętowych. Ta
przeszkoda występuje zwłaszcza dla
emigracji do Ameryki Południowej, do
której przyjazd był przed wojną kilka
krotnie tańszy, a często bezpłatny i w
której stosunkowo mało jest rozwinię
ta emigracja prepaidowa osób sprowa
dzanych przez krewnych. Utrata ryn
ku niemieckiego, do którego kieruje
się obecnie, do chwili zawarcia umo
wy emigracyjnej, jedynie wychodztwo
nielegalne, nieznane bliżej, ale o wie
le słabsze niż przed wojną, kompen
sowana jest przez nowy teren imigrą*
cyjny we Francji, który wchłonął pewną
część starego wychodztwa z Niemiec
i przyciąga corocznie kilkadziesiąt ty
sięcy rolników i górników z Polski.
Najliczniejszą emigrację obserwuje
my w latach 1920 — 1921 do wejścia
w życie ustawy amerykańskiej z 1921
roku oraz w roku 1923 z powodu
znacznego zapotrzebowania z Francji

i względnie korzystnych wówczas wa
runków pracy.
Przeciętnie emigrowało z Polski
od chwili odzyskania niepodległiści
około 77.000 osób rocznie według po
siadanych urzędowych danych. Przyjąwszy cyfrę 27.184.830 ludności na
podstawie spisu ż 1921 r., otrzymamy
więc około 2,8 wychodźców na 1000
mieszkańców, a więc
kilkakrotnie
mniej niż w trzechleciu 1910— 1913
i przeszło trzy razy mniej niż we W ło
szech w latach ostatnich.
Rozmiary ruchu emigracyjnego z Pol
ski zależą w obecnych okolicznościach
od warunków zewnętrznych, które w
większej lub mniejszej mierze pozwa
lają na ujawnienie przyczyn wewnę
trznych, działających potencjonalnie z
siłą niemniejszą niż przed wojną. Je
żeli bowiem przyjmiemy pod uwagę
wykazaną przez spis 1921 r. mniejszą
absolutną gęstość zaludnienia ziem pol
skich z powodu strat wywołanych przez
wojnę, to uwzględnić również musimy
z jednej strony coroczny przyrost, wy
noszący w przybliżeniu około 450.000,
który straty te powoli wyrównywa, a
z drugiej strony skutki zniszczenia
warsztatów pracy w pierwszych latach
po wojnie, a następnie zastój gospo
darczy, które znacznie zmniejszyły
zaopatrzebowanie rąk do pracy w kraju.
Istnienie tej niewątpliwej tendencji
emigrowania, której przyczyny były
poprzednio Wyjaśnione, a z drugiej stro
ny znaczna liczba ludności polskiej
przebywającej na wychodztwie, wyno
sząca według przybliżonych obliczeń
około 4.500.000, a łącznie z mniejszo
ściami polskiemi za granicą 6.500.000
czyli około 24% ludności państwa pol
skiego i około 25,7% ogółu polaków 1),
nakładają na państwo poważne obo
wiązki.
Działalność regulująca i opiekuńcza
rządu, wspomaganego przez społeczeń■) Według „Rocznika statystyki Rzeczy
pospolitej Polski” z r. 1924 liczba osób na
rodowości polskiej w kraju wynosi 18.820.163.

stwo mieć winna na celu: a) dostósówanie prądu emigracyjnego do potrzeb
rynku krajowego i kierowanie go do
terenów dających największe korzy
ści b) zapewnienie wychodztwu po
myślnych warunków bytu i rozwoju,
c) łagodzenie ujemnych stron emigra
cji, d) wzmocnienie łączności wychodztwa z krajem i podniesienie war
tości dla kraju tego poważnego odła
mu narodu polskiego.
Ułatwienie tych zadań przez na
danie ścisłych norm prawnych dzia
łalności władz emigracyjnych jest cełem projektu ustawy opracowanego
przez Urząd Emigracyjny.

II. Działalność państwowa w
zakresie emigracji.
Organizacja władz.
Pierwszym
zawiązkiem polskich
władz emigracyjnych była Sekcja Emi
gracji i Pośrednictwa Pracy Minister
stwa Zdrowia Publicznego Pracy i Opie
ki Społecznej utworzona w r. 1918,
oróz Wydział Reemigracyjny Min. Spraw
Wewnętrznych funkcjonujący od r. 1917.
Sekcja Emigracji i Pośrednictwa
Pracy, która w czasie okupacji nie
mieckiej ograniczyć musiała swą dzia
łalność do interwencyj w sprawie po
lepszenia losu robotników polskich
pracujących w Niemczech, po pow
staniu niepodległego- Państwa Pol
skiego zajęła się opracowaniem orga
nizacji władz emigracyjnych, bada
niem możliwości emigracyjnych, a na
pływające masowo reklamacje robotni
ków powracających z Niemiec, zmu
siły ją do zarządzenia rejestracji tych
pretensyj, która stała się następnie
podstawą rewindykacji strat przez ro
botników poniesionych.
Dekretem z dnia 27 stycznia 1919 r.
(Dz. Ust. R. P. Nr. 11 poz. 127, 1919 r.)
utworzona została sieć państwowych
urzędów pośrednictwa pracy i opieki
nad wychodźcami, których zadaniem
w zakresie emigracji jest pośrednictwo

pracy dla wychodźców, kontrola treści
umów zawieranych z pracodawcami
zagranicznymi, ochrona emigrantów i
reemigrantów w kraju, udzielanie informacyj emigrantom, popieranie ree
migracji i zbieranie statystyki doty
czącej ruchu emigracyjnego.
Kierownictwo nad ruchem repa
triacyjnym, przybierającym coraz wię
ksze rozmiary, objĄł utworzony* de
kretem z dnia 30-go grudnia 1919 r.
(Dz. Praw. R. P. Nr. *, poz. 84 1919 r.).,
Państwowy Urząd do Spraw Powrotu
Jeńców, Uchodźców i Robotników,
przez którego etapy przeszło miljon
kilkaset tysięcy ludzi powracających
do Polski i przez Polskę, głównie
z Rosji i z Niemiec.
Dnia 22 kwietnia 1920 r. rozpo
rządzenie Rady Ministrów (Dz. U.
Nr. 39 poz. 232, 1920 r.) powołało
do życia Urząd Emigracyjny przy Mi
nisterstwie Pracy i Opieki Społecznej,
w którym ześrodkowują się wszystkie
sprawy dotyczące emigracji, reemigra
cji, imigracji i opieki nad wychodźca
mi. Ustawą z dnia 4 listopada 1920 r.
(Dz. U. Nr. 108 poz. 707 z dn. 25 X1
1920 roku) Urzędowi Emigracyjnemu
przekazane zostały funkcje Państwo
wego Urzędu do spraw Powrotu Jeń
ców, Uchodźców i Robotników. Urząd
ten został zniesiony. W ten sposób
świeżo utworzony ' Urząd Emigracyjny
przejął olbrzymi aparat zorganizowany
dla przyjmowania repatrjowanych, roz
syłania icłi do miejsc przeznaczenia
i objął kierownictwo nad całokształ
tem ruchu emigracyjnego i reemigracyjnego w Rzeczypospolitej.
Zakres działania Urzędu Emigracyjnego został ostatecznie unormowa
ny rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 20 października 1924 r. (Dz.
U. Nr. 94 poz. 873 z dn. 30.X.1924 r.),
które jednocześnie skasowało rozpo
rządzenie z dn. 22 kwietnia 1920 r.,
przyczem funkcje powierzone tem roz
porządzeniem Urzędowi Emigracyjne

mu zostały bez zmianysą następujące.-

Funkcje te

a) przygotowywanie ustaw i rozpo
rządzeń w przedmiotach, podlegają
cych kompetencji urzędu,
b) wykonanie ustaw i rozporzą
dzeń, dotyczących migracji ludności
i opieki nad wychodźtwem,
- c) przygotowywanie ze współudzia
łem Ministerstwa opraw Zagranicz
nych konwencyj emigracyjnych i wszel
kich układów międzynarodowych dor
tyczących emigracji, reemigracji i imi
gracji oraz nadżór nad wykonaniem
tych konwencyj i układów po ich za
warciu,
d) nadzór nad kontraktowaniem
robotników do pracy zagranicą,
e) przeciwdziałanie szkodliwej pro
pagandzie emigracyjnej i nielegalne
mu werbowaniu emigracyjnemu,
f) zbieranie-wiadomości o stosun
kach, panujących w państwach obcych
pod względem konjunktury emigracyj
nej i udzielanie tych wiadomości za
interesowanym osobom, instytucjom
i władzom,
g) sprawy związane z organizacją
transportów emigrantów i reemigran
tów,
h) opieka nad emigrantami i ree
migrantami w czasie podróży,
i) ochrona praw i interesów emi
grantów na miejscu pracy,
j) opieka nad reemigrantami po
ic}i powrocie do kraju,
k) współdziałanie z Ministerstwem
Skarbu w organizacji przesyłania osz
czędności wychodźców do kraju,
1)
popieranie tych zrzeszeń i instytucyj społecznych i gospodarczych
w kraju i zagranicą, których celem
jest niesienie pomocy i opieka nad
emigrantami i reemigrantami oraz nad
zorowanie działalności tych zrzeszeń
i instytucyj pod względem ich stoso
wania się do przepisów emigracyj
nych,
m) opinjowanie w sprawach udzie
lania koncesyj kompanjom okrętowym
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na sprzedaż w Polsce biletów III kla
sy i międzypokłndowych
n) i prowadzenie w porozumieniu
z Głównym Urzędem Statystycznym
statystyki ruchu emigracyjnego, reemigracyjnego i imigracyjnego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 11 lutego 1925 r.^ (Monitor Pol
ski z dnia 21 lutego 1925 r. Nr. 43)
zatwierdziło statut organizacyjny dla
Urzędu Emigracyjnego, ustanawiający
podział na trzy wydziały: Ogólny, Wychodźtwa Zamorskiego i Kontynental
nego i na Biuro Naukowo-Informacyj
ne, oraz atrybucje każdego z tych wy
działów i •biura.
Organem opinjodawczym i dorad
czym Ministerstwa Pracy i Opieki
Społecznej w sprawach emigracyjnych
jest Państwowa Rada Emigracyjna,
powołana do życia dnia 9-go czerwca
1921 r. rozporządzeniem Rady Mini
strów (Dz. U. Nr. 64 poz. 403), które
utraciło moc obowiązującą z chwilą
ogłoszenia w dn. 8 lipca 1925 r. no
wego rozporządzenia (Dz. U. z dnia
31 . V II. 25 r. Nr. 76 poz. 535), zmie
niającego częściowo jej skład i spo
sób powoływania członków. Rada skła
da się z 8 członków mianowanych
przez Ministra na wniosek Dyrektora
Urzędu Emigracyjnego z pośród osób
pracujących teoretycznie lub praktycz
nie w zakresie emigracji; z 3 przed
stawicieli centralnych zawodowych organizacyj robotniczych oraz z 3 przed
stawicieli najważniejszych organizacyj
społecznych opieki nad emigrantami,
które Minister do udziału w Państwo
wej Radzie Emigracyjnej powoła.
Funkcje emigracyjne poza granica
mi kraju wykonują konsulowie oraz
radcy emigracyjni (dawniej zwani attaches do spraw wychodźczych), których
obowiązki w tej dziedzinie oraz sto-sunek do Urzędu Emigracyjnego okre
śliło rozporządzenie Ministra Spraw
Zagranicznych oraz Ministra Pracy
i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia
1921 r. (Dz. U. Ministerstwa Spraw

Zagranicznych Nr. 2, 1922 r. poz. 13).
Atrybucje te sprecyzowane zosta
ły w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Opieki Społecznej i Ministra Spraw
Zagranicznych z dnia 22 marca 1923 r.
(Dz. U. M.-S. Z. Nr. 5, 1923 r.), (kasującem poprzednie) w sprawie utwo
rzenia urzędu Radcy Emigracyjnego
w krajach, do których lub przez któ
re kieruje się ruch wychodźczy z Pol
ski. Rozporządzenie to powierza Rad
cy Emigracyjnemu funkcje obserwa
cyjne, informacyjne w zakresie emi
gracji oraz ogólny nadzór nad pracą
konsulów w tej dziedzinie, czuwanie
nad wykonywaniem warunków umów
emigracyjnych i umów najmu, inter
wencje u władz centralnych w tych
sprawach, wreszcie kontrolę nad wy
konywaniem warunków koncesyjnych
przez przedsiębiorstwa okrętowe i pro
jektowanie zmian warunków umów
i koncesyj. Urzędy Radców Emigra
cyjnych istnieją obecnie w Paryżu
i w Berlinie.
Do konsulatów należy w myśl roz
porządzenia dziedzina praktyczna spraw
wychodźczych, a mianowicie udziela
nie wychodźcom porad i informacyj,
pomoc w przeprowadzaniu spraw od
szkodowań za nieszczęśliwe wypadki,
pomoc w organizowaniu pośrednictwa
pracy, w organizowaniu życia społecz
nego i utrzymywanie ścisłego kontak
tu wychodźców z Polską. Funkcje
konsulów określa bliżej ustawa z dn.
11 listopada 1924 r. o organizacji kon
sulatów i czyhnościach konsulów (Dz.
U. Nr. 103 poz. 944).
Organami, względnie placówkami
Urzędu Emigracyjnego w kraju są:
1) Ekspozytura Urzędu Emigracyj
nego we Lwowie.
2) Gospoda Emigracyjna w Czę
stochowie.
3) Etap emigracyjny w Wejhero
wie z ekspozyturami w Gdyni i Tcze
wie.
4) Ekspozytura dla spraw reemi
gracji i deportacji w Zbąszyniu.
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5) Dwaj inspektorzy emigracyjni
na stacjach zbornych w Mysłowicach
i w Wejherowie.
W w. m. Gdańsku funkcje emigra
cyjne z ramienia Urzędu pełni Atta
che Emigracyjny. W mielcie tem
istnieje etap reemigracyjny i emigra
cyjny podległy Urzędowi.
Funkcje emigracyjne państwowych
urzędów pośrednictwa pracy określone
były na str. 7 ej.

nastąpić miało w pierwszej połowie
stycznia 1926 r.
Urząd brał udział przez swych de
legatów, w konferencjach enrgracyjnych międzynarodowych w Genewie
oraz w konferencjach emigracyjnych
w Rzymie w r. 1921 i 1924 r. i zgła
szał do porządku dziennego obrad
swoje wnioski, które były przyjęte.

Układy międzypaństwowe.

W celu ułatwienia ludziom nie mo
gącym znaleźć pracy w Polsce wyjazdu
zagranicą w celach zarobkowych usta
wa z dnia 17 lipca 1924, w sprawie
opłat za paszporty zagraniezrte zarzą
dza wydawanie emigrantom paszportów
bezpłatnych, przyczem udzielanie za
świadczeń uprawniających do emigra
cyjnego paszportu powierzone jest, je
żeli chodzi o emigrantów kontynen
talnych, państwowym urzędom pośred
nictwa pracy, jeżeli chodzi o emigranrów zamorskich — bezpośrednio Urzę
dowi Emigracyjnemu.
Urząd ustalił warunki, którym od
powiadać winni zgłaszający się o pa
szporty emigracyjne, co daje mu mo
żność regulowania emigracji, zapobie
gania nadużyciom i roztaczania kontroli
nad warunkami podróży i ofiarowany;
mi warunkami pracy.
Według przyjętej zasady, emigranci
kontynentalni (jednostkowi) otrzymują
zaświadczenia na bezpłatne paszporty
na podstawie kontraktu pracy zatwier
dzonego przez właściwe władze kraju
emigracyjnego. Warunek ten jest tem
bardziej potrzebny, że i konsulaty
państw obcych, obawiając się zwiększe
nia bezrobocia w swych krajach, udzie
lają wiz jedynie tym, którzy mają pew
ność znalezienia pracy. W wypadkach
wątpliwych urzędy pośrednictwa pracy
odwołują się do decyzji Urzędu Emi
gracyjnego.
Emigracja zbiorowa do Francji re
gulowana jest specjalnemi zarządzenia
mi konwencji z dnia 3 września 1919 r.

Urząd Emigracyjny brał udział w
opracowaniu i zawieraniu następują.cych umów emigracyjnych:
1) Konwencja polsko-francuska
z dnia 3 września 1919 r. w dziedzi
nie emigracji i imigracji (Dz. U. z dn.
28.V.1920 r. Nr. 41 poz. 246).
2) Konwencja polsko - francuska
z dn. 14 października 1920 r. doty
cząca pomocy i opieki społecznej (Dz.
U. Nr. 54 poz. 496).
3) Protokół końcowy rokowań pol
sko-francuskich podpisany w dniu 17.IV
1924 r. zawierający szereg uzupełnień
konwencyj.
4) Protokół rokowań polsko -fran
cuskich podpisany w dniu 3 * lutego
1925 r. a zatwierdzony w dniu 20 lu
tego 1925 r. zawierający również uzu
pełnienia konwencyj.
Oba protokóły ogłoszone są w cza
sopiśmie urzędowem „Praca i Opieka
Społeczna” zeszyt 1/2, r. 1925.
5) Umowa resortowa polsko-austrjacka w sprawie warunków sprowadza
nia i zatrudniania polskich robotni
ków sezonowych z dnia 24 czerwca
1921 r.
Ponadto opracowany został projekt
umowy resortowej z Belgją oraz pro
jekt umowy z Rumunją.
Prowadzone w ciągu 1925 r. roko
wania polsko - niemieckie w sprawach
emigracji robotników sezonowych w
końcu grudnia tego roku posunęły się
o tyle naprzód, że podpisanie układu
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wydanemi w celu dostosowania jej ro
zmiarów i składu do potrzeb obu ryn
ków pracy. Zapotrzebowania praco
dawców ,po sprawdzeniu, że nie mogą
być zaspokojne we Francji, przesyłane
są drogą dyplomatyczną do Urzędu
Emigracyjnego, który przekazuje je po
zatwierdzeniu warunków Wydziałowi
pośrednictwa Pracy. Ministerstwa Pra
cy i Opieki Społecznej. Wydział ro
zdziela je pomiędzy poszczególne pań
stwowe urzędy pośrednictwa pracy,
które zgłosiły najwięcej poszukujących
pracy. Po zarejestrowaniu kandydaci od
powiadający warunkom wysyłani są do
stacyj zbornych w Wejherowie lub w
Mysłowicach, w których urzęduje Fran
cuskie Centralne Towarzystwo Emigra
cyjne, trudniące się ekspedycją emi
grantów. Po dokonaniu inspekcji lekar
skiej i fachowej emigranci otrzymują
paszporty na podstawie posiadanych
dokumentów i wysyłani są w zbioro
wych transportach.
Wobec tego, że posiadanie kontra
ktu pracy jest dla emigrantów zamor
skich bądź niemożliwe praktycznie,
bądź niedozwolone przez ustawy kiaju
imigracyjnego — U r z ą d Emigracyjny
odstępuje od tego żądania, wymagając
natomiast, aby imigrant: 1) odpowiadał
przepisom emigracyjnym czyli miał za
pewniony wstęp do tego kraju, 2) po
siadał kartę okrętową zakupioną lub
zadatkowaną w towarzystwie koncesjonowanem przez Urząd Emigracyiny,
co zapewnia mu odpowiednie warunki
podróży, zastrzeżone w umowie kon
cesyjnej.
Wydanie bezpłatnego paszportu emi
gracyjnego jest odmawiane do tych
krajów, w których warunki czekające
emigrantów są według informacyj Urzę
du niepomyślne, np. do Kuby.
Pewne kategorje emigrantów, np.
kobiety samotne do lat 21, chcące
jechać do Francji oraz kobiety samotne
do 25 jadące do Ameryki Południowej
nie otrzymują paszportów emigracyj
nych, o ile nie przedstawią uwierzytel

nionego dowodu sprowadzającej ro
dziny.
Przed odjazdem, który dla emigran
tów zamorskich odbywa się zwykle
w zbiorowych transportach odchodżą
cych do portu z Warszawy lub ze Lwo
wa, emigranci tej kategorji rejestrują
się bądź w Ekspozyturze Urzędu Emi
gracyjnego w Warszawie, bądź w Eks
pozyturze Urzędu we Lwowie i uzy
skują wizy emigracyjne. W ten sposób
Urząd ma możność sprawdzenia czy
odpowiadają warunkom kraju imigracyjnego, czy wyjeżdżają okrętami to
warzystw koncesjonowanych i czy nie
zapłacili za przejazd surrty wyższej niż
ustalona za wiedzą Urzędu.
Opieka nad emigrantami.
W celu ochrony emigrantów przed
wyzyskiem i nielegalną agitacją wy
chodźczą biura towarzystw okrętowych
koncesjonowanych w Polsce poddane
są kontroli Urzędu, a szereg przepisów
zawartych w akcie koncesyjnym nor
muje zobowiązania i odpowiedzialność
tych towarzystw wobec przewożonych
emigrantów.
Opieka nad emigrantami w czasie
podróży pełniona jest na okrętach przez
konwojentów Urzędu Emigracyjnego,
przyjmowanych na pokład statków zgo
dnie z warunkami koncesji. Emigran
tkom jadącym zbiorowo do Francji to •
warzyszą kontoojentki — urzędniczki
Urzędu Emigracyjnego lub’ delegatki
Komitetu walki z handlem kobietami
i dziećmi. Składane przez konwojen
tów sprawozdania umożliwiają kontro
lę i poprawę warunków podróży, co
w znacznej mierze zostało już osią
gnięte.
Opieka nad repatrjantam i była jednem z naczelnych zadań Urzędu Emi
gracyjnego od chwili przejęcia funkcyj
Państwowego Urzędu do spraw powrotu
Jeńców, Uchodźców i Robotników do
przekazania repatrjacji władzonr admi
nistracyjnym, które nastąpiło już w'cza
sie znacznego osłabienia tego ruchu
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na skutek rozporządzenia Ministra Pra
cy i Opieki Społecznej wydanego w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnę
trznych 14 maja 1924 r. (Monitor Pol
ski N/r 115). Przyjmowanie, dezynfekcja,
żywienie, udzielanie doraźnej pomocy
i dalsze kierowanie repatrjantów od
bywało się w etapach Urzędu, których
liczba dosięgała 40-tu, w chwili naj
większego napięcia ruchu repatrjacyjnego. O trudnych warunkach tej pracy
świadczy liczba 182 pracowników Urzę
du, który zmarli wskutek zarażenia
się tyfusem przy pełnieniu obowiązków
służbowych.
W sprawach opieki Urząd chętnie
współdziała z instytucjami społecznem,
powierzając im pełnienie pewnych funkcyj wychodzących poza zakres pracy
urzędowej. Tak np, powołał Polskie
T-wo Emigracyjne do zarządu Hotelem
Emigracyjnym na Powązkach, a Sto
warzyszenie Młodych Kobiet do zor
ganizowania placówek opiekuńczych w
Mysłowicach i w Wejherowie. W po
dejmowanej obecnie akcji zwalczania
chorób wenerycznych, szerzących się
wśród wyct.odztwa we Francji, Urząd
zamierza korzystać z pomocy Wydziału
Zdrowia w Katowicach oraz z pomocy
T-wa Eugenicznego w Wejherowie w
celu zorgaryzowania na stacjach zbor
nych wykładów uświadamiających emi
grantów.
Działalność opiekuńcza
Urzędu
objawiała się rówuież przez wyjedny
wanie odszkodowań i rent ubezpie
czeniowych, opieką nad deportowany
mi emigrantami, przyjmowanie zażaleń
i reklamacyj emigrantów i interwencje
w tych sprawach, dalej w poszukiwaniu
zaginionych rodzin wychodźców oraz
wychodźców poszukiwanych przez ro
dziny w kraju, w przekazywaniu spad
ków po zmarłych.
Umieszczenie w budżecie roku
1925 znaczniejszej niż w latach po
przednich sumy na cele opieki nad
emigrantami i ich rodzinami pozwoliło
rozszerzyć akcję opiekuńczą na teren

wychndztwa, a zwłaszcza na potrzebu
jący jej najbardziej teren Francji Dzię
ki temu można było rozszerzyć doty
chczasową działalność „Opieki Pol
skiej” w Paryżu przez zorganizowanie
osobnej sekcji opieki nad kobietami,
utworzyć w Lille, Lyon, Havre sieć
placówek „Opieki Polskiej” traktowa
nych jako uzupełnienie opieki urzę
dowej konsulatów i podlegających ści
słemu ich nadzorowi.— Urząd udzielił
również poparcia akcji oświatowej,
umożliwiając wysyłanie bibljotek, po
dręczników i nauczycieli do niektó
rych ośrodków, polskich współdziała
jąc w tym zakresie z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych oraz Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego.
W celu wzmocnienia łączności wy
chodźców z krajem ojczystym. Urząd
sfinansował w lecie ubiegłem wyjazd
grupy artystów warszawskich do sku
pień wychodztwa i udzielił wydatnej
subwencji wycieczce dzieci polskich
z Francji.'
Działalność informacyjna i wydawni
cza.
Urząd Emigracyjny ułożył szereg
wskazówek wyjaśniających w popular
nej formie warunki podróży do Fran
c ji Argentyny, Brazylji, Kanady, Sta
nów Zjednoczonych oraz warunki pracy
i bytu w tych krajach.
Część tych wskazówek została ogło
szona drukiem, a mianowicie wska
zówki do Francji i Argentyny, inne roz
powszechniono drogą odbitek na ma
szynie powielającej. W' ten sposób
emigranci otrzymują bezpłatnie już \
y
państwowych urzędach pośrednictwa
pracy przystępne informacje, chronią
ce ich od błędów lub wyzysku, któ
rych .stają się ofiarami wskutek nieświadbmości.
Rozpowszechnione również zostały
w postaci afiszów i kartek wkładanych
do paszportów drobiazgowe informa
cje o sposobach najczęściej przez zło
dziei używanych dla okradania emi
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grantów, oraz informacje dla remigrantó\y o warunkach nabywania ziemi w
Polsce. W opracowaniu są nowe wy
dania oraz szereg wskazówek o innych
krajach imigracyjnych.
Urząd przystąpił w roku 1925 do
wydawania perjodycznego organu urzę
dowego p. t. „Biuletyn Urzędu Emi
gracyjnego”.
Czasopismo to ma na celu infor
mowanie państwowych urzędów po
średnictwa pracy, starostw, urzędów
wojewódzkich, konsulatów, poselstw,
redakcyj pism polskich wychodzących
na wychodztwie oraz stowarzyszeń pol
skich o wewnętrznym rynku pracy, roz
miarach i kierunku ruchu migracyjne
go, oficjalnych zarządzeniach w spra
wie emigracji, o ustawodawstwie, ru
chu migracyjnym i warunkach pracy
w obcych krajach, o życiu społecznem
wychodźców polskich i o bibljografji
w zakresie emigracji.
W celu rozpowszechnienia w spo
łeczeństwie polskiem wiadomości o za
gadnieniu emigracji i,zainicjowania spo
łecznej akcii informacyjnej w ośrod
kach ruchu wychodźczego, Urząd Emi
gracyjny zorganizował przy współudzia
le Polskiej Macierzy Szkolnej cykl wy
kładów emigracyjnych, na który przy
było około 70 słuchaczy, rekrutujących
się z pośród . działaczy państwowych
i społecznych, stykających się z emi
grantami.
60 słuchaczy zobowiązało się współ
pracować z Urzędem w charakterze
korespondentów i informować go o prze
jawach ruchu emigracyjnego w danym
okręgu. Jednocześnie wielu z nich roz
powszechnia nabyte wiadomości w
formie popularnych odczytów i poga
danek uświadamiających emigrantów
i chroniących ich wskutek tego od wy
zysku i błędów.
Badanie nowych rynków imigracyj
nych.
Zamknięcie niemal zupełne najbar
dziej pojemnego terenu imigracyjnego,

którym były przed wojną Stany Zjedno
czone, utrudniony dostęp do innych
krajów wskutek wysokich kosztów po
dróży lub znacznych sum potrzebnych
dla założenia gospodarstw zbiegły się
z trwającem od lat paru gospodarczem
przesileniem, które w ostatnich mie
siącach się pogorszyło. Wskutek tego
wyszukiwanie nowych dróg ujścia dla
nadmiaru ludności polskiej na możli
wie dogodnych warunkach jest obecnie
przedmiotem badań' Urzędu Emigracyjnego i coraz żywszego zaintereso
wania społeczeństwa.
We Francji zbadany został system
t. zw. metayage’u, polegający na spro
wadzaniu rodzin pracujących na roli
na zasadzie podziału plonów. Wobec
trudności zdobycia kapitału potrzebne-,
go przy tym systemie gospodarki czy
nione się obecnie próby wysyłania ro
dzin rolniczych do Francji w charakte
rze robotników rolnych do chwili ze
brania oszczędności dostatecznych dla
przejścia do systemu dzierżawy połowniczej.
Na podstawie raportu' Poselstwa
w Konstantynopolu Urząd Emigracyjny
przystąpił do bliższego zbadania wa
runków zatrudnienia większej liczby sił
fachowych w Turcji.
Do Kanady i do Meksyku jeździł
w r. 1925 delegat Urzędu p. Szukiewicz i przywiózł wiele materjału infor
macyjnego oraz szereg pism urzędo
wych, świadczących o życzliwym trakto
waniu przez meksykańskie sfery rządzą
ce możliwości imigracji polskiej. Spra
wa ta wszakże nie jest obecnie dojrza
ła na tyle, aby można było przystąpić
w najbliższym czasie do kolonizacji
w tym krńju.
Emigracja do Kanady rozpoczyna
się na większe skalę od marca 1926 r.
na zasadzie układu zawartego przez
dwa przedsiębiorstwa kolejowo w Ka
nadzie: Canadian Pacific i Canadian
National Railway z rządem kanadyj
skim, w sprawie osiedlenia pewnej
liczby rodzin rolniczych i robotników

,
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rolnych. Na podstawie informacyj uzy
skanych o warunkach pracy na roli i
osadnictwa Urząd Emigracyjny zgodził
się na ułatwienie tej emigracji, która
zresztą wobec wysokich kosztów po
dróży i sum, których posiadanie jest
wymagane możliwa będzie jedynie dla
niezbyt.wielkiej liczby wychodźców.
Największe zainteresowanie, wzbu
dzają w Polsce kraje Południowej
Ameryki, a zwłaszcza Brazylja ze wzglę
du na znaczną jej pojemność i dawne
tradycje wychodztwa polskiego. Do
krajów tych wydelegowany został Na
czelnik Wydziału Wychodztwa Zamor
skiego Urzędu Emigracyjnego p. Warchałowski, który przywiózł z podróży
do Peru, Ekwadoru, Chile, Argentyny
i Brazylji bogaty materjał spostrzeżeń
i szereg praktycznych wniosków, któ
rych realizowanie będzie przedmiotem
najbliższych rozważań.

III Działalność Społeczna w
zakresie Emigracji.
Przed odrodzeniem Państwa Poi:
skiego społeczeństwo skrępowane po
działem na trzy dzielnice i zależnością
polityczną, a przytem zajęte obroną
swej narodowej odrębności, nie było
w stanie rozwinąć szerszej akcji spo
łecznej w dziedzinie emigracji. Wszak
że kilka wybitniejszych jednostek, poj
mujących doniosłość ruchu emigracyjnego, starało się rozbudzić zaintereso
wanie ogółu tem zagadnieniem. Pier
wsze zaczątki pracy społecznej w tym
zakresie przypadają na koniec XlX-go
stulecia czyli w okresie wzmożonego
prądu emigracyjnego, który przybrał
wówczas rozmiary poważnego zjawiska
społecznego, a terenem rozwijającej
się akcji był Lwów, w którym życie
społeczne biło w tym czasie żywszem
tętnem niż w innych miastach polskich.
W r. 1894 powstało Towarzystwo
Handlowo-Geograficzne które postawi
ło sobie jako zadanie utrzymywanie
łączności ekonomicznej z wychodz-

twem polskiem. Organem jego była „Ga
zeta Handlowo-Geograficzna”. O parę
lat wcześniej Jan Popławski i Ro
man Dmowski rozpoczęli wydawnictwo
„Przeglądu Emigracyjnego”. W r. 1897
powstało „Polskie Towarzystwo Kolonizacyjne”, założone przez Ks. Kazi
mierza Lubomirskiego. Rozwój tych
instytucyj i wydawnictw zahamowany
był wszakże przez niedostateczne po
parcie ze strony społeczeństwa.
Po kilkoletniej przerwie Józef Okołowicz, późniejszy dyrektor Urzędu
Emigracyjnego, podjął nowe usiłowa
nia, a mianowicie wznowił w r. 1907
wydawnictwo „Przeglądu Emigracyjne
go”, a w następnym roku założył Pol
skie Towarzystwo Em igracyjne, któ
rego siedziba przeniosła się wkrótce
do Krakowa. Towarzystwo to udzielało
w zakresie ówczesnych możliwości po
litycznych i finansowych wielostronnej
opieki wychodźcom i próbowało orga
nizować zaczątki polskiej polityki emi
gracyjnej. Utworzone przez nie biu
ra pośrednictwa praCy przeciwdziałają
Werbunkowi uprawianemu przez nie
miecką Arbeiterzentrale, ułatwiając ro
botnikom znalezienie pracy w kraju
i usiłując zdobyć inne zagraniczne ryn
ki pracy poza Prusami. W Krakowie
funkcjonuje bezpłatnie biuro informa
cyjne, schronisko nocfegowe, wypoży
czalnia książek dla wychodźców. Po
nadto T-wo wydaje popularny tygod
nik dla wychodźców „Praca” i ogła
sza szereg przewodników, słowniczków
i broszur informacyjnych.
W r. 1910 utworzone zostało w War
szawie Towarzystwo Opieki nad Wy
chodźcami, które postawiło sobie jako
zadanie „uregulowanie”, wychodztwa,
czyli dążenie do zapanowania nad ru
chem emigracyjnym, stosownie do po
trzeb krajowych i interesów wychodź
ców.” T-wo to, którego głównymi kie
rownikami byli p. Ludwik Górski i ks.
prałat Gnatowski, wydawało miesięcz
nik „Wychodźca" i udzielało emigrantom
informacyj i opieki, ale rozwój tej dzia-
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łalności tamowany był przez utrudnie
nia, które stawiały władze rosyjskie.
Wojna światowa przerwała prace
tych towarzystw. Po odrodzeniu Pań
stwa działalność społeczna zwróciła
się zrazu ku udzielaniu pomocy rzeszom
repatrjowanych jeńców, i uchodźców
wojennych, którzy pomocy tej rzeczywiście najbardziej potrzebowali.
Wszakże ideja pracy społecznej nad
wychodźcami nie przestaje zajmować
garstki działaczy emigracyjnych, któ
rych część powołana została przez
państwo do zorganizowana emigracji
jako działu pracy państwowej. Już
w 1918 r. powstaje z inicjatywy p. Jó
zefa Okołowicza, ówczesnego Naczel
nika Sekcji Emigracji w Ministerwie Pracy i Opieki Społecznej i p. Zo
fii Dąbskiej Towarzystwo Kolonjalne,
które w r. 1924 zmienia nazwę na Pol
skie Towarzystwo Emigracyjne jako
bardziej odpowiadającą działalności
i duchowi Towarzystwa.

laniu opieki prawnej emigrantom, d)
prowadzeniu działalności oświatowej
wśród wycnodztwa przez wysyłanie
bibljoteczek i pomoc w uzyskaniu nau
czycieli z kraju, a) podtrzymywaniu
kontaktu między wychodztwem a kra
jem, przez . urządzenie wycieczek do
kraju, f) prowadzeniu ewidencji zrze
szeń i działaczy polskich zagranicą, g)
wyszukiwaniu terenów pracy zagrani
cą dla inteligencji zawodowej, h) pro
wadzeniu hotelu emigracyjnego na Po
wązkach i gospód w Gdańsku, Wej
herowie i Gdyni. Ponadto w hotelu na
Powązkach dla każdej partji emigran
tów urządza się odczyt o krajach, do
których się udają.
Działalność T-wa poza biurem pro
wadzi się w tak zwanych sekcjach,
do których wchodzą zarówno członko
wie Zarządu, jak i T-wa. Najbardziej
aktywncmi sekcjami są: sekcja ośwtatowa, sekcja'zagraniczna i sekcja inte
ligencji zawodowej.

Polskie Towarzystwo Emigracyj
Polskie Stowarzyszenie Młodych
ne (mając siedzibę na Jaśniej 11,) ma
na celu:
kobiet (mające siedzibę na Marszał
a) opiekę nad wychodztwem w jak- kowskiej 74) zorganizowane na wzór
najszerszym zakresie, oraz organizo •amerykańskiego Towarzystwa tejże na
wanie ruchu przychodźczego z poży zwy utworzyło w r. 1921 Wydział
Emigracyjny. Obecnie wydział ten od
tkiem dla kraju i jego obywateli.
b) nawiązywanie i utrzymywanie dzielił się od Stowarzyszenia i stał
łączności politycznej, narodowej, kul się sekcją Międzynarodowego Biura
turalnej i gospodarczej wychodźtwa Pomocy Emigrantom, które powstało
w 1914 roku w Ameryce i w Anglji
polskiego na obczyźnie.
c) budzenie i umacnienie wśród wy- z Wydziałów Emigracyjnych Young
chodztwa polskiego samodzielnego i Women Christian Association.
Polskie Stowarzyszenie Młodych
twórczego życia polskiego.
Kobiet po wydzieleniu Wydziału Emi
d) popieranie spraw i interesów
wychodźtwa polskiego wobec władz gracyjnego nie przestało zajmować się
sprawami emigracyjnemi. Głównym te
polskich i zagranicznych.
e) badanie zagadnień, związanych renem pracy Stowarzyszenia w tym
z wychodztwem i przyczynianie się do zakresie jest emigracja kobieca do
Francji, wymagająca szczególnej pie
takich badań (3 § statutu),
Działalność T-wa polega obecnie czy. W październiku Stowarzyszenie
a) na prowadzeniu biura informacyj utworzyło przy pomocy Urzędu Emi
nego dla emigrantów, b) wydawaniu gracyjnego placówki opiekuńcze w My
przewodników dla emigrantów i tygod słowicach i Wejherowie, działające
nika „Wychodźca” poświęconego spra pod kontrolą polskich władz emigra
wom emigracji i reemigracji, c) udzie cyjnych.
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Placówki te udzielają pomocy w ra Emigracyjnym dostarcza na jego żąda
zie zdyskwalifikowania przez władze nie konwojentek do transpo/tów ko
kontrolujące, pośrednicz^ w korespon biet emigrujących do Francji. Komitet
dencji z rodziną, ułatwiają podróż po nawiązał kontakt z francuskiemi insty
wrotną do miejsca zamieszkania i tucjami opieki nad kobietami, w celu
udzielają w razach wyjątkowych za dania robotnicom polskim możności
pomóg lub pożyczek zwrotnych. W Wej korzystania z ich pomocy. Ponadto
herowie urządzony został staraniem Komitet zorganizował Misje Dworco
placówki z funduszów Urzędu Emigra we, z których opieki i wskazówek ko
cyjnego pokój dziecinny dla gier i za rzystają również emigrantki.
baw. W Mysłowicach powstał hotelik
Wydział Emigracyjny Centrali
dla emigrantek pod zarządem kierow Klasowych Związków Zawodowych
niczki placówki.
założony w październiku 1923 r., po
siadający dwa oddziały — polski i ży
Międzynarodowe Biuro Pomocy
dowski. W oddziale polskim praca w
Emigrantom, którego oddział polski
urzęduje w Warszawie na Wilczej 14-a tej dziedzinie prowadzona jest za po
ma cel dwojaki: 1) pomaganie jednost średnictwem związków zawodowych.
kom w trudnościach będących wynikiem Najczynnięjszymi są związek robot
emigracji, których rozwiązanie wyma ników rolnych i związek górników.
ga współdziałania również innych kra Ten ostatni próbował niedawno i jak
jów, 2) badanie naukowe ze stanowi się zdaje z pewnem powodzeniem
ska międzynarodowego warunków emi nawiązać przy pomocy Urzędu Emi
gracji i wpływu jej na jednostki, ro gracyjnego i konsulatu Polskiego w Lon
dziny i życie społeczne. Statut orga dynie- kontakt z firmami angielskiemi,
nizacji, plan i metody pracy przyjęte które mogłyby zatrudnić wiertaczy pol
zostały na międzynarodowym zjeźdźie, skich w zamorskich szybach naftowych.
Oddział Żydowski (Nowolipie 27), ,
który odbył się w Genewie we wrześ
niu 1925 r. Ustalono jako zasadę posiada osobne biuro, które udziela
międzynarodową jedność pracy utrzy informacyj ustnych i pisemnych, roz
mywaną przez ujednostajnienie progra syła komunikaty do prasy, pośredni
mu i metod przy pomocy administra czy w załatwieniu formalności paszpor
cji zcentralizowanej na podstawach towych i interwenjuje u władz w spra
międzynarodowych.
wach ogólniejszych.
Tow. Opieki Kulturalnej nad Po
Polski Oddział Biura Międzynaro
dowego Pomocy Emigrantom prowa lakami im. A. Mickiewicza (Senator
dzi obecnie 938 spraw, w których cho ska 8) powstałe w roku 1922 ma nadzi o udzielenie różnego rodzaju po celu krzewienie i popieranie działal
mocy emigrantom i ich rodzinom. Co ności kulturalno-oświatowej oraz roz
miesiąc przybywa około 25 nowych wijanie uczuć narodowych wśród po
spraw, wymagających zw.ykle zdoby laków mieszkających pozą granica
wania informacyj i interwenjowania w mi Rzeczypospolitej Pplskiej. Zadanie
różnych instytucjach krajowych i za-t to spełnia głównie zapomocą bibljogranicznych. Głównym terenem pracy tek 'i zasiłków udzielanych na cele
Biura jest dotychczas emigracja do oświatowe wśród mniejszości polskich.
Stanów Zjednoczonych.
Na czele Towarzystwa stoi zasłużony
Pozatem pracę społeczną w dzie działacz społeczny Antoni Osuchowski,
dzinie emigracji prowadzą:
Tow. Wydawnictw Popularnych i
Polski Komitet Walki z Handlem
Bibljotek dla Wychodźców im. Józefa
Kobietami i Dziećmi (Jasna 11), któ Okołowicza (Królewska 23) założone
ry na mocy porozumienia z Urzędem w r. 1923, ma cele pokrewne szerzenia
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oświaty i uczuć narodowych wśród
polaków pracujących zagranicę, lecz
działalność swą kieruje wyłącznie do
ośrodków emigracyjnych. W ciągu dwu
i pół lat istnienia Towarzystwo ro
zesłało bibljotek zawierających ogó
łem tomów.
Biuro Pomocy Em igrantom (ul.
Czackiego 10), będące ekspozyturą amerykańskiego towarzystwa The Catholic Welfare Council, udzielało informacyj i interwencyj w urzędach pol
skich i konsularnych w sprawach emi
grantów, jadących do Stanów Zjedno
czonych i do Kanady. Obecnie biuro
to zawiesiło swoją działalność.
Wogóle zaznaczyć trzeba, że do
tychczasowa praca polskich instytucyj
społecznych w dziedzinie emigracji
znajduje się dopiero w stadjum początkowem. Cytowane prace są, podob
nie jak w latach poprzedzających woj
nę, dziełem nielicznych jednostek, jak
dotąd zbyt słabo popieranych przez
społeczeństwo. Dopiero w ostatnich
miesiącach zaczynają się mnożyć oz
naki żywszego zainteresowania zagad
nieniem emigracji i chęci współdzia
łania z rządem w dziedzinie opieki
nad emigrantami.
W związku z rozwijającą się emi
gracją do ł$anady, powstało w roku ze
szłym we Lwowie „Towarzystwo opie
ki nad ukraińskim i em igrantam i”.
Na czele Towarzystwa stoi adwokat
Dr. Baczyński, który wyjeżdżał do Ka
nady dla zbadania tamtejszych warun
ków osadnictwa. Statut Towarzystwa
wzorowany jest na statucie Polskiego
Towarzystwa Emigracyjnego czyli sta
wia jako główny cel pracy opiekę i łącz
ność z wychodźcami. Działalność Towa
rzystwa dopiero zacząła się rozwijać.
Żydowskie instytucje opieki nad
emigrantami w Polsce wykazują więk
szą żywotność i rozwój niż instytucje
polskie, co zawdzięczają poparciu po
tężnych organizacyj zagranicznych, z
któremi pozostają w ścisłej łączności.

W pierwszych’ latach emigracji po
wojennej najwybitniejszą rolę odegrało
T-wo Hias (Hebrew Shelterig Aid Society of America), które rozporządzało
znacznemi środkami zebranemi wśród
żydów amerykańskich i zorganizowało
na dużą skalą akcję przekazywania
pieniędzy krewnym sprowadzanym z
Polski. W ten sposób T-wo ułatwiło
wyjazd licznych rzesz emigrantów ży
dowskich. Nowa ustawa imigracyjna
Stanów Zjednoczonych, która zredu
kowała jwychodztwo do tego kraju do
nieznacznych rozmiaróyy, ograniczyła
tem samem działalność Towarzystwa.
Wskutek tego „Hias” przekazał swoje
agendy powstałem we wrześniu 1924 r.
Żydowskiemu Central. T-wu Em igra
cyjnemu (Muranowska 34), które po
zostaje z niem w bliskim kontakcie
i utrzymuje również łączność z Na
czelną Radą
Emigracyjną
żydow
ską w Berlinie, t. zw. Emigdirektem.
Cele tej instytucji są te same co cele
Hiasu, którego personel i lokal zostały
mu oddane. Towarzystwo dąży więc
do planowego ułatwiania emigracji ży
dów, udziela opieki moralnej i pomocy
prawnej. Towarzystwo posiada 7 od
działów prowincjonalnych, szereg ko
respondentów i współdziałasz gmina
mi żydowskiemi interesującemi się emi
gracją.
Polski Komitet Tow. „J.C.A.” (Ja
sna 11) powstały w r. 1924, jest oddzia
łem Jewish Colonization Association,
założonego w r. 1891. Zadaniem Komi
tetu jest opieka nad emigrantami— ży
dami, udającymi się do krajów zamor
skich. Komitet udziela im pomocy mo
ralnej i materjalnej. Ze szczególnych
względów korzystają ci emigranci, któ
rzy zamierzają osiąść jako rolnicy w kokolonjach T-wa J. C. A. w Argentynie,
Brazylji i Kanadzie, w których to kra
jach T-wo J. C. A. posiada rozległe
obszary, nadające się do kolonizacji.
Rolnicy otrzymują w razie potrzeby za
siłki na koszta podróży, po przybyciu
zaś do obcego kraju— ziemię, zabudo
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wania, inwentarz żywy i martwy oraz
kapitał obrotowy, wszystko to do spłaty
ratami w ciągu lat 20-stu.
W latach 1924 i 1925 Komitet T-wa
J. C. A. udzielił pomocy różnego ro
dzaju 12,791 emigrantom.
Centralny Sjonistyczny Wydział
Palestyński (w Warszawie Marjańska
10) jest agendą Organizacji sjonistycznej, podlegającą, zarówno jak in
ne stowarzyszenia emigracyjne, nadzo
rowi Urzędu Emigracyjnego. Zadaniem
jego jest regulowanie ruchu emigracyj
nego do Palestyny i opieka nad emi
grantami wyjeżdżającymi do tego kraju.
W tym celu Wydział Sjonistyczny zaj
muje się:
1) udzielaniem informacyj w sprawie
warunków uzyskania wizy, warunków
podróży i osiedlenia się Palestynie.
2) Kwalifikowaniem osób, które
otrzymać mogą certyfikatyj uprawnia
jące pewne kategorje emigrantów do
otrzymania wiz.
3) ułatwianiem wyrabiania paszpor
tów emigracyjnych przez wyręczanie
emigrantów w składaniu podań.
4) pośrednictwem w zakupnie kart
okrętowych w T-wach zakoncesjonowanych w Polsce.

5)
Ponadto
Wydział
organizuje
zbiorowe transporty do Palestyny, po
trzebującym emigrantom udziela wsparć
z funduszów Organizacji Sjonistycznej i utrzymuje schronisko emigra
cyjne w Warszawie.
Odrębny dział pracy objęły towa
rzystwa opiekujące się emigrantami po
litycznymi z Rosji, korzystającymi w
Polsce z prawa azylu:
1) Rosyjski Komitet opiekuńczy
nad emigrantami w Polsce (Marszał
kowska 68) — stara się o znalezienie
pracy dla emigrantów i w tym celu
zorganizował wysłanie kilku grup do
Francji do kopalń i fabryk. Komitet
utrzymuje przy pomocy funduszów
udzielonych przez Magistrat schronisko
w Warszawie, udziela zapomóg w pieniędzach i odzieży, daje opiekę prawną,
wspomaga szkoły i instytucje oświato
we, utworzone dla emigrantów rosyj
skich.
2) Komitet Rosyjski w Polsce
(Podwala 5) udziela emigrantom tym
pomocy prawnej i dąży do zaspokojania ich potrzeb kulturalnych przez
utrzymywanie bezpłatnej szkoły pow
szechnej i bezpłatnej bibljoteki — czy
telni.

Wewnętrzny rynek pracy.
Bezrobocie, które w pierwszych
miesiącach letnich, w związku z zapo
trzebowaniem robotników rolnych, ule
gło lekkiemu spadkowi wzrasta stale
począwszy od lipca, przyczem wzrost
ten, zrazu dość powolny staje się sto
pniowo coraz szybszy. W sierpniu liczba
bezrobotnych zwiększyła się o 6,4%i wy
nosi 1 września 175.050, 1 października
liczba ta dosięga 186.230, wzrost wy
nosi więc 4,7^, 1 listopada dane pań
stwowych urzędów pośrednictwa pracy
wykazują 213.890 bezrobotnych czyli

wzrost 9,7% w porównaniu do poprze
dniego miesiąca, 1 grudnia liczba bez
robotnych dochodzi do 251.570, wzrost
wynosi więc 17,6«.
Wśród górników bezrobocie wzra
sta najsilniej w sierpniu i we wrześniu
(około 4850 i 2000 osób), nieco słabiej
w październiku i w listopadzie (800 i
300 osób). W województwie Śląskiem
zwolnienia robotników, niezmiernie li
czne w poprzednich miesiącach, w li
stopadzie dotykają niewiele osób. W
województwie kieleckiem znaczna redu-
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keja robotników w zakładach „Stęporków” i chwilowe ich zamknięcie po
gorszyły stan bezrobocia, w listopadzie
jednak liczba bezrobotnych zmniejszyła
się o 400 osób. W województwie
lwotyskiem bezrobocie w przemyśle
naftowym zwiększa się stale.
Wśród metalowców i hutników naj
większy wzrost bezrobocia obserwo
wać się daje w listopadzie (3709 osób)
z powodu masowych redukcyj we
wszystkich niemal centrach hutniczych
i fabrycznych, zwłaszcza w okręgach
łódzkim i sosnowieckim.
W przemyśle włókienniczym zwol
nienia robotników w zakładach T-wa
Akcyjnego Zawiercie i w innych, wy
rabiających zarówno materjały odzie
żowe jak tiule, koronki, hafty, unieru
chomienie fabryki Moszczenickiej i wie
lu innych są powodem coraz szybsze
go wzrostu bezrobocia, które w listo
padzie dotknęło 8800 osób.
Wśród robotników budowlanych w
sierpniu zaznaczył się lekko spadek
bezrobocia, w następnych wszakże mie
siącach liczba bezrobotnych wzrasta
w związku z sezonową przerwą nie
licznych prowadzonych robót i z ogólną
stagnacją gospodarczą i w listopadzie
dosięga 4800 osób.
W innych zawodach bezrobocie
wzrasta począwszy od września, przy*
czem państwowe urzędy pośrednictwa
pracy notują- najwięcej redukcyj w hu
tach szkła, fabrykach tytoniu, w ce
mentowniach i w zakładach przemy
słowych drzewnych.
Wśród umysłowo pracujących w
sierpniu i we wrześniu bezrobocie nie
ulega większym zmianom, natomiast

w październiku i listopadzie wzrasta
o 1300 i o 1900 osób z powodu re
dukcyj w urzędach państwowych i biu
rach prywatnych.
Wśród robotników nie wykwalifiko
wanych liczba bezrobotnych wzrasta
stale (w sierpniu 4050 osób, we wrześ
niu 1850, w październiku 4800 w listo
padzie 14.100 osób), wykazując pewien
spadek jedynie w niektórych miejsco
wościach z powodu przyczyn lokal
nych takich jak np. budowa kolei Ka
lety-Herby i regulacja Wisły, które wy
wołały w województwie Śląskiem we
wrześniu zmniejszenie się liczby bez
robotnych o 860 osób. Silny wzrost
bezrobocia w tej grupie robotników w
listopadzie wywołany jest prócz przy
czyn ogólnych — gospodarczego zasto
ju — także przerwaniem robót publicz
nych.
Wśród robotników rolnych okres
robót rolnych wywołał pewien spadek
bezrobocia, w październiku i listopadzie
jednak liczba bezrobotnych wzrasta
o 200 i 2000 osejb. Liczba ta jest
niższa od rzeczywistości, gdvż wię
kszość robotników sezonowych nie zgła
sza się do państwowych urzędów po
średnictwa pracy w tej porze roku, nie
spodziewając się znaleźć zajęcia.
Wpływ emigracji na złagodzenie
braku pracy jest w rozpatrywanych
miesiącach nieznaczny z powodu wzglę
dnie niewielkiej liczby wyjeżdżających
w stosunku do wzrostu bezrobocia. Je
dynie w grupie robotników rolnych
wyjazd znaczniejszych transportów do
Francji wywołuje w niektórych okrę
gach, np. w okręgu przemyskim, lo
kalny spadek liczby bezrobotnych.
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Ruch migracyjny w
według miesię
EMIGRACJA.
Od 1-go stycznia do 30-go czerwca reemigracja zamorska. . 14081
n
»
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»
»
Razem
.
.
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.
.
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i

Rodzaj emigracji i kraj przeznaczenia
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Stany Zjednoczone Amer. Północnej
Kanada .
Meksyk .
Kuba
Inne kraje Amer. Północnej
Argentyna
Brazylja .
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Urugwaj
Inne kraje Amer. Południowej
Afryka
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Bez danych o kraju przeznaczenia
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Czechosłowacja
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Dane tymczasowe,

cy i krajów.
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Emigracja z Polski w III kwartale 1925 r.
działem według miesięcy, rodzajów
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■62

41
381
577
47

55
413
456
117
146
—
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w zestawieniu z liczbą bezrobotnych, z poemigracji i województwo rekrutacji.

S

I

2 R

P I E Ń

W

R Z

E

5 l E Ń

Liczba bez Emigracja w sierpniu Liczba bez Emigracja we wrześniu
robotnych
robotnych
w dniu
w dniu
Kontynen
Kontynen
1 sierpnia Ogółem Zamorska talna 1 września Ogółem Zamorska talna
175.050
4.830
4.010
39.000
27.330
1.920
5.520
8.700
15.090
2.300
1.140
470
3.000
850
3.380
6.970
1.030
49.530
—

3.436 1.547
j 445 ] 299
281
535
145
171
145
568
207
200
28
173
83
55
271
43.
77
9

113
176
137
117
55
151
84
77
27
157
83
52

1.889
76
70
168
359
8
60
90
417
123
123
1
16
—

9
4
3

3
272
39
74

9

—

186.230

6.545

3.043 3.502

4.580 )
224
)
j 963 l 531
5.510
208
371
39.870
700
329
245
27.460
788
543
1.920
173
291
118
353
6.240
14
367
301
54
8.840
355
225
15.270
755
530
2.400
228
150
78
800
287
121
166
100
97
480
3
402
2.900
581
179
—
229
880
229
111
44
2.370
155
8.270
436
13 . 423
11.320
1
113
112
57.120
191
188
3
—

I

6

6

—
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na podstawie kartek rejestracyjnych nadsyłanych

EMIGRACJA.
Od 1-go stycznia do 30 września emigracja zamorska .
»
.» * » ii
ii
i,
kontynentalną
Razem
.
.
.
.

.
.
•

21741
32084
53825

TYGODNIE
Rodzaj emigracji

1

kraj przeznaczenia

Uwagi

Razem

6

I

II

IV

III

f

EMIGRACJA ZAMORSKA.
R a z e m . .........................................
•Stany Zjednoczone Amer. Północnej.
Kanada .
.
.
Meksyk .
.
.
.
.
.
.
Kuba
.
•
•
Inne kraje Amer. Północnej
Argentyna
.
.
.
.
.
.
.
Brazylja.
.
.
.
.
.
. Peru
.
.
.
.
.
.
.
.
Urugwaj
Inne kraje Amer. Południowej .

2009
265
138
4
31
—
595
186
—
15
1

5
756

Palestyna
.
.
.
Inne kraje Azji .
.
.
.
.
Australja
.
Bez danych 0 kraju przeznaczenia

.

1
12

304 189 726 790
15
4
—
—
—
38
51
—
—
—
—
192

24
7

55 171
6

121

—

4 —
30 —
1
— — —
94 202 261
27 38 70
— — —
1
11
3
—
1 —
2
3 —
30 389 145
—’ —
1 —
3 — —
9
— — — ■—

EMIGRACJA KONTYNENTALNA.
Razem.

.

.

.

.

.

.

Francja .
.
.
.
.
.
.
.
N iem cy.........................................................
Czechosłowacja
Rumunja
.
.
.
.
.
.
.

B e ^ j a ..........................................

Austrja .
Jugosławja
Danja .
Anglja

.

.

.
.

.
.

.

.

.
.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

Inne kraje Europy
.
Bez danych 0 kraju przeznaczenia

•

2740

297

2594
9
5
65
49
3
4

277 871 520 926
2
3
4
1
3 —
1
3 18 34
10
4
7 18 20
1 —
1
1
1 —
3 —
— —'
1
1
—
1 —’
1

2
2

7
.

1

888

—

562 993

1

5

%

EMIGRACJA ZAMORSKA 1 KONTYNENTALNA
RAZEM

.

.

.

.

.

.

.

4749

601 1027 1288 1783
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Październiku 1925 r.

Dane tymczasowe,

przez posterunki policyjne kontroli granicznej.
REĆMIGRACJA.
Od 1-go stycznia do 30 września reemigracja zamorska .
,,
i»
„
,, „
„
„
kontynentalna
Razem
.
.
TYGODNIE

Rodzaj reemigracji i kraj pobytu
zagranicą

£
a
>
N
1
0
Cć.

I

264

52

90

47 75

143
12

32
3

47
8

11

Uwagi

II

III IV

REEMIGRACJA ZAMORSKA.
Razem

.

.

.

.

Stany Zjednoczone Amer. Północnej
Kanada .
Meksyk .
Kuba
Inne kraje Amer. Północnej
Argentyna
Brazylja
Peru
Urugwaj
Inne kraje Amer. Południowej
Afryka .
Palestyna
Inne kraje Azji
Australja
Bez danych o kraju pobytu zagranicą

53
1

—
39
4

11
1

10

11

1 11

7
2

—

—

5 —

—

62

8

18 26

457

136

252
98
14
3
3
—

66
29
8
2
1
—

52 52 82
9 11 39
12
1
3
_
1 —
2 — —
— —
—

—

—

—

5

10

REEMIGRACJA KONTYNENTALNA.
Razem.
Francja .
Niemcy ,
Czechosłowacja
Rumunja
Belgja .
Austrja .
Jngosławja .
Danja
Anglja
Węgry .
Inne kraje Europy
Bez danych o kraj u .pobytu zagranicą

87

88

82 151

—

30 1 2

—
29

55

REEMIGRACJA ZAMORSKA I KONTYNENTALNA
RAZEM

................................... ......

3258
8530
21788

.

721

188 178 129 226

— 26

EMIGRACJA

KON

Podział według miejsc rekru

POLSKA .
.
WARSZAWA m. st.
WARSZAWSKIE

ŁÓDZKIE

.

.

KIELECKIE

.

,

Ciechanów*)
Płock
Włocławek
Żyrardów
Kutno eksp. **)
Łódź
Kalisz
Piotrków
Radomsko eksp.

LUBELSKIE
Lublin
Siedlce
Biała Podlaska
BIAŁOSTOCKIE
Białystok
Grodno

NOWOGRODZKIE
POLESKIE. . .
WOŁYŃSKIE

Wilno
Wilejka eksp.
.........................
Baranowicze
..........................
Brześć n/B.

.
Równe
Łuck eksp.
Dubno
Krzemieniec
Zdołbunów

POZNAŃSKIE .
Bydgoszcz
Gniezno
Inowrocław
Kościan
Leszno
Poznań
Szamotuły

126
91
18

6
21

44

6
20 — —
—
—
-1
i
—
—,
~~

—
—
—
—
—
'—
—
1—
—
—
— —
— —
1—

— — _
1— —
7- —
2
53 9 —
3
53 4 —
3
—
4— —
1— —
— — -— —
—
2—
—
2— —
— — -T- _
— — - __
.— — - '—
— — - —
—

39
752
57
4
138
26
505

5

5

5

1—
5 — — — —

2

201
10

6
1

1
1.
1
2

53

10

1

1
—
—
1
2— — — —

53 — —

10

-43 43 —
116 108 2
29 22 .1
87 86 1
19 __’
19
19
19
— —
—
124
36
4

2

81

1

431
27
33
12

60
51
29
16

—
—
—
—
~
— —
— —
—r- —
1 *—
1—
—
_ —
_
_ —
__ —
_
__
__
__

9 5 65| 49 3 4 2 2
3 — 22 2 — —
98 —
1
2 1 — — 1
87 — —
— .—
18 — — — — —

43
—
.364
119
197
9
39
749
55
4
138
26
504

433
183

—

— — —
—
4—
—‘ 4 —
—
'—
__ — —
— — —

1

—
—
—
_
__
__
__
_
—
—
—
__
—

kraje
Inne

cc3
&O
■oO "O
C3 <a^

1

; Dania

Belg ja

Austrja

c1 E N I

2740 2594
•

Częstochowa
Kielce
Ostrowiec
Radom
Sosnowiec
Zawiercie eksp.
Będzin **)
Końskie
Miechów
Olkusz
Opatów
Pińczów
Stopnica

WILEŃSKIE

C
dt
S&.

Rumunja

rekrutacji

.Cd

Niemcy

względnie powiat

Razem

Województwo

Czecliosłow.

P R ZEZ N

| Jugosławja

KRA J
Siedziba P.U.P.P.

7

—
—
1—
_
_
—
_

2
2

_

_
_
_
— _
_
- — __ __
_
—
— — — _ —
— _ —
— —
— - — —
—
—
- - — __
—
- - — —
2
- - — - _ 2
—
- - — _ _
- _ — _ __ —
—
— - — — — —

- — - - — - - — _ — —
— — — __ — - - — - _ —
—
123 — — — 1 — - — — __ —
35 _ — — 1 - - — _ _ —
_ —
5
2 — — — — — -. — — — —
- — - — —
81 — — — —
—
1
420 2 — 1 — t- - l — — —
—
27
33 —' —• — — - - — - — ■
■
—
1
12
59 —- —
1 .— — —: — -’ — —
50 1 — — — - — — - — —
_. — — ■—- 1 — - — —
27 1 ■
— —1
16

— 27 —

TYNENTALNA.

Październik 1925 r.

tacji i krajów przeznaczenia.

Dane tymczasowe.

C Z E N1A

Danja

A
Jugosławja

ca cd
=3
B sO
ca 03

I Austrja

B
<»
cci
03

i

rekrutacji

Niemcy

względnie powiat

rrancja

Województwo

P R Z E ZT

Czechosłow.

K R A~J
Siedziba P.U.P.P.

<X3
c5*
<x3
-1
S
— X
OO O?
■
qO ■
ca a>* ca
ca
\
r l
1_ _

I
POZNAŃSKIE
I Ostrów
55 55
(c. d ) i Czarnków eksp.
1
1
1
I
— —
Kępno
„
27 27
Krotoszyn ,,
30 30 — / — — —.
i Nowy Tomyśl „
‘ —
— —
—* 3
1 20 17 —
69 65 — — -: 4 — — — — —
jj Środa
—
__
—
Wągrowiec
1
1
POMORSKIE
i
72 70 2 __ - — — — — — —
Grudziądz
16 14| 2 — — — — — — — —
Kościerzyna
10
10' — — - —
Starogard
3
3
Toruń
36 36 — — - — — — — — —
Brodnica eksp.
4
4 — —. - — — — — —
—
Chełmża
- —' — - — — — — — —
Chojnice
3
3 — — - — — — — — —
KRAKOWSKIE
134 134 __ — - — — , — — — —
Biała
3— — - — — — — — —
3
— —
Kraków
43 43 — — - — —
Nowy Sacz
7 — — - — — — — i— —
7
Oświęcim
79 79 — — - — — — — —
— — — —
Tarnów
2 — — - —
2
LWOWSKIE
—
130 119 _ 1 3 7 — — —
— — —
Drohobycz
3 — —
9
6 — —
—
— —
Krosno
19 18 — 1 — —
Lwów
28 25 — — — 3 — — — _ —
— — —
Przemyśl
41 37 — — — 4 —
Tarnobrzeg eksp.
25 25 — — — — — — — —
—
— —
Jarosław
3
3 — - — — —
1 — — _— — — — — Kałitsz
1
—
—
— — —
1 — — ’— —
Lisko
1
1
1 —■— — ;— — — — _ —
Rudki
1 — - — — — — — _ —
Rzeszów
1
1
1 — __ — — — — — _ —
Sokal
STANISŁAWOWS.
25 22 1 — 2 — — — — 1 - —
—• — — — —
23 20 I 1 — 2
Stanisławów
—
_' ___ ___ — —
2
Turka
2 — —
I
TARNOPOLSKIE
___
— ___
___
—
81 81 — —
• • • • •
79 79
Tarnopol
—
— — — — — —
Brody
1 —
—
Brzeżany
1
___
—
_ — ■ — ___ — ___
1 —
1
Skałat
ŚLĄSKIE
1
1
153 147
1
—
;
Bielsk
1
8
Cieszyn
1
1
Katowice
44 44 — — — — — — — — —
— — — — — — — —
i Królewska Huta
16 ie
Mysłowice
28 2 —
— — —
1
— —
Pszczyna
15 V
i
—
9
Rybnik
1
Siemianowice
30 '3' — — — — — — — — —
Świętochłowice
—
1
—
Tarnowskie Góry
—
—
i —

—
—
—
—
—
—
—
— I
— I
— 1
— I
___ |
___ |
_ I
— I
—
I
___ |
— 1
— |
___

1

-

Zn
-

_
___
___1

i

___

I
-

I

___

3
—\
— 1

i
—
—

*) Nazwy odbite tłustym drukiem oznaczają siedzibę P. U. P. P.
**) Nazwy odbite zwykłym drukiem oznaczają ekspozytury P. U. P. P., względnie
starostwa.
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Ruch migracyjny w Polsce
w okresie od 11.XI.1918 do 31.XII. 1924 r.
E M I G R A Ć

Repatrjacja

Zmiany
w liczbie
ludności
wskutek
migracji

1.264.731

+913.723

82.952

+ 78.323

R E E M 1G R A C J A

J A

R O K
Ogółem

Zamorska Kontynentalna

Ogółem

Zamorska Kontynentalna

465.703

308.728

1918(o d lU I)

4.629

4.629

1919

6.705

5.901

804

292.611

6.261

286.350

+285.906

1920

88.304

74.121

14.183

112.365

26.329

86.037

+ 24.061

1921

116.300

107.449

8.851

532.525

50.205

482.320

+416.225

1922

70.089

38.716

31.373

289.865

11.116

278.750

+219.777

1923

, 127.421

55.401

72.020

40.499

5.925

34.574

_ 86.922

1924

52.255

22.511

29.744

28.608

6.629

13.748

—' 23.647

Ogółem

156.975
—

1.379.426

106.464

8.231

82.952

8.231

— 29 —

Stan bezrobocia w krajach europejskich
w Ii-gim kwartale 1924 i 1925 r.
Przeciętna liczba bezro
botnych przypadająca
na 1.000 obywateli w ciągu
Ii-go kwartału

K R A J

1924 r.

1925 r.

Anglja .

25.72

29.32

Austrja .

10.96

20.30

Belgja . •

0.85

1-04

Francja.

0.01

Holandja

2.87

2.82

Niemcy.

4.17

3.57

Polska .

4.02

6.41

3.55

• 2.05

Szwecja

2.85

3.18

W łochy.

3.98

1.91

Szwajcarja

.

Tablica zestawiona na podstawie danych z „Bulletin du Ministere du
Travail et de 1’Hygiene Ns 7— 8— 9 za Lipiec— Sierpień— Wrzesień 1925 r.

Ruch migracyjny, warunki pracy i produkcji
w obcych krajach.
I.

E U R O P A .

FRANCJA.
Produkcja przemysłowa w sierpniu
1924 r.
Poniższa tablica przedstawia stan
produkcji kilku najważniejszych dzia-

łów przemysłu francuskiego w sierpniu 1925 r. w porownaniu do stanu produkcji w tym samym miesiącu
1924 r.

30 —
Kopalnie węgla

Kopalnie żelaza

Produkcja

Liczba pieców
(stan w końcu
miesiąca)

Przemysł włókien
niczy

3.864.000 ton
3.691.000
W

Wydobycie w sierpniu

1925 r.
1924 r.

Wydobycie dzienne

1925 r.
1924 r.

154.000
147.600

Liczba zatrudnionych
robotników

1925 r.
1924 r.

304.700
246.000

Wydobycie w sierpniu

1925 r.
1924 r.

J)
2.476.000

„

Liczba zatrudnionych
robotników

1925 r.
1914 r.

2)
26.400

tt

Żelaza lanego

1925 r.
1924 i.

712.000
656.000

Stali

1925 r.
1.924 r.

616.000
582.000

Czynnych

1925
1924
1925
1924

r.
r.
r.
r.

141
133
35
37

W reperacji lub w bu
dowie

1925 r.
1924 r.

43
50

Jedwab (Lyon)

1925 r.
1924 r.

'Nieczynnych

. Wełna (Roubaix, Tourcoing)

tt
tt

„
tt

»
tt
tt
tt

530 ton
522
tt

1925 r.
1924 r.

7.632
7.081

n

Nici

1925 r.
1924 r.

2.003
1.923

tt

Tkactwo, średnia pro
dukcja warsztatu w
metrach

1925 r.
1924 r.

540
531

Przytoczone dane świadczą o ro
zwoju produkcji w porównaniu do po
przedniego roku we wszystkich dzia
łach. Największy postęp wykazuje prze
mysł metalowy, którego produkcja w
pierwszem półroczu 1925 r. zwiększy
ła się o 5,1% w porównaniu do I-go

tt

półrocza 1924, a o 2% w porównaniu
do drugiego półrocza 1924 r. W po
równaniu do okresu przedwojennego
produkcja fabryk żelaza na całym ob
szarze Francji wykazuje 2,7% zwyżki.
(Bulletin du Ministere du Travail, Ns 7-8-9,
z 1925 r. str. 274 i 275).

Wobec braku danych w sierpniu 1925 r. można przytoczyć dla porównania cyfry
3.023.000 tonn żelaza wydobytych Wvlipęu 1925 r. i 2.415.000 tonn wydobytych w lipcu
1924 roku.
2) Wobec braku danych w tym miesiącu można przytoczyć cyfry 26.910 robotników
zatrudnionych w lipcu 1925 r. i 25.000 zatrudnionych w lipcu 1924 r.

- 31 —

Rynek pracy na początku listopada
1925 r.
Według danych państwowych biur
pośrednictwa pracy zebranych przez
Ministerstwo Pracy, biura te dały w
pierwszym tygodniu listopada pracę
27.313 osobom, w tygodniu poprzednim
otrzymało pracę około 1000 osób wię
cej. Do wyżej cytowanej' cyfry należy
doliczyć 1.588 robotników cudzoziem
skich przybyłych w tym tygodniu do
Francji i zatrudnionych w przemyśle.
Ogólna liczba robotników cudzo
ziemskich, którzy w rozpatrywanym
tygodniu znaleźli zatrudnienie, wynosi
4.265, w tem 1.588 świeżo przybyłych,
2.077 zamieszkałych wa Francji, za
trudnionych przez biura robotników
cudzoziemskich przy Ministerstwie Pra
cy i przez państwowe biura pośred
nictwa pracy.
Obcokrajowcy otrzymali pracę w
następujących zawodach: w kopalniach
żelaza 237 robotników, w tem 120
włochów i 102 polaków, przemyśle
metalowym 322, w tem 98 belgów, w
robotach ziemnych 216, przy budowie
155, w rolnictwie 111 i jako robotnicy
niewykwalifikowani 797, w tem 165
polaków, 107 włochów, 100 hiszpanów.
Biura Ministerstw Pracy i Rolnic
twa kontrolujące ruch imigracyjny za
notowały w pierwszym tygodniu listo
pada przyjazd 2.539 robotników cu
dzoziemskich i wyjazd 887. 1.588 przy
byłych zatrudniono w przemyśle jak
było powiedzane wyżej, 951 zatru
dniono w rolnictwio. Z liczby zatru
dnionych w przemyśle 339 belgów, 293
polaków i 157 włochów otrzymało
pracę w okręgach zniszczonych w cza
sie wojny. Cytowane dane nie poda
ją składu narodowościowego ogólnej
liczby przybyłych.
Stan rynku pracy w całej Francji
ilustruje wzajemny stosunek niezałatwionych zgłoszeń o pracę do zapo
trzebowań robotników. W rozpatrywa
nym tygodniu było 11.086 niezałatwio

nych zgłoszeń i 9.405 niezałatwionych
zapotrzebowań. Nadwyżka podaży pra
cy tłómaczy się jednak lokalnem na
syceniem obwodu paryskiego, w któ
rym według danych departamentalne
go biura pośrednictwa pracy było
5.536 niezałatwionych zgłoszeń pracy,
a tylko 2.235 niezałatwionych zapo
trzebowań robotników. Natomiast w
biurach prpwincjonalnych na 6.550 nie
załatwionych zgłoszeń robotników by
ło 7.170 niezałatwionych zapotrzebo
wań robotników, istniała więc pewna
nadwyżka popytu nad podażą pracy.
W rozpatrywanym tygodniu było na
całym obszarze Francji 570 bezro
botnych otrzymujących zasiłki, w ty
godniu poprzednim 574. Cyfry te,
niezmiernie niskie w porównaniu do
innych krajów europejskich, świadczą
o zadawalniającym.stanie rynku pracy.
Rynek i warunki pracy w różnych
miejscowościach Francj przedstawiają
poniższe dane urzędowe, zebrane w
25 departamentach:
Ardennes. W przemyśle tkackim
stan zatrudnienia utrzymany.' W prze
myśle metalowym w odlewniach stan
zatrudnienia dobry, w fabrykach destampage pewne polepszenie, w fabry
kach części metalowych dla wagonów
nastąpił pewien zastój. Naogół zapo
trzebowania są słabe i zapośrędniczenia niezbyt liczne.
Bouches-du-Rhone. W porcie marsylskim ruch bardziej ożywiony. Stan
różnych gałęzi przemysłu pomyślny,
jednak w odlewniach jest pewna licz
ba bezrobotnych modelarzy. W prze
myśle meblowym poszukiwani są ta
picerzy. Potrzebne są również \
V rol
nictwie małżeństwa z dziećmi zdolnemi do pracy. Trudno jest umieścić
pracowników biurowych, stróżów i do
zorców.
Cher. Biuro departamentalne po
szukuje pewnej liczby robotników wy
kwalifikowanych w wyrobach porcela
nowych, szklanych i metalowych. W
różnych miejscowościach departamen

tu miał miejsce najem robotników rol
nych, najczęściej na okres ośmiomie
sięczny, czyli od 3 listopada do św.
Jana.
Aubigny
sur Chere

Zarobki ofiarowane wynajętym ro
botnikom w poszczególnych miejsco
wościach departamentu Cher ilustruje
następująca tabliczka:

Don
sur Auron

fr. 2500—3000 2600—3200
_
mi
—
2000—2400 1700—1200
Parobcy
1200—1600 1600—1800
Krowiarze
1200—1600 1200—1500
Pastusi
Kobiety pracujące na
1600—2000 1800—2200
fermach

Fornale wyszkoleni

Wynagrodzenie powyższe wypłaca
ne jest za niespełna 8 miesięcy zimo
wych i wiosennych wynosi przeto mie
sięcznie dla fornali wyszkolonych od
210 do 437 fr., dla fornali mniej wy
szkolonych od 275 do 375 fr., dla pa
robków 210 do 375 fr., dla krowiarzy
i pastuchów od 150 do 275 fr., dla
kobiet pracujących na fermach od 200
do 275 fr. W okresie zbiorów zarob
ki są prawdopodobnie wyższe.
Ponadto robotnicy otrzymują miesz
kanie i utrzymanie. Powyższe cyfry
wykazują dość znaczne różnice w za
robkach tych samych kategoryj w obrębie departamentu.
Cótes-d’Or. Stan rynku pracy zadawalniający, jedynie robotnicy niewy
kwalifikowani i służba hotelowa od
czuwają ludność w znalezieniu za
jęcia. Natomiast poszukiwane są ro
botnice dla fabryk pierników.
Eure-et-Loir. W dniu 2 listopada
miał miejsce najem robotników rolnych
na okres zimowy— od Wszystkich Świę
tych do Św. Jana. Wynagrodzenie
prócz 'mieszkania i utrzymania wynosi
dla fornali wyszkolonych 2.400 do
2.800 fr. dla fornali mniej wyszkolo
nych 1.800 do 2.000, dla krowiarzy
i pastuchów 2.000 do 3.000 fr. dla mał
żeństw robotników rolnych 3.200 do
4.000 fr., dla parobków do wszystkie
go 1.600 do 1.800 fr., dla dziewcząt
1.000 do 1.500 fr., dla robotników
podziennych 10 fr. dziennie.

Graęay

Preyaranges

2800—3500
2500—3000
2700—3000
1500—1800
1500—1800
2000—2300

2700--3000
2000—2600
1500--2 2 0 0
1500--2 2 0 0
1600 — 2000

Vierzon
2500--5700
2200- -2300
2000- -23C0

1400--1800
1400--1800

Finistere. Stan zadawalniający w
przemyśle budowlanym, natomiast tru
dno umieścić pracowników handlowych
i biurowych.
Haute-Garonne. Stan normalny w
przemyśle budowlanym i metalowym,
Robotnicy niewykwalifikowani znajdują
zajęcie za pośrednictwem państwo
wych biur pośrednictwa pracy.
Indre. Poszukiwano robotników bu
dowlanych. Robotnicy rolni zostali na
jęci na okres 8-miesięczny. Wynagro
dzenie wynosi dla fornali pierwszej kategorji 2.000 do 3.200, dla drugiej kategorji— 2.800 do 2.500 fr., dla trzeciej
2.600 do 2.000 — dla parobków do
wszystkiego — 2.600 do 3.000, dla kro
wiarzy 1.400 do 2.000, dla chłopców
do krów od 1.200 do 1.600, dla pastu
chów 2.600 do 3.000, dla małych pa
stuszków 1.200 do 1.500, dla kucha
rek 1.600 do 2.000, dla dziewek 1.400
do 1.800.
Indre-et-Loire. Poszukiwani są ro
botnicy budowlani i kowale.
Loir-et-Cher. Stan normalny w
przemyśle tkackim, konfekcyjnym i
szewskim. W tych dwóch ostatnich
działach odczuwa Się pewien brak rąk
kobiecych. W przemyśle metalowym
zapotrzebowania mniejsze.
Loire-lnferieure. W porcie Nan
tes ruch ożywiony, w porcie St. Nazaire słabszy. Poszukiwani są wykwa
lifikowani metalowcy do warsztatów
kolejowych i okrętowych.
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Meurthe * et -Moselle. Państwowe
biuro pośrednictwa pracy poszukiwało
do Nancy i okolic wykwalifikowanych
górników,
metalowców, robotników
budowlanych i niewykwalifikowanych,
szlifierzy i grawerów szkła, rzeźników,
masarzy i cukierników. W rolnictwie
brak rąk do pracy.
Moselle. Ślusarze, szoferzy, pie
karze, cukiernicy,
służba
hotelo
wa i robotnicy niewykwalifikowani
z trudnością znajdują pracę. W rol
nictwie mniej zapotrzebowań z powo
du późnej pory roku.
Nord. Produkcja zwiększa się stale
w kopalniach węgla i niektóre przed’
siębiorstwa wznowiły przyjmowanie
górników cudzoziemskich.
W przemyśle wełnianym w oko
licach Tourcoing, Roubaix i Fourmies stan jest znowu pomyślny i
48-godzinny tydzień pracy przywróco
ny prawie wszędzie. Niektóre przę
dzalnie, czesalnie i warsztaty tkackie
pracują na dwie i na trzy zmiany,
a nawet robotnicy mają godziny do*
datkowe. Ożywienie to jednak wywo
łane jest częściowo przynaglaniem
kupców angielskich ze względu na
projektowane zwiększenie ceł. W prze
myśle kapeluszniczym ożywienie słabe.
W przędzalniach bawełny stan do
bry, w przędzalniach lnu normalny,
w tkactwie płóciennym słaby. W oko
licy Hazebrouck znać pewne polep
szenie. Przemysł jutowy mniej czynny
niż w roku poprzednim z powodu wa
hań kursi/ i mniejszego zapotrzebo
wania worków przez cukrownie.
W warsztatach koronkarskich w
Cambresis bezrobocie prawie ustało.
Fabryki tiulów
pracują normalnie.
Praca jest niestała w fabrykach haf
tów.
W przemyśle metalowym odczuwa
się znaczny spadek obstalunków, i nie
które fabryki w Maubeuge, Valenciennes i Denaiń w dalszym cią
gu zwalniają robotników. Robotni
cy francuscy w oczekiwaniu lep

szych konjunktur znajdują pracę na
roli przy sprzęcie buraków, obcokra
jowcy powracają do kraju jak np. belgowie lub poszukują gdzieindziej pracy.
Sytuacja poprawiła się nieco w
warsztatach kolejowych, a w warszta
tach okrętowych oraz w stalowniach
Stan zatrudnienia jest normalny.
W cegielniach i kamieniarstwie
stan normalny. W fabrykach nawozów
sztucznych i produktów chemicznych
kąmpanja jesienna skończona. Zwol
nieni. z fabryk tych robotnicy znaleźli
pracę w cukrowniach i dystylarniach.
Olejarnie, mydlarnie, fabryki boraksu
pracują normalnie.
W fabrykach konserw grochowych
i cykorji w okolicach Dunkierki oży
wienie pracy. W cukrowniach, dysty
larniach buraczanych i suszarniach
cykorji wielu robotników budowlanych
znajduje pracę. Natomiast produkcja
browarów spada z powodu końca se
zonu i wysokiej ceny chmielu.
Haut-Rhin. W robotach ziemnych
praca normalna, w przemyśle tkackim
również.
Rhdne. W przemyśle jedwabnym
ożywienie; brak rąk do pracy w war
sztatach tkackich. Poszukiwano stola
rzy, meblarzy i tokarzy. Świeżo zało
żona sekcja pośrednictwa pracy dla
pielęgniarek daje dobre rezultaty.
Seine. W przemyśle metalowym,
awiacyjnym i w karetnictwie jest 'duży
popyt na pracę, natomiast w zawo
dzie elektrotechnicznym mniej jest
zapośredniczeń pomimo dużej ilości
zgłoszeń, z powodu braku robotników
wykwalifikowanych. Malarze pokojowi
i tapicerzy z trudnością znajdują za
jęcie, natomiast w meblarstwie ozdobnem jest więcej pracy.
W przemyśle odzieżowym, zwła
szcza futrzanym notowane jest lekkie
zmniejszenie zapotrzebowań i wzrost
zgłoszeń. W przemyśle papierowym
i tekturowym w niektórych specjalno
ściach zwiększa się liczba zgłoszeń,
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ale pracy wykwalifikowanej brak pra
wie zupełny.
Zgłoszenia urzędników biurowych,
mężczyzn i kobiet, zwiększają się bez
możności ich umieszczenia. Zapotrze
bowanie szoferów większe niż podaż.
W rzeźnictwie i masarstwie zapo
trzebowań mniej również jak w piekarstwie, chociaż potrzeba wykwali
fikowanych w niektórych specjalno
ściach piekarstwą nie może być za
spokojona. W cukierniach zapotrzebo
wanie wykwalifikowanych robotnic i
młodych chłopców nie może być po
kryte.
Seine -Inferieure. W przemyśle
wełnianym stan zadawalniający. j e 
dnakże część warsztatów jest nie
czynna z powodu braku wykwalifiko
wanych robotników. Państwowe biuro
pośrednictwa pracy poszukuje meta
lowców wykwalifikowanych w różnych
działach dla warsztatów okrętowych
w Havre.
Seine-et-Marne. W przemyśle oży
wienie słabe — w rolnictwie również
wobec końca sezonu.
Var. W Toulon zatrudnienie się
zmniejsza w większej części 'działów
pracy i stąd jest pewna liczba bezro
botnych.
Haute-Vienne. W Limoges częścio
we bezrobocie trwa w przemyśle por
celanowym i szewskim.
Projekty ustaw dotyczących robotni
ków cudzoziemskich.
Sprawy imigracyjne są od dłuż
szego czasu przedmiotem
rozwa
żań sfer rządowych i zaintereso
wania prasy. Pisma wszystkich od
cieni pomieszczają liczne artykuły,
oświetlające różnostronnie takie za
gadnienia jak regulowanie prądu imigracyjnego, uprawnienia robotników
cudzoziemskich i stosunek ich do spo
łeczeństwa francuskiego. 'Do Izby De
putowanych wniesiono w ostatnich
miesiącach trzy projekty ustaw, doty

czących cudzoziemców zatrudnionych
we Francji.
Projekt rządowy wprowadza dla
robotników cudzoziemskich, przybyłych
do Francji jako robotnicy rolni, przy
mus pracowania w rolnictwie przez
pierwszych pięć lat swego, pobytu,
wyjąwszy specjalne zwolnienia Urzędu
Relniczego departamentu, w którym
byli przyjęci do pracy po przyjeździe.
Zarządzenie to ma na celu zapobie
żenie brakowi rąk do pracy na roli
i konkurencji, stwarzanej rzekomo ro
botnikom francuskim, pracującym w
przemyśle przez napływających do
miast cudzoziemców.
\V, myśl tego projektu pracodawca,
któryby przyjął przed upływem 5-letniego terminu do pr.icy w przemyśle,
handlu lub do innych robót robotnika
obcokrajowca, przybyłego w charakte
rze robotnika rolnego i nie posiada
jącego wymienionego zwolnienia, pod
lega karze pieniężnej w wysokości
500 do 5.000 franków i ponosi odpo
wiedzialność cywilną za straty ponie
sione z powodu porzucenia pracy
rolnej:
Wobec tego, że osoby prywatne
często nie będą chciały dochodzić
strat sądownie, projekt ustawy nadaje
prawo występowania w sprawach tych
związkom rolniczym, grupującym fran
cuskich pracodawców rolnych.
Drugi projekt, wniesiony przez de
putowanego Lambert’a ma na celu
ułatwienie naturalizacji cudzoziemców
przez—zredukowanie obowiązującego
okresu pobytu we Francji z lat 10 do
lat 3-ch, zmniejszenie opłat stemplo
wych z sumy 1272 fr.— do sumy 100
franków od rodziny, przyczem rodziny
posiadające więcej niż Jdwoje dzieci
oraz ochotnicy, którzy służyli w armji
francuskiej w czasie wojny światowej,
zwolnieni są od wszelkich opłat. Pro
jekt przewiduje ponadto naturalizowanie przed upływem ustawowego ter
minu cudzoziemców, którzy ożenili się
z francuzkami, oddali Francji ważne
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usługi lub służyli w wojsku francuskiem, dalej skasowanie'prawa opcji
dzieęi urodzonych we Francji z ro
dziców cudzoziemców lub dzieci ro
dziców
naturalizowanych, wreszcie
skrócenie i uproszczenie starań o naturalizację, która udzielana być ma
na podstawie zebranych danych o mo
ralności cudzoziemca oraz świade
ctwa zdrowia zaprzysiężonego lekarza,
stwierdzającego silny i zdrowy orga
nizm.
Trzeci projekt ustawy wprowadza
obowiązkowe ubezpieczenie obcokra
jowców, zatrudnionych we- Francji na
wypadek choroby i bezrobocia i po
stanawia strącanie z wynagrodzenia
robotnika na ten cel podatku w wy
sokości 1,2% zarobków przez wkleja
nie marek wzorem niemieckim do
książeczki rachunkowej.
Projektodawca wychodzi z założe
nia, że budżety państwa i samorzą
dów są obciążone wydatkami na rzecz
bezrobotnych lub chorych cudzoziem
ców, nie umieszcza jednak zastrzeżeń
dotyczących opłat robotników i zobo
wiązań pracodawców, wynikających z
zawartych konwencyj międzypaństwo
wych.
Karty tożsamości.
W celu poddania obywateli obcych
zamieszkujących Francję ściślejszej
ewidencji, dekret ogłoszony w dniu
9.IX.25 r. w „Journal Officiel” zarzą
dził ,wymianę posiadanych przez nich
kart tożsamości („cartes d’identite”)
na nowe. Opłata za nową kartę wy
nosi 68 fr. (50 na rzecz państwa, 6
na rzecz departamentu, 12 na rzecz
gminy). Opłata ta .wszakże zniżona
została do sumy 10 fr. dla rodziców
dziecka, które jest obywatelem fran
cuskim, dla studentów i uczniów szkół
wszelkich kategoryj, dla profesorów
i uczonych wchodzących w skład uni
wersytetów francuskich lub wysyłanych
przez uniwersytety obce, dla pisarzy
i dziennikarzy posiadających świade

ctwa Ministerstwa Oświaty, lub innej
kompetentnej instytucji, wreszcie dla
robotników.
Robotnicy otrzymują w myśl de
kretu zniżkowe karty tożsamości,
a) jeżeli dowiodą, że przybyli do
Francji przed 21 kwietnia 1917 r.,
b) jeżeli przybyli do Francji na
podstawie kontraktu i mogą wykazać
się posiadaniem bezpłatnej karty ro
botniczej.
Żony, rodzice i dzieci powyżej lat
15, robotników korzystających z kart
zniżkowych mają prawo do tych sa
mych zniżek.
Przy stosowaniu tego dekretu wła
dze miejscowe wymagają od robotni
ków polskich, którzy posiadają karty
tożsamości bez napisu „travailleur
agricole" albo „travailleur industriel”,
aby stwierdzili dowodami, że przeje
chali przez jeden z obozów emigra
cyjnych Toul, Havre lub Dunquerque.
Aby ułatwić robotnikom uzyskanie
łych dowodów, wydział „Obrony Pra
wnej” Związku Robotników Polskich
we Francji ofiarował swoje pośred
nictwo.
Radca Emigracyjny zwracał się do
władz kompetentnych w sprawie sto
sowania przepisów o zniżkowych kar
tach tożsamośei dla robotników pol
skich i uzyskał zapowiedź wydania
odnośnych instrukcyj w celu złagodzenia zbyt uciążliwych formalności,
wymaganych przez niektóre władze
lokalne.
Stosunki polsko-francuskie.
Wskutek inicjatywy konsula Kluczyńskiego powstało w Lyonie Stowa
rzyszenie francusko-polskie (Association Franco-Polonaise de Lyon et du
Sud-Est) będące dalszym ciągiem Sto
warzyszenia Przyjaciół Polski, które
założone zostało w czasie wojny pod
patronatem p. Herriot, mera Lyonu.
Towarzystwo ma na celu rozwój sto
sunków gospodarczych i intelektual
nych pomiędzy Francją a Polską. Pre
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zesem honorowym towarzystwa jest
p. Herriot, prezesem rzeczywistym
p. Salles, radny miasta Lyon i kawaler
orderu Polonia Restituta, członkiem
honorowym konsul Kluczyński. W skła
dzie zarządu i członków Towarzystwa
jest wielu wybitnych przedstawicieli
świata naukowego, przemysłowego i
prasy.
Pierwszym ważniejszym objawem
działalności Towarzystwa był odczyt
wygłoszony w dn. 19 listopada przez
p. Menabrea, sekretarza generalnego
Stowarz. France -Pologne w Paryżu
„O znaczeniu ekonomicznym i poli
tycznym Gdańska w ogólnym ustroju
Europy”.
\V słowie wstępnem prezes Towa
rzystwa p. Salles zaznaczył, że miar
sto Lyon utrzymuje oddawna ożywio
ne stosunki handlowe i umysłowe
z Polską i wykazywało specjalne za
interesowanie sprawami Polski Sie
dziba Towarzystwa mieści się przy
rue de la Republique 24.
BELGJA
Produkcja i warunki pracy w prze
myśle węglowym.
Podobnie jak wiele innych krajów,
posiadających kopalnie węgla, Belgja
przechodzi przez; długotrwały kryzys
produkcji tego minerału. Świadczy, o
tem stały wzrost nagromadzonych sto
ków węgla, które poczynając od 1921 r.
wahały się od 500.000 do 900.000 tonn,
w grudniu 1924 r. sięgają 1.129.000
tonn, a we wrześniu 1925 r. 1.615.000
tonn. Przyczyną kryzysu jest wzrasta
jący koszt produkcji i trudność kon
kurencji z węglem obcym.
Drożyzna produkcji wywołana jest
przedewstystkierr niedogodnemi waru
nkami wydobywania węgla, dzięki cze
mu ilość wydobytego węgla przez 1 ro
botnika wynosi tam przeciętnie 461 kg.,
wówczas gdy we Francji Północnej
robotnik produkuje dziennie 670 kg.,
w Holandji 850, w Westfalji 880, w An-

glji 972, w Ameryce 3550 kg. Wzrost
kosztów produkcji związany jest ze
wzrostem drożyzny, która powoduje
z kolei zwiększanie płac robotniczych.
Płace zaś regulowane są w Belgji na
podstawie indeksu cen, który wykazuje
stałą zwyżkę: w styczniu 1923 r. wy
nosił 383, w styczniu 1924 r. 480, w tym
samym miesiącu 1925 r. 521, a w paź
dzierniku 1925 r. wynosi 533. Wobec
tego węgiel belgijski nie może konku
rować pod względem cen z węglem,
dowożonym w znacznych ilościach z
Niemiec po cenach niezmiernie ni
skich, \
y celu opanowania rynku.
Jednakże kryzys ten jest przejścio
wy. Belgja bowiem, podobnie jak Fran
cja, konsumuje więcej węgla niż pro
dukuje: roczne zapotrzebowanie wew
nętrzne węgla wynosi około 31.000.000
tonn, roczna produkcja — 23.000.000
tonn. Przez odpowiednie stawki celne
łatwo więc zabezpieczyć się od kon
kurencji zewnętrznej.
Po zażegnaniu kryzysu nastąpić mo
że znowu zapotrzebowanie robotników
obcych, głównie do nowych kopalń w
Limburgjj. Warunki pracy w tych ko
palniach są lepsze niż w innych, gdyż
zastosowano w nich najnowsze meto
dy produkcji i urządzenia higieniczne.
Według cyfr podanych przez Revue
du Travail, organ belgijskiego Mini
sterstwa Przemysłu i Pracy, liczba ro
botników cudzoziemców zatrudnionych
w belgijskich kopalniach węgla wyno
siła w r. 1922 4.320 osób, w sierpniu
1923 r. — 11.962, w listopadzie tegoż ro
ku— 15.962, w kwietniu 1924 r. 15.605.,
Stosunek cudzoziemców do ogólnej
ilości robotników zatrudnionych w ko
palniach węgla w Belgji, wynoszącej
w r. 1924 r. 173.318 osób, stanowi
więc 9%.
Według ankiety przeprowadzonej
przez konsulat polski w Antwerpji
w czerwcu 1925 r. licżba robotników
polskich zatrudnionych w kopalniach
tego okręgu jest następująca:
W kopalni Winterslag 467 robotni

— 37 ków, łącznie z rodzinami 1048 osób.
W kopalni Beeringen 14 robotników.
W kopalni Limbourg-Meuse — 62 ro
botników, łącznie z rodzinami 143
osoby.
W kopalni Liegeois en Campine —
2 robotników.
W kopalni Andre Dumont w Waterschei — 92 robotników, łącznie z-ro
dzinami 198 osób.
W okręgu brukselskim, według da
nych z toku 1925, liczba robotników
polskich wynosi około 3681.
Zgodnie z informacjami zebranemi
w kopalni Winnterslag, najliczniej-'
szym ośrodku polskim, zarobki zo
stały w roku ubiegłym podwyższone
o 16 do 18% i wynosiły w końcu listo
pada dla robotników pracujących w ka
mieniu od 28 do 40 fr. dziennie, dla
robotników pracujących w węglu od
29 do 35 fr., dla robotników niewykwa
lifikowanych od 20 do 25 fr.

ku pracy, dalej wśród robotników me
talowych, drzewnych i transportowych,
górników i handlowców.
Natomiast miejsca wolne istnieją
w znaczniejszej liczbie jedynie w dzia
łach rolnictwa i służby domowej; po
szukujący pracy w innych dziedzinach
nie mają przeto widoków jej znalezie
nia.
Według obliczeń urzędowych na 1
miejsce wolne przypadało przeciętnie
w październiku 3 mężczyzn, względnie
2 kobiety, w listopadzie 5 mężczyzn,
Względnie 3 kobiety, cyfry grudniowe
będą niewątpliwie znacznie wyższe.
Liczba bezrobotnych otrzymujących
zasiłki zwiększyła się pomiędzy 1 a
15 listopada o 29.9^, pomiędzy 15
listopada a 1 grudnia o 41.5®. Liczba
ta dosięga 1 grudnia 669.130 i obja
wia dalszą tendencję gwałtownego
wzrostu. Na 1000 głów ludności przy
gada więc przeciętnie około 11.3 bez
robotnych, przyczem poszczególne pro
N I E M C y
wincje wykazują pod tym względem
znaczne odchylenia, np. w obwodzie
R y n e k
p r a c y
hamburskim przypadało na 1000 osób
Stan rynku pracy w Niemczech zna 22 bezrobotnych, w Westfalji 19.6, w
cznie się pogorszył w ciągu ostatnie prowincji reńskiej 19, w Bremie, Lu
go kwartału 1925 r. Obliczenia próbne bece, prowincji heskiej, w Szlezwikudokonywane co miesiąc (t. zw. stich- Holsztynie i w Berlinie niewiele
tagzahlungen) wykazują: 15 września
więcej niż przeciętna cyfra 11,3, na
484.239 poszukujących pracy i 53055 tomiast w Wirterhbergji i graniczących
miejsc wolnych, 16 października 553.688 z Polską prowincjach .było mniej niż
poszukujących pracy i 38912 miejsc 3 bezrobotnych pobierających zasiłki
wolnych, 17 listopada 799.685 poszuku na 1000 głów ludności.
jących pracy i 14824 miejsc wolnych,
Ogólne pogorszenie rynku pracy
15 grudnia 1407.862 poszukujących
wywołane jest temi samemi przyczy
pracy i 15034 miejsc wolnych.
nami, które wywołały podobny kryzys
W ostatnim z rozpatrywanych okre w Wielu innych krajach, między innemi
sów zwiększyła się przeto liczba po brakiem kredytów i zmniejszeniem siły
szukujących pracy o T5%, liczba miejsc nabywczej ludności. Do przyczyn tych
wolnych zmniejszyła się o 24.3%.
dodać należy przerwę zimową w pra
Najsilniejsze pogorszenie zaznaczy cach rolnych i budowlanych.
ło się w przemyśle budowlanym, w
(Reichsarbeitsblaft N. 43. 1925.)
którym liczba poszukujących pracy po
troiła się, co tłumaczy się po części Ruch imigracyjny z Polski w roku
sezonową przerwą w robotach. Zna
1924.
cznie wzrosła liczba poszukujących
Emigracja z Polski do Niemiec w
pracy wśród robotników podziennych,
którzy są najwrażliwsi na zmiany ryn r. 1924, jako mająca charakter ruchu
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nielegalnego, t. zw. „dzikiego”, nie
mogła być ujęta cyfrowo w dokładny
sposób przez władze polskie. Pewne
światło może rzucić na tę sprawę ni-

żej podana tablica, zestawiona na podstawie danych Niemieckiej Centrali
Robotniczej „Arbeiterzentrale" w Berlinie.

ROBOTNICy POLSCy W NIEMCZECH
zameldowani w r. 1924 w „Niemieckiej Centrali Robotniczej” w Berlinie
w/g województwa pochodzenia.
W OJEW ÓDZ

ILOŚĆ RO B O 

W OJEW ÓDZ

ILOŚĆ ROBO

TWO

TNIKÓW

TWO

TNIKÓW

.

101.985

Wołyńskie.

Warszawskie .

4.140

Poznańskie

3.762

Pomorskie.

1.079

Krakowskie

4.552

Lwowskie .

3.676

OGÓŁEM .

Łódzkie

.

.

50.982*)

Kieleckie .

.

24.425

Lubelskie » .

3.332

Białostockie .

1.811

.

Stanisławowskie
.

526

Nowogródzkie

55

Poleskie

96

Wileńskie .

.

.

Tarnopolskie .
■
Śląskie . . .

885

847
1.633
184

*) W tem z powiatu Wieluńskiego 24.223,

WŁOCHy.
Przekazywanie oszczędności
emigrantów włoskich, pracujących
we Francji.
Dla ułatwienia przekazywania osz
czędności emigrantów włoskich z Fran
cji do kraju utworzony został przy Fe
deralnym Instytucie Kredytowym w We
necji specjalny -wydział przekazowy.
Instytut ten nie ma celów spekula
cyjnych i dzięki rozgałęzionej sieci kas
oszczędności i banków ludowych współ
działających z nim,
może szybko

i sprawnie wypełniać polecenia emi
grantów na całym obszarze Włoch.
Zadaniem, które postawił sobie In
stytut jest: a) danie emigrantom moż
ności przesyłania i przechowywania
pieniędzy w sposób tani i bezpieczny,
b) odzwyczajenie ich od wkładania
pieniędzy w biletach bankowych do
wysyłanych listów ze względu na ry-,
zyko z tem połączone, c) ochrona
ich przed wyzyskiem przez zapew
nienie jak najdogodniejszego kursu
wymiany, d) ułatwienie stosunków po
między emigrantami,i a włoskimi insty
tucjami bankowemii zwiększenie dzięki

— Su
temu dopływu oszczędności do kraju.
W celu zrealizowania tego progra
mu Federalny Instytut Kredytowy za
warł układ z jednym z najpoważniej
szych banków francuskich, „La Societe
Generale pour favoriser le developpement du Commerce et de 1’Industrie
en France”, który posiada 67 oddzia
łów prowincjonalnych, a prócz tego
88 biur, w których czynności bankowe
dokonywane są ,w pewne dni tygodnia.
Na mocy układu tego emigrant włoski
może zażądać w każdem biurze So
ciete Generale bądź wydania na wpła
coną sumę czeku, bądź przyjęcia sumy,
która będzie wypłacona w lirach w jed
nym z 343 oddziałów kas oszczędno
ści i banków ludowych, z któremi In
stytut zawarł również umowę..
Przekazana suma może być wypła
cona bądź emigrantowi wysyłającemu,
bądź umieszczona na jego ,rachunek
we wskazanym przez niego banku
^włoskim, bądź też wypłacona osobie,
przez niego wskazanej.
Wydanie ' czeku i przyjęcie wpłat
jest bezpłatne. Kasy oszczędności i ban
ki ludowe, które zawarły układ z Fe
deralnym Instytutem Kredytowym, nie
wypłacają sum przekazanych według
dowolnego kursu, lecz stosują się do
kursu giełdy w Medjolanie z dnia
poprzedzającego dzień wypłaty, potrą
cając
30 centymów od każdych
100 lirów oraz 1 lir 50 cent. na kosz
ta przesyłki, druków, komisji i t.p.
Instytut zamierza wypłacać premje
emigrantom, którzy w stosunku do po
bieranych płac wykażą się największemi oszczędnościami.
Ze względu na specjalny kurs wy
miany, zastrzeżony na korzyść emi
grantów, czek wystawiony przez So
ciete Generale, nie może być odstą
piony osobie trzeciej. Emigrant wysyła
czek zwykłym listem poleconym oso
bie, która ma go spieniężyć.
Aby zaoszczędzić straty godzin pra
cy przy załatwianiu tej czynności ban
kowej, emigrant może nabyć czek ża

pośrednictwem przedsiębiorstwa, w którem pracuje. W tym celu wystarczy
prosić o wypłacenie części zarobku
w postaci czeku na pewną określoną
sumę, na imię osoby wskazanej.
Można również przekazać pieniądze
inną drogą, bez wysyłania czeku, lecz po
lecając Societe Generale wysłanie okre
ślonej sumy pieniędzy pod adresem
Instytutu Federalnego dla wypłacenia
wskazanej osobie w lirach na warun
kach takich jak przy przekazach cze
kowych, czyli według kursu1 giełdy
medjolańskiej w dzień poprzedzający
wypłatę z potrąceniem 0,3°/0 i sumy
1.50 lira. O dokonanej wypłacie emi-1
grant będzie powiadomiony kartą pocz
tową, wysłaną przez Kredytowy Insty
tut Federalny. Dla uproszczenia czyn-,
ności wydrukowane są speęj&Ine for
mularze zgłoszenia wpłaty na sumy
różnej wysokości, specjalne pokwitotowania i zawiadomienia o wypłatach.
Aby wypełnić postawione sobie za
danie popierania dopływu oszczędności
wychodźczych do banków '.włoskich,
Kredytowy Instytut Federalny przyjmuje
wkłady bądź w formie czeków, bądź
też przekazane sposobem wyżej wskaza
nym. Wkłady te przekazać móże wska
zanej przez emigranta kasie oszczę
dności lub instytucji bankowej. W tym
celu emigrant wysłać winien list wy
jaśniający według przygotowanego wzo
ru i otrzymać potwierdzenie odbioru
odnośnej instytucji.
Jeszcze prostszym jest sposób wno
szenia wkładów do jakiegokolwiek od
działu Societe Generale, pole.cając ust
nie wysłanie odnośnej sumy w lirach
do wskazanego banku włoskiego lub
kasy oszczędności i wyjaśniając, czy
ma być otwarte konto, czy też wyda
na książeczka oszczędności. ,Federal
ny Instytut Kredytowy dokona wymiany
w dzień otrzymania pisma Sociśtć Ge
nerale, na warunkach poprzednio wska
zanych.
Przez to uproszczenie formalności
i zredukowanie kosztów pośrednictwa
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Ktedytowy Instytut Federalny dąży do
zachęcenia emigrantów do przekazy
wania zarobionych pieniędzy na utrzy
manie pozostałych w kraju rodzin i do
lokowaniaŁswycK oszczędności we wło
skich bankach.
lnstifuto Federale di credito Consigli
agli emigranti. Venezia 1923.

AUSTRJA.
Projekt ustawy ograniczającej przyj
mowanie i zatrudnianie obcych pra
cowników.
Przesilenie gospodarcze w Austrji
i zwiększające się stopniowo bezro
bocie stanowią jedno z najważniejszych
zagadnień państwowych w tym kraju,
zaprzątające od lat kilku uwagę mia
rodajnych sfer rządowych ! przemysło
wych.
W r. 1923 niekorzystne położenie
gospodarcze w Niemczech spowodo
wało znaczny napływ robotników z
tego kraju do Austrji. W r. 1924 i 1925
stan rynku pracy stale się pogarszał—
w maju 1924 r. . liczba bezrobotnych
dosięgła 75.000, w maju 1925 r. licz
ba ta doszła do 140,000, objawiając
dalszą tendencję wzrostu.
Rynek pracy obciążony jest konku
rencją ze strony robotników obcych,
Których liczba’ wynosi według obliczeń
osób kompetentnych około 800.000 czy
li przeszło 12% ludności Austrji..
Na wniosek austrjackiej Izby Ro
botniczej rząd rozpoczął starania na
Międzynarodowej Konferencji Pracy
w Genewie i u akredytowanych posłów
państw obcych w sprawie umieszcze
nia zagranicą 50.000 robo'tników. Wątpliwem jest jednak, aby akcja ta wy
dała rychłe i poważne rezultaty.
W celu ochrony krajowego rynku
pracy rząd wydał już w 1922 r. ogra
niczenia, dotyczące przyjazdu i pobytu
pracujących cudzoziemców, we wrześ
niu, z a ś .1925 r. przedstawił projekt
ustawy, którego główne postanowie
nia są następujące:
1. Przyjmowanie ,pracowników, ro

botników, służby i terminatorów oby
wateli obcych, którzy nie przebywają
w Austrji co najmniej od 1 stycznia
1919 r., jest urzędowo wzbronione. Za
rządzenie to dotyczy cudzoziemców,
którzy utraciwszy w Austrji zajęcie,
starają się o ponowne zatrudnienie.
2.
Zezwolenie na przyjęcie obcych
robotników nastąpić może, jeżeli po
zwala na to stan rynku pracy albo je
żeli interes gospodarczy tego wymaga.
Zarządzenie to dotyczy przedewszystkiem sezonowych robotników rolnych,
których brak w Austrji daje się stale
odczuwać. Zezwolenie na zatrudnie
nie obcego robotnika będzie udziela
ne rok jeden i może być przedłużane.
Pracodawcy obowiązani są prowa
dzić dokładne spisy zatrudnionych ro
botników i zawiadamiać o przyjęciu,
względnie o zwolnieniu każdego cu
dzoziemca.
3
Za zatrudnienie cudzoziemców
na mocy zezwolenia wnoszone są
opłaty, których wysokość zależy o'd ich
liczby i rodzaju pracy, nie może wszak
że przewyższać 30 szylingów za każ
dego robotnika.
4. Urząd Kanclerski w porozumie
niu z kompetentnem ministerstwem mo
że zarządzić, by postanowienia ustawy
nie dotyczyły niektórych kategoryj ro
botników, a mianowicie międzypań
stwowej służby tranzytowej, sezono
wych robotników rolnych i służby po
mocniczej, zatrudnionej w rolnictwie,
robotników zatrudnionych w nowo po
wstałych gałęziach przemysłu oraz ro
botników, zatrudnionych w zakładach
użyteczności publicznej.
5. Ustawa ma charakter wyjątkowy
i po zmianie stosunków panujących
obecnie na rynku pracy utraci swą
ważność.
RUMUNJA,
W arunki pracy.
Położenie na rynku pracy w Rumu*
nji w ostatnich czasach nie uległo
zmianie. Zarówno w przemyśle, jak
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w handlu niema większych zopotrzebowań na pracowników, zwłaszcza
umysłowych. Robotnicy -polscy mogą
niekiedy znaleźć pracę w przemyśle
włókienniczym, był nawet projekt spro
wadzenia z Polski 20 robotników do
nowopowstałej fabryki jedwabiu. Na
przeszkodzie stoją często trudności,
jakie czynią władze policyjne przy
udzielaniu pozwoleń na prawo pobytu.
Cudzoziemcy obowiązani są na mocy
istniejących przepisów przedstawiać za
świadczenia tamtejszego ministerstwa
pracy na prawo objęcia posady w Rumunji.
Płaca cudzoziemców w przemyśle
włókienniczym nie różni się od płacy
robotników rumuńskich, jest jednak niezbyti wysoka. Przy pracy akordowej,
która trwa do 11 godzin dziennie, tka
cze zarabiają przeciętnie około 1000
lei tygodniowo (w grudniu około 28 zł.)
i otrzymują prócz tego skromne miesz
kanie. Zarobki majstrów wynoszą 50006000 lei, a niekiedy i więcej.
Lepiej stosunkowo płatni są robo
tnicy w hutach szklanych, gdzie zara
biają 5000-6000 lei miesięcznie przy
wyrabianiu butelek i szkła stołowego;
wyrabiający szkło taflowe zarabiają od
10.000 do 12.000 lei miesięcznie, prócz
tego robotnicy otrzymują mieszkanie,
opał.i światło. Hutnicy stanowią nietylko kategorję robotników lepiej płat
nych, ale są ponadto uprzywilejo
wani pod względem prawa pobytu. Ostatnie przepisy zezwalające hutnikom
na pobyt do 1.VI.1926 r. mają być prze
dłużone.
Jednakże dla uzyskania prawa wstę
pu do Rumunji hutnicy, zarówno jak i
robotnicy innych zawodów, posiadać
winni kontrakt pracy zaświadczony
przez władze rumuńskie. Kontrakt ten,
o ile jest poświadczony przez Konsu
lat Polski, uprawnia obywateli polskich
do uzyskania paszportu emigracyjnego.
Emigracja z Besarabji.
Pod wpływem nieurodzaju, który na
wiedził w r. 1925 Besarabję, kryzys

gospodarczy zaostrzył się i spowodo
wał znaczne zwiększenie ruchu emi
gracyjnego wśród ludności wiejskiej.
Ruch ten podniecany jest przez towa
rzystwa żeglugowe, które istnieją w po
kaźnej liczbie siedmiu, w tem sześć
powstałych w ciągu 1925 roku. Stan
ekonomiczny sprzyja agitacji prowadzo
nej przez agentów tych towarzystw.
Według doniesień konsularnych, emi
grują nietylko bezrolni robotnicy, ale
także zagospodarowani włościanie, któ
rzy wyprzedają ziemię dla zdobycia
środków na podróż.
Nawet dobrze zorganizowane i silne
pod względem gospodarczym kolonje
niemieckie nie oparły się agitacji. Z
jednej tylko kolonji Emmenthal (pow.
Benderski) emigruje 50 rodzin do krajów
Ameryki Południowej t. j. tam gdzie
kwota emigrantów nie jest ograniczo
na. W nielicznych wypadkach emi
grują również z Besarabji do Ameryki
Południowej zamieszkali tam Polacy,
obywatele rumuńscy.
JUGOSfcAWJA
W arunki przyjęcia robotników cu
dzoziemskich.
Na zasadzie regulaminu, wydanego
na mocy ustawy o ochronie robotni
ków krajowych, firmy jugosłowiańskie
otrzymują od krajowej Inspekcji Pracy
pozwolenie na sprowadzenie robotni
ków cudzoziemskich w razie stwier
dzenia koniecznej potrzeby na prze
ciąg jednego roku pod następującemi
warunkami:
1) Firma ma poprzednio zabezpie
czyć robotnikom conajmniej taką sa
mą płacę, jaką dostają krajowi robot
nicy za jednakową pracę.
2) Firma ma niezwłocznie pod
pisać z umówionymi robotnikami piś
mienną umowę, zgodnie z § 7 regula
minu o pracy robotników zagranicz
nych, drukowanym w Nr. 274/1925
„Służbowej Gazety”.
3) Firma ma niezwłocznie dać pra
cę takiej samej liczbie krajowych za

-
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wodowych robotników, w celu wyspe wiadamia, że przyjazd polaków do Hi
cjalizowania ich w odpowiednim ro szpanji w celach zarobkowych bez za
dzaju pracy. Krajowcy ci po upływie wartego z góry kontraktu pr.icy winien
wyżej wspomnianego terminu zastąpią być stanowczo odradzany, ze względu
na przesilenie gospodarcze, panujące
wymienionych robotników.
4)
Firma winna najdalej w ciąguw tym kraju i brak pracy, który od
trzech dni po upływie terminu po czuwać się daje we wszystkich dzie
zwolenia zawiadomić o wystąpieniu z dzinach.
niej wyżej wymienionych robotników
Hiszpanja nie tylko nie jest od
Urząd Policyjny i Inspekcję. W razie powiednim rynkiem pracy dla cudzo
stwierdzenia, że firma nie spełniła je ziemców, ale sama posiada w stosun
dnego z wyżej przytoczonych warun ku do swych potrzeb gospodarczych
ków, albo dała robotnikom inną pracę, nadwyżkę ludności, która emigruje w
a nie tą, dla której robotnicy byli za znacznej liczbie do Francji i do Amery
żądani, Inspekcja Pracy może odmó ki Południowej.
wić dalszych pozwoleń, a w razie po
Polacy, przybywający do Hiszpanji
trzeby unieważnić wydane już pozwo w poszukiwaniu zarobku, narażeni są
lenia.) Podania pracodawców o po na zawód i straty, a wielu ,z nich, nie
zwolenie zatrudnienia robotników cu znajdując zajęcia, wstępuje z rozpaczy
dzoziemskich podlegają opłacie stem do Legji Cudzoziemskiej w Maroku,
plowej w wysokości 20 dinarów.
gdzie czeka ich bardzo surowa dola
bez żadnej przyszłości. Niektórzy, nie
H I S Z P A N J A
mogąc znieść ciężkich warunków w
Możliwości imigracyjne.
Legji, uciekają i jako dezerterzy po
Poselstwo Polskie w Madrycie za dlegają surowej karze.

II.

AMERYKA.

STANY ZJEDNOCZONE.
Konjunktury imigracyjne.
Ograniczenia, wprowadzone przez
nową ustawę imigracyjną, komento
wane są w licznych przemówieniach
i artytułach pism przez wybitne jed
nostki, zrzeszenia społeczne i organi
zacje przemysłowe. Krytykowany jest
system ograniczeń liczbowych, przy
jęty zamiast zasady selekcji. Uza
sadnianie ustawy koniecznością za
chowania charakteru etnicznego kraju
i obrony kultury anglo-saskiej od za
lewu słowiańsko-romańskiego spotyka
się z ostrą krytyką, która dowiodła
bezpodstawność twierdzenia o „wyż

szości” t. zn. rasy nordyckiej (narody
północnej Europy) i zwróciła uwagę na
cenne pierwiastki, wniesione przez kul
turę innych narodów do życia amery
kańskiego.
W dyskusjach, toczonych nad usta
wą na Jamach pism i na zebraniach
publicznych, góruje jednak moment
praktyczny, a mianowicie kwestja bra
ku rąk do pracy, a zwłaszcza braku
robotnika niewykwalifikowanego.
Zamknięcie dopływu robotników z
krajów europejskich jest dotkliwe z
tego względu, że' ułatwienia życiowe,
możność powszechnego kształcenia się
i rosnące zamiłowanie do wygód i zbyt
ku, wywołują szybki pęd warstw daw
niej w Stanach Zjednoczonych osie
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dlonych do wyższych szczebii na dra
binie społecznej.
Powszechna dążność ludności do
pracy biurowej i wynikający stąd brak
robotnika ilustrują dane amerykańskie
go ministerstwa pracy, według których
na miljon ludności przypadało w r.
1910 — 65.047 robofników rolnych i
16.569 biurowych sił pomocniczych
(buchalterów, stenografistek i t. p.),
natomiast w r. 1920 — 37 544 robotni
ków rolnych i 26.691, sił biurowych.
Zmechanizowanie rolnictwa niewątpli
wie wpłynęło na zmniejszenie liczby
rąk roboczych w tym zawodzie, bio
rąc jednak pod uwagę znaczny wzrost
produkcji, wywołany zrazu potrzebami
wojny, a następnie zniszczeniem rol
nictwa w Rosji, należy uznać spadek
liczby robotników rolnych 'za niepro
porcjonalny do istotnych potrzeb kra
ju na rynku pracy. Dlatego przedsta
wiciele sfer gospodarczych domagają
się zmiany ustawy imigracyjnaj w kie
runku uwzględnienia tych potrzeb.
Wysuwane obecnie projekty zmian
nie poruszają jednak sprawy ułatwie
nia imigracji robotników pewnych kategoryj, lecz dążą do.zwiększenia licz
by osób, mogących przyjeżdżać poza
kwotą lub mających pierwszeństwo w
kwocie, na zasadzie pokrewieństwa z
obywatelami amerykańskimi. Projekto
wane są również ułatwienia dla naj
bliższej rodziny deklarantów oraz dla
studentów i przedstawicieli zawodów
wyzwolonych.
Rynek pracy w pierwszem półroczu
1925 r.
Po zeszłorocznej stagnacji przemy
słowej i handlowej, która jest zwykłą
Mężczyźni: a)
b)
c)
d)
e)
f)

cechą okresu wyborów Prezydenta
oraz wyborów do Kongresu Federal
nego i do stan_wych ciał prawodaw
czych, lozpoczął się powrót do normal
nego życia gospodarczego. Pomimo
wszakże objęcia steru państwa przez
możną i wpływową partję republi
kańską, nie nastąpił przewidywany
rozkwit przemysłowy, a przeciwnie,
dał się odczuć na wiosnę r. 1925
pewien zastój w produkcji, który od
bił się na wieiu polskich robotnikach
fabrycznych. W stanach Nowej Anglji
polacy, pracujący w przemyśle włó
kienniczym, odnieśli najpoważniejsze
straty wskutek zamknięcia szeregu
fabryk na okres kilkomiesięczny lub
ograniczenia personelu roborniczego.
Wskaźnikiem pewnego rodzaju zastoju
ogólnego w życiu gospodarczym kraju
było powstrzymanie ruchu t. zw. „realnościowego” t. j. handlu nierucho
mościami (zarówno działkami gruntowemijak i domami), jak również zastój
w ruchu budowlanym. Z poszczególnych
osad polskich na wschodzie, jak do
niosła
prasa polsko - amerykańska,
w kilku zaledwie utrzymał się ów
„rućh realnościowy”. Naogół wychodź
ca w pierszem półroczu 1925 r. nie
lokował swych oszczędności w nieru
chomościach, co zazwyczaj jest wska
źnikiem jego kłopotów finansowych.
Pomimo wysokich względnie za
robków robotniczych w Stanach Zje
dnoczonych, odkładanie oszczędności
jest teraz trudniejsze z powodu znacz
nych kosztów utrzymania.
Przeciętne zarobki emigranta pol
skiego w pierwszem półroczu 1925 r.
były następujące:

w przemyśle włókienniczym
„
cukrowniczym
„
żelaznym
w fabrykach obuwia
w garbarniach
na kolejach (niewykwalif.)
g)
„
(wykwalifik.)

doi.
16
20
16
18
14
20

14 tygodniowo
do 18
n 25
n 18
n 22
w

22
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h)
i)
j)
k)
1)
ł)

w rzeźniach (stany wsch.)
doi. 16.50
w przemyśle krawieckim
25.— do
maszyniści
32.—
33.—
mechanicy
malarze pokojowi
24 —
w przemyśle górniczym
18.— do
(z powodu strajków lokalnych i zastoju).

tygodniowo
40.—

40.—

doi. 15.— do 27.— tygodniowo
Kobiety: a) w przemyśle krawieckim
(wyjątki do 40 doi.)
12.—
b) w przemyśle włókienniczym
„
15.—
c) w przemyśle cukrowniczym
„
15.—
d) w fabrykach obuwia
„
e) służba hotelowa doi. 35 mies. i utrzymanie
f)
„
domowa
„
50
g)
„
restauracyjna
a) kucharki
doi. 30 tygod. i jedzenie (oraz napiwki)
7
b) kelnerki
c) pomywaczki „ 12
Koszt utrzymania rodziny robotniczej waha się zależnie od miejscowości osiedlenia i zarobków. Można
jednak naogół powiedzieć, że w sta-

nach wschddnich przeciętny koszt
utrzymania w mieście polskiej rodziny robotniczej składającej się z 3 do
4 osób, jest następujący:

Komorne
Kuchnia (art. spożyw.)
na 3 — 4 osoby
Odzież
Ubezpieczenie na życie
i od ognia
Nieprzewidziane wydatki
Rozrywki

doi. 23
„
»

60
15

»
„
„

7
10
19

Razem doi. 134
Niedobory, wynikające z powyższe
go zestawienia, uzupełnia sobie wy
chodźca polski dochodem od stołowników i sublokatorów, zarobkiem żony
lub starszych dzieci. Powyższe nie
dotyczy rodzin farmerskich (rolników),
których zarobki i wydatki są znacznie
mniejsze niż robotników miejskich.
Kupowanie Farm.
Komisarz Imigracyjny stwierdza w
swym raporcie, że od jednej trzeciej
do trzech piątych nowych przybyszów
do Stanów Zjednoczonych stanowią

ci, którzy pracowali przedtem w rolnic
twie, ale „nawet jedna dziesiąta
część z nich nie osiedla się na far
mach”.
Ów fakt można wytłumaczyć tem,
że większość imigrantów znajduje naj
szybsze oparcie w przemyśle amery
kańskim. Bez względu na to, jakie mają
zamiary na przyszłość, faktem jest,
że nie znajdują oni teraz wielu spo
sobności zachęcających do osiedlenia
się na roli. Mogą znaleźć sposob
ności takie później, po odpowiedniem
rozpatrzeniu się w tutejszych stosun
kach i po zebraniu odpowiednich
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oszczędności, pozwalających na 'osie świadomych rzeczy. Stwierdzić należy,
dlenie się na roli bez ryzyka utraty że tysiące cudzoziemców padło do
tego, co ciężką pracą zebrali.
tychczas ofiarą sprytnie nastawionych
Dawniejsi imigranci lepsze pod tym na nich sieci. Nie zawsze bowiem są
względem mieli warunki. Przybywali oni w możności rozróżnić pomiędzy
oni wówczas, gdy miljony akrów zie uczciwym i nieuczciwym sprzedawcą
mi rządowej rozdawano albo zupełnie farm i ziemi. Wielu jest pośredników,
za darmo, albo też sprzedawano ją po którzy wcale nie posiadają żadnej
nominalnej cenie. Najlepsze grunta, własności. Zwykle w ogłoszeniach
tak zw. Homesteads, zostały już rozer swych przesadzają oni wartość i jakość
brane i rozkupione, a pozostałe i nie sprzedawanych farm i ziemi, a ponie
zajęte jeszcze miljony akrów ziemi waż i oni i właściciele muszą zarobić,
znajdują się przeważnie, w zachodnich zawsze zatem ceny są wyższe, aniże
stanach i nadają się po większej czę li rzeczywista wartość gruntu. A poza
ści tylko na pastwiska, a zatem do tem kontrakty sprzedaży mogą tak być
hodowli bydJa.
Mimo to jednak
przygotowane, iż nieświadomego rze
jest jeszcze dość urodzajnej ziemi za czy osadnika mogą doprowadzić do
równo w rękach rządu, jak w rękach zupełnej ruiny. Po zrujnowaniu je 
prywatnych. Ziemia ta atoli’ jest su dnych osadników, sprzedają oni grunta
rowa, wymaga oczyszczenia i znacz nowym ofiarom.
nego nakładu pracy przed rozpoczę
Uczciwe przedsiębiorstwa realnociem właściwej uprawy. „Kwestja agrar śtiowe zwalczają tych piratów i oszu
na" w znaczeniu europejskiem nie ist stów realnościowych. Do takich należy
nieje
w Stanach
Zjednoczonych. np. National Association of Real
Blisko miljard akrów, czyli około po Estate Boards, do którego wchodzi
łowy terytorjum Stanów Zjednoczo 130 lokalnych przedsiębiorstw real
nych, nie jest pod uprawą. Z tego na nościowych, jako członkowie. Organi
zupełne pustynie, nie nadające się do zacja ta trzyma się pewnych zasad
niczego, wypada 40 miljonów akrów. etycznych, nie pozwalających między
Inne obszary są tego stopnia dzikie, innemi na fałszywe przedstawianie
iż nie nadają się do uprawy, a inne istotniego stanu rzeczy i warunków,
znów pokryte są warstwą ziemi nie mogące zaszkodzić osadnikom.
dostatecznie urodzajnej. Dla tego, któ
Należy również zachować wielką
ry zebrał już odpowiedni kapitalik i
ostrożność w stosunku do różnyćh
pragnie osiedlić się na roli, pozostaje
prywatnych kompanji kolonizacyjnych,
do wyboru albo kupno małego kawał
by się upewnić, które z nich prowadzą
ka ziemi w okolicach już rozwiniętych
interes uczciwie, a które nie Trzeba
i uprawnych, albo też znacznie wię
stwierdzić, że są kompanje, które na
kszego i taniego obszaru ze wszystkieprawdę zamieniają resztki dzikich ob
mi trudnościami, połączonemi z kar
szarów w urodzajne pola i ogrody
czowaniem i oczyszczaniem ziemi pod
i udzielają pomocy osadnikom. Ale
uprawę,
są również „kompanjs kolonizacyjGruntowne poznane widoków osad ne”, które dopuszczają się oszustw
nictwa rolnego jest poważnem zagad i sprzedają zupełnie bezwartościo
nieniem dla tych cudzoziemców, któ-. wą ziemię. Departament rolnictwa
rzy zamierzają poświęcić się rolnictwu. w Washingtonie ujawnił niedawno
po
przepro
Przeróżnych ofert sprzedaży farm i tego rodzaju fakty
gruntów jest aż za wiele. Niektóre z wadzonych badaniach nad osadni
nich są tak ponętne, iż przedstawiają ctwem i kolonizacją w okolicach Wiel
Zdemaskowano
kilka
.prawdziwe niebezpieczeństwo dla nie kich Jezior.
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firm, które dopuszczały się oszustw,
sprzedając w różnych powiatach w
stanie Minnesota jako żyzną ziemię,
nadającą się do uprawy wszelkiego
rodzaju, grunta, które w rzeczywisto
ści okazały się po większej części
bagnami. Ziemie te przynajmniej przez
50 lat nie mogą być podatne do
uprawy.
Co się tyczy kolonizacji gruntów
rządowych, to Kalifornia jest jedynym
dotychczas stanem, który prowadzi
odpowiednią akcję w tym kierunku.
Ale prawie w każdym stanie znaleźć
można kompetentnych doradców rzą
dowych, którzy udzielą wszelkich po
trzebnych informacji, począwszy od
klimatu, a skończywszy na warunkach
rynku zbytu.
Stanowe kolegja rolnicze prowadzą
bardzo użyteczną pracą przez rozsze
rzanie i dostarczanie dokładnych infor
macji wszystkim tym, którzy pragną
osiedlić się na roli. W niektórych sta
nach odpowiednie departamenty rzą
dowe spełniają to pożyteczne zadanie.
W stanie Wisconsin np. ten, kto za
mierza osiedlić się na roli, otrzymuje
od rządu stanowego certyfikat, w któ
rym jest zapewnienie, iż stanowy dy
rektor imigracyjny „będzie z nim w
kontakcie celem dokładnego poznania,
jakie czyni postępy jako osadnik i czy
jest całkowicie zadowolony z tranzakcji kupna farmy czy ziemi, czy to od
pojedynczej osoby czy od firmy".
Można tu podać ogólną radę, stre
szczającą się w następujących słowach:
Nie kupuj farmy czy ziemi, ani też
nie zawieraj w tym celu żadnego kon
traktu tak długo, dopóki nie upewni
łeś się co do jakości i rodzaju grun
tu, jego istotnej wartości, a także czy
grunt jest rzeczywiście własnością te
go, który go sprzedaje.
(Dziennik Zjednoczenia.

Chicago. 21.VIII 25).

KANADA.
Emigracja robotników rolnych i rod in rolniczych.
Począwszy od marca zamierzona
jest znaczniejsza emigracja do Kana
dy rodzin rolniczych, posiadających
dostateczne środki na założenie wła
snych gospodarstw i robotników rol
nych od lat 18 do 50. Emigracja ta
nastąpi wskutek układu, który Rząd
Kanadyjski zawarł z dwoma wielkimi
przedsiębiorstwami kolejowemi „Ca
nadian National Railway” i „Canadian
Pacific Railway”. Przedsiębiorstwa te,
które są właścicielami znacznych ob
szarów niezagospodarowanych, zobo
wiązują się dostarczyć rodzinom rol
niczym, posiadającym 500 dolarów po
opłaceniu podróży, ziemię na spłaty,
a robotnikom rolnym, którzy po'opła
ceniu podróży morskiej i lądowej do
miejsca przeznaczenia posiadać winni
25 dolarów na okazanie w porcie lą
dowania, zapewnić pracę na roli. Po
nadto będzie mogła wyjechać za pośrednicrwem Canadian Pacific niewiel
ka liczba rodzin posiadających 290 do
400 dolarów. Rodziny rolnicze "będą
mogły przyjeżdżać do Kanady pomię
dzy 1 marca a 15 sierpnia, robotnicy
rolni pomiędzy 1 marca a 15 maja.
Ponadto dopuszczane być mają słu
żące domowe i najbliższe rodziny czyli
żony i dzieci do lat 18 rolników da
wniej osiadłych w Kanadzie, te ostat
nie na podstawie t. zw. aplikacji czyli
pisemnej prośby męża lub ojca.
Wszystkie kategorje wychodźców
otrzymają wizy kanadyjskie i ziemię
lub pracę w Kanadzie na podstawie
zaświedczeń (certyfikatów), które wy
dadzą im w kraju przedstawiciele
dwóch wymienionych przedsiębiorstw
kolejowych (C. N. R. i C. P. R.). Wy
chodźcy nie objęci temi kategorjami
dopuszczani będą według ogólnie obo
wiązujących przepisów na mocy imien
nego zezwolenia Kanadyjskiego De
partamentu Kolonizacji i Imigracji.
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Wobec tego, że wymienione kanadyjskie przedsiębiorstwa kolejowe (Canadian National Railway i Canadian
Pacific Railway) pragną osiedlić w Ka
nadzie znaczniejszą liczbę polskich
rolników i robotników rolnych, dwaj
przedstawiciele tych przedsiębiorstw
kwalifikować będą wychodźców w Pol
sce na zasadzie porozumienia z Urzę
dem Emigracyjnym.
Przedstawiciel Canadian National
Railway kwalifikuje wychodźców wy
jeżdżających za pośrednictwem nastę
pujących linij okrętowych: Cunard Li
nę, Red Star Line, White Star Line,
Wschodnio-Azjatyckiej Kompanji (Bałtycko-Amerykańskiej Linji), Skandynawsko-Amerykańskiej Linji, Compagnie Generale Transatlantique. Przed
stawiciel Canadian Pacific Railway
kwalifikuje wychodźców, wyjeżdżają
cych za pośrednictwem linji okręto
wej Canadian Pacific Railway. Każdej
linji okrętowej przyznana będzie pe
wna liczba robotników rolnych. Ro
botnicy rolni, którzy otrzymają imien
ne zapotrzebowanie do pracy na roli
u farmerów kanadyjskich, będą mogli
być przewożeni w ilości nieograniczo
nej, o ile będą zakwalifikowani przez
przedstawicieli wymienionych przed
siębiorstw kolejowych.
Formalności paszportowe,
Rodziny rolnicze, które posia
dają wyżej określoną sumę gotówki
i robotnicy rolni posiadający 25 do
larów oprócz kosztów podróży, bę
dą musieli w razie zamiaru wyjazdu
do Kanady wypełnić następujące czyn
ności:
1) Wypełnić formularz podania spe
cjalnego typu do Urzędu Emigracyj
nego o paszport emigracyjny. Formu
larze te znajdują się w każdem biu
rze prowincjonalnem wyżej wymienio
nych linij okrętowych.
2) Uzyskać zaświadczenie tego po
dania w swoim urzędzie gminnym lub
u miejscowego proboszcza i skiero

wać za pośrednictwem linij okręto
wej do Urzędu Emigracyjnego w War
szawie lub do Ekspozytury Urzędu we
Lwowie (na terenie Małopolski Wscho
dniej). Załatwianie wszelkich formal
ności w linji okrętowej jest bez
płatne.
3) Gdy nadejdzie od linji okręto
wej zawiadomienie, że .Urząd Emigracyjny (lub Ekspozytura Urzędu we
Lwowie) wysłał starostwu zezwolenie
na wydanie paszportu emigracyjnego,
zgłosić się do tego starostwa z niezbędnemi dokumentami dla wyrobie
nia paszportu.
4) Wpłacić całkowitą należność za
kartę okrętową po otrzymaniu pasz
portu emigracyjnego i uzyskaniu od
linji zapewnienia, że wstęp do Kana
dy będzie udzielony. Linja okrętowa
obowiązana jest przed pobraniem za
datku i rozpoczęciem starań o pasz
port zbadać, czy kandydat odpowiada
warunkom wymaganym przez Rząd
Kanadyjski.
5) Po otrzymaniu od linji okręto
wej zawiadomienia o dacie odjazdu
transportu stawić się w wyznaczonym
terminie w Warszawie lub we Lwo
wie w biurze przedstawiciela jednego
z kanadyjskich przedsiębiorstw kole
jowych C. N. R. lub C. P. R., które
go adres wskaże linja okrętowa.
Przedstawiciel udziela zaświadczeń
(certyfikatów), które uprawniają do
otrzymania wiz kanadyjskich w Gdań
sku.
6) Po otrzymaniu certyfikatu przed
stawiciela C. N. R. lub C. P. R. wy
chodźca winien zgłosić się do Urzędu
Emigracyjnego w Warszawie lub Ekspo
zytury Urzędu Emigr. we Lwowie po
wizę emigracyjną.
Opłata za wizę
wynosi zł. 5.
Służące domowe i najbliższa ro
dzina rolników osiadłych w Kanadzie
nie pptrzebują uzyskiwać zaświadcze
nia podań o paszporty w urzędzie
gminnym. Od służących wymagane
jesi świadectwo zawodu.
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Emigrant, który po wypełnieniu
wszystkich wymienionych formalności
nie otrzyma certyfikatu od przedsta
wiciela kanadyjskiego towarzystwa ko
lejowego, otrzymać winien od linji,
która sprzedała mu kartę okrętową,
zwrot całej wpłaconej sumy oraz
zwrot kosztów podróży do Warszawy
lub do Lwowa i z pówrotem do miej
sca zamieszkania.
Dla informacji emigrantów zazna
cza się, że mogą być przyjęte jedy
nie osoby zdrowe fizycznie i umysło
wo, zdolne do pracy, umiejące czy
tać w jakimkolwiek języku. Osoby
chore na jaglicę (trachomę) lub favus
będą odrzucone.
Warunki pracy w Kanadzie.
Emigranci przyjęci w charakterze
rolników i robotników rolnych muszą
być z zawodu rolnikami. Najchętniej
przyjmowani są włościanie. Dopuszcza
ni są jednak również fachowcy rolni
cy, posiadający wykształcenie rolnicze
lub praktykę, w razie posiadania su
my 500 dolarów.
Przez wydanie zaświadczenia (cer
tyfikatu) kanadyjskie przedsiębiorstwa
kolejowe C. N. R. i C. P. R. zobo
wiązują się dostarczyć rolnikowi grun
tu na osiedlenie pod warunkami zgóry określonemi, robotnikowi rolnemu—
pracy na roli, służącej — odpowiedniej
służby.
Ceny ziemi w Kanadzie zależnie
od gatunku i odległości od kolei oraz
istnienia i stanu budynków wynoszą
8 do 30 dolarów za akr, w, niektórych
północnych miejscowościach obszary
nieuprawione są jeszcze tańsze. Spła
ty rozłożone są na 15 do 25 lat, przyczem dopłaca się 5% do 6% rocznie
od sum niespłaconych. Przy osiedle
niu się na 160 akrach (67 hektarach)
rolnik wpłaca 50 dolaróy gotówką.
Z sumy 500 doi., którą obowiązany
jest przywieźć do Kanady, składa
w urzędzie kolonizacyjnym kanadyj
skim przy wjeździe 400 dolarów, któ

re służą jako gwarancja jego pozo
stania na roli. Z sumy tej kupowane
są pod kontrolą Rządu kanadyjskiego
konie, bydło i narzędzia. Aby zdo
być większą ilość gotówki w pierw
szych latach gospodarstwa rolnik po
djąć się może pracy przy budowie
dróg lub wyrębie drzewa w czasie
wolnym od prac rolnych.
Zarobki robotników rolnych wyno
szą 20 do 35 dolarów miesięcznie
z mieszkaniem i utrzymaniem. W okre
sie młocki zarobek dochodzi do 3 i 4
dolarów dziennie. W ciągu niewielu
lat robotnik rolny zaoszczędzić może,
zdaniem przedstawicieli wymienionych
wyżej przedsiębiorstw kanadyjskich,
sumę wystarczającą dla założenia go
spodarstwa. Zapoznanie się z miejscowem gospodarstwem ułatwia mu pra
cę na swojem.
Służące domowe zarabiają w Ka
nadzie od 10 do' 35 dolarów mie
sięcznie prócz utrzymania.
BRAZYLJA.
Imigracja i warunki zarobkowe
w południowych stanach Brazylji.
Chociaż zaludnienie olbrzymich
obszarów stanów Parana, Rio Grandę
do Sul i Santa-Catharina uchodzi we
dług opinji sfer kompetentnych za nie
zbędny warunek ich rozwoju gospo
darczego — mimo to akcja kolonizacyjna rządu federalnego, zarówno jak
rządów stanowych była w ostatnich
latach dość słaba, a inicjatywa pry
watna nie wykazuje w tych sprawach
dostatecznego zainteresowania.
Wobec możliwości agitacji za wy
jazdem do Parany, należy ostrzegać,
że wychodźcę bez kapitału, liczącego
na materjalną pomoc przy założeniu
rolnego gospodarstwa, czekają ciężkie
przejścia i rozczarowanie.
Emigrujący w celach osieilenia się
na roli, powinni, według miarodajnej
opinji, mieć na zakup ziemi i urucho
mienie gospodarstwa oprócz kosztów
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podróży, około 400 do 600 dolarów.
Dla emigracji zarobkowej stany
południowe nie przedstawiają zbyt ko
rzystnego terenu z powodu małej po
jemności rynku pracy oraz niskich
płac przy stosunkowo wysokim kosz
cie życia. Płece robotnika niewykwa
lifikowanego wynoszą według informacyj, pochodzących z urzędowego źró
dła, 5— 7 milrejsów dziennie, a wy
kwalifikowanego 9 — 14 milrejsów
dziennie. Natomiast pewna niewielka
liczba zdolnych i pilnych rzemieślni
ków jak: krawców; szewców, cieśli,
stolarzy, kowali, ślusarzy, rymarzy,
może zdobyć sobie w tych stanach
w ciągu paru lat intensywnej pracy
i życia pełnego wyrzeczeń, średni byt
niezależny.
Dla inteligentów niefachowych, bez
znajomości języka i bez drobnego ka
pitału na przetrzymanie pierwszych
miesięcy, miejsca w stanach południo
wych niema.
Poniżej podaje się wykaz cen naj
niezbędniejszych przedmiotów w Kurytybie:
milrejsów:
1 klg. ic h le b a .................... 1,8
10 — 12
„ • masła . . . . .
1,4
„
mięsa wołowego
„
„
wieprzowego
4
8 — 10
„. szmalcu
. . . .
„
c u k r u .................... 1,6
„
jarzyny.................... 1,5— 2
30 — 50
1 para obuwia
. '.
1 skromny garnitur mary
200— 300
narkowy . . . . .
9 — 30
1 k o s z u l a .........................
5 — 15
1 para kalesonów . . .
2 — 15
1 para skarpetek
. .
Pokój w hotelu pierwszo
rzędnym (miesięcznie) 180— 200
Pokój w hotelu drugorzędn. 140— 180
„
„ trzeciorzędn. 120— 140
180— 200
Koszt utrzymania
Obiad z 3-ch dań w re
10 — 15
stauracji . . . . .
Jednorazowy bilet tramwaj. 0,2
Mieszkanie 1 pokojowe
80

„

2
3
4

„
„

.
.

„ . . . 150
.
180
. . 200— 300

Dla orjentacji zaznacza się, że we
dług przeciętnego kursu giełdy nowo
jorskiej w lipcu 1925 r. wartość 1 milrejsa równa się 11 centom.
SAO PAOLO.
Ruch imigracyjny.
Zgodnie z komunikatem umiesz
czonym w dziennikach Sao Paolo w
pierwszych dniach lutego 1925 r. do
stanu Sao Paolo przez port Santos
wylądowało w r. 1924 47.249 wychodź
ców następujących narodowości:
12.429
W ł o c h ó w ......................... .
P o rtug alczy k ów ....................10.669
Brazylijczyków z innych sta
nów
. . . .
. . . .
2.890
H iszpan ów ..............................8.282
N i e m c ó w ..............................2.418
S y r y jc z y k ó w .........................2.188
R u m u n ó w ..............................2.031
Austrjaków..............................1.444
Ja p o ń c z y k ó w ........................
890
Jugosłowian
...'....................
671
L i t w i n ó w ..............................
785
W ęg rów ...................................
571
Polaków ..................................
446
225
R o s j a n ..................................
Czechosłowaków....................
132
S z w a jc a r ó w .........................
176
Francuzów ..............................
106
Innych narodowości . . . .
845
P E R U.
W arunki otrzymania wizy.
Według informac]i otrzymanej z
Konsulatu Peruwjańskiego w Warsza
wie wizę na wjazd do Republiki Pe
ru otrzymać mogą osoby z wykształ
ceniem wyższem lub średniem zawodowem (technicy, rolnicy, łeśnicy itp.)
oraz rzemieślnicy, po przedstawieniu
świadectwa zdrowia, wydanego przez
lekarza konsularnego, świadectwa mo
ralności, oraz dowodu, stwierdzające
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go, że posiadają środki rriaterjalne na
przeżycie 3 miesięćy.
Osoby z wykształceniem średniem
ogólnem, jakoteż niższem oraz robo
tnicy, prócz wyżej wymienionych do
kumentów powinni posiadać adres kre
wnych lub znajomych, do których ja
dą, oraz środki utrzymania na prze
ciąg 6 miesięcy. Ponadto każdy wi
nien mieć 3 fotografje i paszport za
graniczny. Dyplomy i świadectwa mu

szą być przetłómaczone na język hisz
pański i legalizowane przez Konsulat.
Osoby zakontraktowane przez rząd
Peruwjański, lub t-wa górnicze i prze
mysłowe w Peru muszą mieć tylko
paszport zagraniczny i 3 fotografje
o ile posiadają wykształcenie wyższe
lub średnie zawodowe. Inne kategorje emigrantów winny przedstawić po
nadto świadectwo moralności wydane
przez władze policyjne.

111. A U S T R A L J A .
Warunki otrzymania wizy.
Biuro Paszportowe przy Poselstwie
Angielskiem w Warszawie, do którego
Urząd Emigracyjny zwracał się o wy
jaśnienia, zawiadomiło, że emigranci,
zamierzający udać się do Australji od
powiadać winni następującym warun
kom:
1) Posiadanie nieprzedawnionego
paszportu polskiego.
2) Dobre zdrowie i nienaganna mo
ralność.
3) Posiadanie przy wylądowaniu w
Australji 40 f. szt.
4) Dla emigrantów żonatych wymagne jest posiadanie 80 f. szt.
5) Umiejętność czytania i pisania
po angielsku.

IV

6) Do kategorji pożądanych emi
grantów należą rolnicy, wykwalifiko
wani robotnicy i ludzie posiadający
wykształcenie zawodowe.
7) Emigranci, posiadający krewnych
w Australji, winni porozumieć się z
nimi i wyjaśnić, że pozwolenie na ich
sprowadzenie otrzymać rriogą w De
partamencie Spraw Wewnętrznych (Ho
me and Territories Departament) w
Melbourrie.
Krewni ci ponosić będą wobec rządu
australijskiego odpowiedzialność za
sprowadzonych emigrantów po ich przy
byciu do Australji.
8) Wszystkie podania o wizy kie
rowane być winny, bezpośrednio do
Biura Paszportowego przy Poselstwie
Angielskiem vy Warszawie.

A Z J A.

PALESTYNA.
Nowe przepisy imigracyjne.
Nowe, rozporządzenie imigracyjne
(Imigration Ordinance) ogłoszone w
dniu 15 czerwca 1925, weszło w życie
1 września. Jednocześnie z rozporządzenierti weszły w życie nowe przepi
sy wykonawcze, które zmieniły dotych-

czasową nomenklaturę kategoryj emi
grantów i wprowadziły pewne zmiany
w w*arunkach wymaganych dla udzie
lenia wiz.
Obecnie emigranci podzieleni zo
stali na następujące kategorje:
1. Kategorja „A”, do której zaliczone są:
1)
Osoby, posiadające co naj
mniej 500 funtów szterlińg. kapitały,
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wykształcone w jakimkolwiek zawo
dzie lub zamierzają pracować w handlu
lub w rolnictwie.
2) Osoby, posiadające, 250 f. szt.
kapitału, wykwalifikowane w jakiemkolwiek rzemiośle. Na razie tylko rze
mieślnicy niektórych zawodów, odpo
wiadający tym warunkom, a mianowi
cie kowale, stelmachowie, elektrotech
nicy, instalatorzy, tapicerzy, blacharze
na miedzi, tkacze i trykotażnięy mogą
otrzymać wizy w Polsce do Palestyny.
Na poczet kapitału wymaganego
od osób kategoryj A — 1 i A — 2 za
licza się również wartość wywożonych
przez nich narzędzi pracy maszyn i to
warów.
3) Osoby, które mogą dowieść do
kumentami, że posiadają 60 f. szt. ro
cznego dochodu poza wynagrodzeniem
otrzymytoanem za pracę.
4) Sieroty do lat 16-tu, które mo
gą dowieść dokumentami, że utrzyma
nie ich w Palestynie jest zapewnione
do chwili, kiedy będą mogły same za
robkować.
5) Rabini, którzy mogą dowieść
dokumentami, że utrzymanie ich w Pa
lestynie jest zapewnione.
6) Studenci, którzy mogą dowieść
dokumentami, że utrzymanie ich w Pa
lestynie jest zapewnione.
II. Kategorja „B”, doJktórej są zali
czone osoby nie posiadające 500 f. szt.,
które wszakże pod innemi względami
odpowiadają warunkom kategorji „A”.
Na podstawie tego elastycznegookreślenia otrzymać mogą wizy w tej
kategorji osoby należące do zawodów
wyzwolonych, rzemieślnicy, którzy wo
bec odpowiedniej konjunktury gospo
darczej założyć mogą w Palestynie war
sztaty pracy nawet bez posiadania cał
kowitej sumy 500,lub nawet 250 f. szt.
Natomiast wyłączeni są rzemieślnicy
zawodów zbyt licznie w Palestynie re
prezentowanych, np. krawcy i szewcy.
III. Kategorja „C”, do której zaliczo
ne są osoby mające w Palestynie zapew
nioną pracę. Emigranci tego typu otrzy

mują świadectwa (certyfikaty) w licz
bie ograniczonej, odpowiedniej do po
trzeb miejscowego rynku. Co sześć
miesięcy ogłaszana będzie w Gazecie
Urzędowej liczba osób poszczególnych
zawodów, które mogą znaleźć zatru
dnienie w Palestynie. Świadectwa emi
gracyjne wydawane są bądź pracodaw
com, którzy złożyli podania o sprowa
dzenie emigrantów zatwierdzone przez
komisarzy okręgowych, bądź emigran
tom, którzy sami złożyli podania.
Kategorja „D ”, do której zalicze
ni są członkowie najbliższej rodziny
wyjeżdżający z emigrantami katego
ryj A i B, prócz si'erot i studentów
oraz sprowadzani przez krewnych osiad
łych w Palestynie. Mogą otrzyrriać
wizy na tej podstawie żony, rodzice,
synowie do lat 17-tu i córki niezamęne, owdowiałe lub rozwiedzione wy
mienionych emigrantów lub mieszkań'
ców Palestyny.
Pozatem otrzymywać mogą wizy
turyści zaliczeni do kategorji „E”, wy
jeżdżający w celu zwiedzenia kraju.
Wizy tej kategorji wydawane są na
okres trzymiesięczny.
■ Mieszkańcy Palestyny mogą otrzy
mywać wizy kategorji „C” na powrót
do Palestyny po przedstawieniu odpo
wiednich dokumentów wydanych przez
rząd palestyński. W okresie ważności
paszportu, wydanego przez te władze
mieszkańcy Palestyny mogą powrócić
do swego kraju bez wizy.
Przepisy powyższe nie zwierają
zmian zasadniczych w stosunku do po
przednich. Jako główne różnice zazna
czyć należy wzmocnienie wpływu Dy
rektora Urzędu Emigracyjnego, przez
którego ręce przechodzić mają wszy
stkie podania o wstęp, oraz danie mu
możności ułatwienia, w razie istnienia
odpowiednich warunków, emigracji
osób, posiadających drobne kapitały.
Emigracja właściwych emigrantów, ka
tegorji „C”, zależy obecnie, jak poprze
dnio od pojemności palestyńskiego ryn
ku pracy.
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Ruch imigracyjny w trzech pierw'
szych kwartałach 1925 r.
Według danych zakomunikowanych
przez Konsulat Polski w Jerozolimie
ogólna liczba imigrantów do Palestyny
wynosiła w okresie od 1922 r. do 1-X-25
r. 53,086 osób. W pierwszym roku
kolonizacji zorganizowanej przez rząd
palestyński przyjechało 7,844, w na
stępnym 1923 r. — 742) osób, r. 1924 —
12,856, w pierwszych zaś 9 miesiącach
1925 r. — 25,286 osób czyli niewiele
mniej niż w ciągu trzech lat poprzed
nich.
Emigranci żydowscy z Polski stanowią około połowę ogólnej liczby
imigrantów. Polska zajmuje też pierwsz miejsce jako kraj emigracyjny w
stosunku do Palestyny, pr^yczem we
dług tychże danych liczba emigrantów
z Polski w ciągu pierwszych trzech
kwartałów 1925 r. zwiększyła się o 350%
w stosunku do liczby emigrantów, przy
byłych w pierwszych trzech kwartałach
1924 r.
W okresieod 1 lipca do 30 września
przybyło z Polski według danych Konsu
latu, zaczerpniętych ze statystyki urzęwej 4,550 osób (według danych Urżędodu Emigracyjnego 4,679 osób)'na ogól-'
ną liczbę 12,602 osób.
Około 50°/0 przybyłych stanowią
imigranci, ppzyjeżdżający w celu pracy
zarobkowej, około 28°/0 kapitaliści, po
siadający 500 do 250 funtów szterlingów, około \2lh%imigranci bierni, spro
wadzani przez krewnych. Prasa żydow
ska podkreśla rosnącą przewagę ele
mentu poszukującego pracy nad elemen
tem drobnych kapitalistów. Wszakże
emigracja pierwszych jest "bardziej
sztuczna, składa się bowiem w więk
szej części z t. zw. „chaluców”, człon
ków organizacji sjonistycznych wyjeżd
żających z pobudek ideowych, a nie
posiadających dostatecznych fundu
szów na podróż.
Imigranci tego typu wspomagani są,
przez żydowski fundusz narodowy, t. zw.
„Keren Hajessod”, zasilany składkami

ze wszystkich krajów. Z funduszu te
go idą zasiłki zarówno na podróż ,,chali/ców" jak na dostarczenie im pracyWobec jednak trudnych warunków fi
nansowych Polski, i innych krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, dopływ
tych składek zmnieszył się znacznie
w ostatnich miesiącach, stąd trudność
tworzenia nowych warsztatów pracy,
która odbić się może ujemnie zwła
szcza na ruchu budowlanym, zatrudnia
jącym dotychczas wielu imigrantów.
JAPONJA
Plan kolonizacji wewnętrznej.
Aby złagodzić choć w pewnej mie
rze skutki przeludnienia, które wobec
znanej już niedostępności terenów imigracyjnych bądź z powodu warunków
politycznych, bądź z powodu wysokich
kosztów podróży, coraz dotkliwiej od
czuwać się dają, rząd japoński zdecy
dował się na urzeczywistnienie wiel
kiego planu kolonizacji wysp> Jezo,
bardziej znanej pod nazwą Hokkaido.
Obszar tej wyspy, która pod wzglę
dem obszaru zajmuje trzecie miejsce
wśród japońskiego archipelagu, wyno
si 31.810 mil. Dwie trzecie wyspy
składają się z gruntów górzystych i nie
nadających się do uprawy, reszta jed
nak może podobno wyżywić 5 do 6
miljonów mieszkańców. Klimat wyspy
nieco chłodniejszy — odmienny od re
szty Japonji charakter ziemi, fauny
i flory były powodem, że ludność osie
dlała się tam mniej licznie. W r. 1924
mieszkało na Jezo około 2.500.000 lu
dzi, rząd japoński zamierza osiedlić tam
w przeciągu lat 20 600.000 rodzin, li
czących przeciętnie po 5 osób. Dla
przeprowadzenia tego rozległego planu
potrzebna jest suma 700 miljonów jen
(około 6 miljardów franków). Część
tych środków użyta będzie na koszta
przewozu osadników, a około 200 mi
ljonów pójść ma na zakup ziemi. Ka
żda rodzina otrzymać ma działką 20-
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akrową (około 8 hektarów), która po
pięciu latach oddana jej będzie na właśność. W razie opuszczenia w ciągu
tych pierwszych lat pięciu gospodar
stwa ziemia będzie odebrana. Każda
rodzina otrzymuje ponadto 50 jen na
zakup narzędzi, a po 2 latach 500 jen
na budowę domu.
Aby zebrać fundusze potrzebne dla
zapoczątkowania kolonizacji rząd japoń
ski nie ma podobno zamiaru nakładać
specjalnych podatków, lecz projektuje
sprzedać część dóbr państwowych za
sumę 200 miljonów jen.

Prasa japońska bardzo interesu
je się tą sprawą, rozumiejąc zresztą
dobrze, że zagadnienie przeludnienia
nie da się rozwiązać jedynie przez
kolonizację wewnętrzną. To wszystko,
pisze „Szugaj Szogyo”, jest jedynie
paljatywem dla kwestji, która nie mo
że być rozstrzygniętą, o ile olbrzymie
przestrzenie Mandżurji, Mongolji i Syberji nie otworzą się, za zgodą Chin
i Rosji, dla japońskiej pracy.
(Bolletino della Emigrazione, Ottobre 1 1925).

Dział urzędowy,
Ustawy i rozporządzenia.
I.
U S T A W A
z dnia 14 grudnia 1925 r.
o wyłączności portów polskich dla wychodztwa.
(Dziennik Ustaw Rzplitej Polskiej Nr.
129, z dn. 30 grudnia 1925 r.
poz. 916).
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam
ustawę następującej treści:
Art. 1. Wychodźtwo do Ameryki
kieruje się przez porty polskie na Bał
tyku.
Art. 2. Koncesje na przewóz wy
chodźców mogą być wydawane linjom
okrętowym jedynie z zachowaniem wa
runku, podanego w art. 1. Postanowie
nie niniejsze nie dotyczy jednak upra
wnień państw obcych, wynikających
z uprzednio zawartych z niemi ukła
dów międzynarodowych.
W drodze wyjątku, o ile chodzi o
interes wychodźtwa, mogą być na pod
stawie decyzji Ministra Pracy i Opieki

społecznej udzielane koncesje na prze
wóz wychodźców do Południowej Ame
ryki także przez porty śródziemnomor
skie.
Art. 3. Koncesje na przewóz wy
chodźców mogą,być wydawane na rok
jeden, przyczem warunki przewozu nie
powinny być gorsze, niż praktykowane
w innych portach auropejskich.
Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi
w życia od dnia 1 stycznia 1926 r.
Art. 5. Wykonanie niniejszej ustawy
porucza się Ministrowi Przemysłu
i Handlu oraz Ministrowi Pracy i Opie
ki Społecznej.
Prezydent Rzeczypospolitej:
(— ) 5. Wojciechowski.
Prezes Rady Ministrów:
(— ) Al. Skrzyński.
Minister Przemysłu i Handlu:
(— ) Osiecki.
Minister Pracy i Opieki Społecznej:
( —) B. Ziemięcki.

I

11.
Rozporządzenie Ministra Skarbu w
porozumieniu z Ministrem Spraw
Wewnętrznych z dnia 22 grudnia
1925 r. w celu wykonania ustawy z
dnia 17 lipća 1924^roku .w ^sprawie
opłat za paszporty [na wyjazd za
granicę.
(Dziennik Ustaw Rzplitej Polskiej Ns
133 z dnia 31 grudnia 1925 r.)
Na zasadzie artykułów 1 i 4 usta
wy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie
opłat za paszporty na wyjazd zagra
nicę (Dz. U. R. P. JMe 69) zarządza się
co następuje:
§ 1. A) Oprócz opłat, przewidzia
nych w art. 2 i 3 ustawy z dnia 17
lipca 1924 r. w sprawie opłat za pasz
porty na wyjazd zagranicę, ustala się
opłaty:
a)7za paszport zagraniczny 500 zł.
b) zą zezwolenie na ponow
ny wyjazd . . . . .
500 „
c) za paszport wielokrotny,
wydawany w razie udo
wodnienia potrzeby czę
stych wyjazdów . . . 1500 „
d) za ulgowe zezwolenie na
ponowny wyjazd dla wy
jeżdżających w celach
lach handlowych i prze
mysłowych, wydawane w
myśl § 2 niniejszego
rozporządzenia . . . .
25 „
e) za ulgowe zezwolenie na
ponowny wyjazd dla wy
jeżdżających w c e l a c h
przewidzianych w art. 3
ustawy z dn. 17 lipca
1925 r.............................. 20 „
f) za paszport ulgowy wie
lokrotny .........................150 „
g) za p a s z p o r t żeglarski
(śródlądowy) wydawany
w myśl § 3 niniejszego1
rozporządzenia
. . .
3 „
B) Robotnikom i osobom, udają
cym się w celu pracy zarobkowej, oraz emigrantom kontynentalnym nale

ży wydawać paszporty bezpłatne z
rocznym terminem ważności na mocy
zaświadczeń państwowych urzędów po
średnictwa pracy, emigrantom zaś za
morskim na mocy zaświadczenia Urzę
du Emigracyjnego. Emigranci tak kontynentąlni, jak zamorscy winni oprócz
tego przedstawić zaświadczenia od
nośnego urzędu skarbowego względ
nie inspektora skarbowego, że nie za
legają w opłacaniu podatków.
§ 2. Paszporty ulgowe jednorazo
we i zezwolenia na ponowny wyjazd
za opłatą 25 zł., jak również paszpor
ty ulgowe wielokrotne za opłatą 150
zł. mogą być wydawane przez władze
administracyjne I instancji osobom udającym się zagranicę w celach han
dlowych i przemysłowych, o ile prze
dłożą każdorazowo zaświadczenia wo
jewódzkiego wydziału przemysłu i
handlu, względnie inżyniera przemy
słowego na m. st. Warszawę, wydane
za zgodą delegata władzy skarbowej.
Zaświadczenie to ma stwierdzać, że
wydanie ulgowego paszportu jednora
zowego lub wielokrotnego, względnie
ulgowego zezwolenia na ponowny wy
jazd jest ze względów handlowych
lub przemysłowych konieczne.
§ 3. Paszporty żeglarskie za opła
tą 3 zł. z rocznym terminem ważno
ści mogą być wydawane tylko: żegla
rzom, o ile pływają na statkach, za
pisanych w przystaniach znajdujących
się na obszarze Państwą Polskiego,
ich rodzinom mieszkającym stale na
tych statkach oraz niezbędnej za
łodze.
Paszporty żeglarskie wydawać na
leży tylko na podstawie zaświadczeń,
stwierdzających konieczność wydania
żeglarskiego paszportu, a wystawia
nych przez te urzędy wodne (zarządy
dróg wodnych i inspekcje dróg wod
nych), ne terenie działania których
znajduje się macierzysta przystań da
nego statku.
Paszporty te uprawniać będą ich
posiadaczy do wielokrotnego przekro
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czenia granicy drogą wodną i dwu
krotnego na innej drodze.
§ 4. Paszporty zagraniczne ulgowe
za opłatą 20 zł., jak również ulgowe
zezwolenia na ponowny wyjazd za opłatą 20 zł. należy wydawać osobom
udającym się zagranicę:

czenia, stwierdzającego po
trzebę wyjazdu, wydanego
przez Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego za zgodą Minister
stwa Skarbu,
e) w celach społecznych, o ile
osoby te delegowane są przez
instytucje państwowe lub sa
morządowe.

a) w celu kształcenia się lub
prowadzenia badań naukowych na podstawie zaświad
czenia, stwierdzającego po
Osoby, wymienione w punktach a,
trzebę w y j a z d u , wydanego d, e, mogą być zupełnie zwolnione od
przez Ministerstwo Wyznań opłat paszportowych według uznania
Religijnych i Oświecenia Pu Ministra Spraw Wewnętrznych w po
blicznego za zgodą Minister rozumieniu z Ministrem Skarbu. Od
stwa Skarbu,
nośne podania należycie udokumento
b) w celu leczenia się, o ile da wane winny być wniesione do władzy
na osoba przedstawi:
administracyjnej I instancji, która przy
1) świadectwo niezamożności, ■ zachowaniu toku instancji skieruje je
wystawione przez władzę z umotywowanemi wnioskami do de
policyjną w porozumieniu cyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrz
z właściwym urzędem skar nych.
bowym i
§ 5. W razie bezwzględnej ko
2) zaświadczenie stwierdzają nieczności wyjazdu niezamożnych osób
ce konieczność przeprowa w sprawach: a) bądź familijnych (na
dzenia kuracji zagranicą, gła choroba, śmierć członka rodziny),
wystawione: przez urząd , b) bądź majątkowych, c) bądź innych
zdrowie (lekarza powiato bardzo ważnych osobistych — mogą
wego) lub też o ile chodzi
być im (na podstawie świadectwa nieo osoby wojskowe w czyn zamożności wystawionego jak pod
nej służbie,komisyjnie przez punktem b 1) § 4 niniejszego rozpo
szpital wojskowy, a potwier rządzenia) wydane paszporty ulgowe
dzone przez szefa. sanitar za opłatą 20 złotych, a w wyjątkowych
nego okręgu.'
warunkach bezpłatne paszporty. O ile
c) w celu towarzyszenia nieza zostanie uwidocznionem ponad wszel
możnej osobie chorej, o ile ką wątpliwość, że wyjazd jest bardzo
konieczndść opieki w podró nagłym — władie administracyjne mo
ży jest stwierdzona przez u- gą zwolnić daną osobę od natych
rząd zdrowia (lekarza powia miastowego przedstawienia świadectwa
towego) względnie dla osób niezamożności, pod warunkiem przed
wojskowych w czynnej służ stawienia przez nią tego świadectwa
w terminie 3-tygodniowym po powro
bie, jak wyżej pod b) 2,
d) w celu uczestniczenia w ze cie z zagranicy.
braniach międzynarodowych,
§ 6. Osobom, udającym się zagra
zawodach sportowych, zjaz nicę służbowo na skutek polecenia
dach naukowych i t. p. na przełożonej władzy państwowej władze
podstawie zaświadczeń Mini administracyjne 1 instancji wystawią
sterstwa Skarbu, względnie, paszporty bezpłatne w trybie przyśpie
szonym i ’z pominięciem formalności.
o ile chodzi o zjazdy n a u k o 
§ 7. W wypadkach gdy wyjazd danej
we, na podstawie zaświad
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osoby jest wskazany ze względów pań
stwowych (wyjazd uciążliwego bezpań
stwowego cudzoziemca, wysiedlenie
bezpaństwowego cudzoziemca) władza
administracyjna I instancji może w za
leżności od zamożności petenta i od
okoliczności (wysiedlenie) albo wysta
wić bezpłatny paszport, albo też po
brać opłatę jak za wizę wyjazdową dla
cudzoziemców.
§ 8. W wypadkach, zasługujących na
wyjątkowe uwzględnienie, urzędy admi
nistracyjne I instancji będą mogły na
podstawie decyzji Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w porozumieniu z Mini
sterstwem Skarbu, wystawić ulgowe,
v. zględnie bezpłatne paszporty,chociaż
by strona nie mogła zadość uczynić
wszystkim wymogom przez niniejszy
rozporządzenie przewidzianym.
§ 9. Paszporty ulgowe,względnie bez
płatne na wielokrotne przekraczanie
granicy w celach przewidzianych w
§ § 4, 5, 6 i 8 niniejszego rozporząd
zenie, mogą być wydawane wyłącznie
na podstawie decyzji Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu
z Ministerstwem Skarbu.
§ 10. Decyzja co do przyznania ulg
c sobom wyjeżdżającym w celach prze
widzianych w § 4 b. c. i w § 5 niniej
szego rozporządzenia przysługuje wy
łącznie urzędom administracyjnym II
instancji i może być powzięta tylko za

zgodą delegatów władz skarbowych.
§ 11. Podania należycie udokumen
towane o udzielenie paszportów, jak
i zezwoleń na ponowny wyjazd winny
być wnoszone do władz administracyj
nych I , instancji.
§ 12. Niewykorzystany w terminie
ważności paszport może być bez do
datkowej opłaty przedłużony tylko
raz jaden, o ile za dany paszport po
dana była opłata normalna, i o ile
oprócz tego posiadacz jego udowodni,
iż ważne powody stały na przeszkodzie
wyjazdowi.
§ 13. Wysokość uiszczonej przez da
ną osobę opłaty za paszport, bądź za
prolongatę paszportu, bądź za zezwo
lenie na ponowny wyjazd należy uwi
docznić na paszporcie.
§
14.
Rozporządzenie niniejsze
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Z dniem tym traci moc obowiązującą
rozporządzenie Ministra Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych z dnia 28 sierpnia 1925 r.
w celu wykonania ustawy z dnia 17
lipca 1924 r. w sprawie opłat za pa
szporty na wyjazd za granicę (Dz. U:
R. P. N. 88 poz. 616).
Minister Skarbu:
(—-) J. Zdziechowski.
Minister Spraw Wewnętrznych:
(— ) Wt. Rakzkiewicz.

Okólniki i pisma okólne.
' I.

zwróciło na to uwagę, że wyzyskanie
polskiej emigracji zagranicą dla nawią
O kólnik z dnia 3 września 1925 r. zania stosunków handlowych jest naj
w sprawie wyzyskania emigracji dla skuteczniejszym środkiem poparcia na
celów ekspansji gospodarczej.
szego eksportu.
W myśl życzeń M. P. i H. Mini
(Dziennik Urzędowy Minister. Spraw
Zagranicznych Rzplitej Polskiej Ns 8 sterstwo Spraw Zagranicznych niniejszem poleca podległym sobie urzędom
z dnia l.X 1925 r. poz. 90).
. zagranicznym, by popierały one, a w
OKÓLNIK
miarę możności nawet podejmowały
Ministerstwo Przemysłu i Handlu inicjatywę, zmierzającą do zakładania
w piśmie, skierowanem do M. S. Z. polskich spółek hanalowych, w celach
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ski, w jakich warunkach podróż odbyć
winien i pod opieką ilu pielęgniarzy.
Świadectwo lekarskie winno być do
Za ministra K. B adćr.
starczone wraz z wnioskiem repatrja
p. o. Dyrektora Departamentu cyjnym w oryginale i tłumaczeniu;
Polityczno-Ekonomicznego
b) historję choroby leczonego w ory
Warszawa, dn. 3/IX 1925 r.
ginale i o ile możności w tłumaczeniu;
c) kwestjonarjusz, wypełniony przez
II.
konsulat (wydział konsularny, posel
O kólnik z dnia 2 października 1925 stwo), na podstawie informacyj, na pi
r. w sprawie trybu postępowania re- śmie otrzymanych od władz zagranicz
patrjacyjnego, stosowanego do cho- nych, lufy na podstawie wywiadu funkrych obywateli polskich przebywa cjonarjusza placówki.
jących za granicą.
NB. Materjał informacyjny, otrzy
(Dzienik Urzędowy Ministerstwa Spraw many od władz zagranicznych, lub
Zagranicznych Rzolitej Polskiej z dn. sprawozdanie z wywiadu funkcjonarju15,X 1925 MS 9, poz. 110).
sza placówki winno być dołączone do
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wniosku.
d) WszelKie dokumenty, informacje
zawiadamia, iż sprawa repatrjacji obywateli polskich, przebywających zagra możliwe do zebrania przez placówkę,
nicą, którzy stali się ciężarem dla fun dotyczące tożsamości i obywatelstwa
duszów publicznych państwa pobytu, chorego, i to zarówno w wypadkach, gdy
wskutek potrzeby leczenia szpitalnego, obywatelstwo polskie chorego jest do
została przekazana, w d. I. X. 25 r. statecznie udokumentowane, jak i wów
kompetencji urzędów administracyj czas, gdy zachodzi potrzeba dalszych
nych 11 instancji. Co się tyczy repa dochodzeń w kraju oraz stanu m ają
trjacji obywateli polskich, przebywają tkowego chorego i krewnych, prawnie
cych zagranicą, którzy stali się cięża obowiązanych do ^ponoszenia kosztów
rem dla funduszów państwa pobytu jego leczenia i repatrjacji, a nadto
z innych powodów, obowiązują nadal także dane, które ułatwiłyby właści
postanowienia okólnika Nr. 46, (Dz. wym władzom ustalenie, jaki związek
Urz. M. S. Z. Nr. 4/24). W związku samorządowy obowiązany jest do po
z powyższem, został ustalony nastę krywania kosztów leczenia szpitalnego
chorego w kraju;
pujący tryb postępowania:
1.
Na skutek wystąpienia władz za e) wniosek repatrjacyjny władz za
granicznych, Konsulat Rz. P. (wydział granicznych w oryginale i tłumaczeniu;
f) umotywowaną opi ję placówki
konsularny, poselstwo) zwraca się z
wnioskiem repatrjacyjnym do właści Rz. P. o podstawach prawnych wniosku
wego urzędu administracyjnego 11 in repatrjacyjnego, o szczególnych oko
licznościach sprawy, mogących mieć
stancji.
Wnioski repatrjacyjne, aby mogiy wpływ na dalszy tok postępowania re
być uznane przez władze administra patrjacyjnego i na decyzję o repatrja
cyjne 11 instancji za dostateczną pod cji oraz o kompletności i wiarogodnostawę do wszczęcia postępowania re- ści przesyłanych aktów sprawy.
U W A G A : Wnioski repatrjacyjne
patrjacyjnego, 'winny zawierać;
a)
świadectwo lekarskie, zawiera-władz zagranicznych, dotyczące jedno
jące stwierdzenie na podstawie rozpo cześnie kilku osób, członków jednej
znania choroby, potrzeby leczenia szpi- rodziny, z których jedne po przybyciu
talnego oraz orzeczenie, czy chory do kraju potrzebować będą dalszego
jest zdolny do odbycia podróży do Pol leczenia szpitalnego, a inne wymagać
nawiązania stosunków
sportowych' z Polską.

importowo-ek-
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będą opieki społecznej i ewentualnego
umieszczenia w odpowiednim zakładzie
opiekuńczym, winny być kierowane
przez placówki, za pośrednictwem Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych, w je
dnakowych odpisach do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych (Generalna Dy
rekcja Służby Zdrowia) oraz do Mini
sterstwa Pracy i Opieki Społecznej,
które w tych sprawach działać będą
w ścisłem porozumieniu.
Władza administracyjna 11 instancji
zawiadamia konsulat Rz. P. (wydział
konsularny, poselstwo) o zgodzie lub
odmowie na repatrjację, przyczem w ra
zie odmowy nadmienia, że sprawa może
być wznowiona w drodze dyplomaty
cznej, t. j. przez poselstwo polskie,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Mi
nisterstwo Spraw Wewnętrznych, (Ge
neralna Dyrekcja Służby Zdrowia).
3. W wypadku otrzymania zgody
na repatrjację, placówka Ministerstwa
Spraw Zagranicznych ustala, w poro
zumieniu z władzami państwa jej urzę
dowania, termin odstawienia chorego
do miejsca przejęcia i bezpośrednio
zawiadami? o tem dyrektora szpitala,
ponadto zaś w wypadkach repatrjacji
zamorskiej— administratora obozu emi
gracyjnego w Gdańsku co najmniej
na dwa tygodnie przed terminem.
4. Poselstwo (konsulat, wydział
konsularny), zwracać się będą do Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych we
wszelkich kwestjach soornych, powsta
łych na tle repatrjacji pomiędzy pla
cówką i władzą administracyjną II in
stancji.
Niniejszy okólnik
dni em otrzymania.

obowiązuje

z

Za ministra
(— ) W. Babiński.
Dyrektor Departamentu.
Warszawa, dn. 2.X.'1925 r.

HI.
Warszawa, dn. 17 października 1925 r.
Urząd Emigracyjny przy Ministerstwie
Pracv i Opieki Społecznej
J j\
T2 1770'E. III.
W sprawie emigrantów, nieposiadających wiz emigracyjnych.

Okólnik Ne 2.
Do wszystkich Towarzystw Okręto
wych.
Urząd Emigracyjny stwierdził, że
Towarzystwa Okrętowe nie przestrze
gają ściśle przepisów Urzędu o prze
wożeniu emigrantów, posiadających
na paszporcie wizę Urzędu Emigracyjnego. Stwierdzono w ostatnich mie
siącach wypadki przewożenia w trans
portach lub wysyłania pojedyńczo emi
grantów bez wizy Urzędu i omijania
obozu w Wejherowie.
Urząd Emigracyjny zwraca uwagę
Towarzystwa na powyższe i zawiada
mia, że w wypadkach omijania obozu
wejherowskiego będzie pociągał To
warzystwo Okrętowe do odpowiedzial
ności materjalnej t. j. do zwrotu 5 doi.
am., jako kwoty, wliczonej do ceny
karty okrętowej z tytułu opłaty za po
byt emigranta w obozie Wejherowskim. Prócz tego Urząd Emigracyjny,
w razie stwierdzenia wypadków wy
syłania przez Towarzystwo emigran
tów bez wizy Urzędu, wystąpi do Mi
nisterstwa Przemysłu i Handlu z wnio
skiem o zastosowanie postanowienia
art. 25 koncesji za przekroczenie
art. 12.
Urząd zaznacza, że emigranci, nie
posiadający wizy Urzędu, mają być
kierowani w przejaździe do Gdańska
do urzędnika etapu Wejherowskiego
w Tczewie (obecnie p. Trojana), któ
ry powołany jest do okazywania emi
grantom pomocy w uzupełnieniu bra
kujących formalności paszportowych
w Gdańsku lub w Wejherowie.
Za Dyrektora:
(— ) St. Gawroński.
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IV.
Warszawa, dn. 3 grudnia 1925 r.
Urząd Emigracyjny przy Ministerstwie
Pracy i Opieki Społecznej.
Pismo okólne
Nr 2525 12/111.
do towarzystw okrętowych Duńskiej
S-ki Akc. Wschodnio-Azjatyckiej Kompanji, Skandynawsko - Amerykańskiej
Linji, Cunard Line, Red Star Line,
White Star Line, Holendersko-Amery
kańskiej Linji, Compagnie Generale
Transatlantique i Canadian Pacific w
sprawie emigracji do Kanady.
W związku z zamierzoną w r. 1926
emigracją z Pols.ki do Kanady rodzin
rolniczych i robotników rolnych, któ
rzy stosownie do porozumienia mię
dzy Rządem Kanadyjskim, a Towarzy
stwami „Canadian National Railway”
i „Canadian Pacific Railway”, mają
być dopuszczeni do Kanady na zasa
dzie kwalifikacji, udzielonej im przez
przedstawicieli, tych dwóch towarzystw
kolejow. urzędujących w Polsce, Urząd
Emigracyjny komunikuje, że przy księ
gowaniu powyższej kategorji emigran
tów i załatwianiu formalności ich wy
jazdu przez Towarzystwa ma być zacho
wany następujący tryb postępowania:
Zaświadczenie na paszport em igra
cyjny.
Emigrant, zgłaszający się do biura
Towarzystwa wypełnia i podpisuje po
danie do Urzędu Emigracyjnego w
Warszawie lub do Ekspozytury Urzędu
Emigracyjnego we Lwowie (na terenie
trzech województw Małopolski wscho
dniej) o paszport emigracyjny (p. za
łącznik). Dane zawarte w podaniu
mają być poświadczone przez urząd
gminny, za to świadectwo zawodu
jest zbędne.
Towarzystwo przesyła podanie do
Urzędu Emigracyjnego względnie do
Ekspozytury U. E. we Lwowie (dla
emigrantów z obszaru trzech woje
wództw Małopolski Wschodniej) przy

piśmie, w którym mają być podane
następujące rubryki:
Nr. porz., nazwisko i imię, miejsce
zamieszk. (starostwo wieś i gmina)
Urząd Emigracyjny, względnie Eks
pozytura, zawiadamia odnośne biuro
Towarzystwa, ,że zaświadczenie na
paszport emigracyjny (z podaniem
Nr. pisma) zostało wysłane do wła
ściwego Starostwa, lub że będzie w
swoim czasie wysłane (jeżeli termin
wyjazdu jest bardzo odległy).
Pobieganie zadatków i całkowitej
należności za bilety.
Ilość zadatków pobranych przez
Towarzystwo od emigrantów-robotnikćw rolnych, których kontyngent jest
określony, nie może przekraczać kontygentu tych emigrantów, przyznanego
w danej chwili Towarzystwu przez
C. N. R. i C. P. R. Pobranie zadatku
od emigranta-robotnika rolnego, m a
jącego otrzymać imienne wezwanie od
farmera w Kanadzie (nominated) mo
że nastąpić dopiero po otrzymaniu tego
wezwania, przy wydawaniu zaś kwitu
zadatkowego winien być dla kontroli
zanotowany na grzbiecie kwitu Ns
i data imiennego wezwania. Całko
wita należność za kartę okrętową za
sadniczo może być pobrana, gdy emi
grant jest już w posiadaniu paszportu
zagranicznego.
Kwalifikowanie
przedstawicieli

emigrantów przez
C. N. R. i C. P. R.

Wystawienie
certyfikatu
przez
przedstawicieli C. N. R. i C. P. R.
odbywa się w Warszawie i we Lwo
wie bezpośrednio przed odjazdem
emigranta do Kanady.
Wiza Urzędu Emigracyjnego.
Wiza Urzędu Emigracyjnego udzie
lona jest w Warszawie lub we Lwowie
w zależności od tego, gdzie wysta
wiony był certyfikat, na podstawie te
goż certyfikatu lub listy emigrantów,
poświadczonej przez przez przedsta
wiciela C. N. R. i C. P. R,
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Odpowiedzialność Towarzystwa.

Informowanie emigrantów.
Biura Towarzystwa mają prawo
informować emigrantów tylko o warunkach podróży do Kanady Po informacje o warunkach pracy lub osiedlenia się w Kanadzie należy emigrantów odsyłać do najbliższego P. U. P.
P. Prócz tego, biuro Towarzystwa emigrantom zgłaszającym się w celu wyjazdu może wręczać informacje o Kanadzie, według treści podanej przez
Urząd Emigracyjny.

Towarzystwo przyjmuje emigranta
i kwalifikuje na wyjazd pod własną
odpowiedzialnością, Emigrant nie zakwalifikowany przez przedstawiciela
C. N. R, i C. P. R. w Warszawie lub
we Lwowie, otrzymuje od Towarzystwa zwrot kosztów podróży kolejo'
wej do Lwowa lub Warszawy i z powrotem do miejsca zamieszkania.
•

FORMULARZ PODANIA
dla rodzin i robotników rolnych, zamierzających emigrować do Kanady.
Do
Urzędu

Emigracyjnego
w Warszawie.

1.

Imię i nazwisko głowy rodziny

2.

Wiek

_

_

.

3.

Zaw ód................

4.

Ilość członków rodziny (podać imiotia i wiek) zamierzających emi

.................... ......... ^............. _____
_____

grować z osobą wymienioną w p. 1 _
5.

j _____

Adres (miejsce zamieszkania zamierzających wyjechać (wieś.............
gmina................................

powiat

....... ........

6.

Wyznanie_....

7.

Jaki posiada majątek (wyszczególnić pole, zabudowania i inwentarz)

.................................................................

8.

Wartość szacunkowa majątku

9.

Czy pozostaje ktoś na gospodarstwie, czy też sprzedaje nierucho

.........

.............. .

mości i komu?
10.
11.

Ile bierze ze sobą pieniędzy po zapłaceniu karty okrętowej?.............
Czy zamierza wrócić do kraju, względnie czy zamierza sprowadzić
później do Kanady swoich krewnych i kogo?..............................._.....

Proszę o wydanie zaświadczenia na bezpłatny paszport emigracyjny.
Podpis:
Uwaga: Wiarogodność powyższych danych winna stwierdzić zwierzchność
gminna lub proboszcz parafji.
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V.

VI.

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
Warsząwa dn. 19 grudnia 1925 r.
Ne B. O. 21332.

Warszawa, dnia 1.1 września

1925 r.

Urząd Emigracyjny przy M-s‘wie
Pracy i Opieki Społecznej
Nr. 1355/EN.

Okólnik do wszystkich P.P. Wojewo
dów, Delegata Rządu w Wilnie i P.
Komisarza Rządu na m. st. Warszawę
w sprawie wystawiania paszportów ro
dzinnych.
Urząd Emigracyjny zawiadomił Mi
nisterstwo Spraw Wewnętrznych, że
poszczególne Starostwa Wystawiają
dzieciom emigrantów w wieku do lat
14 paszporty zagraniczne oddzielnie
od rodziców i w ten sposób narażają
rodziny emigrantów na zwiększone wy
datki, spowodowane wizowaniem kil
ku paszportów zamiast jednego; Przy
czyną wydawania takich oddzielnych
paszportów dla dzieci jest ta okolicz
ność, że petenci nie znając przepisu
§ 4 Rozporządzenia Min. Spraw We
wnętrznych z dnia 5. 111/1921 r. (Moni
tor Polski Ne 72-1921 r.), upoważnia
jącego Urzędy administracyjne do wy
stawiania na żądanie petenta rodzin
nych paszportów, wydania takich pasz
portów nie żądają, zaś urzędy admini
stracyjne nie informują o tym prze
pisie petentów.
Zechce zatem Pan Wojewoda (Del.
Rządu i Kom. Rządu) zarządzić, aby
urzędy administracyjne w razie zgła
szania się rodziny (mąż, żona ślubna
i dzieci) po paszport zagraniczny in
formowały petentów o wyżej przyto
czonym przepisie § 4 Rozporządze
nia i zapytywały petentów, czy życzą
sobie uzyskać paszport oddzielny dla
każdego z członków rodziny, ,czy też
jeden wspólny paszport dla rodziny.
M i n i s t e r

(—) W. Raczkiewicz.

Pismo okólne do korespondentów
Urzędu Emigracyjnego.
Zgodnie z pismem swem z dń. 22
sierpnia b. r. Nr. 1208/EN Urząd Emi
gracyjny przesyła w załączeniu 6-y ze
szyt swego „Biuletynu” zawierający
informacje o poszczególnych krajach
imigracyjnych, oraz 10 egzemplarzy
„Wskazówek dla robotników chcących
jechać do Francji”, w celu rozpo
wszechniania wśród osób interesują
cych się warunkami wyjazdu i pobytu
w tym kraju.
Jednocześnie Urząd prbsi, w myśl
uprzedniego porozumienia, o możliwie
rychłe przesłanie następujących infor
macyj dotyczących okręgu wskazanego
w złożonej przez Pana deklaracji:
1) Czy daje się zauważyć i do ja
kich krajów kieruje się prąd emigra
cyjny z danego okręgu?
2) Czy wśród emigrujących prze
ważają rolnicy małorolni lub bezrolni,
robotnicy wykwalifikowani lub niewy
kwalifikowani, czy wreszcie emigranci
wyjeżdżają z rodzinami czy też samot
nie. Czy istnieje emigracja inteligen
cji ?
3) Czy istnieje w danym okręgu
nielegalna emigracja do Niemiec. Je
żeli tak, w jaki sposób odbywa się
agitacja, rekrutacja, podpisywanie kon
traktów, jakie są warunki płac, czy
robotnicy pracujący w Niemczech po
wracają na zimę do domu, czy przy
syłają rodzinom oszczędności, co m ó
wią o warunkach pracy i pobytu?
4) O jakie informacje zapytują naj
częściej csoby zamierzające wyemi
grować ?
Załącza się 6 kopert zaadresowa
nych ze znaczkami pocztowami dla
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opłacenia kosztów korespondencji Pana
z Urzędem, prosząc o możliwe rychłe
nadesłanie odpowiedzi na powyższe
zapytania oraz o jaknajczęstsze zwra
canie się do Urzędu w celu dostar-

K O M U N

czania i otrzymywania wiadomości do
tyczących spraw emigracyjnych.
za Dyrektora
inż. F. Gadomski.
Kierownik Biura Naukowo-Informacyjnego.

I K A T y.

pracy, wyrabiającym papiery, pomoc
przy przeprowadzaniu spraw kontrakto
KOMUNIKAT RADCY ŁMIGRACYJwych, wynalezienie odpowiedniego po
NEGO W PARYŻU.
mieszczenia i t. p.
Drugi dział: „Opieka nad matką i
z dnia 15.XII 1925 r.
dzieckiem”, działający pod nazwą
Staraniem „Opieki Polskiej” w Pa „Opieka. m< cierzyńska”.
ryżu i Towarzystwa Pracy Społeczno Biuro tej ostatniej sekcji, ściśle zwią
Kulturalnej, przy poparciu Urzędu Emi zanej z „Opieką Polską", znajduje się
gracyjnego utworzone zostały w Paryżu
na 13 ri*e Thouin, Paris V. Godziny
następujące nowe placówki opieki spo przyjęć rano 9 i pół do 11 i pół, po
łecznej dla wychodźtwa:
południu od 2-5. Korespondencję na
I. Misja Kolejowa, której zadaniem
leży przysyłać p. a. „Appui maternel”
jest chronić przyjeżdżających do Pa
13, rue Thouin, Paris V.
ryża rodaków i odjeżdżających przed
Celem „Pomocy Macierzyńskiej”
różnorodnemi grożącemi im niebezpie jest opieka nad matką i dzieckiem we
czeństwami i nadużyciami ze strony wszystkich formach a więc.
wyzyskiwaczy, grasujących przy wjeźa) Podczas ciąży ułatwianie wstę
dzie do wielkiego miasta. Misja ta ma pu do domów macierzyńskich, wyra
swych przedstawicieli funkcjonujących bianie należnej pomocy pieniężnej pod
na dworcach kolejowych „Gare de czas ciąży, dopilnowywanie by kobietyl’Est i „Gare du Nord” w następują polki korzystały ze specjalnie na to
cych godzinach:
Urządzonych schronisk „Domów KonPrzed południem od godz. 9-ej walescencji”, w których pobyt trwa
do 1-ej.
miesiąc, a może być przedłużony w
Po południu od godz, 5-ej do 9-ej.
razie potrzeby np. złego stanu zdrowia
poznać jej urzędników można po biało - dziecka lub matki.
czerwonej opasce na ramieniu. Do nich
b) Po wyjściu z tych schronisk:
należy się zwracać po wszelkie infor ułatwienie umieszczenia niemowląt na
macje i wyjaśnienia, n. p. co do nocle wsi w możliwie najlepszych warunkach
gu, pracy, wymiany pieniędzy, adresów i to za tanią opłatą, ciągła stała opie
urzędów polskich i. t. p.
ka nad niemi przez korespondencję z
II. Sekcja Opieki Kobiecej przy karmicielką, lekarzami miejscowymi i
znanej już rodakom Opiece Polskiej
rodzicami.
c) Specjalna opieka nad matkami
(6 Ouai d ’Orleans Paris IV) Na sekcję
nieślubnych dzieci, ułatwienia w do
tę składają się dwa działy. Jeden
„Opieka nad samotną kobietą em i chodzeniu ojcostwa, w uzyskaniu wy
grantką”, której zadaniem jest udzie płaty alimentów i t. p.
d) Wyrabianie przyznanych ustawa
lenie wszelkiej opieki i pomocy prze
bywającym na wychodztwie dziewczę mi pomocy na koszta wychowania dzie
cka, wszechstronna opieka nad dzie
tom polskim, a więc poszukującym
I

— 63 —
ckiem, by go umieścić pod dobrą opie
ką. Pomoc w znalezieniu pracy dla
matki wraz z dzieckiem i t. p.
e) Opieka nad dzieckiem od lat 3-13.
f) Ułatwienie leczenia w lecznicach
i prewentorjach, umieszęzanie dzieci
w schroniskach za małą opłatą lub
bezpłatnie, podczas choroby rodzi
ców na przeciąg czasu od 1 miesiąca
do 6 miesięcy.
Nadto „pomoc macierzyńska” bę
dzie miała na celu zaznajomienie polskich wychodźców z ustawami pomo
cy społecznej i kórzyściami instytucyj
społecznych, dostępnych dla nich w
myśl postanowień francusko-polskiej
konwencji emigracyjnej i, ustaw fran
cuskich, urządzenie pogadanek z dzie
dziny hygieny dziecięcej, jak hygiena
pokarmów, mieszkania, odzieży i t. p.,
udzielanie wskazówek z dziedziny wy
chowania" w 'prasie i pogadankach.
Obie powyższe placówki, zorgani
zowane i funkcjonujące regularnie, cze
kają zgłoszeń zainteresowanych. Ca
łe nasze wychodztwo może się do nich
zwracać o pomoc, radę i opiekę.—

II.'
KOMUNIKAT RADCY EMIGRACYJ
NEGO w PARYŻU
z dnis 22.XII 1925 r.
Wedle
otrzymanych przezemnie
informacji coraz to większa liczba pol
skich reemigrantów,
podróżujących
zwłaszcza na liniach Paryż-Liege-Kolonja, oraz Lille -Bruksela, ulega okra
dzeniu w czasie drogi. Grasujący na
linjach tych złodzieje posiadają znajo
mość języka polskiego oraz stosunków
kolejowych i celnych co im ułatwia
zdobycie zaufania ofiar. Zazwyczaj za
straszają oni robotników rewizją celną,
koniecznością ukrycia pieniędzy przed
konfiskatą etc. Następuje dalej po
mysłowe wspólne przechowanie gotów
ki lub rzeczy cennych (n. p. wlu ster'

kach kieszonkowych), poczem złodziej
znika z pieniędzmi.
Ostrzegając zwłaszcza reemigran
tów powracających do Polski przed powyższem, zwracam uwagę, że każdy
Konsulat Polski we Francji udziela
odpowiednich informacji co do formal
ności podróżnych, psmadto zaś na
dworcu w Lille oraz na dworcach pół
nocnym i wschodnim w Paryżu (Gare
du Nord i Gare de l’Est) dyżurują
stale polskie misje dworcowe, udziela
jące podróżującym Polakom pomocy
i porady.

III.
KOMUNIKAT AMBASADORA1 RZE
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PA
RYŻU.
z dnia 31 grudnia 1925 r.
P. Ambasador Alfred Chłapowski do
wychodźców polskich we Francji:
Emigracja jako objaw społeczny i
gospodarczy stanowi na pierwszy rzut
oka moment dla każdego kraju niedodatni, odciągając mu najlepsze siły
żywotne, nie znajdujące w rodzinnych
stronach dosyć pracy i chleba.
Może ona jednak dla Państwa
przynieść nieocenione korzyści. Dawna wielkość Hiszpanji oparta była w
znacznej mierze na emigracji np. do
Ameryki Południowej, a w ostatnich
dziesiątkach lat oddała emigracja włos
ka pierwszorzędne usługi swojemu kra
jowi, znakomicie się prźyczyniając do
jego odrodzenia gospodarczego.
Emigracja polska do Francji, wy
wołana nie politycznemi względami,
lecz konicznością zarobkowania, jest
emigracją młodą, mającą dotychczas
na tym terenie mało własnego do
świadczenia. Otóż serdecznie życ?ę
jej na Rok Nowy dalszego korzystne
go rozwoju, jak najlepszych warunków
pracy, dalszej konsolidacji i harmonij
nego współżycia w jej własnem łonie

— 64 —
wraz z obywatelami zaprzyjaźnionego otrzymają wizy kanadyjskie, bez spe
kraju, który gościny udzielił.
cjalnego zezwolenia imiennego Kana
Niechaj emigracja we Francji sta dyjskiego Dep. Kolonizacji i Imigracji,
je się dla Rzeczypospolitej coraz wię 0 ile uzyskają certyfikaty przedstawi
cej dodatnim czynnikiem— a Rzecz ciela jednego z wyżej wymienionych
pospolita niech jej będzie bliską i przedsiębiorstw kolejowych C. N. R.
drogą.
lub C. P. R., którzy będzie urzędował
I
ona — odrodzona — jako państwow Polsce.
jest młoda, walczy jeszcze o należne
Rolnicy i robotnicy rolni, posiada
jej stanowisko, ma do przezwycięże jący wyżej wymienione kwoty dolarów,
nia jeszcze moc trudności — lecz do oraz mogący opłacić koszta podróży,
dobrobytu i do świetności dojdzie tem- zgłosić się winni do najbliższego biura
prędzej, im więcej wszystkie obywa prowincjonalnego jednej z linii okręto
telskie czynniki poczuwać się będą do wych, sprzedającycn karty okrętowe
służenia jej wedle sił — wszędzie —
do Kanady, po bliższe informacje co do
także na obczyźnie.
warunków podróży i wymaganych for
malności. Zadatek wpłacać należy je
IV.
dynie, jeżeli linja okrętowa zapewni,
że dany emigrant odpowiada warunkom,
KOMUNIKAT URZĘDU EMIGRA
wymaganym dla uzyskania wstępu do
CYJNEGO
Kanady. W celu ułatwienia, emigran
z dn. 31 grudnia 1925 r.
tom uzyskania emigracyjnego paszpor
tu, Urząd Emigracyjny zezwolił na bez
Urząd Emigracyjny zawiadamia, że
płatne pośrednictwo linji okrętowych
na podstawia układu, zawartego przez
w tych sprawach. Całkowitą należność
przedsiębiorstwa kolejowego Canadian
za kartę okrętową wpłacać należy do
National Ręilways i Canadian Pacific
piero
po uzyskaniu paszportu emigra
Railways z rządam kanadyjskim oraz
cyjnego. Emigrant, który po wypełnie
porozumienia, osiągniętego z Urzędem,
niu wszystkich wymaganych formalno
rozpocznie się w marcu bieżącego ro
ku emigracja do Kanady następujących ści, nie otrzymał w Warszawie lub
we Lwowie zaświadczenia (certyfikatu)
kategorji osób:
przedstawiciela wymienionych wyżej
Rodziny rolnicze,. posiadające po
opłaceniu kosztów podróży 500 dola C. N. R. lub C. P. R., żądać winien
rów, będą przyjęte w Kanadzie w licz od linji okrętowej, która sprzedała mu
bie nieograniczonej pomiędzy 1 mar kartę, zwrotu kosztów podróży do War
szawy lub Lwowa i z powrotem do
ca a 15 sierpnia.
Rodziny rolnicze, posiadające po miejsca zamieszkania.
Dla informacji emigrantów zazna
opłaceniu kosztów podróży morskiej i
lądowej do ' miejsca przeznaczenia w cza się, że mogą być przyjęte jedynie
Kanadzie, sumę 25 dolarów, będą przy osoby zdrowe fizycznie i" umysłowo,
jęte pomiędzy 15 marca a 15 maja. zdolne do pracy, umiejące czytać w ja
Każdej koncensjonowanej w Polsce kimkolwiek języku. Chorzy na jaglicę
linji okrętowej, wysyłającej okręty do 1 favus będą odrzucani.
Emigranci, .przyjęci w charakterze
Kanady, będzie przyznany pewien kon
tyngent robotników rolnych.
rolników, muszą być z zawodu rolni
Ponadto będzie przyjęta pewna kami. Najchętniej przyjmowani są włoś
liczba kobiet służących, oraz najbliż cianie^ dopuszczani są jednak również
sze rodziny (żony i dzieci do lat 18) rolnicy, posiadający fachowe wykształ
cenie lub praktykę, o ile posiadają
rolników, osiadłych w Kanadzie.
Wszystkie te kategorje emigrantów wymaganą gotówkę 500 dolarów.
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Ustawodawstwo obce dotyczące ruchu
migracyjnego.
BRAZYLJA.
Dekret
z dnia 31 grudnia 1924 r. w sprawie
wjazdu imigrantów na terytorjum Re
publiki Brazylijskiej. („Diario Official”
z dnia 25 marca 1925 roku, Ne 16.761.)
Prezydent Republiki Stanów Zjed
noczonych Brazylji, stosownie do usta
wy .Ne 4.547 z dnia 6 stycznia 1921,
artykułu 28, art. 111 ustawy JVe 3.991
z dnia 5 stycznia 1921, oraz art. 183
ustawy JMe 4.793 z dnia 7 stycznia
1924, postanawia:
Art. 1. Wjazd na terytorjum Pań
stwa jest wzbroniony imigrantom (pa
sażerom drugiej i trzeciej klasy) w
wypadkach i warunkach, przewidzia
nych w artykułach 1 i 2 ustawy
N"e 4.247 z dnia 6 stycznia 162).
Art. 2. Wjazd na terytorjum Pań
stwa będzie dozwolony jedynie imigran
tom, którzy przedstawią kompetentnym
władzom na granicy albo w portach
lądowania odpowiednio zalegalizow a
ne dokumenty, stwierdzające dobre
prowadzenie się, jak również dokument
legitym acyjny ? fotografją , oznacze
niem wieku, narodowości, zawodu,
odcinków daktyloskopijnych i ryso
pisu.
§ 1. Wymienione w tym artykule
dokumenty będą wizowane przez wła
dze brazylijskje na granicy lub w por
tach wyjazdowych.
Art. 3. Towarzystwa lub przedsię
biorstwa, przekraczające przy przewo
żeniu imigrantów przepisy niniejszego
dekretu, są obowiązane zatrzymać ich
na pokładzie i odesłać z powrotem.
Art. 4. Przewóz imigrantów może
być uskuteczniany tylko przez te to
warzystwa okrętowe, które zostały do
tego upoważnione przez Directoria
Geral do Seryięo de Poyoamento.

Komendanci statków, przybywają
cych z któregokolwiek portu zagra
nicznego, są zobowiązani natychmiast
po zarzuceniu kotwicy przedstawić w
Directoria Geral do Servięo de Povoamento: a) spis wszystkich podróż
nych wysiadających lub przejeżdżają
cych, zrobiony według urzędowego
wzoru, z dokładnem podaniem imie
nia i nazwiska, wieku, płci, narodowo
ści, ęawodu, stopnia pokrewieństwa
z głową rodziny, religji, wykształcenia,
miejscowości i kraju ostatniego poby
tu, portu wyjazdu i lądowania; b) do
kładny spis bagaży wysiadających imi
grantów.
Art. 5. Towarzystwa lub przedsię
biorstwa okrętowe są obowiązane za
wiadomić Directoria Geral do . Ser
yięo de Povoamento najmniej na dwa
dni przed przyjazdem do pierwszego
portu Państwa o nazwie statku, któ
ry przewozi imigrantów i portów
do których się udaje. W braku zawia
domienia, imigranci będą mogli być
zatrzymani na statku do 24 godzin,
licząc od chwili zarzucenia kotwicy.
Art. 6. żadne przedsiębiorstwo,
zrzeszenie, towarzystwo lub osoba pry
watna nie będą mogły przywozić
imigrantów do kraju bez poprzednie
go zezwolenia Directoria Geral do
Servięo de Povoamento.
§ 1. W prośbie o zezwolenie po
winien zainteresowany przedstawić od
powiednie zaświadczenie i podać:
a) liczbę osób sprowadzanych,
b) liczbę rodzin i osób pojedyńczych,
c) narodowość,
d) środki, jakiemi rozporządzają
imigranci,
e) miejscowości, do których się
udają,
f) zajęcia jakie im zostały zaofia
rowane, korzyści i obowiązki obopólne,
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g)
gwarancje przedstawione przezInstrukcje wykonawcze do dekretu
sprowadzających.
Na 16.761 z dn. 3) grudnia 1924 r.
w sprawie imigracji.
§ 2. Zezwolenie zostanie unieważ
nione, o ile sprowadzający nie wypeł
Minister Spraw Rolniczych, Prze
ni przyjętych zobowiązań.
Art. 7. Od 1-go lipca 1925 będzie mysłu i Handlu w imieniu Prezyden
zezwolony wjazd imigrantów tylko ta Republiki:
Zgodnie z art. 8 dekretu N i 16.761
przez następujące porty: Belem, Recife, Sao Salvador, Victoria, Rio de Ja z 31 grudnia 1924 postanawiam za
neiro, Santos, ParanagOa-, Sao Fran twierdzić instrukcje, które z nim się
łączą i są podpisane przez Głównego
cisco i Rio Grandę.
§ 1. Wykonywanie niniejszego de Dyrektora Służby Zaludnienia.
Rio de Janeiro 30 marca 1925.
kretu należy do Directoria Geral do
Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Servięo de Povoamento przy współu
dziale Departamentu Zdrowia Publicz
Art. 1. Kompanje okrętowe, które
nego.
§ 2. Imigranci, lądujący w porcie) przywotą imigrantów do Brazylji, (jako
Rio de Janeiro, zanim wysiądą w mie imigranci uważani są pasażerowie 2-ej
ście, muszą przejść przez Wyspę Kwia i 3-ej klasy), muszą mieć na to
tów (Ilha da Flores), gdzie będą po pozwolenie Dyrekcji Generalnej Służ
dlegali inspekcji Departamentu Zdro by Zaludnienia. Dyrekcja Generalna
wia Publicznego, oraz gdzie zostanie zastrzega sobie, oraz swoim reprezen
stwierdzona ich tożsamość przez po tantom prawo pełnego nadzoru, selek
cji imigrantów i wzbraniania wylądo
licję okręgu Federalnego.
§ 3. W stanach czynności powyż wania tym, którzy warunkom dekretu
sze będą pełnione w porozumieniu z 16.761 nie odpowiadają jako też pra
miejscowemi władzami dla spraw imi- wo ograniczenia i wstrzymania w każ
dej chwili dopływu pasażerów (imi
gracyjnych.
Art. 8. Minister Rolnictwa, Prze grantów).
mysłu i Handlu wyda potrzebne in
§ 1. W podaniu o pozwolenie na
strukcje dla wypełnienia niniejszego przewóz imigrantów towarzystwa okrę
dekretu.
towe muszą podać:
Art. 9. Directoria do Seryięo do
a) nazwiska swoich okrętów lub
Povoamento od daty ogłoszenia dekre parowców,
tu, będzie się nazywać Directoria Ge
b) porty, w których okręty podczas
ral de Servięo do Povcamento.
podróży się zatrzymują,
Art. 10. Funkcjonarjusze Direćtoc) liczbę pasażerów, która w każ
ria Geral do Servięo de Povoamen- dej klasie statku może być pomiesz
to będą mieli wstęp wolny na wszel czoną,
kie statki oraz do portów lądowania.
d) pojemność każdego okrętu,
Art. 11. Niniejszem tracą ważność
e) warunki higjeniczne, wygody, po
wszelkie przeciwne temu zarządzenia. żywienie, bezpieczeństwo i opiekę le
karską pasażerów,
Rio de Janeiro, 31 grudnia 1924
f) normalny czas trwania podróży.
roku, 103 Niepodległości i 36 Repu
Art. 2. W Rio de Janeiro wykony
bliki.
wa wszelkie czynności wymienione w
( —) Artur da Silva Bernardes. art. 2 dekretu 16.761 Ur%ąd Imigra(—.) Joao Laiz Alwes.
cyjny, w innych portach oraz na gra
(—) M iguel Calmon du Pin a nicach— Inspektoraty Imigracyjne, przy
Almeida. współudziale Urzędu Zdrowia, miejsco
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wych władz policyjnych i imigracyjnych.
Art. 3. Urząd Imigracyjny w Rio
de Janeiro składa się z następujących
urzędników:
1
2
2
3
3
3
3

intendent,
tłumaczy,
tłumaczy pomocników,
pierwszych sekretarzy,
drugich sekretarzy,
trzecich sekretarzy,
urzędników, którzy zajmują się
wysyłaniem imigrantów na kolonje,
2 daktylografów,
1 służącego.
Art. 4. Inspektoraty imigracyjne ma
ją w pozostałych portach następujący
personel:
1 inspektora,
1 tłumacza,
1 pomocnika tłumacza i daktylografa,
1 urzędnika zajmującego się wy
syłaniem imigrantów na kolonję,
1 służącego.
Art. 5. W portach i na granicach,
w których się odbywa ruch imigracyj
ny, mianowani będą inspektorzy imigracyjni, którzy będą przestrzegali do
kładnego wypełniania instrukcji.
Art. 6. Personel wymieniony w ort.
3 i 4 będzie mianowany w miarę po
trzeby i środków materjalnych na ten
cel przeznaczonych, przyczem pierw
szeństwo mieć będą urzędnicy Służ
by Zaludnienia lub urzędnicy będący
do dyspozycji, proponowani przez dy
rektora. Urzędy imigraęyjne oraz in
spektoraty mają poza wymienionym
personelem jeszcze potrzebnych mary
narzy do dyspozycji.
Art. 7. Budynek, służący do po
mieszczenia imigrantów na Wyspie
Kwiatów, pozostaje pod bezpośrednim
nadzorem Urzędu Imigracyjnego, w
innych portach budynki służące do
pomieszczenia imigrantów i utrzymy
wane przez Rząd Związkowy, będą

prowadzone przez poszczególne in
spektoraty.
Art. 8. Do obowiązków Urzędu Imi
gracyjnego i inspektarów należy:
a) otrzymywanie od kapitana okrę
tu natychmiast po wjeździe do portu
listy pasażerów, o której wspomina
paragraf I art. 6 dekretu 16.761 z 31
grudnia 1924 r.,
b) regulowanie służby imigracyjnej
w portach,
c) porozumiewanie się z Urzędem
Celnym, policją, Urzędem Sanitarnym
w portach, z ajencjami stowarzyszeń
okrętowych, urzędami i prywatnemi
instytucjami, w sprawach w zakres ich
działalności wchodzących,
d) sporządzanie codziennych wy
kazów ofiarowanej pracy oraz ziemi
będącej do dyspozycji, celem ogłosze
nia w prasie,
e) wysyłanie przybyłych imigran
tów do miejsc osiedlenia i udzielanie
im zapomóg prawnie przyznanych,
f) wywoływanie imigrantów przy
równoczesnem sprawdzaniu list okrę
towych, oraz prostowanie znajdują
cych się w nich błędów i wypełnienie
braków,
g) niedopuszczanie na okręt agen
tów hotelowych, spekulantów i pokątnych bankierów, zanim zostanie zaofia
rowana imigrantom pomoc rządowa w
wylądowaniu i pomieszczeniu, względ
nie zanim otrzymają informacje, gdzie
mogą w najdogodniejszych warunkach
uskutecznić wymianę pieniędzy,
h) utrzymywanie w dobrym stanie
wozów i łodzi,
i) wykonywanie wszelkich rozka
zów Generalnego Dyrektora, względ
nie przestrzeganie ich wykonania.
Art. 9. Do Urzędu Imigracyjnego
należy: prowadzenie statystyki imigra
cyjnej całego kraju na podstawie cyfr
i danych, otrzymanych od inspektratów.
Art. 10. Urzędnikom Służby Imi
gracyjnej wzbronione jest;
a)
kupowanie czegokolwiek na okrętach,
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b) przewożenie obcych osób ło
dziami służbowemi,
c) przyjmowanie podarunków lub
gratyfikacyj od kompanij okrętowych,
od imigrantów lub od wszelkich innych
osób zainteresowanych w służbie imigracyjnej,
d) zatajanie wypadków służbowych
w oficjalnych raportach.
Art. 11. Godziny służbowe trwają
w portach, na granicach i na kolei
żelaznej aż do wykonania powierzo
nych robót tak w dnie codzienne jak
w- święta i niedziele, wedle instrukcji
Generalnego Inspektora.
Art. 12. Urząd Imigrecyjny, zarów
no jak 'inspektoraty, są codziennie od
godziny 9-tej przed południem aż do
godziny 16-tej po południu otwarte dla
publiczności i służyć mają jako biura
informacyjne dla cudzoziemców przy
jeżdżających do Brazylji.
Art. 13. Do podań o wolny prze
jazd imigrantów muszą być dołączone
listy, wymieniające ich nazwiska, naro
dowość, nazwę okrętu, który ich przy
wiózł, ilość pakunków i miejsce przeznaczęnia. Podania te będą przez od
powiednich urzędników przedstawione
ajencji kompanji żeglugowej lub za
rządowi stacji kolejowej. Imigranci
muszą kwitować odbiór biletów wol
nego przejazdu.
Art. 14. Sprzedaż lub przyznanie
biletów przejazdu imigrantom, którzy
nie są w posiadaniu papierów legali
zowanych przez inspektorów imigracyjnych, nie jest dozwolona na stacjach
pogranicznych lub będących w pobli
żu granicy.
Art. 15. Towarzystwa okrętowe są
obowiązane każdemu wychodźcy z
z chwilą wyjazdu do Brazylji doręczyć
dokument, wymieniający ilość jego
bagażu. Lista pasażerów musi być
zgodna ze spisem podanym pod liczbą
b. art. 4-go dekretu 16.761 z dnia 31
grudnia 1924 r.
Art. 16. W portach, w których się
znajdują inspektoraty Służby Zaludnie

nia, urzędy tę wykonywać będą obo
wiązki wymienione w art. 8.
Art. 17. Urzędnicy inspektoratów
imigracyjnych nie mogą pełnić służby
dłużej jak 2 lata w jednym porcie.
Art. 18. Urzędnicy Urzędu Imigracyjnego i inspektoratów są obowiąza
ni w czasie pełnienia służby przy imi
grantach do noszenia munduru przez
Generalnego Dyrektora przepisanego.
Art. 19. W celach wymienionych
w art. 10 dekretu 16.761 Dyrektor Ge
neralny Służby Zaludnienia wystawi
wszystkim funkcjonarjuszom, będącym
na służbie, karty wolnego wstępu na
okręty krajowe lub obce i na stacje
kolejowe, co nie zwalnia urzędników
od obowiązku posiadania karty iden
tyfikacyjnej.
Art. 20. Transport pasażerów klasy
2-giej i klas pośrednich na wyspę Kwia
tów odbywa się tylko na rozkaz Ge
neralnej Dyrekcji i za zgodą Urzędu
Zdrowia, o ile obserwacja tych pod
różnych nie da się uskutecznić na
okręcie.
Art. 21. Niniejsze instrukcje wcho
dzą w życie z dniem 1-go październi
ka r. b.
Rio de Janeiro, 30 czerwca 1925 r.
(— ) Dulphe Pinheiro Machado
Główny Dyrektor Służby Zaludnienia.
R U M U N JA .
Ustawa z dnia 11 kwietnia 1925 r.
w sprawie regulowania ruchu m i
gracyjnego.
I. Rozporządzenia ogólne.
Art. 1. Emigracja i imigracja, wol
ne w zasadzie, podlegają jednak ogra
niczeniom, których wymaga interes
państwa lub ludności.
Zarządzenia, dotyczące tych ogra
niczeń i ocena powodów, które je wy
wołują, podlegają kompetencji Mini
sterstwa Pracy za zgodą specjalnej
komisji, utworzonej dla spraw ruchu
migracyjnego ludności.
Ograniczenia te trwać będą tak
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długo, jak długo trwają przyczyny, któ
re je wywołały.
Art. 2. Ograniczenia są dopusz
czalne:
a) dla motywów porządku publicz
nego lub dla względów gospodar
czych,
b) jeżeli są niezbędne dla ochro
ny interesów materjalnych lub moral
nych osób, podlegających niniejszej
ustawie,
c) dla ochrony pracy, zdrowotności
i moralności ludności krajowej,
d) w stosunku do obywateli tych
państw, które stosują ograniczenia
względem obywateli rumuńskich.
Art. 3. Za emigranta uważa się
obywatela rumuńskiego, który opusz
cza kraj dla osiedlenia się na innym
kontynencie na stałe lub czasowo w
celu zarobkowania pracą fizyczną lub
inną pracą zawodową lub dla stałego
prowadzenia przedsiębiorstwa.
Za imigranta uważa się każdego,
który opuszcza swój kraj w celu osie
dlenia się w Rumunji w celach wy
mienionych w poprzednim ustępie.
Do tych samych kategoryj należą
członkowie rodzin, którzy towarzyszą
osobom wymienionym w poprzednich
ustępach lub którzy zostali przez po
wyższe osoby wezwani.
Art. 4. Ustawie niniejszej podle
gają robotnicy i pracownicy, którzy
wyjeżdżają do krajów europejskich
lub przyjeżdżają z krajów europejskich
w celu przyjęcia pracy na czas okre
ślony.
Art. 5. Nie mogą być uważani ja
ko emigranci lub imigranci:
a) personel dyplomatyczny lub kon
sularny i osoby, kfcśre im towarzyszą
oraz delegaci misyj oficjalnych, nau
kowych, ekonomicznych i t. p.,
b) osoby podróżujące dla porato
wania zdrowia lub dla rozrywki,
c) studenci lub Ci, którzy jadą w ce
lu wydoskonalenia w jakimkolwiek za
wodzie,
d) artyści, atleci, osoby biorące

udział w kongresach i konkursach,
prelegenci, duchowni, autorzy, prawni
cy, profesorowie i turyści,
e) podróżujący handlowcy (wojażerowie) i przedstawiciele firm han
dlowych, jeżeli udowodnią, że utrzy
mują od dłuższego czasu stosunki z
firmami, dla których pracują lub które
reprezentują,
f) osoby, które wjeżdżają do kra
ju na zasadzie pozwolenia władz admi
nistracyjnych lub policyjnych, ważne
go na przeciąg jednego miesiąca, lecz
mogącego być przediużonem przez te
same władze na przeciąg dalszych
dwóch miesięcy.
Po upływie jednego, względnie
trzech miesięcy, posiadacze pozwoleń
tego rodzaju, o ile nie należą do ka
tegoryj przewidzianych pod literą a— e,
będą uważani za imigrantów i będą
musieli uregulować sprawę swego dal
szego pobytu zgodnie z art. 35 i nast.
niniejszej ustawy.
Art. 6. Nin. Pracy jest obowiązane
zbierać informacje o warunkach ustę
pu, wymaganych przez kraję imigracyjne, o warunkach bytu, pracy i za
robkach w tych krajach i podawać je
do wiadomości ogólnej przez jaknajszersze rozpowszechnienie. Przedsię
biorstwa, przewożące emigrantów, obo
wiązane są ogłaszać urzędowe infor
macje pod rygorem kar przewidzia
nych w niniejszej ustawie.
II. Emigracja.
Rozdział

1.

Ogólne postanowienia.
Art. 7. Emigracja jest wzbroniona:
a) obywatelom rumuńskim w wie
ku od lat 17 do 28, którzy nie uczy- &
nili za.dość prawu o powszechnej słu
żbie wojskowej, nie są urlopowani lub
zwolnieni,
b) osobom będącym pod śledztwem
sądowem za występki karane przez
prawo co najmniej 3-miesięcznem wię-

zieniem, oraz tym, którzy odbyć ma
ją karę sądową,
c) małoletnim poniżej lat 17 prócz
tych, którym towarzyszą rodzice lub
którzy udowodnią, że są wezwani przez
rodziców; w tym osUtnim wypadku
towarzyszyć im winny osoby godne
zaufania,
d) małoletnim od 17 do 21 lat,
którzy wypełnili warunki wymienione
w p. a) niniejszego artykułu, jeżeli nie
posiadają uwierzytelnionego zezwolenia
rodziców lub opiekunów,
f) kobietom zamężnym, które nie
posiadają uwierzytelnionego zezwole
nia męża lub które mają to zezwo
lenie, lecz pozostawiają w domu dzie
ci poniżej' łat 15,
e) Kobietom niezamężnym poni
żej lat 25, jeżeli osoby towarzyszące
im znane są ze złych obyczajów.
g) Osobom, które nie odpowiadają
warunkom, wymaganym przez kraj do
którego jadą,
h) Osobom, które nie posiadają
dokumentów, przepisanych przez ni
niejszą ustawę, regulamin ustawy lub
rozporządzenie Ministerstwa Pracy.
i) Ojcom, którzy nie udowodnią,
że zabezpieczyli byt rodzin, które po
zostawiają w kraju.
j) Starcom i ułomnym, wyjąwszy
tych, którzy udowodnią, że byt ich
jest zapewniony przez osoby znajdu
jące się w kraju przeznaczenia, które
wezwały ich do siebie,
k) Osobom dotkniętym zaraźliwą
chorobą,
1) Osobom, które nie udowodniły,
źe zapłaciły podatki należne Państwu,
władzom powiatowym lub gminie.
Art. 8. Ministerstwo Pracy może
na wniosek Komisji Migracyjnej zwal
niać od niektórych warunków, przepi
sanych w artykule poprzednim lub
może w niektórych wypadkach poczy
nić wyjątki, które uzna za właściwe,
od obowiązującycych przepisów.
Art. 9. Rekrutacja zbiorowa emi
grantów jest dozwolona jedynie na

podstawie uprzedniego i specjalnego
upoważnienia
Ministerstwa
Pracy,
udzielonego na czas określony i za
zgodą Komisji Migracyjnej.
Zezwolenia na emigrację mogą być
udzielone jedynie po zbadaniu stanu
materjalnego każdego z kandydatów
i po przyjęciu ich przez Komisję Mi
gracyjną.
Art. 10. W podaniu emigranta wi
nien być wymieniony port wyjazdu lub
stacja wyjazdowa. Zezwolenie będzie
ważne tylko na wskazany port lub
stację
Dla ułatwienia państwowej
kontroli tak w interesie publicznym
jak w interesie emigranta, Ministerstwo
Pracy ustalić winno porty i stacje gra
niczne, do których lub przez które
może być kierowany ruch migracyjny.
R o z d z i a ł II.

Paszporty emigracyjne.
Art. 11. Każdy emigrujący obywa
tel rumuński, należący do jednej z kategoryj przewidzianych w art. 3, p. I
i III, i w art. 4, winien po otrzyma
niu zezwolenia na emigrację uzyskać
od władz administracyjnych, wydają
cych paszporty, paszport, który nosi
nazwę „paszport emigracyjny".
Do paszportu włączona będzie
karta przeznaczona do oderwania, wy
mieniająca imię i nazwisko emigranta,
narodowość, płeć, wiek, stan cywilny,
zawód, miejsce zamieszkania w kraju,
kraj przeznacznia, osoby, które towa
rzyszą emigrantowi, imiona ich, wiek
i stopień pokrewieństwa, stacja gra
niczna lub port, przez który wyjazd
jest dozwolony, numer i data zezwo
lenia na emigrację. Karta będzie oder
wana przez pograniczne posterunki
kontrolne, zaopatrzona czytelnym pod
pisem przez urzędnika kontrolującego
i przysłana przy końcu każdego mie
siąca do Ministerstwa Pracy.
Paszport jest ważny na wyjazd
z kraju w ciągu jednego roku od daty
wydania.
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Art. 12. Osoby, należące do kategoryj wymienionych w art. 3 pp. 1 i
II oraz w art. 4 zarówno jak należą
ce do kategoryj wymienionych w art.
5, lit. b, c, d i e, które zamierzają
wyjechać na inny kontynent, winny
przed otrzymaniem paszportu uzyskać
zezwolenie Ministerstwa Pracy lub
władz przez to Ministerstwo upoważ
nionych, załączając do podania wszyst
kie dokumenty, przewidziane y/ regu
laminie i w rozporządzeniach ministerjalnych.
Osoby wymionione w art. 5, lit. b,
c, d i e, które uzyskają zezwolenie,
otrzymają zwykłe paszporty bez karty
przewidzianej w art. 11, p. II.
Art. 13. Paszporty emigracyjne,
których forma i kategorje przewidzia
ne są w art. 11 i 12, wydawane są
wyłącznie
obywatelom
rumuńskim.
Paszporty te są ważne w ciągu dwuch
lat i będą uznawane przez rumuńskie
placówki dyplomatyczne w krajach, do
których zostały wydane, przy przedłu
żaniu ważności lub przy udzielaniu
zezwolenia na po\vrót do kraju.
Placówki dyplomatyczne nie mają
prawa udzielenia emigrantowi zezwo
lenia na powrót do kraju bez zazna
czenia na paszporcie, który mu wy
dadzą, numeru, paszportu i zezwole
nia na emigrację, na którego zasadzie
wydano mu paszport emigracyjny, wy
jąwszy jeżeli przedstawi nieulegający
wątpliwości dowód, że posiadał ory
ginalny paszport, który zaginął.
»
Art. 14. Osohy, których obywatel
stwo rumuńskie nie może być stwier
dzone, mogą otrzymać za pozwoleniem
Ministerstwa Pracy specjalne paszpor
ty, które upoważniają ich tylko do wy
jazdu.
Art. 15. Przewożenie obywateli ru
muńskich, 'którzy uzyskali paszporty
od władz innego państwa, jest surowo
wzbronione przedsiębiorstwom, prze
wożącym emigrantom, pod rygorem
skutków prawnych przewidzianych w
niniejszej ustawie.

Przedsiębiorstwa te obowiążane śą
badać z całą skrupulatnością stan każ
dego emigranta w chwili wyjazdu.'
R o z'd z i a ł III.
Przedsiębiorstwa przew ożące emi
grantów , ajencje ich i przedstaw i
ciele.
W arunki wymagane od przedsię
biorstw przewożących emigrantów.
Art. 15. Mogą być dopuszczone do
pełnienia funkcyj prawnych przed
stawicieli przedsiębiorstw, przewożą
cych emigrantów, egencyj ich i ekspo
zytur, jedynie osoby odpowiadające ni
żej podanym warunkom:
a) posiadanie obywatelstwa rumuń
skiego,
b) stałe zamieszkanie w kraju,
c) posiadanie świadectwa moral
ności, stwierdzającego, że kandydat
nie był karany lub ścigany za zbro
dnie, nadużycie zaufania, roztrwonie
nie, kradzież, fałszerstwo, przywłaszcze
nie, łapownictwo, fałszowanie pieniędzy
i puszczanie ich w obieg, fałszowanie
pieczęci, uchylenie się od sekwestru, uwiedzienie małoletniej, występ
ki przeciwko dobrym obyczajom, kon
trabandę lub jakiekolwiek naruszenie
prawa.
d) złożenie kaucji, której wysokość
będzie przez Ministra ustalona, bądź
przed uzyskaniem pozwolenia,, bądź po
jego uzyskaniu. Kaucja w żadnym wy
padku nie może być mniejsza niż su
ma 2000 lei w walucie złotej.
Dyrektorzy przedsiębiorstw, ajenci
ich i przedstawiciele oraz urzędnicy,
którzy popełnią jakieś wykroczenie,
będą natychmiast zwolnieni na żąda
nie Ministra Pracy. Pobory urzędni
ków winny być dokładnie oznaczone.
Wzbronione jest uzależnienie wyso
kości poborów od liczby zawartych
umów transportowych, od interesów
załatwionych oraz jakikolwiek udział
w zyskach i wszelkie remuneracje, bonifikacje dodatkowe i zwroty kosz

tów, które byłyby obejściem powyż
szego zakazu.
Art. 20. Przedsiębiorca jest bezpo
średnio odpowiedzialny za wszystkie
przestępstwa urzędników swych i peł
nomocników w zakresie ich działal
ności emigracyjnej. Za przestępstwa
urzędników, będących pełnomocnika
mi kierowników filji lub przedstawi
cielstw, odpowiadają w pierwszym rzę
dzie ich mocodawcy, a następnie do
piero przedsiębiorca.
Art. 21. Kwota, złożona tytułem
kaucji przez przedsiębiorcę, służy ja
ko zabezpieczenie wszystkich zobowią
zań, wynikających z prawa lub powsta
łych z zawartych przez niego lub w
jego imieniu umów oraz na zabez
pieczenie kar nałożonych przez wła
dze i odszkodowania należnego emi
grantom.
Kaucja, złożona przez kierowników
filij, ajencyj i przedstawicielstw, służy
na pokrycie zobowiązań, kar, wydat
ków i odszkodowań związanych z ich
działalnością.
Art. 22. Przedsiębiorcy i przedsfawiciele ajencyj i filji są obowiązani
prowadzić w należytym porządku księ
gi, przepisane przez kodeks handlowy
i przedstawiać je na żądanie osobom
delegowanym przez Ministerstwo Pra
cy.' Otrzymywane iisty oraz kopje wy
syłanych pism winny być zachowane.
§ 3Warunki funkcjonowania.
Art. 23. Kierownikom, urzędnikom
i pełnomocnikom przedsiębiorstw, filij
i przedstawicielstw wzbronione jest
ogłaszanie innych wiadomości, prócz
odnoszących się do daty odjazdu trans
portów. Ogłoszenia te nie mogą za
wierać- niczego równoznacznego z pro
pagandą lub pobudzaniem do emigra
cji. W żadnym wypadku wiadomości
te nie mogą być ogłaszane w gminach
wiejskich.
Art. 24. Przedsiębiorstwa przewo
żące emigrantów podlegają prawodaw

m

stwu i sądownictwu rumuńskiemu we
wszystkich sprawach dotyczących prze
wozu emigrantów rumuńskich. Z faktu
przyjęcia udzielonego na przewożenie
emigrantów upoważnienia wynika zgo
da na podporządkowanie się wszyst
kim decyzjom, regulaminom i zarządzehiom,które Ministerstwo Pracy wy
da w odniesieniu do emigracyjnych
przedsiębiorstw, ajencyj, filji lub ich
przedstawicieli.
§ IV.
Umowa transportowa.
Art. 25. Emigracyjne przedsiębior
stwa przewozowe obowiązane są za
wierać z każdym przewożonym emi
grantem umowę transportową w 3-ch
egzemplarzach zredagowaną w języku
rumuńskim. Umowa winna wymieniać:
a) nazwę przedsiębiorstwa lub ajen
cji,
b) nazwisko, imię, wiek, stan cy
wilny, miejsce zamieszkania migranta
i towarzyszących mu osób, numer i
datę zezwolenia na emigrację,
c) stację lub porty wyjazdu i przy
jazdu,
d) datę wyjazdu i przebieg podró
ży (pociąg, okręt, przesiadanie),
e) cenę biletu i klasę, w której ma
się odbyć podroż,
f) wyciąg z niniejszej ustawy i z
przepisów wykonawczych,
g) inne postanowienia i warunki,
które będą zastrzeżone przez Minister
stwo Pracy.
Jeden egzemplarz umowy będzie
doręczony emigrantowi, drugi pozosta
nie w przedsiębiorstwie lub ajencji,
trzeci przesłany będzie niezwłocznie
Ministerstwu Pracy.
Art. 26. Przedsiębiorstwa powyższe
obowiązane są składać co kwartał Mi
nisterstwu Pracy do zatwierdzenia cen
nik kosztów podróży, który zamierzają
stosować. Do cennika wliczone będą
koszta transportu, wyżywienia i schro
nienia, opieki lekarskiej, transportu
bagaży wagi do 100 kilo, specjalne
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go utrzymania dzieci w niemowlęcym
wieku. Cennikf winien byćjzawsze po
dany, jW walucie krajowej. Przedsię
biorstwa są obowiązane umieszczać w
miejscach widocznych, w lokalu przed
siębiorstwa, ajencji, filji lub przedsta
wicielstwie oraz w miejscu wyjazdu
statku cennik zatwierdzony przez Mi
nisterstwo i opatrzony numerem odno
śnej decyzji zatwierdzającej. Pobiera
nie sumy większej od wskazanej w zatwierdzonym cenniku jest zakazane.
Art. 27. Obowiązek udzielenia emi
grantowi schronienia i żywności zaczyna
się od dnia przeznaczonego na wyjazd
i trwa przez cały czas podróży aż do
dnia wyładowania na stacji przezna
czenia. Obowiązek ten trwa w czasie
przerw w podróży, powstałych z przy
czyn niezależnych od emigranta.
Art. 28. Jeżeli emigrant zrzeka się
zamiaru podróży z powodu choroby
jego lub jednego z członków rodziny,
przedsiębiorstwo przewozowe, z którem zawarł umowę, jest obowiązane
zwrócić mu całą sumą, którą wpłacił
za przewóz, potracając 6% na koszta
biurowe.
Art. 29. Odłożenie podróży na dni
10, licząc od terminu ustalonego w
umowie, uprawnia emigranta do żąda
nia zwrotu całkowitej sumy wpłaconej
za przewóz. Ponadto zwłoka ta upra
wnia go do sądowego dochodzenia
zwrotu kosztów, jednak wyłącznie w tym
wypadku, gdy nie zachodzi siła wyższa.
Art. 30. Emigrant jest uprawniony
do rozwiązania umowy w każdym wy
padku pod warunkiem zawiadomienia
przedsiębiorstwa lub ajencji o swem
postanowieniu co najmniej na 24 go
dziny przed datą ustaloną na wyjazd.
W tym wypadku przedsiębiorstwo jest
obowiązane do zwrotu sumy wypłaco
nej przez emigranta na poczet kosztów
przewozu, wolno mu jednak potrącić
15% ceny przewozu na swoją korzyść.
Art. 31. W r a z i e gdyby emigrant nie
był dopuszczony do kraju przeznaczeni^
na mocy przepisów prawnych, admini'

stracyjnych lub innych, które obowią
zywały już wczasie zawierania umowy
transportowej, przedsiębiorstwo lub
ajencja obowiązane są, poza opłace
niem kosztów repatrjacji emigranta,
do zwrotu sum, które Ministerstwo
ustali, zgodnie z art. 45 i 49 oraz do od
szkodowań, które ustalą organy spra
wiedliwości.’
Art. 32. Ministerstwo Pracy ma pra
wo stałej kontroli, dokonywanej przez
specjalnie delegowane organy, w celu
stwierdzenia w jakiej mierze przedsię
biorstwa i ajencje przewozowe wypeł
niają obowiązania wynikające z niniej
szej ustawy. W tym Celu przedsiębior
stwa i ajencje winny prowadzić rejestr
emigrantów, wykaz personalu płatnego
oraz dostarczać informacyj i przedsta
wiać dowody, żądane przez organy
Kontroli lub Ministerstwa.
§ 5.
Transport.
Art. 33. Zasady, których należy
przestrzegać przed i podczas załado
wania oraz w czasie przejazdu i wy
lądowania emigrantów, ochrona emi
granta na miejscu wylądowania, ubez
pieczenie emigranta i jego bagażu, wa
runki, którym muszą odpowiadać okrę
ty przewożące emigrantów i należna
im opieka będą określone w regula
minie, który będzie wydany na zasa
dzie niniejszej ustawy w myśl progra
mu ustalonego na konferencjach mię
dzynarodowych w sprawie transportu
emigrantów.
Art. 34. Ministerstwo Pracy two
rzyć będzie w ramach istniejącego fun
duszu emigracyjnego organy kontroli
i porady w punktach wyjazdowych i przy
jazdowych. Placówki te podlegać bę
dą kontroli urzędników dyplomaty
cznych i konsularnych danego kraju.
W razie gdy liczba emigrantów ru
muńskich, jadących w jednym transpor
cie jest większa niż 50, Ministerstwo
może wysłać delegata dla towarzysze
nia transportowi. Przejazd I-szą klasą,
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mieszkanie i żywność delegata do portu
przeznaczenia i z powrotem opłacić
winno przedsiębiorstwo. Obowiązek ten
może być narzucony przedsiębiorstwu
nie częściej niż dwa razy w roku.
III.

Imigracja.

Art. 35. Ministefstwo Pracy, po
zasięgnięciu opinji Komisji Migracyj
nej, określi gałęzie pracy, do których
imigracja będzie wzbroniona całkowi
cie lub częściowo w celu zapobieże
nia brakowi pracy lub ulegnie ograni
czeniom przewidzianym w art. 2.
Odnośne rozporządzenia będą po
dane do wiadomości organów kontroli
na punktach granicznych przez Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych, oraz
do wiadomości placówek dyploma
tycznych i konsularnych przez Mini
sterstwo Spraw Zagranicznych.
Art. 36. Wzbroniona jest imigracja:
a) Osób niezdolnych do pracy,
wyjąwszy jeżeli przedstawią dowód,
że mają zapewnione utrzymanie.
b) Osób, które nie mają określo
nego zawodu, jak również tych, które
mogłyby stać się ciężarem dla opieki
społecznej.
c) Osób cierpiących na zaraźliwe
choroby.
d) Osób ściganych sądownie lub
skazanych za wykroczenia wymienione
pod art. 19, p. c.
e) Osób zagrażających porządkowi
publicznemu, bezpieczeństwu Państwa
i obronie krajowej. Osobom tej osta
tniej kategorji wzbroniony jest nawet
przejazd tranzytowy przez terytorjum
Rumunji.
f) Osób, które nie posiadają wizy
rumuńskiego przedstawicielstwa dyplo
matycznego lub urzędu konsularnego
okręgu, w którym stale zamieszkują.
Art. 37. Aby uzyskać wstęp do
kraju, każdy imigrant posiadać winien
prócz wizowanego paszportu kartę
wydaną w 2 egzemplarzach przez wła
ściwy rumuński urząd dyplomatyczny
lub konsularny, do której wpisany bę

dzie numer paszportu, imię i nazwi
sko emigranta, narodowość, płeć, wiek,
stan cywilny, zawód, kraj, z którego
przyjeżdża, miejscowość, w której za
mierza się osiedlić i osoby, które mu
towarzyszą: Powyżej wizy konsularnej,
względnie dyplomatycznej należy umie
ścić na paszporcie stertipel „z kartą”.
Jeden egzemplarz karty będzie zatrzy
many przez władze kontroli granicz
nej, i z końcem miesiąca przesłany
będzie do tegoż Ministerstwa.
Art. 38. W czasie pobytu w kraju
imigrant zarówno jak pracodawcy,
którzy go zatrudnią, podlegać winien
ustawom o kontroli cudzoziemców,
rozporządzeniom i przepisom policyj
nym. Kontrolę cudzoziemskich pra
cowników lub specjalistów prowadzić
mogą bądź organy inspekcji i kontroli
Ministerstwa Pracy, bądź specjalni
delegaci tego Ministerstwa.
Art. 39. Osoby, które wejdą do Ru
munji bez wypełnienia przepisów wy
mienionych w niniejszej ustawie, będą
zmuszone przez- władze administra
cyjne lub policyjne do opuszczenia
kraju, co nie uwalnia ich od kar prze
widzianych w ustawie o kontroli cu
dzoziemców i w przepisach paszpor
towych.
Art. 40. Każdy przemysłowiec lub
kupiec, towarzystwo akcyjne lub firma
prywatna, którzy nie zawiadomią w cią
gu dni trzech właściwego inspekto
ratu pracy o zaangażowaniu cudzo
ziemca do pracy, będą skazani na
karę 500 lei za każdego cudzoziemca
niezameldowanego lub którego doku
menty nie okażą się w należytym po
rządku. Rozporządzenie to dotyczy
cudzoziemców przyjętych po wydaniu
niniejszej ustawy.
Robotnicy, którzy pracują w dal
szym ciągu u tego samego pracodaw
cy po upływie terminu zezwolenia
danego poprzednio, uważani będą za
nowozaangażowanych.
Art. 41. Osoby, które przybyły do
kraju na zasadzie zezwolenia Mini
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sterstwa Pracy, nie mogą po upływie
jego terminu uzyskać od władz admistracyjnych zezwolenia na wolny po
byt w kraju, jeżeli nie otrzymają po
nownego zezwolenia Ministerstwa Pra
cy lub przedłużenia, tego zezwolenia.
Art. 42. Zbiorowy wjazd praco
wników wymaga uprzedniego uzyskania
aprobaty Ministerstwa Pracy.
IV.

Sankcje.

Art. 43. W razie udowodnienia propagan
dy emigracyjnej wbrew przepisom art. 9
albo w razie rekrutacji przeprowadza
nej w miejscowościach i nnych, niż
wskazane w uzyskanem zezwoleniu
lub przy pomocy środków niedozwo
lonych przez prawo, winni skazani
będą w drodze sądowej na grzywnę
w wysokości 2000 do 10000 lei lub
na więzienie od 5 dni do 6 miesięcy,
a w razie recydywy na najwyższą karę
więzienia. Posługiwanie się przy propa
gandzie emigracyjnej wiadomościami
fałszywemi lub przesadzonemi o warun
kach bytu w kraju imigracyjnym lub
o korzyściach, które w kraju tym osią
gnąć można, uważane jest jako okoli
czność obciążająca i pociąga za sobą
najwyższą karę więzienia. Jeżeli propa
ganda ma na celu emigrację osób
płci żeńskiej dla celów niemoralnych,
winni ulegną karze przewidzianej w
art. 267 kodeksu karnego.
Art. 44. Jeżeli występna propa
ganda, o której mowa w art. 43, jest
prowadzona na rzecz przedsiębiorstw
przewożących emigrantów przez oso
by przez nie upoważnione lub przez
pracowników tych przedsiębiorstw, Mi
nisterstwo Pracy, po zasięgnięciu opinji Komisji Migracyjnej, może zarzą
dzić w drodze administracyjnej bądź
nałożenie grzywny na to przedsiębior
stwo, ajencję, lub filję w kwocie od
250 do 2.500 lei w walucie złotej, bądź
cofnięcie udzielonego upoważnienia na
przewóz emigrantów na pewien okre
ślony przeciąg czasu, bądź jednocze
sne zastosowanie obu kar.

Art. 45. Przedsiębiorstwa, przewo
żące emigrantów, ajencje ich, filje
i przedstawiciele, którzy nie zastosują
się do przepisów niniajszej ustawy,
regulaminów i przepisów wydanych na
jej zasadzie lub do warunków zawar
tych w umowach transportowych, bę
dą skazani w drodze administracyjnej,
na mocy decyzji Ministerstwa Pracy,
wydanej po zasięgnięciu opinji Komi
sji Migracyjnej, na grzywnę w wyso
kości od 500 do 2500 lei w walucie
złotej, na zwrot kosztów i odszkodo
wanie na rzecz emigranta, oprócz ry
gorów przewidzianych w art. 16, p. 3,
jeżeli specjalna ustawa nie przewiduje
innej kary.
Art. 46. Przedsiębiorstwa przewo
zowe, ajencje, przedstawicielstwa, które
będą funkcjonowały bez upoważnienia
przewidzianego w art. 16 p. 1. niniej
szej ustawy, skazane będą na grzywnę
w wysokości od 250 do 2.500 lei w
walucie złotej i zostaną zamknięte w
drodze administracyjnej, a‘przedstawiciele ich będą skazani sądownie na
karę więzienia od 1 do 3 miesięcy.
To samo postępowanie stosowane
będzie do przedsiębiorstw, które funk
cjonować będą w innych miejscowo
ściach niż wskazane w upoważnieniu
udzielonem przez Ministerstwo.
Art. 47. Urzędnik, który nie wpisze
na karcie przeznaczonej do oddarcia,
w myśl art. 11, wszystkich danych
przepisanych w tym artykule, lub któ
ry nie oderwie albo nie prześle oder
wanej karty kontrolnej Ministerstwu,
zgodnie z art. 11 i 37, lub który ze
zwoli na wyjazd przez inny punkt gra
niczny niż wskazany w paszporcie,
będzie ukarany po raz pierwszy nało
żoną przez Ministerstwo Pracy grzywną
w wysokości 500 lei, po raz drugi
grzywną w wysokości 1000 lei, w na
stępnym zaś razie więzieniem 15-dniowem, która to kara nałożona będzie
przez właściwy sąd okręgowy zgodnie
ze zwykłą w sądach tych procedurą.
W ostatnim wypadku kara pociągnie
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za sobą wydalenie ze służby. Grzywny
będą wpłacone na rzecz funduszu
emigracyjnego.
Art. 48. Kto, nie będąc obywate
lem rumuńskim zażąda, uzyska lub
będzie się posługiwał paszportem ru
muńskim typu opisanego w art. 11, 12
i 13 niniejszej ustawy, wydawanym
wyłącznie obywatelom rumuńskim, ule
gnie karze 6-miesięcznego więzienia.
Na takąż karę skazany będzie ktokol
wiek starać się będzie lub uzyska przez
wpływy osobiste u władz kompetent
nych tytułem honorarjum lub zwrotu
kosztów opłatę za te rzeczywiste lub
domniemane wpływy osobiste.
Art. 49. Grzywny, odszkodowania
i zwrot sum wpłaconych, zarządzane
w drodze administracyjnej, będą ogła
szane z zastrzeżeniem prawa odwo
łania de sądu w ciągu 10 dni od dnia
zawiadomienia. Trybunał wydaje wy
roki w terminie 15 dni od daty od
wołania. W postępowaniu odwoławczem nie może być kwestjonowana
wysokość grzywny, odszkodowania lub
zwrotu, lecz tylko fakty, na mocy
których wydany był wyrok. Grzywna
zawyrokowana przez sąd może być
zamieniona na karę więżenia w razie
niewypłacalności, zgodnie z przepisami
kodeksu procedury karnej. Art. 60 ko
deksu karnego nie może być stosowa
ny do kar więzienia, przewidzianych
przez niniejszą ustawę.
V. Fundusz Emigracyjny.
Art. 50. W odnośnym wydziale Mi
nisterstwa Pracy zostanie utworzony
fundusz emigracyjny, który powstawać
będzie:
1. z opłaty 10 lei w walucie złotej,
pobieranej od każdego poszczególnego
zezwolenia emigracyjnego,
2. z opłaty 5.000 lei w walucie
złotej, pobieranej od rumuńskich przed
siębiorstw przewozowych lub ajencyj
i od przedsiębiorstw obcych za udzie
lenie upoważnienia przewidzianego w
art. 16, ustęp 1,

3. z opłaty 2.000 lei w walucie
złotej, pobieranej od każdej ajencji
lub filji wyżej wymienionych przedsię
biorstw za udzielenie zezwolenia na
funkcjonowanie,
4. z patentu rocznego w sumie
2.000 lei w walucie złotej, która bę
dzie wypłacana Ministerstwu przez
upoważnione przedsiębiorstwa rumuń
skie lub przez przedstawicieli obcych
przedsiębiorstw,
5. z opłaty rocznej za patent w wy
sokości 1000 lei w walucie złotej, któ
ra będzie wypłacana Ministerstwu przez
ajencje i filje tych przedsiębiorstw,
6. z grzywien nakładanych w dro
dze administracyjnej lub sądowej na
mocy niniejszej ustawy.
Art. 51. Ministerstwo Pracy w po
rozumieniu z Ministerstwem Skarbu
ułoży budżet roczny dochodów i wy
datków w ramach funduszu przewi
dzianego w art. 50 i według regula
minu, który ułoży Komisja Migracyj
na, a który podlegać będzie zatwier
dzeniu Ministerstwa Pracy i Minister
stwa Skarbu. Fundusz ten przezna
czony jest na organizację i funkcjo
nowanie władz migracyjnych oraz na
opiekę nad emigrantami i ich rodzi
nami, na utrzymanie łączności ich
z ojczyzną, na repatrjację, na pomoc
dla imigrantów pozostających bez pra
cy oraz na pomoc dla emigrantów
przejeżdżających tranzytem przez Rumunję. Nadwyżki użyte będą na udzie
lenie pomocy robotnikom krajowym.
VI. Komisja migracyjna.
Art. 52. Stosowanie niniejszej usta
wy, regulaminu ustawy i wydawanych
na jej podstawie rozporządzeń mini
sterialnych leży w kompetencji Mini
sterstwa Pracy.
Art. 53. Przy Ministerstwie Pracy
utworzona będzie Komisja Migracyjna,
której zadaniem będzie wydawanie
opinji:
a)
o projektach ustaw lub przepi
sów wykonawczych, dotyczących mi
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stwo, przyczem Komisja może sama
proponować zarządzenia prawne lub
administracyjne, które uzna za wła
ściwe,
b) o zasadach, według których ma
ją być rozstrzygane podania emigra
cyjne lub imigracyjne w ramach prze
widzianych w niniejszej ustawie i w re
gulaminie,
c) o projektach konwencyj między
narodowych, dotyczących emigracji lub
imigracji,
d) o podaniach dotyczących otwo
rzenia, funkcjonowania, zawieszenia,
nałożenia kary lub zamknięcia przed
siębiorstw lub ajencyj, przewożących
emigrantów lub sprzedających dla nich
bilety podróży,
e) o zarządzeniach, które . mają
być podjęte w celu udzielenia pomocy
emigrantom oraz dla utrzymania zwią
zku ich z krajem ojczystym,
f) o 1wszystkich sprawach przed
stawianych Komisji w związku z ni
niejszą ustawą lub z regulaminem wy
konawczym i podlegających w myśl
niniejszej ustawy decyzji Ministerstwa.
Wnioski Komisji będą przedstawia
ne Ministerstwu Pracy do decyzji.
Art. 54 Skład Komisji, przewidzia
nej w artykule, poprzednim jest nastę
pujący:
1) Generalhy Dyrektor Służby Bez
pieczeństwa Państwa lub jego delegat,
2) Dyrektor Policji 'Państwowej i
Pogranicznej,
3) delegat wydziału administracyj
nego Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych.
4) delegat wydziału statystyki de
mograficznej Ministerstwa Spraw We
wnętrznych,
5) delegat Sztabu Generalnego,
6) delegat Ministerstwa Spraw Za
granicznych,
7) delegat Ministerstwa Przemysłu
i Handlu,
8) delegat Głównej Dyrekcji Słu
żby Zdrowia,

9)
delegat Dyrekcji Głównej Opie
ki Społecznej,
10) delegat wydziału Marynarki ru
muńskiej,
11) profesor międzynarodowego pra
wa, wykładający na jednym z uniwer
sytetów i mianowany przez Ministra,
12) delegat Ministerstwa Skarbu,
13) po jednym delegacie Związku
I z b Handlowych i Przemysłowych,
Związku Izb Rolniczych i Izb Robot
niczych w Bukareszcie, przedstawiają
cym interesy pracy najemnej.
Członkami Komisji z urzędu są:
Generalny Dyrektor Pracy i Dyrektor
Wydziału Pośrednictwa Pracy i Mi
gracji.
Art. 55. Prezes Komisji wybiera
ny jest bezwzględną większością gło
sów członków, składających Komisję.
Jeżeli Minister jest obecny na obra
dach Komisji, obejmuje przewodnictwo.
Szef Wydziału Migracyjnego wypeł
nia funkcje sekretarza. Komisja zwo
ływana jest bądź z urzędu przez mi
nistra, bądź na żądanie co najmniej
trzeciej części członków.
Komisja zbiera się w miarę po
trzeby, lecz nie rzadziej niż raz na
miesiąc. Na posiedzenia Komisji mo
gą być zapraszane osoby nie należą
ce do jej składu, których obecność
uznana będzie za potrzebną.
Art. 56. Komisja wybiera z po
śród swych członków stały Komitet
złożony z 4 osób, którym powierzone
będzie załatwianie spraw bieżących,
wyznaczanych przez Komisję.
Przedstawianie Komisji spraw, ma
jących być tematem jej obrad, jest
zadaniem jednego z członków stałego
Komitetu, który w tym wypadku pełni
funkcje referenta.
Wnioski Komisji uchwalane są wię
kszością głosów.
Wnioski winny być zawsze moty
wowane.
Art. 57. Organizację i funkcjono
wanie wewnętrzne i zewnętrzne Wy
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działu Migracyjnego ustali statut orga
nizacyjny Ministerstwa Pracy.
Personel centralnego Wydziału Mi
gracyjnego będzie włączony do budże
tu państwowego i opłacany przez
państwo.
VII.

Rozporządzenia końcowe
i przejściowe.

Art. 58. Wszystkie istniejące przed
siębiorstwa, zajmujące się przewozem
emigrantów, obowiązane ?ą, nawet je
żeli funkcjonują na zasadzie wydane
go poprzednio zezwolenia, w przecią
gu 2 miesięcy od daty wejścia w ży
cie niniejszej ustawy, przedstawić akty
na których zasadzie są czynne i zło
żyć podanie o nowe upoważnienie
dla siebie oraz dla ajencyj swych,
filij i przedstawicielstw, przestrzega
jąc warunki zastrzeżone niniejszą usta
wą. Upoważnienie może być udzielo

ne lub odmówione przez Ministerstwo
Pracy;
Przy udzielaniu upoważnienia bra
ny. będzie pod uwagę rodzaj okrętów,
którymi posługuje się ajencja przewo
żąca emigrantów, warunki, w których
odbywają się transporty, załadowanie
i wylądowanie oraz inne warunki, któ
re zastrzeże Ministerstwo Pracy po
zasięgnięciu opinji Komisji Migra
cyjnej.
Art. 59. Przedsiębiorstwa lub ajen
cje, które się nie zastosują do posta
nowień poprzedniego artykułu oraz te,
które będą funkcjonowały pomimo
odrzucenia podania, ulegną karze prze
widzianej w art. 45 przy zastosowaniu
procedury przewidzianej w art. 47.
Art. 60. Przepisy wykonawcze do
niniejszej ustawy będą ogłoszone w re
gulaminie administracji publicznej.
Art. 61. Wszystkie rozporządzenia
sprzeczne z niniejszą ustawą zostają
zniesione.
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Do w i a d o m o ś c i

reemigrantów.

Urząd Emigracyjny podaje do wiadomości reemigrantów następujący wykaz majątków
parcelowanych. Rozpowszechnianie tych informacyj ma na celu ochronę ich przed możliwo
ścią wyzysku ze strony pośredników i ułatwienie kupna na możliwie dogodnych warunkach.
W razie zamiaru nabycia którejkolwiek z wymienionych parcel, należy przed rozpo
częciem starań napisać do instytucji lub osoby zajmującej się parcelacją objektu, z zapyta
niem czy ziemia nie została sprzedana w międzyczasie i czy warunki sprzedaży nie uległy
zmianie.
Nazwa majątku.

Obszar
przezna
Cena za
czony
hektar.
na par
celację

Jakość gleby.

Położenie majątku.

Parceluje
lub udziela
informacji

WOJEWODZTWO LWOWSKIE.
SUCHOW OLA

Powiat Lubaczów,
poczta Czemierniki

Około

115 ha

G r u n t a o r n e są piasczyste,
w dołach sapowate, na pagórkach
m a c a l i
lotny piasek,
podglebie nieprzepu
szczalne, ruda żelazna, a częścio
wo ił i margiel
Ł ą k i o przestrzeni około 12
morgów, częściowo sztucznie zało
żone, z kulturą, przeważnie z nieu
żytków, jednokośne, siano kwaśne.
Nieużytków jest około 25 mor
gów używanych jako pastwiska.
Gruntu lepszego jest około 10
morgów.

Majętność ta oddaloną jest od Aleksander
najbliższego miasteczka Oleszyce,
Sapieha
£ W* I ? A
1
gdzie znajduje się mnajbliższa
stacja Don 1
czerw- ^
kolejowa, urząd pocztowy, szkoła ca 1926 r.
\
polska i kościół o 5 - 6 kim. drogą
majątek
powiatową zwykłą, niebrukowaną, jest wydzierzawiony
Dyonizemu
Krakowskie-

'

WOJEWODZTWO TARNOPOLSKIE.
LUDWIKÓWKA

Około

91 ha

Zwarta,
ziemia.

równa, dobra, stepowa

Najbliższa wieś Józefówka jest Okręgowy
Urząd
odległa o około 4 kim., miasto po
wiatowe Tarnopol odległe o 20 kim., Ziemski we
naibliższa szosa Tarnopol-Mikulińce
Lwowie.
o 15 kim, kościół w Ładyczynie
odległy o około 7 kim.
Na obszarze parcelowanym nie
ma żadnych budynków.

Nazwa majątku.

ZAMOŚCIE
Powiat Przemyślany

Obszar
przezna-«
czony
hektar
na par
celację.
38 ha

—

Jakość gleby.

Położenie majątku,

— — —

— — —

Parceluje
lub i.dziela
informacji.
Franciszka
Potulicka.

WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE
KŁUBOWCE
Powiat Tłumacz,
poczta Tyśmienice
KUNASZÓW
Powiat Rohatyński

104 ha

ŁOWCZYCE
Powiat Zydaczowski,
gmina Łowczyce

Około
94 ha

260 ha

Orna ziemia i łąki, których jest
80—100
doi. za 1 około 20% obszaru. Woda znajduje
ha. Prze się na miejscu.
widziane
są spłaty
połowy
ceny ku
pna w
przeciągu
2—3 lat.

Około
180 doi.
am za 1
ha.

v
Czarnoziem nieprzepuszczalny.

Artur Kazi
mierz Poto
cki.
Dr Kornel
Krzeczunowicz. Do
przeprowa
dzenia par
celdcji upo
ważniony
jest Ziem
ski Bank
Kredytowy
we Lwowie,
ul. 3 go Maja
I. 5.

4 kim od miasteczka Bołszcwce
i około 5 kim. od stacji kolei Sło*
bodka Bolszowiecka. W Bołszowcach znajduje się kościół, szkoła
polska, poczta i telegraf. Objekt
graniczy z gruntami i zabudowa
niami wsi Herburtów, wsią odległą
około 2 kim , w połowie polską i
posiadającą polską szkołę.
Wieś Kunaszów jest ruską, po
siada cerkiew i szkołę z językiem
wykładowym ruskim.
Sprzedamy podlega również da
wny folwark, budynek mieszkalny
i jedna stajnia.
Własność
12 kim. od miasta powiatowego
Zydaczów; 2 kim. od stacji kolejo p. Karola
wej, poczty i kościoła; szkoła na Gołuchowskiego
miejscu, droga od majątku do sta
cji kolejowej Kochanina i miasta w
dobrym stanie. Obszar nadaje się
do założenia samodzielnych osad.
Ludność miejscowa ruska. Jed
nakże w pobliżu znajdują się osa
dy polskie powstałe z rozparcelo
wanych folwarków —Stawiska, Żyrawa, Kochawina i Jojkowo''

Drukarnia Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych pl. Trzech Krzyży 4-6. w Warszaw.

