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W słowach tylko chęć widzim — w działaniu potęgę. JL Midóetcieą,

Pomimo wiekowego ucisku, pomimo dwóch se
tek tvs?ęcv „haimattroierów". pomimo to^o. ?e 
Niemcv ca}v aparat administracyjny maki w ręku. 
lud nolski na Cl. Śląsku, od sześciu wieków odcięty 
od Macierzy Polskiej, dal silny wyraz swej woli i 
strząsnał iarzmo pruskie. Na wielkim komnlekcie. 
objętym od południa przez powiaty Rybnicki i 
Pszczyński,* od wschodu przez Katowicki, Bytomski. 
Tarnogorski i Lubliniecki, od zachodu wzgl. połu
dnia przez powiat Strzelecki i prawy brzeg Odry, 
zdobyliśmy 50 procent gmin i 52 procent absolutnej 
większości. Nikt Ludowi Polskiemu tego zwycię
stwa zaprzeczyć nie może! Wyspy, tworzone przez 
miasta i gminy niemieckie, nie mogą obalić wotum 
od wieków zasiedziałej na tei ziemi ludności. Lud 
polski przecież wie, że Lwów. ćwierć milionowe 
miasto pobkie o nowoczesnej kulturze, kilko wie
kowej tradycji, z słynną na cały świat Wszechnicą, 
byłby został oddany na łun hajdamaków dla tego 
tylko, że ludność okoliczna iest rusińską, nie umie
jącą czytać i pisać. Według ogólnie przyjętych po
jęć nie stanowią bowiem kamienice kilkpniętrowe. 
zbudowane na kilku morgach, o losie ludności, lecz 
trzeba brać pod uwagę cały teren zamieszkały przez 
ludność od wieków zasiedziałą. A czyż żydowskie 
Katowice, i inne nowoczesne „miasta" górnośląskie, 
które sa przytułkiem paskarzy, handlarzy żywym 
towarem, rozpustników, kulturników pruskich, ma- 
ią mieć większe przywileje, niż kulturalny, tysiąc
letni Lwów? Niech się zjawi ktoś w święcie, który 
byłby zdolen wyrwać to. co przechowujemy lako 
perłę sześciu wieków! Tak, jak 14-ietni chłopcy 
miasta Lwowa poszli bronić swej stolicy, tak Lud 
górnośląski. Osiadły tü ód tysiąca lat. brohiS" będzie 
swych praw.

W Palmowa Niedzielę lud polski na Górnym 
Śląsku odniósł walne zwycięstwo. Mimo terom nie
mieckiego, mimo nadużywania aparatu administra
cyjnego. będącego w rękach N'errrcow. mimo zale
wu niemieckich emigrantów, którzy w liczbie blizko 
200 0,00 przvbvli na Śląsk i glosy swe za Niemcami 
oddali, mimo fałszerstw i kłamstw Niemców, którzy 
przed niczem się nie cofali, mimo setek milionów 
marek niemieckich, rzuconych na kupowanie głosów, 
mieszkańcy powiatów wschodnich G. Śląska, a orze- 
dewszvstkiern obwodu przemysłowego i powiatów 
położonych na południe, na zachód i na północ od 
niego oświadczyli się za Polska i większość gmin 
w tych powiatach zrzuciła iarzmo prusk;el niewoli 
i wypowiedziała się za połączeniem na wieki z Ma
cierzą — Polska.

Cześć Wptu. kochani Podaev. za Waszą wy
trwałość. za Wasze męstwo i za Wasza ofiarność. 
Z podziwem świat cały natrzał na Waszą walke bo
haterska. a Oiczvzna Polska iak długa i szeroka 
składa Wam serdeczne podzięki i nrzvimie Was la
ko prawdziwa Matka w otwarte swe ramiona.

Lecz walka, która iuż tvle lat staczamy o nasza 
wolność i o nasze wyzwolenie nie dobiegła leszcze 
końca.. Teraz wstępujemy w faze walk dyploma
tycznych i przetargów międzynarodowych o przy
szłość Górnego Śląska. Konferencja ambasadorów 
w Paryżu niebawem zajmie sie ustaleniem naszych 
granic na zachodzie. Zadaniem głóWnem naszem 
teraz, musi być i nadal aż do chwili w utknięcia na
szych granic zachodnich święta zgoda i braterska 
jedność i natężenie wszystkich sił. abv taknakhle’ 
posunąć nasze granice na zachód. Dlatego tak iak 
dotychczas staliśmy wszyscy bez względu na róż
nicę przekonań oolitveznveh i społecznych w je
dnym zwartym szeregu wobec wspólnego wroga i 
w następnym czasie jeszcze unikać musimy wszel
kich wewnętrznych zatargów Dartvino-noÜtvcznvcb 
i jędnol ty front przeciwstawić wrogowi aż do chwiV 
uzyskania najkorzystniejszego wykreślenia nam gra
nic. a przez to uwieńczenia naszych ciężkich walk 
o wyzwolenie ostatecznym tryumfem:

Dalej więc znowu do szeregów* XV zgodzie I 
jedności walczyć będziemy o korzystne wytyczenie 
ram granic, a święta zgoda ułatwimy naszej dyplo
macji ukoronowanie dzieła ludu polskiego.

. Dzięki i cześć wszystkim pracownikom, którzy 
poświęcali czas i siły, a często życie i krew o wy

zwolenie Górnego Śląska z okowo w prusko-nie- 
mieckich.

Cześć i niewygasła pamięć wszystkim tvm, któ
rzy położyli życie w ofierze za wyzwolenie Górnego 
Śląska.

Niech żyje wyzwolony Górny Śląsk na wieki 
złączony z wolną Rzecząpospolitą Polską.

Bytom, dnia. 21. marca 1921.

Wojciech Korfanty 
Poseł i Komisarz Plebiscytowy.

Jakoś im spieszno!
Emigrantom ten „sieg" niemiecki, o którym ga

zety niemieckie trąbiły, jakoś polazł w kości. Na 
łeb. na szyję opuszczają O. Śląsk. Nie czekają na- 
wet na swoje „ekstracugi", tylko biorą pierwszy lep
szy pociąg, na którym widnieje tabliczka „Breslau" 
albo „Berlin", wszystko iedno, czv to prze" Kluez- 
borek, czy też przez Kędzierzyn. Niech sobie odja
dą ze swoim „siegem". Krzyżyk na drogę! Oby 

I tak szczęśliwie odjechali, tak przyjechali.
Ciekawe sa dyskusje, jakie w podągu prowa

dzą. „Ich habe meine Schuldigkeit getan, mag das 
■ Plebiscite mit die Bickels attsruecketi und ich ver- 

schwinde. Donnerwetter, hat man uns yorgt- 
ouatscht, dass der deutsche Sieg mit mindestens 90 

! Prozent gesichert ist. und jetzt hast du den Salat. 
Da kömtbt äö" did! PolläK hhd duatsćht %ćb ^oTniscb 
an, denn er ist Wahlvorstand". „Die verfluchten 
Polloken haben die scboensten Wagons gehabt, alle 
mit der Aufschrift P. K. P. aber die Wagons haben 
sie uns gestohlen“ Na to odzvwa się emigrant pol
ski: „Wy nieronv macie w wagonach ^kria i desek, 
a nasze są wszystkie ze szkła". — Cisza.

I to się nazywa „Siegesstimmung".

Wyniki glosowania 
plebiscytowego.

Do tej chwili, w której słowa niniejsze piszemy, 
nie ma jeszcze wiadomości o wynikach glosowania ple
biscytowego z wszystkich gmin górnośląskiego terenu 
plebiscytowego. Ale na podstawie tego,. co dotąd 
stwierdzić zdołano, jest pewnikiem, że wielka większość 
gmin na terenie plebiscytowym oświadczyła się za 
Polską. Mniejszość ich znajduje się po stionie nie
mieckiej.

A ponieważ podług Traktatu wersalskiego głoso
wanie odbywać i stwierdzić należy gminami, każda 
gnrną stanowić ma o sobie i przedstawia odrębną dla 
siebie jednostkę, więc stąd log'czny wniosek, że na pod
stawie większości tych gmin, które oświadczyły się za 
Polską, G. Śląsk przez Radę Ambasadorów powinien 
być Polsce przyznany. Tylko tak, a nie inaczej rozu
mieć i interpretować należy, można, i wolno odnośny 
artykuł Traktatu wersalskiego. Zwycięztwo polskie 
jest tutaj niezaprzeczone.

Nie dopisały wprawdzie wielkie miasta, jak Ka
towice, Bytom, Gliwice, Opole itp. Alę źe wielkie 
miasta te oświadczą się za Niemcami, pod tym 
względem nie było żadnych wątpliwości dla wszyst
kich, którzy sytuację znali i trzeźwo na nią się zapa- 
tiywali.

W wielkich miastach górnośląskich mieściły się 
zawsze centrale hakatyzmu, do nich nasyłano wielkie 
zastępy urzędników prusko-hakatystycznych, o któ
rych leszcze na kilka lat przed wojną światową głosił 
w Parlamente niemieckim ówczesny kanclerz książę 
Bülov, że mają oni obowiązek podnoszenia i krzewie
nia ducha pruskiego. Wielkie miasta były zawsze sie
dzibą forsowanej na każdym kroku germanizacji. Cały 
eksterminacyjny prześladowczy system pruski był 
w tym kierunku przykrojony. Germanizacja wyciska
ła swe zgubne i szkodliwe piętno, bo niewola każdego 
narodu, jeżeli trwa dłuższy czas, zawsze piętno swe 
wyciska. U nas na G. Śląsku niewola ta trwała przez 
siedm wieków. Pod naciskiem wrogiego systemu niem
czyli się mieszczanie, niemczyły się inne warstwy 
społeczne, udzielić musiało się to także i ludowi, za- 
mieszkającemu miasta.

Na wielkie miasta my Polacy nie Uczyliśmy. LI- 
czyiiścmy na gminy w powiatach i pod tym wzgl#em 
obliczenia, przypuszczenia i przywidywania polskie nie 
zawiodły. Przeważająca większość tych gmin oświad
czyła się za Polską.

Wyniki głosowania w licznych powiatach są wprost 
imponujące i przemawiające z taką wyrazistością za 
Polską, iż u ludzi bezstronnych nie może być dwóch 
zdań, że powiaty te są na wskroś polskie i nie ma mo
wy o tern, aby chciały pozostać pod jarzmem niewoli 
prusko-niemieckiej. Taki powiat pszczyński razem, z 
miastem Pszczyną dał nam 85 proc. większości, dla 
Niemców pozostało tylko 15 proc. Ten sam stosunek 
mamy także w powiecie rybnickim z miastm Rybni
kiem. Niemcy takim rezultatem poszczycić się nie 
mogą w żadnym powiecie, a nawet w ’ tak hakaty- 
zmem przesiąkniętych miastach, iak Katowice, Gliwice, 
Opole Inne powiaty, iak wiejski powiat bytomski, da! 
nam 65 proc. większości polskiej, jak tarn ogół śki rów
nież 65 proc. większości polskiej, nawet oleski do po
łowy ma głosy polskie, do połowy niemieckie, w 
wiejskim powiecie opolskim jest wielka większość pol
ska, w strzeleckim już z miastem Strzelcami stanow
cza i zdecydowana .większość polska.

Trzeba przy tern pamiętać, że dopuszczono do gło
sowania emigrantów, co było niesprawiedliwością i 
krzywdą dla polskości. Emigranci ci głosowali prze
ważnie w wielkich miastach. Bez ich pomocy stosu
nek dla Niemców byłby jeszcze znacznie gorszy. Prze
ciwko dopuszczeniu emigrantów do głosowania pod
nosiły się niezliczone protesty w prasie, na wiecach • 
zgromadzeniach polskich. Jeden zbiorowy głos pn> 
testu w obozie polskim zrywał się przeciwko tej krzy- 
czącei niesprawiedliwości. Przez radę Ambasadorów 
nie został on uwzględniony. Raczej rzecz miała się 
przeciwnie, bo mimo wszystkich protestów, wyrywa
jących się z samej głębi serc i dusz ludu polskiego Niem
com zrobiono daleko idące ustępstwo.

A terror, gwałty niemieckie, podrabianie i fałszo
wanie gazet polskich, rozdawanie fałszywych po więk
szej części pieniędzy — wszystko to było środkami 
niedozwolonemu karygodnemi i w najwyższym stop
niu niemoralnemu

Faktem jest, źe Niemcy rozdawali odzież, obuwie 
i t. p„ a na kilka dni przed plebiscytem dawali z w łasz* 
cza kobietom, po 100 i więcej marek, kupując w tet 
sposób głosy i donosząc im jednocześnie, że gdy więk
szość G. Śląska opowie się po stronie Niemiec, naten
czas wypłacone im zostaną dalsze kwoty. Jest to prze
kupstwo najgorszego rodzaju przekupstwo, na lep któ
rego poszli niestety niejedni z naszych.

Rozporządzeniem Międzysoiuszrrczej Komisji Ple
biscytowej i Rządzącej nie wolno było uprawiać w o- 
statnich dniach przed plebiscytem żadnej propagandy. 
Polacy stosowali się do tego zarządzenia. Niemcy nato
miast agitowali za pomocą plakatów, odezw, i t. p. Nie 
dość na takiej propagandzie, bo nawet latawce unosiły 
się nad górnośląskim terenem plebiscytowym, a zrzuca
no z nich odezwy, agitujące za Niemcami, a szkalujące 
Polskę w ordynarny i haniebny sposób.

Podnosząc to wszystko, żadną miarą przeoczać nie 
chcemy przykrego tego faktu, że wyniki głosowa ma nie 
wszędzie nas zadawalają. Nie zadawalają nas przede- 
wszystkie mtam, gdzie się mieszczą, znajdują i gdzie 
zwłaszcza głosowali komuniści niemieccy, którzy glo
sę swe oddali za Niemcami, Bolszewizm w Rosji so
wieckiej dostaje maczugą w łeb, natomiast w Niem
czech rozszerza się komunizm niemiecki, o czc.. świad
czą wymownie ostatnie wybory sejmowe "w Niemczech. 
Oczywiście komunizmowi niemieckiemu zależy, aby 
przeszczepić się także na O. Śląsk i prowadzić i tu zdro
żną swą robotę. Robotnik w Polsce, zdrowy w swej 
istocie, patriotyczny, odwraca się od komunizmu, w Ro
sji bolszewizm zamiera, więc pozostają jedynie Niemcy 
jako najpodatniejszy dla komunizmu grunt. Ztąd ko
muniści niemieccy na G. Śląsku, mając wybierać pomię
dzy wolną od komunistycznych idei Polską a Niemcami, 
nasiąkającemu coraz więcej ideami temi, oświadczyli 
się — rzecz prosta — za Niemcami. Szerzenie 
się komin izmu na pewno nie leży w intere
sie zdrowia politycznego i moralnego Europy. Z tego 
miarodawcze czynniki Koalicyjne na pewno sobie 
sprawę też zdają.

Robotnik nasz polski, na ogół biorąc ożywiony du
chem patriotycznym i obywatelskim, przetrwał męczar
nie i katusze prześladowczego systemu pruskiego, był 
i jest i dziś jeszcze do ofiar i, poświęceń gotów. Ale 
że niejeden się ugiął, złamał, i pokusom oprzeć się



phwüsci. Nieci tacy jednak pamiętają, że' ^dtadzifi 
sprawę narodową i ciężko tego pożałują.

Mimo wszystko ictinak większość gmin oświadczy
ła się za Polską. Na podstawie tego dzielnica górno
śląska jedynie Polsce powinna być przyznana. W 
Traktacie wersalskim wchodzą jeszcze w grę względy 
gospodarcze, strategiczne i inne.

O tern pomówimy osobno w jednym z następnych 
numerów „Polaka'*.

Rada Narodów.
Jak wi-idomo, Fryderyk II ..Wielki”, król 

pruski, urządził swego czasu mennicę, w której 
fałszował p >Dkie monety, wywożone po em z Prus 
masowo do Polski. W ten sposób ieden z naj 
większych zbrodniarzy na tro je Hohenzollernów, 
chciał zniszczyć Polskę gospodarczo.

Socjal-demokratyczny kanclerz Rzeszy Bauer 
na spółkę z social - demokratycznym Fzyberem 
Hoersingem, byłym osławionym komisarzem 
rządowym na G. Śleskti, oraz na spółkę z Ban 
kiem Rzeszy, Bankiem Drezdeńskim. Bankiem 
Nienreckim i Śląskim Związkiem Banków — na
śladował przykład Fryderyka II i to z dobrym 
skutkiem.

Ci nimnieccy soe ał -demokratyczni draby na u 
rzędowych stanowiskach organizowali ręka w rę
kę z wielkim kapitałem niemieckim bandy ezmu- 
glerskie z polskich żydów, którzy mieli zadanie 
wykupywania w Polsce monet brzęczących i &zmu- 
glowania ich przez granicę do Niemiec. Socjal
demokratyczni. kapitalistyczni i żydowscy szybę- 
rzy uczynid to z wielką starannością, powodując 
przez to spadek kursu marki eolskiej,

W fen kam snosób rząd niemiecki przy pomocy 
wspomnianych banków i żydowskich szmuglerów 
kazał wykupywać w wielkich ilościach pienieime 
noty polskie i wywozić je z Polski do Niemiec.

To też ilekroć marka polska podnosiła się w 
górę, tylekroó owi szyberzy na urzędowych sta 
nowiskach rzneali na rynek pieniężny znaczne 
ilości not polskich dla obniżenia kursu marki pol- 
akiej.

Tylko to jest przyczyną niskiego kursu marki 
polskiej. To jednak nie będzie już długo trwało. 
"Po plebiscycie oszustwa niemieckie polskiend 
notami pieniężnemi nie będą jnż miały żadnego 
znaczenia i marka polska osiągnie swą naturalną 
wartość. %ę to. co wyżej piszemy nie Jest tylko 
pustem twierdzeniem, tego dowodzą oryginalne do 
kum en ty. jakie dostały się w posiadani^ Polskie 
go Komisariapi Plebiscytowego. Dokumenty te 
jasno udowadniają, przytoczone przez nas fakty.

Rząd polski postanowił oszacować szkody, wy
rządzone Polsce przez wspomnianych bandytów 
niemieckich na urzędowych stanowiskach i zażą
dać od Niemiec odszkodowania.

Poniżej ogłaszamy szereg oświadczeń, które 
wykazują niemiecką politykę rabunkową w sto- 
sunku do Polski.

Dnia 10 grudnia 1019wysłał pan Hoersing 
do dyrektora Banku Rzeszy następujący list:

Pan Dyrektor Banku Rzeszy 
Tajny Nadradca skarbowy Kaufmann

Berlin.
Stosownie do umowy z Waszą Ekscelencją i 

innymi panami z Dyrekcji odbyłem wczoraj z

ELIZA U K % ES % K U W A.

GLORIA Vims.
(B. 18GS.)

46') (Ciąg dalszy.)
,,Zwyciężonemu za pomnik grobowy 
Zostaną suche drewna szubienicy,
Za całą sławę krótki płacz kobiecy,
I długie nocne rodaków rozmowy”...

U szyi jej, na czarnym staniku połyskiwała 
famka stalowa, obejmująca portr t Ko‘ciuszki.

Szyć nie nrzestaiąc. wiersza na pamięć umia
nego słuchałyśmy t k jak gdyby'my po raz pier 
wszy w życiu go słyszały: z przyśpies>0nem hi 
ciem serc. z wilgocią na rzęsach. Hrabina west 
ehneła głośno: może o swoich dwóch synkach
malutMch pomyślała. Ok tu ni a szepnęła:

— Mój Stasik maleńki...
Wtem — n bocznego stolika zagrzmiało, runę

ło. jakby się trąba nad gruzami zburzonego Jeru
zalem rozległa

To Czerafsia nos utarła. A po*em, przez chwi
lę jeszcze, wielką chustą, łzy. po twarzy ciekące. 
ociera a.

Aby zasiadaniem do stołu przerwy długiej w 
robo de nie sprowadzać, śniadanie do różowego 
pokoiku przyn eść kazałem. Na f óźny obiad, to 
jtiż do sad jada nej oójdzietny ale teraz byle jak 
byle co, byle czasu tracić jakna im niej! Co za
szkoda, mój Po e * że >zl. wiek gdy ma coś lep
sze ‘o i milszego do r^ho v haz md z en ił obejść się 
nie racie! Niech ram w sali jadalnej panowie dziś 
sami jedzą, a my tutaj, pręciufko. Panom dziś 
tutaj przychodzić nie wolno, ho sw; mi żart mi. 
wieczn m swojem sprzeciwianiem się - tylkofoy 
przeszkadzali.

SPsk. W posiedzeniu wzięli udział dyrektorzy 
Banku Drezdeńskiego i Dar msladsb i ego z Kato 
wic. oraz p. dyrektor Banku Rzeszy % Wroete 
wia, gdyż n^sz dyrektor Hirsekorn z Katowic 
zajęcy służbowo nie mógł przybyć.

Przedstawiłem Panom treść konferencji od
bytej w Banku Rzeszy i rozwinąłem plan. we
dle którego Bank Rzeszy ma nająć dwóch, a 
każdy z banków prywatnych po jednym kupni 
którzy mają przewozić monetę brzęcącą przez 
grardcę. Wskazałem na to. że banki prywatne 
po winne to robić w interesie przemysłu, dla 
którego Bank R eszy nie może dostarczyć złota 
i srebra z własnych zapasów. Pian mój zgo
dnie przyjęto, gdyż wszyscy panowie stwier
dzili. że stan obecny jest nie do wy trzymania 
nadal.....

Pod o. Hoersing.
20. grudnia uh. r. wysłał pan Hoersing nas ę 

nujący Rst do Filii „Banku dla Handlu i Przemy- 
; słu w Wrocławiu”;

Kanclerz Rzeszy upoważnił mnie do udzielenia 
filjom Banku dla Handlu i Przemysłu pozwoleń"a 
na handel złotymi monetami państwowymi. W 
myśl tego upoważnienia pozwaPm rirrejszem na 
prowadzenie handlu monetami nańsUcowemi:

1) Bankowi dla Handlu i Przemysłu, fil ja w 
i Wrocławiu,

2) Bankowi dla Handlu i Przemysłu, El ja w 
I Katowicach.

Oprócz tego na podstawie udzielonego mi u 
poważnienia Banku Rzeszy udzielam wspemnia- 
nym filiom pozwolenia na żakup rosyjskich 

; monet złotych i srebrnych.
Takie same listy i pod tą samą datą wysłano 

do:
1) Banku Drezdeńskiego, Ella w Wrocławiu,

2) Związku Banków Śląskich. flTji Banku Nie 
mieckDgo w Wre "ławki.

W dniu zaś 22. grudni a posłano do wyższej 
dvrekcü r-łowej na ręce ta in ego nodyadey rządu 
nana Hehers^heerm w Wr^ławin list następujący: 
Komisarz Państwa i Rządu 

dla Śląska
i zachodniego Poznańskiego.

Wrocław, d. 22. grudnia 1919. 
Te1 Ring 8900 U 677$ 
Kaiser Wiihelmstr. 24.

Do
Wyższej Dyrekcji Cłowej na ręce
Pana Heberscheera, tajnego nadradcy rtądu

W r o c ł a w.
Kanclerz Rzeszy upoważnił mnie do udziele

nia pozwolenia na handel monetami złotem! dla 
Banku Drezdeńskiego. Darmstadskiego i Niemiec 
kiego Banku na Śląsku. Zarazem upoważnił mnie 
Bank Rzeszy do przyznania tym samym bankom 
pozwolenia na zakup i sprzedaż rosyjskich 
monet złotych i srebrnych.

W myśl porozumienia z bankami otrzymuje 
każdy bank jednego kupca głównego, a ten pię
ciu pomocników. Dli Banku Rzeszy i Banku 
Darmstadskiego wyznaczono kupca Śaula War 
manna z Katowic, który otrzymał z głównej ko
mendy podpisane prżęmnie upełnomocnienie do za
kupu. Pięciu pomocników, których nazwiska nie 
są mi znane, otrzymało również wykaz, podpisa- 
ny nrzez komendę główną i mule.

Proszę Warmanńa i jego pomocników o usu- 
nięcie wszystkich przeszkód, aby dostate
czna ilość złota dostała się do 
nas przez granicę Polski, gdyż

bec tego upraszam o pouczenie 
podwładnych Panu urzędników, 
by W e X m a n n o w i nie robili żadnych 
trudności.

Mężowie zaufania innych banków nie są mi 
jeszcze znani. Gdv się to stanie, otnrvma Pan 
również wykazy, które im należy dostarczyć.

B o e r s i ng.
(Ten sam list i pod ta samą datą wysłano do 

prezydenta policji Schwendego w Katowicach).

Nowi doradcy pocztowi.
Polskimi technicznymi doradcami pocztowymi 

zostali zamianowani nrzez Komisję Międzysojuszni
cza nastęmjiacy tuteisi czynni urzędnicy pocztowi:
1. dla Naddvrekrjj j Urzędu noczt. w Onolu p. To- 
masz Frocha z Bytomia wyższymi doradca tcchni- 
czmm

I dla powiatów tećtemctni doradcy pocztowi a mianowicie:
2. Powiat oleski p. Izydor Swoboda z Łabęd (Laban d);

1 3 pow. kluczborski p. Edward Gruszczyk z Olesna 
I (Rosenberg); 4, pow. prudnicki p. Ludwik Cyran z Ra*
| ciborza; 5. pow. gliwicki p. Kołodziejczyk z Tarnów 
| Gór.; 6. pow. glubczycki p. Filip Morcinek z Raciborza; 
i 7. pow. strzelecki p. Tomasz Krawczyk z Bytomia.
; 8 Miasto Królewska Huta z okolica p. Ignacy Czy«

żak z Zabrza; 9. pow. iuhPmcSd p. J. Goiła z Bytomia; 
TO. pow. katowicki p. Wiktor Izydorczyk z Gliwic;
11. pow. zabrsM p. Ryszard Węgierek z Woźnik;
12. pow. bytomski p. -Fedorowicz z Mysłowic; 13. pow. 
raciborski p. Józef Nowak z Katowic; 14. pow. pszczyń
ski p. Karol Ankd z Zabrza; 13. pow. Tarn. Góry oan 
Florian Kleinert z Bytonra: 16. pow. kozielski p. Syl
wester Oleś; 17. pow rybnicki p. Paweł Wilk z Kato
wic.

Pocztowi doradcy techniczni stale urzędują w u* 
rzędzie pocztowym i telegraficznym znaduiacym się 
w siedzibie danego powiatu. Do nich należy zwracać 
się z wszelkimi zażaleniami w sprawach pocztowych 
i telegraficznych.

Polski Komisariat Plebiscytowy.

Nowy banie polski.
Od dawna już odozuwaoo w kołach postępu 

wych brik poważnej Instytucji finansowej. Miano- 
wicie spółki robotnicze spożywcze i kooperatywy, 
tudżieź spółki pracowników różnych kategorji* 
tak się rozrosły, że kóniecznem się stało stworze- 
nie specjalnej instytucji, która by interesy tych 
drobnych spółek przedewsaystkiem popierała. Już 
w połowie roku 1920-go przeto zaczęli się przy* 
wódzcy spółek. Zjednoczenia i Banku BoboBid ów 
z Bochum krzątać około stworzenia takiej p'aców- 
ki. Starania ich przy pomocy takich ludzi jak 
wiceminister Wachowiak. Wojewoda Bre'ski. ore- 
zes Zjednoczen-a Mańkowski, starosta Dytkiewicz 
i dvrektor Kierczyński. zostały uwieńczone skut
kiem pomyślnym, tak. że dziś stoi już potężna in
stytucja pod nazwą Bank Zjednoczenia jako tow. 
akcyne z SOmMjonowym kapitałem, gotowa do 
pracy. Do Rady Nadzorczej Banku Zjednoczenia 
należą wybitni działacze i ludzie, dzielnością fa* 
nitową daią rękojmię za powodzenie. Prezesem 
Rady Nadzorczej jest wiceminister dr. Wachowiak, 
% icenrezescm nrezes zw. Fr. Mańkowski, ą 
sekretarzem wicenetron Spółek zarobkowych i go- 
spodarczych dr Włodzimier? Bevdlitz. Przvtem 
należą do Rady Nadzorczej po=eł dyrektor Banku

Przyszli jednak. Trzech domowych było i ! 
czwarty gość. W przerwie śniadaniowej przyszli, 
gdy Oktunia. bezkresny tren amazonki swojej pod
niósłszy, do salonu przyległego wybiegła, przy 
fortepianie usiadła i silnym gonranem na cały dom 
zaśpiewała: „Rachelo, kiedy Pan, w dobroci nie 
pojęty”...

Gwar powstał, panowie weszli i śpiewaczkę 
otoczyli, prosząc, aby jeszcze co zaśmewata WPe 
nastardły ,,Le= adieux” Szu herm i ,,B> waj dziew
czę zdrowe O czyzna mię woła”.

A e 'as uciekał
— Oktuniu. dość śpiewania! szyć trzeba!
Zerwała się od fortepjami. w trenie amazonki 

zanptawszy się o mało nie imadła lecz zwinna 
jak sc ma, z więzów się wywinę'a i krzesła swe 
go dopadłszy już szyje, szyje. A my panów nie 
tylko z różowego pokoju, ale wog Me z pobli ża 
swego wydalić usiłujemy Niech sobie na drugi 
koniec domu idą, niech nam co prędzej z oczu 
schodzą, niech mim nie przeszkadzają.

Oktunia ani na mgnienie oka szyć nie prze 
staje, póhwro głosem, na nutę „Rachelo, kiedy 
Pan” śpiewa:

— Niech dają nam śwPęę—ty ™* poooo—kój!
Nie chcą yrnzu odchodzić, opierają się, pro 

szą. aż na koniec ogłuszeni zakrzyczani. oddala
ją się. a w różowym pokoju , znowu milczenie 
sz<*ci° rece to podnoszą się. to opadają, czasem 
Stalowi iskra na *1 m;ku lub w splotach włosów 
błyśnie ca ern nożyce zazgrzytają .

Bo Wincusia i Ozerrrsia bez przestanku kroją 
i kro ą: nierwsza raźme ? szybko, druga - ró
tową -ci ne wciąż długą, czarną kresą przerzy 
nająć rozważnie uroczyście.

Wtem turkot kół na dziedzińcu Ktoś przyje
chał. Tosia zarumieniła się, Ince igła % palców 
wypadła.

- Może wesoły Oleś! — żartujemy z pierw
szej.

— Może p. Gustaw! — drażnimy się z drugą.
Ale że nic wcale, oprócz niewyraźnych w od- 

dali głosów i kroków dosłyszeć niepodobna, więo 
Inka podnosi na nas oczy i z najsłodszą swoją 
minką ^ronomiie.

~ Póide. dowiem się kto przyjechał.
— Owszem pros'mv. — Wybiegła i rychło, % 

greckim noskiem na kwintę spuszczonym, po- 
wraca.

— Pan Biirakiewicz przyjechał — mówi.
— No. kiedy pan Burakiewicz. to nic wcale 

nas ta wizvta nip obchodzi. Z wierna go tvP'o 
znamy i to — rzadkiego. Sneind. ładny majątek 
w nobiiżu ma. ale panują jakieś tam Przeciwko 
niemu uprzedzenia. Ważne to. że. niezbyt dawno 
w stronv te przybyły, krewnych ani d^wmch 
zna:ornych tu n;ema Obey i - Bóg wie kto. Ale 
ważniejsze leszcze, że towarzyska strona jego me* 
zm i ornie wie1© podobno chce bvć I raz do koście. 
*a r*rzvjecbał tak obficie iakiemiś okropnemi per
fumami oHanv. że pewna sąsiadka pasza, osoba 
słabowita i wielce trefna. zemdlała i z ławki 'koś
cielnej spadła, a modlący się gdzieś w pobliżu 
marszałek Boniecki tak sie rożki chał. że aż mu 
nos ni»co smichł NannVo-m F!~go stjh'te podobno 
nazywał Ronapart. na ietril^w5© końcowego e w 
tern na^w^sku na żaden sposób zgodzić się nie 
chcąc i czesto-p^sto do mowy swej diabła mieszał, 
iako fo- pal ro djiHi! Niech go dkabli porwą! 
djj'bl' wiedza, ćo to znaczy etc. I ..szelme” mkże 
mieszał IS>oS słeszał go mówi c^o: ..dmUi wie
dza. co ten szelma Bonanart dla nas zapazrehą 
swo^ą chowa” a raz zamiany, ink mu sie jakaś 
rnnna -md oba, odpowiedział: „śliczna szelma, jak 
sto cljabłów”!

(Ciąg dalszy nastąpi,^



M. Grajek, z Kito wir i inni.
Do dyrekcji wchodzą: pp t dr. T. Kubicki, i

J. Kierczvrski. M--mv nadzieję, że kola robotni 
cze a głównie wychodź two westfalsko nadrensk'e 
którego ka ntaty w znacznej mierze t>rzy< z, nih 
6if do powstania nowej placówki, powitają Bank 
Zjednoczenia z -zadowoleniem. - ,

Przegląd polityczny,
Rada Najwyższa poweźmie ostateczna decyzję 

w sprawie Q. Śląską 28. marca?
„Neue Zuerk-her Zeitung” donosi z Paryża, 

że -tu-7 dnia 2^ marca Rada Najwyższa poweźmie 
ostateczną decyzję w sprawie przynależności Gór- 
nego Śląska. Podstawą tej decyzji bodzie raport 
komisji ijanckiej w Opolu, złożony po dokona
niu plebiscytu.

Zdaje się atoli, że hakaty soi popełnili tyle nad 
użyć podczas plebiscytu, iż samo rozpatrzenie ich 
potrwa zapewne dłużej.

Najważniejsze dla Polski i Gdańska posiedzenie 
Rady Ligi Narodów.

Dyskusja Rady Ligi Narodów przeniosła się, 
|ak wiadomo wskutek stanowiska Szwajearji na 
grant polski. Posiedzenie następne Rady Ligi Na
rodów, które się odbędzie w Paryżu, będzie ogn:o- 
wt| próbą stosunku Ligi Narodów do Polski. gdvż 
na niem cały szereg najdonioślejszych spraw ży
wo obchodzących Polskę doczeka się rozstrzygnię
cia jak np, sprawa m^bdałn wojękow^go w Gdań
sku, konstytucji, rozdział własności państwowej, 
sprawa Rady portowej, opcja wi'/yumcy, ain i 
kościół, opublikowanie dokumentów w sprawie 
Gdańska, kwest.i a litewska i t. d. W każdym ra 
z te notuje się ogólnie jako moment korzvsbw dla 
Polski, że chwila jest nieźle dobrana, atmosfera 
paryska niewroga, a współpraca konkretna fran- 
eusko polska ma okazję wejść w stadjuia kon- 
kretne.

W Paryżu stanęli już polscy delegaci i rzeczo
znawcy:

•. Askenazy, Wielowlejski, Porłowski, Areiszew- 
aki, Buzek adm. ^wierkowski, Lewenhertz, Skar
bek.

Mianowicie w sprawie mandatu wojskowego 
zapowiadają się ciężkie zapasy z delegatami Wml- 
kiej Brytanji.

Uchwalenie drugiej szkoły polskiej w Gdańsku.
Rada miejska Wolnego Miasta Gdańska uchwa

liła pa posiedzeniu w dniu 15. marca br. utwo
rzenie drugiej polskiej szkoły w Gdańsku,

Protest yniemleckiei
Rząd niemiecki wysłał ostatniemi dniami do 

Opola i do rządów różnych nowe noty protestu
jące przeciwko rzekomemu teroryznwanin Niem
ców na pograniczu górnośląskiem przez ludność 
polską.

Również przygotowuje on nowy protest prze, 
clwko dalszemu obsadzaniu kresów zachodnich 
przez wojska i władze koalicyjne.

Wrażenie pekoją polsko-rosyisklego w Niemczech 
i a Koalicji.

Dnia 18-go marca b r w komisji głównej (łjaupt- 
ausschuss) parlamentu niemieckiego interpelował poseł 
Westarp (nie. nar. part. lud.) ministra spraw zagraniczu. 
SImonsa w sprawie zawarcia pokoju z Rosją. Tnter- 
peiant wyraził żal z powodu dojścia tego pokoju w 
przededniu plebiscytu. Fakt ten zdaniem posła osła
bi stanowisko Niemców w czasie plebiscytu i przekreś- 
la całą dotychczasową kampanię prasy celem rozsze- 
rzenia opinii o groźbie wojennej w Polsce. Obowiąz
kiem rządu niemieckiego było nie dopuścić do zawarcia 
tego pokoju. Ministe Simons oświadczył, że rząd nie
miecki czynił wszystko co było w jego mocy dla nie
dopuszczenia do pokoju! W ostatnich czasach jednak 
położenie bolszewików w Rosji zmusiło ich do zgodze
nia się na wszystkie żądama polskie! podpisania pokoju 
W czasie dyskusji poseł Stresemann (niem. part. lud.) 
ostro atakował rząd za jego politykę w ostatnich cza
sach. Dalszą dyskusję odroczono do soboty.

W paryskich kołach koalicyjnych powitano z ra
dością fakt podpisania pokoju, jako koniec niepokojów 
na wschodzie Europy. „Temps“ pisze w wstępnym ar
tykule. że odtąd Polska stanie się ostoją porządku w 
Europie i razem z Francją obejmie teraz straż nad 
Niemcami.

Zamieszki na wschodzie.
Nowa republika sowiecka w Tyfisie postano 

wiła wvehe Rosji obszar B Rum zaezom hotsze 
wicy zażądili stanowczo od Turków, aby ci opuś
cili miasto w przeciągu 24 godzin.

o

Ustąpienie pryw. sekretarza Llovda George's.
P. Filip Carr. prywatny sekretarz LI wda Ge

orge a znany z meżyez iwośei do Polaków a wiej 
kich sympatii dla żydAw, ustąpił podobno z tej 
przyczyny, że nie solidaryzuje się z ostatnia po
lityką, Lloyda George a skierowaną przeciw Niem
com,

nie.
Komuniści w Hiszpanii.

Komuniści wsi Fu en te de cantos zawjadn li na 
własność ug rami różnych obszarników, % tczem 
nozp ezęii natychmiast uprawę ki». W 3 dni po
tem żandarmeria tiwDzUa 33 oeeby.

Kronika, -
Księża niemieccy przeciwko komisarzowi 

apostolskiemu na G. Śląsku.
Jak się dowiadujemy w swojem orędziu komisarz 

apostolski potępi! działalność księży niemieckich. Czte
rech księży niemieckich zostało zawieszonych w czyn
nościach kapłańskich. Dowiadujemy się również, że 
komisarz apostolski ma rzucić klątwę na następujących 

i księży: 1. księdza Mayra z Gliwic, który urządził j
; szwalnię i szyje tam ubranka dla dzieci polskich niby 
t do Kumunji świętej i rozdaje je po wsiach za przyrze- 
| czenie, że rodzice dziecka będą głosowali za Niemca

mi. 2. Ksiądz Reith i ksiądz Tylla dostali od hajmattro- 
jerów po 8 tysięcy marek, ażeby za te pieniądze na- 
kupowali różnych obrazków religijnych i rozdawali 
pomiędzy ludzi, agitując przy tein za Niemcami. 4. 
Ksiądz Czaja otrzymał od hajmattrojerów 6 tysięcy 
marek, aby rozdawał biednym za przyrzeczenie, że bę
dą głosować za Niemcami.

Katowice. (Odjeżdżaj a). Emigran
tom, przybyłym na glosowanie, śpieszy się jakoś 
do d^rau tak, że niejedni nawet krewnych nie po
od w-edzali. Dosyć też nawymyślali tymczasem na 
swoje strony ojczyste. I te ptaki, kalające włas
ne gniazdo, miały prawo, aby wraz • g nami tu 
rcztrżygać o tern. gdzie je umieścić? Kalając 
je - usiłowały umieścić je też odpowiednio tj. 
obrali Niemcy jako ową gnojówkę, czy śmietnik, 

j; Wracają tedy czemnr-dzej, zadowoleni przekona
li niem. że Górny Śląsk pomoże . im płacić podatki, 
| & lancmani tutejsi potwierdzają im: „Die Abstim-
| mungsemaatf haben uns herausgcnAsen”. dodając 

skromnie: „Ja, ohne die Unler-tuef zimgen der
| Beichsregierong waeren wir nicht so weit”, na 

i eo inni potakują „Ja. ja, 20 Milliarden soll das 
! den Staat gekostet haben”. Ciekawszym był też 

pewien hamhnrczyk, twierdzący „Na, aber dann 
i gibts eine Kehle nach d°r anderen”. Tmdnnść 

polska natomiast, choć nieco zawiedziona ponie- 
| kąd, zachowuje się poważnie, wiedząc, że nie o- 
; golną większość głosów, sztucznie i z: pomocą 
i fa^zvrstw zdobędą, lecz większość emm nopzcre- 
| gólm/ch uwzględniano dotąd przy plebiscytach.
| Zbożem i u naś uwzględnić się powinno,

Szarlei. (Aresztowanie niemieckich 
stosstrupnleró w). W dn^u glosowania 20-vo 
marca zauważyła ludność Szarleia 7 podebranych 
ludri. uzbroionych w pałki gumowe, pierścienie 
(Schlagringe) i grube laski. Odv przywołana poli- 
cja plebiscytowa zażądała od nieb legitymacji. wv- 

| kazało się. że byli to niemieccy stosstruppkrzy. — 
j Wszystkich aresztowano.

Bvtom. Policja uwięziła tu Floriana Mi odka i 
brata iego Józefa z Piekar, oraz Józefa Oleska z 
Miechowie, lako podejrzanych o udział w zabiciu 10 
obywateli w Józefowcu. Kilku w tej same! skrawie 
od dawna siedzących w więzieniu śPdczem nic wy- 
puszcznno dotąd, mimo braku dowodów.

Gostomla, powiat prądnicki. (Niemieckie 
nadużycia plebiscytowe). 1. W Oostoni 
(Simsdorf) przewodniczącym biura lest Tomala Jan. 
Do głosujące! Huimowej, gdv iel wręczał kartki, 
rzeki on: „łiulinowo. pociemnicie ta kartka“, wska- 
zując na kartkę polska. — 2. W lokalu wyborczym 
było wielu ludzi. Po kilka osób na raz jednocześnie 
przebywało w celi. Do celi tej wchodził też razem 
z innymi nauczyciel łiammerla. — 3. Młody, ale u- 
prawnionv do głosowania Cibis. podarł swej matce 
polska kartkę w lokalu głosowania.

Zabrze. Wynik głosowania nie był tu dla nas 
pomyślnym. O przyczynach tego możnaby opo
wiadać wiele. Przedewszvstkiem iednak podkreślić 
należy, iż narzucono nam tu na całv oowwt około 
7 do 8 tvs. emigrantów. NaMensza. że n'eie^en z 
nich nie miał nawet przy sobie wymaganych wy
świadczę#. usiłując głosować jedynie na swój — a 
może i nie swój — ..Freifahrtschein“, nawet nie za
opatrzony w pieczątkę graniczna. Odzie przewod
niczącym bvł Polak, tam odrzucano oczywiście po
dobne żądania, gdzie atoli Niemiec przewodniczył, 
tam kiwali i nasi. Pewien żydek polecił Polakowi 
rozdzielanie kopert, a sam wydawał kartki — tylko 
za Niemcami! Dopiero pewna kobieta, upominając 
się o kartkę za polską, zwróciła uwagę innych 
członków biura na tę bezczelność iście zvdowsko- 
hakatystyczna. O przekupstwach w przeddzień i 
w dzień plebiscytu — wiedza zapewne mieszkańcy 
także wielu innych miejscowości: deka wiśmy h*lvo. 
czy otrzyma swoia nagrodę to bydło wyborcze, któ
remu ia przyrzeczone wypłacić — po plebiscycie: 
takie głosy „na pump“ mogą bvć bardzo niebezpie
czne. Spodziewamy sie iednak, że skutkiem prze
wagi gmin polskich na zachodzie od nas — nie od
nowi się iuż przezwisko HSndenbtirg.

Za redakcję odpowiada Stanisław Kosicki w Zabrzu. 
- Nakładem Spółki Wydawniczej „Polak“ w Katowi

cach. — Czcionkami i brukiem Narodowej Partii Ro
botniczej w Katowicach,

Powiat katowicki.
Nowa wieś: za Polską 2934, za Niemcami 143$,. 
Mała Dąbrówką: P. 3032. N, 1753,
Roźdzleń: P. A396, N. 2671.
Ligota: P. 1403. N. 575.

Powiat pszczyński
Gzarnudiowięę (Czarnuchowitz): Polska 84» 

Niemcy 4,
Gilowice (GiHowMz): Polska 201, Niemcy 16. 
Bojszowy Nowe (Neu-Belsehow): P. 250, N. 13,

Powiat rybnicki.
, Goiartowtce (Gotartowffz): P. 469, N. 65. 

Knurów Dwór: P. 858, N. 656.
Knurów gmina: Polska °14. Niemcy 531,

Powiat gliwicki,
Błażejowie© (Blaschowltz): za Polską 113. m. 

Niemcami 67.
Wolska: P. 199, N. 76.
Dąbrówka: P. 156. N. 111.
Pawłowice (Pawlowitzh P. 40, N. 57. 
Lleota-Groełmga: P. 171. N. 57,
Bcpszyce: P. 59, N. 98.
Pawłowice: P. 40, N. 57.
Oracze: P. 70, N. 93.
Wilkowlczki: P. 76, N. 86.
Pnlów: P. 264. N. 138.
Skały (Skal): P. 38, N. 6.

- Fachowiec: P. 251. N. 109.
Pisarze wice: P. 189, N. 105.
Ciacho wice: P. 226, N. 57.
Kleszczów (Kliscbau): P. 228. N. 59,
Ligota (Greling): P. 102, N. 50.

Powiat taruogórskL
Trnszezyee (Trusctmetz): Polska 69, Niemcy 28. 
Brosłąwlce (Broslawltz): P. 172, N. 124, 
Kępczowlce (Keotschowitz): P. 105, N. 84. 
Laryszów ILarisdihof): P. 87, N. 110, 
MiWczycę: P. 5823, N. 2107.

Powiat strzęlackL
Balcarowice (Balzarowitz): P. 113, N, 8. 
Brzezina: Polska 52, Niemcy 17.
Oleśka (Olesckka): Polska 101, Niemcy 81.

' Ćzamosln gmina (Schamosln): P. 72, N. 51.. 
Czarnosln (Dwór): Polska 45, Niemcy 64.

Powiat hiblinleckl.
Pusta Kuśnica Dwór (Wuestenlmmmęr): Polska 

62, Niemcy 8.
Pusta Kuźnica (gmina): Polska 43, Niemcy 18 
Dębowa Góra: P. 59, N. 4L

Powiat opolski.
Nleki (Tempelhof): Polska 95, Niemcy 8. 
Dancyn (Tąuenzlnow): Polską 4. Niemcy 216.

Wynik glosowania w powiecie Bytem-wle& 
Brzeziny: głosy zapis. 2820. gł. oddane 2769, ża 

: Polską 1910, za Niemcami 852, nieważne 7.
Wielkie Hajduki: głosy zapis. 13 389, gł. oddane 

13 089, za Polską 4654, za Niemcami 8341, nieważne 
91, sporne 2.

Bobrek: głosy zanis. 4913, głosy oddanę 4807, 
i za Polską 2246, za Niemcami 2545, nieważen 9, 
i sporne 7.

Brzozo wice: głosy zapis. 12(A), gł. oddane 1184. 
za Polską 991, za Niemcami 189, nieważne 4.

Piekary: głosy zapis. 5681, gh oddane 5601, za 
Polska 4631, za Niemcami 751, nieważne 15. 
sporne 4.

W. Dąbrówka: głosy zapis. 2267, gł. oddane 
2239. za Polską 1878, za Niemcami 352, nieważne 7 
sporne 2.

Łagiewniki: gł. zapis. 6219, gł. oddane 6094, za 
Polska 3528, za Niemcami 2552, nieważne 14. 

Kamień: głosy zapis.: 1158, gł. oddane 1156, za 
i Polską 996, za Niemcami 159, nie w aż. 1.

Karb: gł. zapis. 3080. za Polską 2135, za Niem* 
ca mi 938, nieważne 5, sporne 2.

Lip Iny: gł. oddane 2412, za Polską 5306, za 
Niemcami 4049. nieważne 39. sporne 18.

Miechowie©: gł. zapis. 6275, gł. oddane 6177, za 
Polską 4460, za Niemcami 1682, nieważne 23, 
sporne 12.

Nowe Hajduki: gł. oddane 3206, za Polską 1280, 
za N'emcami 1904, nieważne 16, sporne 6.

Orze«ów: gł. zapis. 4271, gł. oddane 4211, za 
Polska 2857. za Niemcami 1345.

PokLnha: gł. zapisane 1909, gł. oddane 1851, za 
Polską 1501, za Niemcami 355. nieważne 5.

Rozbark: gł. zapis. 11 564. gł oddane 11 235. za 
Polską 6135, za Niemcami 5085, nie w. 6, snorne 7.

Szarf©jk gł. zapis. 6053, gł. oddane 5888, za Pol
ską 3914, za Niemcami 1963, nieważne 10, sporne L 

Chrbpaczów: za Polską 2583, za N'emcami 1345. 
Szombierki: gł, zapis. 2733. gł oddane 2711, za 

Polska 1996. za Niemcami 702, nieważne 13.
Świętochłowice: gł. zapis. 12 934, gł. oddane 

12 367. za Polską 5874, za Niemcami 6335, nieważne 
; 85, snorne 13.

Bobrek Dwór: gł. zapis. 389. gł. oddane 389, za 
Polska 245, za Niemcami 137. nieważne 1.

Miechowie Dwór: gł. zanis. 127, gł. oddane 12(1 
za Polska 58. za Niemcami 62.

Orze^ów Dwór: gł. zanis. 3608. gł. oddane 3516, 
za Polską 2177, za Niemcami 1330, nieważne 6, 
sporne 3.

Climpaczów Dwór: za Polską 1039, za Niem-
| cam i 439.

Szombierki Dwór: gł. źapis. 629, gł. oddane 617» 
i za Polska 371. za Niemcami 244, nieważne 2.

Ogółem gł. zapis. 52 965. gł. oddań, 44 656 fliewv 
36L spornych 77,



exyrh 1 hi Gra" ndzielanta ? orad mrfkom) 
przy ulicy Stawowe-i i Üuitci’a podiętem 
zostanie znowu w piątek, dnia i. kwietnia 
192! r.

Katowice, dnia 17. marca 1921 r.
M a <z i 3 t r a t.

Urząd dobroezv nno^ci
Dnia 15. kwietnia 192! r. rozpoczyna 

sic nowy kurs w • Bznsnei przez państw» 
szkole dla pfelęgnisrek niemowląt miasta 
Katowic. Miejska stacja, dla niemowląt, 
mtica Anglisty. Kierownik lekarz dr. 
A. W. Krack.

Zgłoszenia z życiorysem i 'odpisami 
świadectw nr loży skierować do magistratu 
w Katowicach - Urząd D broczynności 
Tam też można się dowiedzieć bliższych 
warunków

Katowice, dnia 11. marca 1921 r. 
k Magistrat.

v»yi?yyiuufli w>6

v. yd'/ieleififi fcywmüM,
W czasie od 21. marca do ?>. kwietnia 

1921 r. wydzielać sio i>edz«e za poprzed- 
niem zameldowaniem, które winno nastą
pić do ponicdziałkn, dnia 21. marca br.: 
a) 2 paczki miodnika (1,50 mk.) na od 

25 karty na środki spożywcze.
W) 500 grar ów płatków owsianych f 3 45 

mk ) na odcinek 28 tej samej karty.
%) 200 gr mąki do gotowania (184 mk.)

na odcinek 27 tej samej karty.
4) 250 gr mąki jęczmiennej dla dzieci 

(2,40 mk.) na odcinek 77 
250 gr grysiku pszennego (0,95 mk.) 
na odcinek 78 j
1 paczkę sucharków (1.95 mk.) na od 
«inek ”7.; obydwu kart na środki 
odży w c%e
Kupcy winni odłączone odcinki wrę

czyć mieisęu liczenia znaczków naszego 
Urzędu Żywnościowego do środy, dnia 23 
marca br.

Katowice, dnia lf. marca 1921 r.
Magistrat.

KATOWICE 
eL Gn»iwan£ 7. 
N fMs, % at so 24. ema

Tylke 5 d*i 
Nie ssnieetbać!

Film *frwmiy d?a rrsey- 
gt'vich 1*2«8 połesestws.
„Pater, incerous, mater 

semper certa est.“

Nikt nie wie.
Kto by? oie:ec, nie wia
domo, afoH macierzyń

stwo zawsze jest
Reżyser: Łupu Pick.
Wiill nw ireistffTw* 

w S ońidaW.

Film dytektywny słynne
go Mor ten a, z wielkimi 
środkami i zawsze no
sy em i trykami i sen

sacjami.
4. przygody.

te akrtoni przez
W

Sensacja defektywna 
w 5 sktsch.

Martens - wie wszystko 
Mortens - słyszy wszy «ko 
Mortfiis - widzi wszystko 
Mortens - czym wszystko

Tylko was#* pr#cis

Ogólne uznanie dl* 
naszej dobrej muzyki. 

Ostatni program rozpo
czyna się o pół do 8. 
Początek punkt, o 3.

Surżeilaż kartofli.
W handlarzy kartofli H. i B. Li z oka 

#Ą kartofle na sprzedaż. Kwity na kupno 
'^"stawia w namzym Urzędzie Żywno
ściowym, ulica Młynka 4, I. wejście 
2 piętro, pokój nr. 10 20.

Sprzedam

chustę
turecka

grubą.
Kfszka Aamag 

Peeęba.

«pecjnlnf itfenS^dze
opiewa ąee na 1 ma'ko, 2 siarki i 5 marek 
Wydanie nastąpi dnia 19. b. m. w naszej 
giównei kasie miejskiej. Prrwmy kapiectwo 
i pozostałe obi wate stwo o przyjmowanie 
przy płaceniu tych specjalnych pjeiiodzy 

Katowice, dii» i5. marca 1921 r
1 * I % 6 I;.8 6 1%

’ W prz\ szh ni tygodniu otrzyma ludność 
swój przydział mąki na elileb skadający s ę

2 40 procent mąki p&zenncj 1 
z 60 procent mąM 
Katowice, 16. marca i92i r. 

Magistrat.

Kii i refci
^ Górskiego e

Katowice, ut. Fryderyka 32 g
naprzeciw keścieia Marii Paśmy — p;-

. i
El Dziennie "świeże wyborowe El
@ pieczywo. 6
W ßj

i
Józef Madiaczek |
Katowic®, Fry4#rykcwgka 17

| napizeciw kościoła ewangieiickiegó

W.!# STBZClk.
wgtsi a;, QMXMJ MML rodzaju

" ZWeebręczki t^lnkno
nadzwyczaj tanio. =====SBSB238aBBSB3

Ö® łaskawej® uwzględnienia!
Na

wszelkie towary wielka zniżka cen!
McMi #e mämw Ma
Prawdziwe srefcm? zegarki ac krowę 

od mk. 193. pocz, 
9p*dataoś£: MaSae pierścionki slabso

g k®^., 14 kar. 1 ateta dtzkatewcę® - uieteatawane 
D. R. P. Nr. 99299.

N. Jp.ccbowitz :: Katowice
SSP Skład zegarków przemysłu szwajcarskiego. 

ulica Gfiaidmanaa er. 7 w domu Colosseum.

Rodacy &
Sktadafcie ofiary ma
Sierociniec Polski

n

_________  «MnmnommoEl
EM
iff . w Bytomiu, ÄÄ g
i |.?ł*h. I w Gliwicach, NÄS m. |||
1 Us“^‘ | w Katowicach, N

w Raciborzu, IS S:,V ymMBRPIRH
§ przyjmują oszczędności ß

za wysokiem oprocentowaniem.

0? WW, a# ś# #
Biorą otwarte od godziny 9—1. 
W niedziele I święta zamknięte.
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t
Mocą akta notarialnego z dnia 23. października 1920 r. założone zostało Towarzystwo Akcyjne pod firmą:

flVUllUW£<V1116& £ VWc Ä.Akve
w $

z kapitalem wMadowem 2CMMMMMM1 siarek. ■ |

edzibą Banku Zjednoczenia jest Poznań, j
| Lokale haska mieszczą się w dema własnym przy Alejach Marcinkowskiego 8

Założycielami Banka Zjednoczenia Tow. Alce® są:
1. Minister Edward Pepłowski z Warszawy
2. Podsekretarz Stanu i poseł na Sejm Br. St. Wachowiak z Poznaś
3. Wojewoda Jan Brejski z Torunia
4. Prezes Z. Z. P. Franciszek Bańkowski z Poznania
5. Prezes Z Z. P. i poseł na Sejm Józei Rymer z Katowic
6. Prezes oddz. górników Z. Z. P. Michał Grajek z Katewk
7. Starosta Wacław Dytkiewicz z Tczewa
8. Administrator Wiarusa Polskiego Fr. Kaźmiercz&k z Bochum

9. Sekretarz Z. Z. P. Wojciech Grześkowiak z Poznania
10. Sekretarz Z. Z. P. Józef Jakobowicz z Poznania
11. Sekn tarz Z. Z. P. Wiktor Folleher z Poznania
12. Redaktor Andrzej Wachowiak z Poznania
13. Sekretarz kom. wykonawczego Marcin Mdczyński z Reckling, 

kauscn Süd
14. Bank Robotników Bochum z filjami w Toruniu i w Kato- 

wicach
Wszystkie akcje zostały przez założycieli rozebrane.

Eads Nadzoro.wa ukonstytuowała się Jak następuje:
Podsekretarz Stanu Dr. St. Wachowiak poseł, prazes Prezes Z. Z. P. Fr. Mańkowski, wiceprezes

Wicepatron Dr. Wiadziemierz Seydłitz, sekretarz,
Dyrektor Banku Związku SL Kucharski, Wojewoda Jan Brejski, Staiosta Wacław Dytkicwicz, Fr. Kaźmierczak,
Marcin MHczyński, Wojciech Grześkowiak, Józef Jakóhowicz, Michał Grajek, Jan Guzy, ref. Alinisterjum b. dz. Pr. 

Dyrekterami są: Dr. Tadeusz Kubicki i Jan Korczyński.

iM al BgmW Wm i teioie üseiejrzpW Ipzyti plisis pul föiäMtta’o pmiteti.tesise I wm]śm
Telefon 3656 Adres: Bank Zjednoczenia, Tow. Akc., Poznań, Aleje Marcinkowskiego nr. 8. Telefon 3656

>atik Zjednoczenia. Tow. Akc. w Poznaniu.
Rada Nadzorcza: 

Dr. St. Wachowiak
Zarząd:

Dr. T. Kubicki. J. Kiorcz} ńsk.


