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Moknąc o adtninistracyi 
biur Zarząldu Centralnego, 
>z. Cenzor tak się wypowia- 
da w swojem orędziu: 

“Wobec ciągłego wzrostu 
Z. N. P. należałoby konie- 
cznie zaprowadzić ściślejszą 
kontrolę, na wzór innych 
wielkich korporacyi. 

Na jwłaści wszem byłoby 
utworzenie urzędu główne- 
go rachmistrza (auditora). 
Odpowiednio uzdolniony i 
fachowo wykształcony czło- 
wiek zostałby zaangażowa- 
ny przez Radę Nadzorczą i 
przed nią byłby odpowie- 
dzialny za całą kontrolę biur 
i administracyę. Urzędnik 
taki nie miałby prawa zasia- 
dania w komitetach i wy- 
działach. miałby tylko prawo 
kontrolowania bezustannie 
wszystkiego. 

“Oszczędności byłyby z 

tego wielkie na wydatkach 
komisyi rewizyjnych”. 

Nad powytższym punk- 
tem sz. Cenzora, związkow- 
cy, a zwłaszcza delegaci 
przyszłego Sejmu muszą się 
poważnie zastanowić. Cho- 
dzi tu bowiem o utworzenie 
jednego więcej urzędu — o 

"żłób”, jak to niektórzy zwy- 
kli nazywać, gdy ktoś stale 
pracuje za zapłatą w Domu 
związkowymi. Szanowny* 
Cenzor ma poniekąd racyę, 
że przez ustanowienie takie- 
go auditora czy kontrolera, 
możnaby dużo zaoszczędzić 
pieniędzy jakie zabierają co 
kilka miesięcy komisye rewi- 
zyjne, które każą sobie sło- 
no płacić za taką robotę. 

Jak rachunki biur Zarządu 
Centralnego wykazują, w 

ciągu trzech ostatnich lat 
zapłacono ekspertom obli- 
czającym książki kasowe 
Związku, okrągło $2,328.- 
•o, a obecnie eksperci rewi- 
zyjni zaangażowani przez 
1' niisyę z łona Rady Nad- 
zorczej, jeszcze prowadz.ący 
obliczanie kasy i całego ma- 

jątku /'wiazku, pochłoną już 
nic setki ale tysiące dolarów. 

Drogo to nas kosztuje i 
pieniądz związkowy idzie do 
rąk obcych. A za te pienią- 
dze, a nawet za wiele mniej 
itrzymaóby można stałego 
kontrolera, któryby stale 
czuwał nad prowadzeniem 
interesów związkowych i 
często ogłaszałby swoje ra- 

porty. 
Bez ekspertów wtedy zu- 

pełnie obejśdby się mogło. 
Mc /. drugiej strony zapy- 

lę się trzeba, czy wszyscy 
'wiązkowcy zadowoleni by- 
'•v z takiego stałego płat- 

nego eksperta, i czy poza 
• m nie 4nma<gal#>y się jesz- 

specyalfnych ekspertów? 
niektórych bowiem zako- 

r/eniło się to mniemanie, że 
o w Domu związkowym 

pracuje za pensyę. ten ko- 
niecm-ic jest "żłobowrem”. 
'Nitkowcem” i Bóg wie czcm 

jeszcze, kfóremu ufać tak nie 
nożna jak zupełnie obcym 

^portom, którzy ani ducha 
ms/cj organizacyi nie zna- 

ani jej potrzeb. ni też nie 
:, >gą poj^ć swoim amery- 
ańskim roztwnem kupic- 
*im, jak organizacya ubez- 

pieczeniowa może jeszcze 

wydawać dziesiątki, a nawet 
setki tysięcy dolarów na 

swoje cele ideowe, nie mają- 
ce nic wspólnego z ubezpie- 
czeniem. 

Mamy prezesa, sekretarza 
jeneralnego kasyera i buchal- 
tera 'będących pod kaucyą i 
pilnujących jak oka w gło- 
wie majątku Związku; ma- 

my komisyę finansową z 

gTona dyrektorów Zarządu 
Centralnego, która skrupu- 
latnie co dwa tygodnie prze- 
gląda rachunki i zdaje swo- 

je raportyt a administracya 
co miesiąc ogłasza obszerne 
wyczerpujące sprawozdanie; 
przyjeżdżają często eksperci, 
z różnych stanów, gdzie! 
Związek ma licencye na pro- J 
wadzenie interesu, wysyłani 
przez komisarzy ubezpiecze- 
niowych i znajdują wszyst-1 
ko w'porządku, a i to niektó- 
rym jeszcze nłe wystarcza, 
bo na żądanie związkowców 
bierze się ekspertów co kilka 
miesięcy do obliczania ksiąg, 
zatem wątpić należy, czy 
•niektórzy nigdy i z nikogo 
niezadowoleni związkowcy 
zechcieliby polegać na spra- 
wozdaniach stałego płatne- 
go auditora, który ich zda- 
niem koniecznie musiałby 
należeć do jakiejś urojonej 
kliki. Żądanoby napewno 
specyałnych ekspertów jak 
dotychczas, a my pieniądze 
na auditora wyrzucilibyśmy 
na marne. 

Naturalnie (projekt sz. 
Cenzora ma dobrą stronę, bo 
chce on zaoszczędzić Związ- 
kowi pieniędzy dziś wyrzu- 
canych na ekspertów, ale to 

wszystko zależy od dobrej 
woli całego ogółu związko- 
wego, jeżeli ten istotnie 
chciałby polegać na sprawo-; 
zdaniu swojego stałego, pła- 
tnego rachmistrza czyli au- 

ditora. a nie żądał jeszcze 
poza nim specyalnych komi- 
syj rewizyjnych. 

Nad tym więc punktem ] 
przyszły Sejm musi się za-j 
stanowić i poświęcić mu nie-< 
co więcej uwagi. Jeżeli Sejm 
uzna, że taki stały rach- 
mistrz jest potrzebny i jego 
sprawozdania będą miaro- 
dajne i wiarygodne, bez po- 
trzeby wynajmowania spe- 
cyalnych ekspertów, to bę- 
dzie bardzo dobrze, bo Zwią- 
zek zaoszczędzi sporo gro- 
sza: jeżeli jednak Sejm uzna, 
żc nawet poza stałym związ- 
kowym ekspertem trzeba 
będzie wynajmować ekstra 
jnnych specyalistów, to na- 

szem zdaniem stały auditor 
związkowy byłby zbyteczny,! 
b<» brałby pen*syę za robotę, 
która i tak nie miałaby wia- 
ry ni uznani^ u ogółu związ- 
kowego. 

To jest (punkt, na którym 
nieco się różnimy w zapa- 
trywań iach z 'szanownym 
Cenzorem, chociaż w zasa- 

dzie uważamy ero za dobrv, 
gdyby cały ogół związkowy 
po przyjął i polegał wyłą- 
cznie na sprawozdaniach ta- 

kiego rachmistrza. Nic jest 
to więc żadna “krytyka” o- 

rędzia Cenzora jak tego 
chcą “Dziennik <t1a Wszyst- 
kich”, 4*\arodow’iec” i inni 
nieproszeni opiekunowie, a- 

1e wypowiedzenie swoich po- 
glądów tego, co kierując or- 

ganem urzędowym, ma rów- 

nież prawo wypowiedzieć 
przed ogółem związkowym 
iswoje zdanie, a ten ogół zaś 
wypowie swoje i będzie zgo- 
da. 

Wszyscy zarówno pra- 
gniemy dobra i rozwoju 
Związku, zatem wszyscy po- 
winniśmy radzić i pracować 
uczciwie dtla tej ukochanej 
przez nas organizacyi. Ście- 
ranie się rzeczowe poglądów 
i zdań. bez nienawiści i gnie- 
wu tylko na dobro Związku 
wyjść może. 

Straszna katastrofa 
na rzece Chicago. 
Jak już pisma codzienne donio- 

sły, w Chicago zdarzyła się ubie- 
głej soboty o godzinę 7:40 rano 

straszna katastrofa, jakie rzadko 
zdarzają się w dziejach. Oto okręt 
pasażerski “Eastland”, który 
miał powieźć robotników z kom- 
panii Western Electric Co. na wy- 
cieczkę do Michigan City, Ind., 
wywrócił się, skutkiem przełado- 
wania pasażerami i braku balastu, 
któryby ten okręt utrzymał w ró- 
wnowadze. Pono na okręcie tym 
znalazło się 2.500 osób, co było 
stanowczo za wiele na okręt pasa- 
żerski wycieczkowy tego typu. 
Winę więo za śmierć 1,300 o- 

sób i kalectwo wielu ponosi nie- 
tylko kompania okrętowa, która z 

chciwości zezwoliła na naładowa- 
nie okrętu tak wielką liczbą wy- 
cieczkowców i pozwoliła im na sku 
pienie się w jednera miejsen przy 
odpływaniu okrętu od doków, a- 

le także winę ponoszą inspektorzy 
okrętowi, których opłaca rząd, że 
zezwolili na wpiiszczenie tylu osób 
i nie zbadali, czy balast okrętu 
odpowiada ciężarowi złożonemu z 

ludzi u góry. 
I co najbardziej jest przeraza- 

jącem, że okręt ten wywrócił się 
nie skutkiem szalonej burzy gdzieś 
daleko na jeziorze, ale tuż przy 
dokach na rzece, gdzie zebrane 
były tłumy ludności, odprowadza- 
jące wycieczkowców. Tłumy te 

wydały jeden okrzyk przerażenia, 
gdy nagle okręt zachwiał się i wy- 
wrócił, a znajdujący się na nim 
poczęli tonąć, wołając przeraźli- 
wie o pomoc, której im stojący na 

dokach dać nie mogli. Na ratunek 
tonącym rzuciły się holowniki i 
łodzie z innych okrętów, których 
tam były dziesiątki. Uratowano 
wiele osób, które znajdowały się 
na pokładzie i wpadły do wody, 
mając możność pływania, ale set- 
ki osób znajdujących aię we- 

wnątrz okrętu na niższych pię- 
trach, ginęły bez ratunku, gdy 
woda zaczęła się wdzierać otwo- 
rami wywróconego okrętu. 

Katastrofę tę, straszniejszą niż 
nawet był pożar teatru Iroquois, 
“Dziennik Związkowy” w pierw- 
szym dniu tak opisuje: 

“Około 400 do 500 pasażerów 
było pod pokładem i ei więeej nie 
ujrzeli światła dziennego. Xa po- 
moc rzuciły się parowe łodzie Ke- 
nosha i łódź strażacka Graeme 
Stewart. Nieszczęśliwi obiegli je 
masami. Co chwilę wyciągają tru- 

py straszne, z oczyma wytrzesz- 
ezonemi w przedśmiertelnym 
strachu. 

“Straszliwe krzyki i jęki wydo- 
bywające się ze stalowego więzie- 
nia zatopionego kadłuba okręto- 
wego, zlewają się w jeden przej- 
mujący grozą chór i rozdzierają 
serce tysiącom osób zgromadzo- 
nych w doku i oczekujących na 

swych nieszczęśliwych znajomych 
i krewnych. 

“Załoga statków Roosevelt, Pe- 
toski, Raeine i Rochester, które 
stały pod para celem zabrania 

części olbrzymiej partyi wyciecz- 

kowej — zmobilizowana została i 
odkomenderowana do akcyi ra- 

tunkowej. 
“Kto był na wierzchu okrętu 

podczas jego przewrócenia się, 
ten mógł myślfeć o ocaleniu — 

skakać do wody — kto jednak 
znajdował się wewnątrz kadłuba, 
ten stracił życie. Liczba tych nie- 
szczęśliwych dosięgnie prawdopo- 
dobnie tysiąca. Na razie jeszcze 
niemożliwem jest skonstatować 
szczegółowo rozmiarów katastro- 
fy. 

“Setki robotników pracuje aby 
rozerwać żelazne płyty okrętu i 
dostać się do środka, w nadziei, 
że tam jeszcze ktoś ocalał. Straż 
ratunkowa hakami wyciąga bez- 
ustannie straszne trupy topielców, 
przystrojonych w odświętne sza- 

ty. Rozgrywają się sceny straszne. 
Most przy Clark ulicy musiano si- 
łą opróżnić, bo giął się pod cię- 
żarem tłumów i groziła druga ka- 
tastrofa. Tak samo zabite są tłu- 
mami inne sąsiednie mosty. 

“Inspektorzy portowi będą po- 
ciągnięci do odpowiedzialności mi- 
mo, że w ostatniej prawie chwili 
zdążyli powstrzymać dalszy na- 

pływ publiczności, a wina zdaniem 
miarodajnych czynników spada na 

tych inspektorów, którzy okręt 
Kastland” uznany jako nieuży- 

tek w Clevelan<i, uznali jako mo- 

gący przewieść chociażby nawet o 

połowę mniejszą liczbę pasażerów. 
“Straszny przedstawia się wi- 

dok w pobliżu. Polieya i strażnicy 
wynoszą trupy dziesiątkami na 

brzeg i składają obok. Widok tych 
ofiar istotnie za serce ściska każ- 
dego. Tysiące ludzi ciśnie się do 
brzegu, aby zobaczyć, czy nie zgi- 
nął, lub uratował się ktoś z jego 
krewnych i znajomych. 

“Pomiędzy pracownikami We- 
stern Klectric znajduje się moc 

Polaków, którzy pewno brali też 
udział w wycieczce. Ilu ich zginę- 
ło, sprawozdawca nasz nie mógł 
się dowiedzieć. Szczegóły podamy 
późuiej. 

“Półurzędowe wyjaśnienie ze 

strony inspektorów portu nastę- 
pują: “Na kilka minut przed ka- 
tastrofą urzędowi inspektorzy 
portu weszli na statek i zarządzi- 
li, aby część pasażerów qpuścita 
okręt. Za-nian jednakowoż stało 
się zadość rozkazowi inspektorów, 
okręt wywrócił się tak szybko, że 

niektórzy z pasażerów siedzieli 
jeszcze na swoich ławkach, w 

chwili, kiedy zostali rzuceni w 

rzekę.” 
“Na kilka minut przed otrzyma- 

niem wiadomości od naszego spra- 
wozdawcy, rozesłano telefonicz- 
nie zawiadomienia do wszystkich 
okolicznych trupiarni i kostnic pu- 
blicznych, ażeby przygotowano 
pomieszczenie dla wielkiej ilości 
zwłok. 

“Kapitan policyi Dennan. któ- 
ry komenderuje oddziałem dla 
regulowania ruchu na mówcie 
przy Clark ulicy, powiada, że lu- 
dzie, którzy ł»yłi na okręcie, nie 
mieli ani azanay ratowania się, 
jak myaz wrzucona do heczki z 

wodą. Specjalnie, gdy ich przy- 
krył okręt. 

“Kapitan Peteraon nienrzędo- 
wo wydaje naatęrpująoa oświad- 
czenie: “Początek kataatrofy 
przypisać należy złamaniu aię ko- 

twicy. Okręt zachwiał aię, a ka- 
żdy pospieszył na stronę i w ten 

sposób okręt aostał wywrócony... 
“Anna Oolnicka, zamieszkała 

przy Belmont ave., opowiada, że 

była świadkiem następującego 
wypadku: 

“Koleżanka moja, Anna Dona- 
ska, chwyciła linę ratunkową. W 

tej samej chwili jakiś mężczyzna, 
chcący aię także nitować, uderzał 
Donaską w głowę, poczem nie- 
szczęśliwa dziewesywa puściła li- 

nę i utonęła. Jeżeli aię nie mylę, to 

i mężczyzna utonął. 

“Ogółem mężczyźni zachowy- 
wali się po tchórzowsku. Więcej 
wrzawy i krzyku robili, aniżeli 
kobiety. 

“Kapitan okrętu “Eastland” 
Peterson twierdzi, że winę przy- 
pisać należy kotwicy i łańcucho- 
wi, o czem mowa powyżej, zaś 
inspektor stanowczo twierdzi, że 

nietylko zwrócił uwagę kapitano- 
wi Petersonowi, że okręt nałado- 
wany tak publicznością, że nie mo- 

że odejść, ale przeciwnie sam wi- 
dząc, że kapitan nie bardzo się 
spieszy z wysyłaniem pasażerów, 
zarządził, aby natychmiast poło- 
wa z nich opuściła okręt. Kapitan 
wymawiał się, że są to ludzie, co 

już zakupili bilety i że jest to je- 
dno towarzystwo, zdążające na 

wycieczkę.” 

Ponieważ na okręcie tyra je- 
chało wicie Polaków i Polek z 

dziećmi nawet, a przytem między 
utopionymi jest zapewne pewna 
liczba związkowców, przeto Za- 
rząd Centralny Z. N. P. miał spe- 
cyalne posiedzenie, na którem o- 

mawiano tę straszną katastrofę i 
postanowiono przedsięwziąć wszel 
kie kroki, aby winni katastrofy 
nie uszli bez kary i aby rodziny o- 

fiar, które zginęły, otrzymały od- 
powiednie odszkodowanie. 

Zachodzi obawa, że wielu Pola- 
ków zginęło, co jednak dotąd tru- 
dno skonstatować, gdyż niektórzy 
byli o tyle merosumni, że poprze- 
kręcali swoje nazwiska, pracując 
w Western Electric Company. 
Dużo bowiem Polaków pracuje w 

tych zakładach, zatem i bez licz- 
nych ofiar naszych się nie obe- 
szła. 

Na każ<^ sposób należy czynić 
starania, aby winnych katastrofy 
pociągnięto do surowej odpowie- 
dzialności, bo zbyt tu się lekcewa- 
ży życie ludzkie. 

Związek Narodowy 
Polski wobec ka- 

tastrofy. 
X* wieść o strasznej katastrofie 

na rzece Chicago, gdzie się wywró- 
cił okręt wycieczkowy “East- 
land”, na którym znajdowało się 
około 2,500 osób, z czego około 
1.500 zginęło, a między któremi 
było sporo Polaków i Polek, pre- 
zes Związku K. Żychliński zwołał 
specyalne posiedzenie Zarządu na 

2-gą godzinę po południu wczoraj, 
aby się naradzić, jakie stanowisko 
ma zająć Zarząd Centralny Z. N. 
P., jeżeli się okaże, że między uto- 

pionymi na tym okręcie są Pola- 
cy i Związkowcy. Na posiedzenie 
przybyli też komisarze A. Majew- 
ski na stan Illinois i Pr. Zawadzki 
na stan Indiana. 

Posiedzenie to odbyło się wczo- 

raj o godzinie zapowiedzianej 
przez prezesa, przy udziale niemal 
wszystkich dyrektorów. Po zaga- 
jeniu posiedzenia, na samym wstę- 
pie prezes oznajmia, że posiedze- 
nie zwołane zostało z powodu stra- 

sznej katastrofy na rzece Chicago 
i ab)' wybrać odpowiednie komi- 
tety do ułożenia odpowiednich re- 

zolneyj. oraz drugi komitet, któ- 
ryby wraz z komitetem obywatel- 
skim dochodził winnych katastro- 
fie i aby dopilnował, żeby rodsi- 
nom ofiar krzywda aię nie stała. 

Ponieważ z przedmieścia Haw- 
tborne aajwięcej zginęło Polaków, 
pracujących w Western Electric 
Company, przeto prezes Związku 
Żychliński, z prezesem Zjednocze- 
nia P. R K. Piotrem Rostenkow- 
skim udali się do Hawthorne, aby 
zbadać, ile osób z między Polaków 
zginęło. Dotąd nie można stwier- 
dzić, ila Polaków i Polek zginęło i 

ile między nimi było Związkow- 
ców. Zdaje się jednak, że Związek 
nie poniesie wielkich strat, a będą 
one większe w Zjednoczeniu i Ma- 
cierzy. 

Dyrektor Mazur wnosi, aby wy- 
razie potępienie sprawcom kata- 
strofy i aby wybrać komitet re- 

zolucyj, co jednogłośnie przecho- 
dzi. Na wniosek tegoż dyrektora, 
‘imiorc ofiar katastrofy uczczono 

przez powstanie. 
Na wniosek dyr. Olszowego i 

Chrzanowskiego uchwalono, aby 
komitet Z. N. P. działał wspólnie 
z komitetami innych organizacyj, 
zapraszając je do współpracy. 

Na sali jest obecny komitet O- 

kręgu Sokolego, który godzi się 
na wspólną pracę z komitetem Z. 
N. P. 

Gmina 91 Z. X. P. solidaryzuje 
się z Zarządem Centralnym w je- 
go wszelkich postanowieniach w 

sprawie tej katastrofy. Przyjęto 
z zadowoleniem. 

Przyjęto jednogłośnie wniosek, 
że komitet Z. N. P. będzie działał 
w porozumieniu r. innemi komite- 
tami innych narodowości, jakie 
się wyłonią. 

Związek Nar. Pol. na suggestyę 
prezesa Żychlińskiego przez swój 

Zarząd Centralny weźmie udział 
w pogrzebie ofiar katastrofy, je- 
żeli będzie on wspólny, t. j. wyłą- 
cznie Polaków. 

Na wniosek dyr. Chrzanowskie- 
go Z. C. weźmie udział w żałob- 
nym obchodzie, jaki urządzi mia» 
sto. Komitety, jakie mają wziąśd 
udział w pogrzebie polskich ofiar 
katastrofy na różnych cmenta* 
rzach zamianuje Zarząd Central- 
ny w swoim czasie. W “Memoriał 
Day” weźmie udział cały Zarząd 
Centralny. 

Na wniosek dyr. Chrzanowskie- 
go speeyalny komitet złożony z 

prezesa Żychlińskiego, kasy era 

Magdziarza i rzecznika Leona 
Małłka ma się odnieść do władz 
federalnych, stanowych, powiato- 
wych i miejskich, a-by sprawiedli- 
wości stało się zadość. 

Do komitetu rezolucyi prezes 
wyznacza dyr. J. Chrzanowskiego, 
dyT. Mazura i rzeczn. L. Małłka. 

Do komitetu obywatelskiego, 
który się ma porozumiewać z in- 
nymi tego rodzaju komitetami, 
prezes wyznacza kasyera Magdzia- 
rza, rzecznika Małłka i sam nale- 
żeć będzie do tego komitetu. 

Na tern prezes zamyka nadzwy- 
czajne posiedzenie Żarz. Centr. 

Rezolucya Zarządu Centralne- 
go Z. N. P. w sprawie ka- 

tastrofy okrętowej na 

rzece Chicago. 
DO SZANOWNEJ RADY MIEJSKIEJ T 
MIASTA CHICAGO! 

Związek Narodowy Polski w Północnej. Ameryce przez 
swój Zarząd Centralny w Chicago szle Ojcom miasta Chica- 
go pozdrowienie w tej tak tragicznej chwili w historyi Chi- 
cago i oznajmia Radzie Miejskiej co następuje: 

Wobec niesłychanej w dziejach miasta i żeglugi na je- 
ziorach katastrofy, która pochłonęła do tysiąca ofiar, osiero- 
cając tysiące rodzin, Zarząd Centralny Zw. Nar. Pal. w tej 
chwńli zwołał nadzwyczajne posiedzenie i uchwalił jedno- 
głośnie : 

Wyrazić głęboki smutek i ból serdeczny z powodu tej 
tak strasznej i niesłychanej katastrofy. 

Wyrazić najserdeczniejszą sympatyę rodzinom, dotknię- 
tym katastrofą w imieniu narodu polskiego, który jest tak 
srodze doświadczony od lat dwóch z powodu wojny na zie- 
miach polskich odczuwa tem głębiej nieszczęścia innych. 

Protić Radę Miejską, by przeprowadziła jaknajsurowsze 
śledztwo co do winy tych. którzy spowodowali katastrofę, do- 
puścili do takowej i zażądała surowego ich ukarania. 

Zarząd Centralny Związlęu Narodowego Polskiego zazna- 

cza. że gotów jest do współdziałania z władzami miejskimi 
pod każdym wzglądem i daje do wirdomości, że stosownie do 
zebranych informacyi wielki procent ofiar jest pochodzenia 
polsko amerykańskiego. 

W celu zaś ciągłego i skutecznego współdziałania z wła- 
dzami miejskimi i komitetem obywatelskim, jak również w 

celu przygotowania współudziału Zarządu Centralnego Zw. 
Nar. Pol. i członków Związku w Chicago w uroczystościach 
żałobnych i pogrzebie Zarząd Centralny Zw. Nar. Pol. prze- 
znacza specyalny komitet z obywateli Kazimierza Żychliń- 
skiego, prezesa; J. Magdziarza. kasyera i Leona Małłka, głó- 
wnego adwokata, 1406 W. Division str., Chicago, Ul, 

K. Źychliński. prezes, 

Józef P. Szymański, wice-prezes. 
J. S. Zawikńeka, sekretarz jeneralny, 
J. Magdziarz. kasycr. 
Mary a Sakowska. 
Kazimiera Obaraka. 
A. Mazur, 
P. X. Wlekli ńaki, 
Kar<4 Olnosry, 
N. K. Złotnicka. 
J. J. Chrzanowski. 
W. Graczyfcowki, 
S. J. Dudek, 
Wal. Szymański, 
J. Brzeziński 


