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erbowie organizują sie. 
/brali komitet agitacyjny, który ma zbie- 

rać fundusze na wojnę. 

1/ 

Serbami, 

j jwolwery i kamienie w robocie pod- 
czas rozruchów w Joliet 

W stanie oskarżenia. 
——— 

nci unijni pod zarzutem wymuszania pienię- 

pzy od pracodawców. 
- Były prezes kolei 

oskarżony o oszukanie rządu. 

Z Polityki. I 
ydent Wilson neutralny wobec walki senatorskiej. —! 

Obóz Harrisona układa tykiet prawyborczy, 

ERBOWIE ZBIERAJĄ 
FUNDUSZE. 

^wielkiem entuzyazmem słu- 
4 i. wczoraj 700 Serbów mów 

irotycznych na zebraniu od- 

[m wieczorem w hali Best'a, 
logu Clybourn i Southport. 
ądzono także składkę, która 

'niosła z górą $1000, według 
dowego sprawozdania. Pow- 
ij plany w celu dalszego zbie- 
a pieniędzy i zaciągania re- 

tów. Wybrano wczoraj kolek- j 
>w do zbierania funduszów i 

rch do spisywania tych, któ- 

gotowi są wrócić do Serbii na 

nę z Austryą. 
chim Luganja, prezes Związ- 
Serbskiego w Ameryce, wy- 

sował wczoraj odezwę do 

ęystkich Serbów w Chicago i 

>licy .których ma być 25,000, w 

rej wzywa ich aby materyal- 
i osobicie przyszli z pomocą 

.Tożonej ojczyźnie, 
va wczorajszem zebraniu w 

i Best'a przemawiali między 
ymi: były kapral w austryac- 

j armii, czeski socyalista i kil- 

Serbów, którzy walczyli w 

dawnej wojnie bałkańskiej. 
<zvscy przemawiali przeciw 
stryi, wzywając Słowian, aby 
ryszli Serbii z pomocą. 
vi owy często przerywano o- 

:ykami serbskimi : „Precz z 

/stryą!" „Na dół z Austryą!" 
iech żyje Serbia!" 

Socyalista Eli Susujar przema- 
ił za wojną, chociaż socyaliści 
w teoryi wojnie przeciwni. 

?0 gorąca przemowa wywoła- 
silną demonstracyę. 
Przemawiali także: Teodor 

nkovic, J. R. Falandech, Achim 

Jgonja, który przewodniczył na 
4>raniu, Jan Negrin, Czech, St. 
«fckovic, Kroat i Jan Wallar, 
towak. 

Wi skład komitetu, który ma 

tę opiekować zebranymi pienię- 
zmi, weszli: A. Lugonja, Dusan 

^opovicz, P. Stajaciech, J. Vuce- 
icz, J. R. Palandech i P. Sekulo- 
kz. 

Według planu Teodora Zivko- 
icza, różne narody słowiańskie 

r Chicago mają być zorganizo- 
wane według narodowości, urzą- 
-zać zebrania i zbierać fundusze. 

iAUSTRYA ZWOŁUJE RE- 
ZERWISTÓW. 

W różnych gazetach austryac- 
ach w Stanach Zjednoczonych i 

w innych krajach ukazały się za- 

jriadomienia, podpisane przez 

consula generalnego, Huga Sil- 

ristri, wzywające do powrotu do 

\ustryi wszystkich mężczyzn, 
|dolnych do służby wojskowej, 

łdyż cesarz Franciszek Józef 
sporządził częściową mobiliza- 

Łrę armii austryacko - węgier- 

riej. Koszta podróży będą za- 

)łacone wszystkim, którzy goto- 
wi wrócić. 

Wszystkim zaś popisowym, ba- 

wiącym w Chicago, wysyłane są 

ii&obiste zawiadomienia z wezwa- 

niem, aby się natychmiast zgłosi- 

.i'p(xl swe sztandary. 
— Serbowie chicagoscy zwra- 

iają uwagę na trudności, z jakie- 
O) spotkają się c! Serbowie, kto- 

|ev będą usiłowali wrócić do oj- 
jfcyznv, gdyż Serbia ze wszyst- 

flch stron otoczona ;est krajami 

Irrogimi, albo nieprzyjaznymi. 
— Simon W. Strauss, prezes 

jbpierykańskiego Towarzystwa 

Bpczędności, wyjechał do Wa- 
wngtonu po paszporty, które 

k umożliwią sprowadzenie 
Kej rodziny z Marienbadu. 

— Niemcy w Chicago urządza- 
ją licowe zebranie w North 

Side Turner Hall dnia 4go sierp- 
nia w celu zebrania funduszów 

na niemiecką organizacyę Czer- 

wonego Krzyża. 
— Organizuje się komitet cze- 

ski, oświadcza J. F. Stepina, któ- 

ry będzie prowadzić agitacyę w 

Chicago, zbierać fundusze i po- 

magać rodakom do powrotu do 

ojczyzny. 
— Serbski Klub Narodowy ze- 

brał się wczoraj w hotelu LaSalle 

i założył komitet, który 
W STANIE OSKARŻENIA. 
Ława sędziów przysięgłych po- 

wiatu Cook wczoraj w stan os- 

karżenia postawiła dwóch agen- 
tów unijnych, oskarżonych o 

wymuszanie pieniędzy od praco- 
dawców pod groźbą strajku. Są 
to: Roy Tangney, agent „byzne- 
sowy" unii robotników, przepro- 
wadzających maszynerye, nr. 

714. i Christopher Dunne, agent 
unii woźniców. 

Obaj oskarżeni są o sprzysię- 
żenie się w celu wymuszenia pie- 
niędzy od urzędników firmy 
Marshall Brothers Exchange 
Co., pnr. 7525 South Chicago av. 
i w celu obicia ich. 

Tangney został schwytany w 

sidła, zastawione na niego w ze- 

szłym tygodniu, gdy otrzymał 
$150 w banknotach poznaczo- 

nych. Sidła zastawił asystent pro- 
kuratora stanowego Marvin . 

Bamhart. 

Świadkami przed przysięgły- 
mi byli : W. H. Marshall i brat je- 
go, ofiary szantażu, jakoteż de- 

tektywi H. Becker i F. Zadek, 

którzy aresztowali Tangueya. 
Szczegóły szantażu tak się 

przedstawiają: W tygodniu oko- 

ło 4go lipca Marshall miał prze- 
wieźć 3 kotły parowe z podwó- 
rza frachtowego na rogu ulicy 

116tej i Michigan ave. do szkoły 
Scanlow. Marshall ma 15 woźni· 

ców, lecz z tych jeden tylko był 
członkiem unii przeprowadzaczy 
maszyneryi. Gdy Tanguey o tem 

się dowiedział, rozporządził 
strajk, zażądał kary w sumie 

$250 i zostawił C. Dunne'a na 

straży, aby nie dopuścił do holo- 

wania kotłów. Na odwołanie straj 
ku zgodzili się dopiero wtedy, 

gdy Marshall przyrzekł zapłacić 
Tanguey'emu $150, a strajkują- 
cym woźnicom za stracony zaro- 

bek. 
— W. C. Brown, były prezes 

kolei „New York Central", bę- 
dzie w bieżącym tygodniu posta- 

wiony w stan oskarżenia przez 

federalną ławę sędziów przysię- 
głych za sprzysiężenie się w ce- 
lu oszukania rządu federalnego. 
Oskarżeni będą o to 

— tj. Brown 

i inni urzędnicy tej kolei — iż po- 
siadali większość akcyi we firmie 

,,0'Gara Coal Co/', która dostała 

się do rąk opiekunów sądowych 
we wrześniu 1913 r. 

\V grudniu r. 1912 J. Carsten- 

sen, wiceprezes kolei ,.Lake 

Shore and Michigan Southern" i 

trzy koleje w systemie „New 
York Central" zostały w stan os- 
karżenia postawione za udziela- 

nie rabatów firmie ,,0'Gara Coal 

Co." w sumie $60.000. Obecne 

śledztwo jest ciągiem dalszem 

śledztwa z r. 1912. 

W tajemnicy utrzymywano 

fakt w czasie płacenia owych nie 

prawnych rabatów, iż urzędnicy 
kolejowi byli jednocześnie akcyo- 
naryuszami firmy węglowej. Po- 

przedni wyrok sędziów przysię- 

głych dotyczył płacenia rabatów, 
prawem zakazanego. Wyrok, 
który będzie wydany w bieżącym 
tygodniu, oskarży Browna i in- 

nych urzędników kolejowych o 

zatajenie faktu, iż posiadali wię- 
kszość akcyi we firmie węglowej 
która zbankrutowała. 
ma zbierać fundusze na serbską 

organizacyę Czerwonego Krzyża. 
Składa się ten klub wyłącznie z 

obywateli amerykańskich. 
AUSTRYACY I SERBOWIE 

BIJĄ SIĘ. 
W Joliet przyszło wczoraj 

wieczorem do bardzo burzliwej 
demonstracyi, gdy do hali, gdzie 
200 Serbów odbywało zebranie i 

przysłuchiwało się mowie Mi- 

chała Radakowicza o prześlado- 
waniach Serbii przez Austryę, 
weszli Austryacy pod wodzą J. 
Likara, i szyderstwami poczęli 
mówcy przeszkadzać. Serbowie 

rzucili się na Austryaków i wy- 
rzucili ich na ulicę. Pierwszym 
z pomocą przybyli Kroaci i Lit- 

wini. Podczas bójki rzucano ce- 

głami i kamieniami, a nawet da- 

no kilka strzałów z rewolwerów. 

Przyjaciele unieśli Likara z pola 
walki. Austryacy rozproszyli się. 

I Zwycięzcy Serbowie wrócili do 

hali. 

200 Słoweńców z Joliet podob- 
no wybiera się do Europy. 

Z POLITYKI. 

Prezydent Wilson zachowa 
neutralność. 

Według W. F. McCombs'a, 

przewodniczącego demokratycz- 

nego komitetu krajowego, który 
obecnie bawi w Chicago, prezy- 
dent Wilson nie będzie mieszał 

się do walki w Stanie Illinois o 

kandydaturę demokratyczną na 

senatora. Konferencye odbędzie 
z gub. Dunne em i burm. Harri- 

sonem, a następnie z komiteto- 

wym stanowym Boeschenstei- 

n'em, którym zakomunikuje sta- 

nowisko administracyi. McCombs' 
! obserwuje także stosunki tutej- 
sze, co także uczyni w drodze do 

Colorado, dokąd się wybiera dziś 
wieczorem. 

Burm. Harrison wraca jutro do 

Chicago ze swych wakacyi w 

Huron Mountains. 

OBÓZ HARRISONA UKŁA- 

DA LISTĘ KANDYDATÓW., 
Przywódcy z obozu Harrisona 

dziś wieczorem mają skompleto- 
wać listę swych kandydatów na 

urzędy powiatowe. 
Niedawną figurą na sesyacli 

komitetu wykonawczego i po- 

wiatowego był alderman z lszej 

wardy „Bathhause-. J. J. Cough- 
lin, jeden z filarów dystryktu nic- 

moralnego, którego zagłada poli- 
tyczna została postanowiona 

przez burm. Harrisona i sędziego 
powiatowego Owensa. 
Sędziowie i klerkowie w 1-ej 

wardzie nie będą w tym roku za- 
mianowani na polecenie alderma- 
nów Kenny i Cęughlina. 
Komitet powiatowy ułożył do- 

tychczas spis jak następuje: J. 
E. Traeger, szeryf; J. J. Bradley, 
skarbnik powiatowy; P. Rein- 

berg, prezes wydziału powiato- 
wego; C. McGurn, klerk powia- 
towy; J. E. Owens, sędzia po- 
wiatowy ; H. Homer, sędzia spad- 
kowy ; J. A. Cervenka, klerk sądu 
spadkowego; J. Geary, klerk sądu 
kryminalnego. 
Pozostają do wybrania kandy- 

daci n członków wydziału szkon 

trującego, wydziału asesorów i 

wydziału sanitarnego. 
Polscy demokraci żądają, aże- 

by asesor Koraleski był posta- 
wiony jako kandydat na członka 

wydziału szkontrującego, a N. 

Budzban lub F. X. Rydzewski na 

asesora. 

Z BIURA KOLEKTORA 

AKCYZY. 

Wczoraj właściciele domów 

zajezdnych, browarów, i wyszyn- 
ków we wielkiej liczbie stawili 

się do biura kolektora akcyzy* J. 
F. Śmietanki, gdyż tylko dwa 

dni pozostają do zapłacenia po- 
datku rządowego od trunków al- 

kohol icznvch, który wynosi $25. 
Podatek ten przyniesie w dystry- 
kcie chicagosgkim $15,000 mniej 
niż w roku zeszłym, tj. około 

$430,000, gdyż jest 600 szvnkarzy 
mniej z powodu zniesienia wy- 

szynków w kilku „townshipach." 

Niepotrzebna opieka. 
Dnia 13 ^^go roku bieżącego 

rewirowy wKuiow przybył do 

domu N. 18 przy ulicy Nowowiej- 
skiej w Warszawie i opieczęto- 
wał rzeczy, pozostałe po szewcu, 
Stanisławie Zającu, który otruł 

się. Sędzia pokoju polecił komi- 
sarzowi sądowemu dokonać spi- 
su inwentarza pozostałych po 

zmarłym rzeczy. 
Gdy już wszystkie te czynno- 

ści załatwiono, do sędziego poko- 
ju zgłosił się szewc Stanisław 

Zając i oświadczył, że nie umarł, 
lecz żyje, że opieczętowanie jego 
rzeczy jest zupełnie zbyteczne, 
że istotnie zachorował poważnie 
i przewieziono go do szpitala 
bez przytomności, lecz tam go u- 
ratowano. 

Sędzia pokoju postanowił zdjąć 
pieczęcie i zwrócić rzeczy „ży- 

I wemu nieboszczykowi". 

Ile będzie kosztowała wysta- 
wa w San Francisco. 

W lutym roku przyszłego, z 

powodu ukończenia kanału pa- 

namskiego urządzona będzie w* 

San Francisco wystawa wszech- 

światowa; ma ona być najwspa- 
nialszą z dotychczasowych. Mia- 

sto udziela na nią subwencyi w 
sumie 10 milionów dolarów, stan ! 

* 

Kalifornia i jego hrabstwa 
· — 

drugie tyle; subwencye prywatne 
sięgają milionów dolarów, o- 

gółem kosztorys obliczono na 60 

milionów dolarów. Będzie na niej 

reprezentowana cała Ameryka. 
Stany związkowe północno ame- 

rykańskie przyczyniają się w o- 

gólnej sumie 50 milionów dola- 

rów. Stan Nowy York ofiaruje 

półtora miliona dolarów, staii 

Illinois, milion dolarów, wyspy 

Filipińskie, półtora miliona dola- 

rów. Ozdobą wystawy będzie 

gmach, zwany „Audytoryum", ca 

ły z ciosowego kamienia i mar- 

muru, na budowę którego miasto 

przeznacza 2 i pół miliona. Głów- 

na sala pomieści 11 tysięcy osób. 

Odbywać się w niej będą posie- 
dzenia Konwentu. Poza tem ma 

być wspaniały pałac dla automo- 
bilów. Urządzenie parku z róż- 

jiemi rozrywkami pochłonie 30 

milionów. Japonia wzniesie na 

wystawie swój pawilion kosztem 

6 milionów yenów. Włochy na 

urządzenie swojego działu prze- 

znaczają dwa miliony lirów. 
Au- 

stralia ćwierć miliona funtów 

szterlingów, Austrya 2 miliony 

koron. 

HAMMOND. IND. 

W następujących agenturach 
można zamawiać „Dziennik Chi- 

cagoski": Stefanowskj, 127 — 

156-ta ul., F. B. Hall, 141 Sibley 
ul., J. Krysiński, 558 Ames ave. 

Gsari Austryi Franciszek Józef, Następca Tronu Arcyks. Karol 
Franciszek Józef z żoną Arcyks. Zytą i z sy/ikiem. 

(Klisza „Chicago Journal"). 

Ze Stanisła- 
wowa. 

Jutro wieczorem w sali Klubu 

Kościuszki mają się zebrać re- 

rezentanci wszystkich Towa- 

zystw, dworów, grup, bractw, 

okołów, alumnów tak męskich 
ak i żeńskich, w celu porozumie- 
wa się względem wymarszu w 

przyszłą niedzielę na poświęce- 
ie kamienia węgielnego pod ko- 
cioł Najśw. Maryi Panny Aniel- 

kiej. 
Każde Towarzystwo, dwór itd. 

rzez swych reprezentantów po- 
winno złożyć kwotę w sumie $5 
a pokrycie kosztu muzyki na rę- 
e sekretarza ławek p. Władysła- 
/a Barwiga jutro wieczorem. O- 

irócz wydatku na muzykę żad- 

lyćh innych wydatków nie bę- 
izie. 

Towarzystwa lub dwory itd., 

tóre dotychczas nie były re- 

prezentowane na zebraniu złą- 

czonych Towarzystw na Stanisła 
wowie, powinny jutro wieczorem 

wysłać swych reprezentantów, a- 

żeby razem wspólnie radzili nad 

wymarszem na przyszłą niedzie- 

lę,o co w imieniu złączonych To- 

warzystw na Stanisławowie za- 

praszają 
Ks. Stanisław Siatka, 

Proboszcz, 

Piotr Rostenkowski, 

Przewodniczący, 
Józef Niemiec, 

Sekretarz. 

UWAGA: — Każde Towarzy- 
stwo powinno być reprezentowa- 
ne, ponieważ komitet wymarszu 
chce spisać wszystkie nazwy To- 

warzystw na Stanisławowie na 

pergaminie i oddać Ks. Gordono- 

wi do umieszczenia tego spisy 

pod kamień węgielny nowego ko- 
ścioła. 

CHICAGO HEIGHTS. 

J. Skonieczka może wam do- 

starczyć „Dziennik Chicagoski": 
zawiadomienia proszę posyłać p. 
nr. 1441 — 5-ta ave. 

1336-135D MILWAUKEE AVE 

lista Nadzwyczajnych Taniości staran- 
^ nie wybranych z wszystkich Oddziałów 
na Sprzedaż w Piątek tylko — 

— Chłopięce pralne obrania — 
Z dobrego Madrasu i Poplln, ła- 
dnie ugamirowane, 2^ do 10 

lat, regularnie warte do $1.50, 
w piątkową wyprzedaż, specy- 

alnie AOr» 
tyiko za OVC 

— Krawatki —, 

Duży zapas pięknych nowych I- 

in-hand" wiązanych krawatek, 
śliczny wybór deseni, regular- 

ny 25c gatunek w tę wielka pią- 
tkową wyprzedaz f *\\/n 
tylko za IZ/2L 

— Męskie koszule — 

Zapas męskich negliżowych ko- 

pzuli, z madrasu i perkala, jas- 
ne i ciemne kolory, wielkości 14 

do 17, warte 75c, 3 za $1.00, 

specyalnie 
sztuka tylko OdC 

I— Spodnia Odzież —^ 
Damskie piękne prążkowane ko 

szule, regularne i extra wielko- 

ści, koronkowy bojczyk, regu- 

larny 19c gatunek, w tę wielką 
piątkową wyprzedaż f v 

tylko za ..... :>. IUC 

j— Spodnia Odzież 
Mc^ka piękna I&lbriggan i u- 

bławatniona Lisie spodnia o- 

dzież, wszystkie kolory, regular 

ny 1.00 gatunek, specyalnie 
,ylk0 29c za 

- Lawn - 

Zgrabny wzorzysty Lawn na su- 

knie, także batyśt na jasneni 
tle, 9c gatunek, w piątkową \vy- 

przątającą wyprzedaż specyai- 

nle jard 03/^ 
tylko za Ar/4· L 

i— Shaker flanela —! 
29 cali szeroka gruba X«m, bie- 

lona Shaker flanela, z pełnych 
zwojów, regularny 10c gatunek 
na tf wielką piątkową wyprzą- 

tajacą wyprzedaż, clZr> 
jard tylko 0/2C 

- Perkal - 

Jard szeroki perkal, jasne ko· 

lory. gruby 12^c gatunek. n:< 

tę wielką piątkową wyprzątają- 
ca wyprzedaż, specyalnie jard 

x,k° : 6c 

— Skarpetki —j 
Miitie czarne bawełnicowe bez 
szwu skarpetki, wszystkie wiel- 
kości. regularny 10c rcatunck, 
w tę wyprzątającą piątkowa 
wyprzedaż, i > , 
para tylko ...;uC 

r Pończochy - 
Ppniskie czarna bez s*wii ba· 

welLicowe pończochy, wszyst- 
kie wielkości. .-?g marny 12fL-o 
gatunek, w piątwyprzedaż. 

S*r'y,k0. lYzc 

r Majtki - 

Oau.skie muślinowe majtki ra· 

kiadkowana i liifrcwAtia ru;la. 

regularny 25c gat-jn··*, w ię 

wypizątającą w/pr*:liż piątko 

n?.,>lk0 15c 

- Koszule — 

Damskie piękne muślinowe ko· 

szule, kimono rękawy; ugarni- 
rowany haftem, z dziur do 

wstążki, regular. 59c gatunen 
w piętek r 
tylko po ...... «7 / C 

— Drobiazgi —j 
Kinga 200 jard. szpulki nici do 
maszyn, 6 o 

za Ov 
5c (tutelki oleju do maszyny, w 

piątek 
tylko Zc 

r Drobiazgi — 

Haczyki i niewidzialne oczka. 2 

tuziny na kartce 1/ 
kartka tylko ^/2 C 
Ubławatnione nici do haftowa- 

nia, wszystkie ko- 
lory. motek tylko ... Ic 

- FIsH Net - 

Jard szeroki Fisb Net, biały. 
Ecru i Kory, duży wybór dese- 

ni, regularny 15c gatunek, w 
tę piątkowy wyprzętajątą wy- 

przedaż, jard /-7 1/ _ 
tylko po 7 /2 C 

— Komfortery — 
Zapas okazowych komforterów, 
Silkoline pokryte, wypełniane 
białą watą, cokolwiek zbrudzo- 
ne, regularny 1.50 gatunek, w 

piątek Q^r 
tylko po OOC 

Materya na ręczniki - 
17 calowy importowany blel.»uj 
Barneley Crash na ręczniki, 
czerwona lub niebic»Ka borta, 

regularny 12%c gatunek, jard 

rc; ..7 Xc 

Ratine 
Jenubiu mieszana ubławat*»»o 

na Shirting Ratine, zielony l 

ciemno czerwony tylko, reg llar 

ny SOc gatunek, na tę płatkowy 
wyprzedaż, jard j _ 

tylkc 1 OC 

— Bluzki - 

Duiiskie piękne Lawn bluzki, 
extra duże wielkości tylko, 4G 

do o4. regularny 2.00 i 2.50 ga- 
tunek. w piątkowa wyprzedam, 
specjalnie 
tylko po 98c 

- Spódnice - 

Damskie piękne ginjrainowe 
spódnice. Nurse paskowatd de- 
senie. rówkowana falbana, w 

tę wielka piątkową wyprzedaż, 

0/. i6c 

Suknie - 

Iłzitcłęce peHcałowe suknie, re- 
glaete niebieskie i różowe, se- 

kta dk cwana suknia, wielkości 

2 do , specyalnie w ;ę piątko- 
wa wyprzedaż 
tyiko po 16c 

- Mydło do prania —; 
Dobrze znane . 8. Mail mydło 
do prania, w tę wielka piątko- 
wą wyprzątającą wyprzedaż, 
specyalnie 4 kawałki tyl- 

za ...i3C 

— Cleanflierine —. 
Najlepszy proszek do szorowa- 
nia. regularna 5c wartość, na 

tę wielką wyprzątającą wyprze- 
daż piątkową, specyalnie 3 Du- 
szki tylko 
za 8c 

r— Proszek do prania —; 
Duża paczka Grand ma prostu 
do prania, regularna 20c war- 
tość, specyalnie na tę wielką 
wyprzątającą wyprz^jaż piąt- 
kową, paczka I 
tylko za 1 "v 

i— Kosze do bielizny — 
Duże importowane brzozowe ko 
eze do bielizny, extra silnie zro 
blone, regularny 1.00 gatunek, 
specyalnie w piątkową wyprze- 

tyfkQ po „39C 

r Papier toaletowy - 
Doża rolka dobrego Crepe Tis- 
eue papieru toaletowego, regu- 
larny 10c gatunek, w tę wielka 
piątkową wyprzedaż,, 6 rolek 

tylko 
za 23c 


