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Skrækherredømme i 
Polen. 

Oder en Snes Embedsmcnv drehte- 

Tertoristerne angriber 
Politiet i flere Bner 

med Bomber og 
Revoloeke. 

—. ts- 

For en Tid hat dej nu veret 
fotholdsvis roligt i Ruslandz thi 
et Snigmordsforspg her og der 
teasner man jo ikle videre i disse 
Tiber. Men nu er der alter nd- 
brudt Uroligheder i stor Stil, denne 

Gang i Polen. Folgende meldcs 
fra St. Petersborg under 15. ds.: 

Tilfyneladende efter en fælles 
Plan oa aftalte Signaler beayndle 
Tetrotilterne og Revolutionislerne i 
Dag et morderisl Angkeb med Born-( 
ber og Revolvere paa Politiet vgl 
Tkovperne i forslellige polsle Byer.s 
Genlyd af Blodbadel here-Z fnj 
Samara, Ufa, Yalta, Ajev ja end-» 
Ia fra det fjerne Chita, hvor age-J 
tende Politichef Gorpinchenlo nun-I 
dedeg næsien paa hans eaen Der-J 
tærsiel Revolutionisternes Kampapk 
ne for fkem med scerlig Bitterhed i; 
Warfam hvor over en Enek bleIJ 
drwbte i Gadetne, og man-ge flersl 
blev saatede. Blandt de drcebte var, 

lfslzae de senesle ossicielle Bereinins 
ger, to Politisekgenter, okte Patro- 
ljemænd, tre Gendarmer, sem Spl- 
dater, en hebraisl Kpbmand og :n 

Koindr. Men Bexelninaerne er ille 
alle indlomhö.«Politintænd on Sol- 
dater flsdes ·ned som Harer i Ga- 
kerne.« Llnatibeksne, der vandrede i 

Z-:naabander, nndlom nckslen alle 

blandk den llreelslaane men sum- 
paretislc Befollnlng. Den eneste 
innafi as Bemdning var en Bande 
paa l« Mand, der var tkængt ind 

et lldslaenlningsfted og hande- 
dræbt en Soldat. Dem tog en 

pasfekende Patrole — J Volsi 
Valatkeds i Wakfaw angrebes Po- 
litistationen nxed Bomben En Ser- 
acnt g to Patkoljemænd blev san- 
rede. 

Qgsaa Lodz angrebes af Ter- 
rotisterne. Der blev fels Soldaler, 
tee Patroljemænd oa en Politik-w- 
iajns Huftku faarede ved Elsplo- 
sion ·af Bomber i Politistationen, 
oa to Soldalet og to Terrorislek 
drwbtes l Gadetne. J Radonn 
hvor en Bombe lastedes ind i Po- 
litationen, blev en Kaptajns Halten 
va Barn dræbi. J Ulofslosfl 
blev Pvlitichefen dmbL J Plocm 
blev der aivet Signal til alle Poli- 
tsetjentex de blev alle samlldig an- 

areben paa der-es Posten og flere 
af dem blev saaeedr. 

Der er gjort flere Angreb paa 
Posttogene mellem Samara pg Bla- 
loust, saa denne Linie er sat under 

Krigslw Revolutionisterne hat to 

Gange flaget el Tog i Narrheden 
as Ufa, fprængt DIrene paa Post- 
rognen aabne, opsprættet registere- 
de Pakler og i eet Tilfælde faael 
315,000 som Bytte. Hvor meget de 
fik den anden Gang, vides iklr. 

J St. Peteröborg er der reist 
en baldig Jndignation blandt Be- 

follningen paa Grund as Vagtens 
beutale Behandan af en ung dan- 
net Dame. Mlle. Smirnoss. Da en 

Estadron af Vagten i Tirsdags 
passe-we langs Nevsti Prospekt, be- 
mætlede Mlle. Spulen-M der var i 

Folge med en anden ung minde: 
»De er saa Ming fom om de hav- 
de inbtaget Port Aethur«. For-bi- 
gaaende, smn bitte Baum-Mager 
gentog den, og der famledet en bel 
Flot, fom deltog l Spottet-let Gla- 
deonens Wand-e befalede straft 
sine Soldater at enges-be med Pi- 
sie. De var villige og flvg les til 

·h-jve og Vensirez Me. Smiknolf 

og hendes Ledsager var imidlertid 
gaaet videre ad en Sidegade, men 

Soldaterne forfulgte dem. De sor- 
ssgte at undslippe i en Forstue, meu 

fangedes. Efter en Ossieers Ordre 
biev de tvungne til at stige ind i 
,,cab'« og kørtes til Bagtens Bak- 
rakier. hvor de stilledes for Oberii 
Stenboctfermor. Han var tilbpjelig 
til at overgive Mlle. Smirnoss .il 

Politiet, men andre Ossicerer lagde 
sig imellem og bevirtede, at hun 
fortes ind i Retsgaarden, hvor Sol- 
daterne tildelte hende 27 Svøbeslag 
i to Ossicerers Overvcer. Pigens 
Klæder var som staaret med Knive 
af Staaltraadssncertersne i der-es 
Svøber, oa hendes Legeme var fryg- 
telig lcederet. Aviserne fordrer Reis-s 
fvrhør mod baade Officererne og 
de Menige, som deltog i denne Af- 
fere. 

Hvad de militære Autoriteter vil 
asre ved det, var ikte endnu kund- 
gjort. En Avis, som fortalte en lin- 
nende Asfcere, tonfisleredes. 

Kinsereneen iRio de Jaueiro. 

Minister Root i Argen- 
tina. 

J ,,The International Ameri- 
cain Consference«s Mode i Rio de 

Janeiro i Mandags blev et Forslag 
Hm Reorganisation af »Ehe Bu- 
Ieau of American Republics« en- 

stemmia vedtaget. Ligeledes bleo 
der vedtaaet et Forslag on1, at 
deiie Buteau slal have sit Hornh- 

Iscede i Washington hvor en ster- 
»ililt Bnaning stal opføres til 
Boreauets Benytielsr. De forstel- 
liae ameritanste Republilters Re- 
getninger stal saa udncevne faste 
Koinniissioner, som stal slasse Bu- 
keauet de ønslede Oplysninger. 

lFfter at have aslagt Uruguays 
Prcesident Ordonez m. si. i Mon- 

,tevideo Afstedsbesøa i Mandags. 
stejste Minister Root og Familie 
lom Astenen samme Dag med en ar- 

gentinsi Kanonbaad til Buenas 
Arms, hvortil de ankom i Tit-J- 
dags. Da trods del var Regnveir, 
blev der givet Ministeren en hier- 
telig Modtagelse af de Tusinder, 
som havde samiet sig ved Stin- 
landingen. Argentinas Marinemi- 
nistet og Udenrigsmisnister mødte 
Mr. Root ved Landstignlngen. Se- 
nere aslagde Minister Root Visit 

Ihos Pritsident Alcorta, som i Uns-A 

idags Afies gav en Fest for Roct 
Ioa andre indbudne. 

f 
)G. A. III-Mode i Minneapolis. 
L 

! Den bekendte Forening af Bete- 
Haner fra Krigen »Grand Armn of 
Ithe Republic« holder i disse Dakxc 
’Møde i Minneapoli5. J Manchs 
lblev der givet Veteranerne en Re- 
Iception i Statskapitoliet i St. 
Paul. Fleck Tusinde gamle Sol- 

Hdater deltog. Efter kanbanerneg 
LUdsagn er der kommet mindit 
f100,000 fremmede til Byen i den 
)Lcn1edniug. J St. Paul var Vere- 
franerne Gut-ernst Johnsens Goc- 
Lster. 

J Mandagi Aftes gaves der 
Konkert for dem i Minneapolis. 

LDer blev tun sunget Fædkelandsg 
sange. 

Der klages over beden. Een, E. 
V. Tilden fra Antilvipe Co» Nebr» 
er dpd as Overftrcengelle paa Reis- 
sen. Flere hat maattet tægge sig 
ind paa Hospital paa Grund af 
Sygdom, fom er foraarsaget af den 
starrte Hedr. 

Senere etfarer vi, at fleke af de 

lgamle Soldater er dsde ccf Beden. 

Racekrig i Texas. 
Regerioldater angkiber Byen 

Brownsvillr. 

Anledningen til Urolig- 
hederne er et Vold- 1 tægtsforspg. 

! 
Fra Bvownsville, Tex» meldes 

under 15· ds.: 
En Del regulære Negersoldater 

af den Batallion, som er stsationeret 
i Fort Brown, marcherede i Gaar 
ind i Byen og begyndte uden nogcn 
Varsel at fyre paa Borgerne. En 
Mand blev drakbt og flere andre 
blev faakede, dekiblandt en Politi- 
lsetjeni. 

Dette Angreb, der næsten er uden 
Sideftytte i De Fokenede Staters 
Historie, var foranlediget ved et 

Voldtcegtsiforsøg Man-dag Aften 
mod Mrs. Leon Evans. Hun paa- 
stod, at Voldsmanden var en Ne- 

gerfoldat, bvorfor en Flok Mænd 
fra Byen ftraks droa nd til Fort 
Brown og foklanate, at der stulde 
foretages Underløgelfe i Kompag-. 
nierne B, C og D af Regimentex 
for at finde den flndige. Hvad Un-: 
derføgelfens Resultat blev, frass- 
itke, men Negrenes Hckvnlnst v.1r 

bleven vakL De angrb Bven. Saa 
fnart de lojn ind l Byen,« begyndte 
de at finde, on i Nabobyerne kunde 
man børe Ztndninqen i omkring en 

bald Time. Gen Monds-, Louis R. 
Cowanå Hus blev gennemboret af 
28 Risselkualer. Flere andre Hufe 
bleo befkndt. Fra Miller Hotel. 
lwor Snefe af Gerster laa on sov, 
blev der nedssndt flere Murften. 

Politibetfent Dominao blev fludt 
gen-new Armen, da ban til Heft mer- 

mede sig Soldaterne. Et andet Sich 
»tnusste hans venftre Haand og et tre- 

Jdie dræbte bans Heft. 

i At der ovstod den vildefte Panit 
pblandt Kvinder og Born, siger sig 
fett-. En Tid frnatede man for, at 
lwert enefte Mennefte i Bven vilde 
blive nedfludt. Men Negrene bltv 

omsider met af at flnde oq vendte 
tilbage til Garnisonen. 

Beretningen om det uhørte Oder-- 
fald spredte sia fom en Lobeild nd 
ever Egnen, og blandt den hvide 

kBefoltning hersier der den støkste 
Ophidselfe. Hundreder af bevæbnsdc 
Mænd flotker sig samtnen i Vom 

sog man frygter for, at der skal nd- 
bryde alvorlige llroligheder. Dva 
bereites der oqfaa, at de skyldizxe 
Soldater straks vjlde blive arte- 

fterede, saa Guvernøren mener, at 
det ikke er nødvendigt at fende 
Statstvopper til Brownsville. 

J Fokbindelse med dette Udbkud 
forlyder det fra Leavenworth, Kan- 

fas, at De Forenede Statets Ne- 
gerfoldater vil blive stationerede for 
sig selv paa en Armepost i Syden 
for at fotebygge Udbrud af Rate- 
bad mellem de hvide og fotte Sol- 
dater. 

Stickney sum ubudcn Gast. 

Jernbanepræsident A. B. Stief- 
ney er ved at blive en aqtet Mand. 
Han lader sigs ikke kontrollere af de 
andre ftore Jeknbanemænd og hel- 
ler itke af Egeninteresfe, snnes det. 
Under 14. ds. foktælles folgende om 

ham fra St. Paul. Minn.: 

l Bag lukkede Døre botdt Statens 
Jernbane- og Varebus Kommis- 
sion i Gaar et Mode med Repres- 
sentanter for Great Norbhern Pa- 
ciftc og Soo Bann-ne, da Press- 
dent A. B. Stickney ved Great 
Western Bauen kom fom en abu- 
den Gest, angreb Kommissionens 
Ilrbejdsmetode og forpurrede et 

Kompromis med Henstm til Fragt- 
teduktioth hvorom Kommissionen 

og de to Bauer omttent var blevet 
enigr. 

Kommissionen havde omtrent la- 
det sig ovettale til at gaa ind paa 
et Kompromis, hvotved Senderne 
kun vilde spare 8150,000 i Stedet 
for 8500,000, som af Kommissio- 
nen for bestemt. Sagen stulde vor-. 

ret afgjort i en hemmelig Konsi- 
tence i Dag. s- .-«--s- s- 

Stickney vifte sig ganske uventet 
under Konserencen og udtalte sig 
misbilligende om, at faa vigtige 
Spørgsmaal stulde afgøres i Hem- 
melighed. Han opgav Tal, ssom bist-e, 
at Baneme ikte vilde lide noget 
føleligt Tab ved en Reduktion 7 

Fragtfatferne af 8500,000 aarlig,! 
og erklærede, at Kommissionen in-! 
gen Ret havde til at fcelge Jernbck 
nerne en Reduktion af 8500,000» 
for s150,000. I 

Han sagde ogfaa, at Kompromissj 
Planen vilde vcere uretfcerdig modJ 
Damme i den spndre Des af SEND 
ten. J 

Refultatet blev, at Kenntniswa 
nen tog sit Løfte om Kompromis 
tilbage og bestemte sig til hekeftcr 
at holde offentlige Sessioner. 

Et Hytdebrev fra Pape Pius x. 

TIZU er han bleven fterdig 
ti: at udtale fiq om 

Vldftillelfen afRirke 

og ZtatifvrnntrLL 

In Paris wilde-J nnder 1·«"i. 
dg» at ane Pins X. bar Valgt af 

inque en fjendtlig Holdssing over- 

for det fr.1nske Folt on deis Natio- 

nalforsarnlims Beflutning on: M: 
ftislelse af Stat og Ritte. 

I Det fvne5 fom Hm Paven og 
Iden katholske Gefftlighed vil gøre et 
fidste forfvivlet Forsvg paa at paa- 

jtoinge de franfte Regerinqsmvndig: 
Eseder og Nationalforfamlingen et 

jslompromig med Ratbolisigmen og 
sbans Hellighed Poren; men det Vil 
Irsisfelia site Wies- Paven bar 
Iscndt de franfte Biffovver og andre 
Matholiker i Frankrige et noget 
kriqersl ,,Hnrdebrev«, bvis Dom-d- 
indhold er folgende: 

»ngaa tidligere hat vi fordømt 
den ubillige og ugudelige Lob. Nu 
vknr Vi underføgt Loven Paragraf 
for Paragraf vaa dek ombvggeligi 
ste for at overbevise os o:n, hvori 
vidt den Vil tillade fremtidigt reli- 
qiøft Liv i Frankrig, samt hvors 
vidt den krwnker den hellige Kir- 
fes Grundfætninger. 

»So-ad ans-nat Forbundene til 
Underhold af kristeliqe katholfke Re- 
liqionsskoler, kan de ikke affkasses 
nden at tilføje Kirken og Kriftens 
dommen et Ulivsfaar osg krænke 
Kirkens dnrefte Interesses og Ret- 
tigheder.« 

Paven anstiller derefter indgaIs 
ende Betragtninqer om, hvorledes 

Inye Stoleinftitutioner paa katholfk 
Grund skal kunne istandbringes ef- 
ter den nye, »ugudelige« Lob. Men 
Hans Hellighed erklærer aabent, Jt 

han har sine Tvivl om, hvowidt 
der eftek Adstillelfen asf Kirke og 
Stat kan blive organieseret et ka- 

tholsi Skolevæsem fom vil vise sig 
lige faa virkningssfuldt som de 
tidligere Jnsuitsiolen 

Videre erklcerer Paven, at Kir- 
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tens Fjender vil paastaa, at hans 
Helligsheds »Hyrdebrev« indeholder 
et Angreb paa de stansle Stats- 
myndigheder, Landets Regering og 
dets Proesident. Mod en saadan 
Beslyldning forsvater Paven sig med 
Kraft og Myndighed Hvad Kir- 
len angriber, siger Paven, er ikle 
Kirkens Adslillelse fra Staten, 
men Undertrykkelsen af Kirkens 

Fkihcd CI »Es- Ost-« 

Paven i Rom bruger stcerke Ud- 
tryk mod de franske Myndigheder 
i Anledning as Kirkeloven. Den 
vieler til at rejse Mand mod Mand, 
til at vcelke Splid blandt Familie 
medlemmer og Venner og til at 

rejse en religiøs Krig i hele 
Frantrigs Land. 

Dei er, mener Pius X» hans 
apostolisle Pligt ilke lcengere at 
taale alle de Ovekgreb mod Kir- 
ken og alle de vitterlige Former- 
melser, som han hidtil af Kærlig- 
lted til det sransle Foll hat fun- 
det sig i. Nu faar det have Ende 
med Taalmodet, og lad For-handel- 
sen og Ansvaret salde paa dem, som 
er Aarsag i Uretfcerdigheden og 
Forbrydelserne. 

Sluttelig erklcerer den katholske 
Kirles Overshoved at der vil kont- 
me en Provelsens Time for Frank- 
rig og dets Folk, da det atter vil 
vende tilbage til den katholsle Kitkesy 
Stets-T Herfot bør alle troende o-; 
oposrende Katholiler arbejde. 

Flertallet as de franske Aviser 
afviser Pavens »Bulle« som en 

utidig Jndblanding i Anliggender, 
som kun rager det stanske Folk og 

;dets Wie-gering Hvokledes de civile 
sog lirlelige Autoriteter vil stille 

scg til den pavelige Krigserklcering 
set endnu ikke endelig afgjori. 

Den fallerede Bank. 

Bantpræsident Paul O. Stens- 
land hat man itte saaet sat paa 
endnu. Snart hat man set ham et 

Siedåy snart et andet, saa i Syd 
oq san i Nord. Men i Onsdags 
snnes han virlelig at vcere set i 

»«12ittsburg. En gammel Vetendt 
sOscar Holmer havde trusfet ham i 
en Pullman Cur paa Union Sta- 
tion det. Da han gentendte sin 
Ven, sagde Stensland: »Fo: Gudsp 
Skyld, er det dig. Røb mig ikke«. 
Holmer svarede, at hans Affceter 
Vedkom itle harn o.s.v. 

Jmidlertid arbejder man i Chi- 
cago paa at teokganisere Banlen 
eller oprette en anden i Stedet for 
at genoprette Tilliden i Fotretnin- 
gen. Man vil prøve paa at arran- 

pere san at de, der havde Penge i 
Banken, intet slal tabe. 

( 
l 

l 

Jubilccnmsi og ngdomsmodh 

Om Gud vil, blier et saadani 
Mode afholdt i St. Pauli H. eo.- 

luth. Menighed, Potjawattamie Co» 
Ja» i Dagene fra 24. til 26. Aug. 

Til at Oele denne Oøjrid med os 

kyde vi Verm-er hjertelig velkommen. 

De, som agte at glæde os med 
deres Beføg i disfe Dage, bedes at 

rejfe til Wseston, Ja» den første 
Station Ost for Eouncil Bluffs pag 
Ehicago Rock Island - Bauen, hvo: 
vi vil afhente dem pr. Vogn. 

De Venner, som agte at rejsp 
hertil, bedes at melde deres Kom- 
me fenest 20.«Aug-ufi til und-erieg- 
nede. 

Korn og faa Velsignelse og vasr 

en Velsignelfe. 
Paa Menigshedens og egne Vegne, 

H. Nielsen, Mghs. Wurst- 
R. 2, Neola, Ja. 

Guds Mge og Born-ne. Tau-Der om 

Retigionssundewisning i Viemmei. 
M H. P. haufen. 02 Zwei-. I 
Omsiag 20c. 

Cpnlter, Ja. 

Lcenge er det, siden noget hat due- 

ret meddelt her fra Coulter7 men 

nu kommer der noget. 
— Vi hat i Sommereng Lob 

haft to Vellykkede Festen Førsi 4. 

Juli. Oni den vil jeg kun bemerke 
den ene Ting, at alle vore unge 
blev hjemme og fejrede Festen med 
os, og det var vift vor størfte Gliede 
Pastot H. M. Hansen med Fami- 
lie var til Stede ved 4. Julifesten, 
og han prceditede Sondagen efter i 
vor Kirxe i Coulten Tat fior Bes- 
søget, J var velkomne, og torn 

ig-en· 
—- Vor anden Fest var to Fester 

gjort til een, nemlig vor Spndags- 
stole- og Vor danste Hverdagsstole- 
fest. Den blev afholdt en Søndag 
Eftermiddag, og et Priogram ind- 
øvet asf vor Lærerinde, Emma Se- 
holm, blev udført cof Børnene, 
hvorfor Børnene kan faa Studs- 
maalet »meget godt«. 

— Naa, det var jo saa lidt gamle 
Nyheder. Naar der faa ogsaa stul- 
de bemærkes noget om Gudslivet 
iblandt os sog det er jo da de kee- 
tcfte Nyheder fra de forskellige Virt- 
fomsheder i dort Zum-fund) ja, saa 
tan der siges, at Herren gaar sin 
Gang iblandt os, og jeg tør ogsaa 
sige til Sjceles Frelse og til Guds 
Børns Opdkagelse. Ja er det itke 
underligt, hvor vi, fom hat givet 
Gud vore Hierin-, hvor vi dog tit 
og ofte trænger til Tugt. Ja, det 
gcelder om i Ydmyahed at bøie fig, 
naar Guds-Ordet tugter os, og d: 
itte tro, at get er en Stikpille, eller 
noget lignende, fra Præften. 

Jea sidder lige og hat lcest ,,Kir—- 
keblsadet« Nr. 32 og deri Paftor J. 
Pedersens Stykke om ,,Jesus Kri- 
stus og ham torsfcestet«. Gud ste 
Lov for faadant Vidnescbyrd fra en 

prøvet og gammiel Herrens Tjener, 
og Tat til Gud for hver en Tjener, 
fom forkynder den rene, ufminkede 
Sandhed, selv om det ssommetider 
nør ondt i Hiertet Det er Guds 
Ord, der tuater, og vi maa til 
Golgatha oa tiage om Naade, mere 

Naade 
—- Ja, nu er vi fo saa i fuld 

Llrbejde med vort foreftaaende 
Kredsmøde. Dei er med nogen 

Angst oa Bceven, om jeg saa man 

sige, thi faa stort et Mode hast vi 

sjo itke haft før. Men vore Farbe- 
iredelser hat hidindtil været kro- 

net nied Held, og godt begyndt er jo 
balvt fuldendt, siger Otdfpkogct. 
Vi venter mange Fremmede i disse 
Dage. 

— Nu er Tcersiemastinerne i 

Virtsomhed med Havre og Byg, san 
nu høster Landmanden Løn for sit 
Arbefde, oa Lønnen er god i Aar, 

,l)vad Smaafæden angaar, og vore 

Majsmarker —- hvor staat de dog 
frodiae og siønne og vidner oni 

Guds Almaat Tcenk saadan en 

Mnjsstok med sin Frugt paa, at gro 

ap til en Højde fra 8——10 Fod paa 
2—4 Maaneder. Ja det er et Un- 
derværk, ingen tan begrdbe men det 

rsidner om, at stor er de Kristnes 
Gild. Fredens Hiler til alle. 

K. J. 

En Dofig af.den rete 

Medicin i rette Tid hat fors- 
bvgget mangen en alvotlig Sygdom 
og anrelange Lidelfer. Ved at ha- 

Lse en Flaer af den gamle Umw- 
’dicin, Dr. Petefs Kurito, paahaan- 
den, er man forsbetedt i Tilfælde 

)af pludselig Svgdon1. Den virker 

kburtigt og sitkert, og VirtningM 
fne er vakige. Apothekere hat den 
Tikke paa Lager. Den sælqes direkte 
Ytil Forbrugekne gennem sspecielle A- 

Lgenter ansatte af Fakbrikantekne, Dr. 

Peter Fahrney Fc Sons Co» 112-- 

1118 So. Hoyne Ave» Chicago, Jll. 


