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I Å. S. Holler dsd. 
lDen bckjendte Norfl-Amcrikaner 
•v .. Montana døb, '90 Aar gammel. 
' Et mærkeligt Livsløbs 

Anton M. Holter, en af Montanas 
mest anseede Mænd og en af Ameri
kas tndft bekjSndte Nordmænd, døde 
forride Lørdag Aften i sit Hjem, 441 
North Benton Avenue, Helena, 
Mont., i den We Alder af 90 Aar. 
Hans SM, Albert L. Holter, var af-
gaaet ti eb Døden en Uge forud. Hans 
Hustru, født Maren Pauline Løberg, 
med hvem han Mcti gift i Chicago i 
1867, døde i Helena den 6te Decem
ber 1912. De gjenlevende Børn er 
Norman B. Holter og Aubrey M. 

' Holter, Helena, Sagfører Edwin O. 
Holter, New York City, og Mrs. 
James Gray, Los Angeles. 

Begravelsen foregik forr. Mandag 
fra Consistory Temple i Helena un-
der Auspicier af Helena Commands-
ry of Knights Templar, hvoraf afdø
de var en af Stifterne og den eneste 
Kasserer, det nogensinde har havt, da 
han fyrste Gang blev valgt i* 1871 
og indehavde Stillingen ved sin Død. 

Holter havde boret ved daarlig 
: Helbred siden den 28de April 1918, 
' da hmt fik et Slagtilfælde. 

De, som havde lært den afdøde at 
kjende, blev rent betaget af det ung-
dommelige Sind og sprudlende Hu-i 
mør, som han besad helt indtil han 
blev rammet af Slag, og de beun-
drede hain pact Grund af disse Egen-
skaber saavelsoni for den personlige 
Elskværdighed og det ligefremme Væ
sen, som han bevarede gjennem 
Ungdoms Strabadser i Montanas 
Vildnis og et langt Livsløb op Rang-
stigen til den høit Magt- og ZEres-
stilling, det forundtes ham at ind-
tage. 

Holter ktmde oste fortælle om 
Pioneertiden i Montana, og det Iø£> 
som Eventyret om det fjerne Vestens 
vidunderlige Udviklingshistorie. 

Anton M. Holter var født den 
L9de Juni 1831 paa Moss. I 1854 
sagde han Norge Farvel 'Og satte 
Kursen mod Amerika. Den 23-aari-
ge arbeidslystne Angling søgte strax 
hen til Vildnisset. HanJTog sig først 
ned ved Freeport i Winneshiek Co., 
Iowa, inert færdedes meget omkring 
i Iowa, Missouri og de udyrkede 
Strøg af Minnesota. Vaaren I860 
fulgte han med Guldgraverne "til 
Pikes Peak, Colorado. Hans Broder 
Martin slog Følge. Brødrene gra-
vede efter Guld og dyrkede Jorden. 
De tjente endel Penge, men ikke stort. 
Høsten 1863 reiste Holter fra Den-
ver, Colo., med E. Evenfon til Alder 
Creek, Montana, Medtagende Udstyr 
til et Sagbrug. De ankom ester 
mange Ugers Reise til Bestemmelses-
stedet, og endskjønt det var midt paa 
Vinteren, maatte de for.det meste til
bringe Natten under aaben Himmel. 
De tømrede sig en "Hytte, der havde 
hverken Dør eller Vindu. Foran de 
Aabninger, som skulde tjene isteden-
for disse Ting, hang de to Tæpper. 
Herind flyttede de Juleaften 1863. 
Det Sagbrug, de fik istand, var en 
noksaa primitiv Indretning; men 
ved stadig at hænge i og anstrænge 
sin Opfiydelsesevne til det yderste 
lykkedes det dem at sage flere tusind 
Bord og Planker, før Vaaren kom. 
Trælast stod i hø-t Pris, og Holter og 
Evenson tjente ganske godt ester alt 
sit Besvær. Det næste Aar begyndte 
de med Trælasthandel i Nevada City. 
Samme Aar byggede Holter i Fæl-
lesskab med to andre, Cornelius og 
Olsen, Vandværk i Virginia City. 
Snart fik de opsat en Dampsag og et 
Høvleri, og Forretningen øgedes lidt 
efter lidt. 

Holter kunde fortælle om de Sam-
menstød, hart havde med det lovløse 
Element, som gjorde de fjerne Egne 
alt andet end tiltrækkende for Nybyg-
gere, og om Indianernes Hærfærd. 
Man.maatte i den Tid gjøre sig for
trolig med den Tanke, at den første 
Mand, man mødte, kunde hilse paa 
en med Pistolen. 

Efter nogle Aars Ophold i Mon-
tana gjorde Holter en Reise til Chi 
cttgo. Her blev han den 6te April 
1867 gift med Maren Pauline Sø
berg fra Modum. Deres Bryllups-
reise blev mærkelig. Be reiste sam-

"men til St. Louis og derfra med 
Dampskib til Jefferson City, Mo 
Her skiltes de; Holier kunde ikke affe 
Tid. til at gjøre Reisen öp Missouri 
floden. Hans unge 'Brud sortsatte 
denIkrere Reise op Flodett, medens 
han for at komme fortere frem tog 
den farefulde Rute med Diligence om 
Denver og Salt Lake. linder denne 
Reise maatte alle Passagererne en
gang ligge tre Nætter i en Høstak. 
Indianerne fljcendte og Brændte 

Anton M. Holter. 

overalt. Holter fik høre et Rygte om, 
at den Damper, hans Hustru reiste 
med, var blevet angrebet as Indi-
anerne, og hkkn havde faaet høre, at 
alle Diligencens Passagerer var fan-
get af Indianere. Det var saaledes 
en Angstens Reise for dem Begge, 
men et glædeligt Gjensyn ved Dear
born Station, omtrent 50 Mil fra 
Helena. 

Med de Ting, som Holter havde 
indkjøbt i Chicago, aabnede han en 
Handel i Helena. Han oprettede den 
første Dør- og Vindueskarmfabrik i 
Montana. I 1869 led Holter et Tab 
af omkring $40,000 ved Ildebrand. 
Baade Sagbruget og Høvleriet ned-
bændte i Marts Maaned. En Maa-
ned senere var den store Brand i He-
lena, og han led da atter et stort 
Tab. 

I 1871 blev Rumley-Gruben op
daget. Her byggede han med andre 
den første Koncentreringsmaskine i 
Klippebjergene. Fra nu af befattede 
han sig mest med Grubedrift og blev 
stedse.interesseret i flere Sølv- og 
Kobbergruber. I 1884 anlagde han 
i Fællesskab med andre den første 
Sporvognslinie i HSena. Desuden 
befattede han sig med Guldvaskning 
og Kulgrubedrift. Den Jernbarehan= 
del, Firmaet A. M. Holter ^Hard-
ware Co. briber, er en af de niest be-
kjendte i Vesten. 

Holter var Republikaner i Politik. 
Han var en af de første Embeds
mænd valgt i Helena. Mange for-
skjellige Tillidshverv har han røgtet 
paa An ærefuld Maade. Han har 
været Skolevcerge i tre Terminer, 
Medlem af Statens Senat i 1878 
og igjen i 1888. I 1880 valgtes han 
til Medlem af Helenas Byraad, der 
gjorde ham til sin Ordfører. Han var 
i flere Aar Ordfører paa Helenas 
Børs og har været Præsident for 
Montanas Pioneerforening. 

Som Forretningsmand Udmærke-
de Holter sig ved Indsigt og en Paa-
gaaenhed, som ikke kjendte Opgiven 
af det engang fatte Maal. Disse 
Egenskaber var det, som gjorde, at 
Lykken har tilsmilet ham og Skjæb-
nen bæret rundhaandet mod ham i 
større Udstrækning end maaske nogen 
anden Nordmand i Amerika. 

Den' amerikanske Forretningstum-
mel udslettede ikke hos A. M. Holter 
hans Interesse og Kjærlighed for 
Norge. Han var to Gange i Norge 
paa Besøg, i 1879 og i 1892; sidste 
Gang havde han sin Familie/ined. 

Flere Exempler kan nævnes paa 
denne hans Interesse. Da en Ko
mite her i Minneapolis for endel Aar 
siden samlede Penge til et Billede af 
den Berømte Borgerkrigshelt Oberst 
Hans Hegg, sendte Holter uopfordret 
et Bidrag og samtidig et Brev til Ko
miteen, hvori han sagde, at dette in-
teresserede ham, forbi det vakte til
live et Minde hos ham fra 1841, da 
han log Farvel med Lars Skauens 
Hustru, der var en Onkel af Hans 
Hegg, og hendes to Sønner, da de 
forlod sit Hjem i Rygge nær Moss. 

A. M. Hotter var en af de største 
Bidragsydere til Mindegaven til 
Norge i 1914. Det Aar indfandt han 
sig i Minneapolis til de tre Dages 
Festligheder, som holdtes for at seire 
100-Aorsdagen for Norges Selv
stændighed. V - , - -

• Kong Haakon hædrede i 1918 Hol
ter med St. Olav-Ordenens Ribber-
Fors, der blev overrakt ham ved en 
større Fest i Place Hotel, Helena. 

Abonner paa „Minneapolis Ti
dende", $1.50 Staret.~ 

Sslvbrgllup. 
Tet var i Fredags 25 Aar, siden 

Kong Haakon og Dronning Mand 
af Norge blev formælet 

Norges Konge og Dronning seirede 
i Fredags Sølvbryllup. Daværende 
Prins Karl af Danmark ægtede 22de 
Juli 1896 Prinsesse Maud, yngste 
Datter as Kong Edward VII af Eng
land. 

Kongeparret saavelsom deres ene-
ste Søn, Kronprins Olav, der for
leden blev norsk Student, omfattes 
med en Hengivenhed som kun' faa 
Suveræner^ Skjønt norske Mænd 
og Kvinder i Amerika ikke kan tale 
om Haakon den syvende og hans 
Dronning Maud som fin Konge og 
Dronning, og et Faatal af dem no-
genfinde har kunnet gjøre det, har 
dog dette Kongepar en særlig Betyd-
ning for dem. Al deres Færd i 
Norge har, siden de i November 1905 
gjorde sit Indtog i Landet, været 
saadan, at de stedse har vundet flere" 
Hjerter. Deres Optræden har vist, 
at det Valgsprog, som Kongen 
valgte, da han modtog Kongevalget, 
„Alt for Norge", er mere end 
Mundsveir. De kom til Norge fra 
det beslægtede Danmark og har i dis
se 15 Aar ikke alene bestræbt sig paa 
at gjøre sit Sind norsk, men har og-
saa i det rent ydre forsøgt at vise sig 
fem Norske og har lagt en levende 
Interesse for Dagen for de forskjel
lige nationale Opgaver. 

Kong Haakon, næstældste Søn af 
daværende Kronprins Frederik den 
8de af Danmark og den tidligere 
norsk-svenske Prinsesse Lovise, Kong 
Karl den Femtendes Datter, er født 
3die August 1872. Allerede som 
14=15 Aars gammel Gut tog han ud 
paa længere Søtogter, hvorefter han 
i 1889 gik ind paa den danske Sø-
krigsskole, hvis theoretiffe og prakti-
ste Kursus med Søtogter han gjett-
nemgik til 1892, da han blev Offi
cer. Ogsaa settere gjorde han som 
Officer Søtjeneste i stor Udstrækning 
og viste sig som en dygtig og praktisk 
Sømand med levende Interesse for 
det Kald, han havde valgt. 

Kong Haakon er ligefrem og elsk
værdig, i Besiddelse af en ægte^folke-
lig Kongelighed, saa han personlig er 
blevet afholdt — et Forhold, der har 
bidraget til, at Norge har faaet Navn 
af at være Verdens mest demokratiske 
Monarki. 

Med en aldrig svigtende Takt har 
Kongen evnet at holde sig klar af de 
Skjær, som let vilde opstaa i hans 
Farvand, hvi§ han paa nogen Maa-
de vilde søge at øbe Indflydelse paa 
den politiske Kurs i Tvisternaol mel-
lem Partierne. Under Krigen sag-
des det, at ingen Mand i Norge mvd 
større Loyalitet og større Samvittig
hedsfuldhed end Norges Konge efter-
levede alle Rationeringens Bestem
melser i stort og smaat. 

Dronning Maud, der er sødt 26de 
November 1869, gjaldt for at bære 
den smukkeste og livligste af Kong 
Edwards Døtre, og fra hendes Uttg-
pigedage getetr mange morsomme Hi
storier, hvorledes hendes glade Lat-
ter og Munterhed satte Liv i det 
strenge Hofvæsen under Dronning 
Victoria. Ved hendes Bryllup blev 
det sagt, at milevidt omkring Sand> 
ringham vilde Fattigfolk beklage, at 
deres'kjære Prinsesse Maud skulde 
forlade dem. Det var dem et velkom-
ment Syn ät se hendes smilende An
sigt, naar hun kom ridende eller cy!--
lende ud til dem. Hun dyrkede flit-
tig Sport, men kunde ogsaa finde 
Beskjæsttgelse inden Døre. Hun blev 
flink til at spille Piano og lagde lite-
rære Anlæg for Dagen. I England 
strev hun et Skuespil under Mærket 
Graham Irving, og under sit Op-
hold i Danmark skrev hun nogle No-
veller. • 

Baade Kong Haakon og Dtonning 
Maud stammer fra de gamle norsks 
Konger gjennem Olav den Helliges 
Datter Ulfhild, der blev gift med den 
faxiske Hertug Ordulf. 

En almindelig Indsamling har 
været foretaget i Norge til en Hce-
dersgave til Kongeparret paa Sølv
bryllupsdagen. 

Tulsas Politimester funden skyldig. 
Tulsa, Okla, 23. Juli. Den suspen
derede Politimester John A. Gustaf-
son skulde dømmes idag for at have 
undladtt at gjøre sin Pligt under 
Optøierne i Tulsa. Han blev sunden 
ffyldig af en Jury sent igaar Astes 
i „Undladelse as at tage ordentlige 
Forholdsregler for den offentlige 
Sikkerhed under Raceoptøierne ny
lig". Han blev ogsaa funden skyldig 
i Komplot om at befri Automobiltyve 
og indkassere udlovede Belønninger. 

Ett af de hsiest AÄonneöe 
ÅrZtetitørførm. 

CfiPYRlftHT CUlåCOWr. WA*mUGT<y 

Warren S. S^dne. 

Mr. Stone blev en Of de bedst af' 
tørnede nationale Arbeiderpræsiden-
ter i Landet forleden, da Brother-
hood of Locomotive Engineers paa 
sin Konvention bevilgede ham en 
Gage of $25,000 out Auret fom Bro-
derskabsforetnngens øverste Præsi-
dent og Præsident for dens koopero-
tibe nationale Bank, Byggeforening 
og Pensionsforening. Hans Gage 
habde tidligere bæret $13,500. 

Undersøgelsen endt. Komiteen tans 
med Hensyn til Beskyldningerne 

mod Major Campbell. 

Washington, 25de Juli. Der blev 
idag en fredelig Ende paa Bergdoll-
Undersøgelsen. Der fremkom ingen 
Erklæring fra den Komite,, som sik i 
Opdrag at fastflga Ansvaret for Mi-
litærffulkeren Grover Cleveland 
Bergdolls Rømning ifjor, medens 
han ledte efter Bortgjemt Guld, an-
gaaende Major Bruce R. Campbells 
Sag. Major Campbell blev af Mrs. 
Emnta C. Bergdoll, Militærskulke-
rens Moder, beskyldt for at have mod-
taget $5,000 for at faa Sønnen ud 
af Lovens Klør. 

Ved Slutningen af Forhøret idag 
forlangte Kongresmand Luhring af 
Indiana, et republikaW Medlem af 
Komiteen, at Bestyreren for Udlæn-
dingers Eiendom skulde paalægges 
strax at finde de $105,000 i Guld, 
fom for et Aar siden eller længere 
blev taget fra Statskassen og sagdes 
at bære begravet. Luhring paastod, 
at Beviserne tydede paa, at Guldet 
blev taget fra Regjeringens Sikker-
hedshvælv i Bestikkelsesøierned, og 
fremholdt, at dersom bet fremdeles 
er begravet, som denne Kvinde siger, 
burde det opgraves og bringes til
bage til Regjeringens Skatkammer. 

Medlemmer af Komiteen vilde ikke 
udtale sig om, hvorvidt de vilde an-
befale, at Beskyldningerne mob 
Campbell skulde afvises. eller henvi
ses til Krigsdepartementet- for saa
dan Undersøgelse, som Generalinspek
tøren kunde foreslaa for Krigsmini
ster Weeks. 

Major Campbells 70-aarige Fa-
der, William R. Campbell fra Lex
ington, Ky., bekræftede idag fin Søns 
Erklæring angaaende de $6,500, fom 
han overlod tilMæglere i New Dork 
cmtrent paa den Tid, Mrs. Bergdoll 
siger, at hun gav sin Søn Grover 
$5,000 for at levere til Major 
Campbell til at bestikke „Personer 
høiere oppe". Faderen vidnede, at 
Sønnen i hans Nærværelse overlod 
Oberst,Milton Aoung $500 til at 
spekulere med for ham i 1915, at 
dette BeløB paa to Aar øgedes til 
$6,000, og at Pengene uden et Ord 
til Forklaring blev overladt til Ma-
jor Campbell. 

En Overraskelse ester Bryllupet. 
Omaha,' 19de Juli. Carl Anderson, 
der driver ZEghandel i Fertile, 
Minn., men bor i Sartell, giftede sig 
i Mai iaar med den 63-aarige Mrs. 
Glandon Neilson fra Omaha. Parret 
var blevet kjendt , gjennem Korre
spondance, men havde ikke feet hin-, 
anden før den Dag, da Vielsen i al 
Stilhed fandt Sted. Esterpaa, da 
Anderson skulde undersøge sin Hu

strus finansielle Affærer, fandt han 
ud, at hun havde været erklæret 
umyndig og Formynder udnævnt for 
hende. Alienister erklærede imidler
tid idag Mrs. Anderson for normal, 
og Skridt blev strax taget for at faa 
Ende paa Formynderskabet. Domsto
len ophævede det og overlod Mrs. 
Anderson selv Forvaltningen af hen
des Penge. r 

Hungersnöd i Nuslund 
25,000,000 Menneffer sulter ihjel. 

Store Skarer paa Vandring for 
- at finde Føde. 

Paris, 26de Juli. Hungersnød 
affolker Rusland med Tusinder dag
lig, erklærer Paul Miliukofs, Førg
ren for de russiske konstitutionelle 
Demokrater. 

Miliukoff fortalte United Press 
idag, at private Esterretninger viste, 
at ert Del af Rusland, der er større 
end Frankrige og Tyskland tilsam
men, nit holdt paa at blive en eneste 
stor Gravplads. I dette Strøg, 
langs Volga, lider 25,000,000 Men-
nester Hungersnød, sagde han, og 
bare hurtig Handling af Hjælpekom
missioner kan hindre Dødeligheden 
fra at naa overvældende Tal.- Mi
liukoff skildrede, hvordan Tusinder 
svækkede af Hunger ligger i skidne 
Hytter og benter paa Døden. Meste-' 
parten af Dyrene er dræbt og brugt 
til Føde, erklærede han, Markerne er 
ransaget for hberteneste Korn, og en 
ubarmhjertig Sol ødelægger ethvert 
Haab om yderligere, Avlinger ih øst. 

De vældige russiske Stepper, hvor
over asiatiske Horder engang sværme
de, er atter fulde af vandrende Men
neskemasser. Det er Russere, der 
drager afsted i Haab om at finde Fø
de. Karavaner af Vogne og Kjær-
rer,rtogle dækkede med smudsigt Sæk-
Mærreb for at bestytte de sultende 
Stakler inbenfor, kræker langs var
me, støvede Vele. De skidne Skikkel-
ser, der leder Hestene, drives fremad 
ved Forespeilinger om Føde, drevet 
snart hid, snart did ved Rygter. Det 
rygtes; at Mad uddeles i Indien, og 
lange Rækker svinger af mod Syd-
øst. Et andet Rygte siger, at der nu 
er store Forraad af Levnetsmidler til 
Raadighed i Moskau^og de snublende 
Kjørere vender sine magre Øg mod 
Nord og Vest. Hundreder kommer 
daglig over Grænserne ind i Lande, 
der knapt kan sørge for sine egne 
Folk. 

Dødsfald indtræffer hver Time i 
disse Elendighedens Karavaner. De, 
der styrter, begraves ved Veikanten. 
Selv Mødre, herjede af Slid og 
Hunger, ser sløvt paa, at deres Børn 
lægges i de grunde Grave. 

Rapporterne til Miliukoff fagde, 
at bare en Femtedel af det banlige 
Hbedeareal bleb indsaoet iaar, og 
Mesteparten as dette blev ødelagt af 
Tørke. 

Helsingfors, 26de Juli. Sobiet-
mandighederne kundgjorde idag Ud-
næbnelfen af en upolitisk Komite for 
cd bekjæmpe Hungersnøden i Rus-
land. Komiteen bil bribe sin Virk
somhed' under Ledelse af det Røde 
Kors, bleb det sagt, og bil være un
der Soviet-Kvntrol, stjøttt der vil 
blive mange Anti-Bolsheviker blandt 
Medlemmerne. Blandt Medlem-
merne bliver Leonid Krassin, Kama-
nieff. Præsident for den- anden Du
ma GolRin og en Datter af Grev 
Tolstoy. 

Skandinaviske Søstre af Amerika 
holdt nylig sit Hovedlogemøde i Rice 
Lake, Wis. Mrs. Johanna Langley 
af Duluth blev valgt til Hovedpræsi-
dent istedenfor Mrs. Margrethe Lar-
sen af Superior. Til Vicepræsident 
valgtes Mrs. Hedvig Hagen, Mil-
waukee. Mrs. Johanna ^eraand. 
Superior, og Mrs. Julia Larson, 
Ashland, gjenvalgtes til henholdsvis 
Sekretær og Kasserer. .Som Tru
stees valgtes Mrs. Hulda Bredesen, 
Rice Lake, Mrs. Anna Braaten, Hay-
ward, og Mrs. Ragnhild Hanson, 
Menominee. I Hovedlogemødet del-
tog 39 Delegater fra 13 Loger. Det 
blev besluttet at holde Hovedlogemø-
de hver andet Aar istedenfor hvert 
tredie. Det besluttedes at udgive et 
Maanedsffrift, det skal redigeres af 
Hovedpræsidenten. 

Skolegutter omkomne i Alperne. 
London, 24de Juli. Tre Skolegut
ter blev dræbt og flere saaret, da en 
Is grotte i Alperne styrtede sammen, 
melderet Telegram til „Daily Ex-
press" fra Genf. En Flok Skolegut
ter og beres Lærere forlob Zurich 
for at bestige Jach-Passet. Netop 
fom be kom syngende inb i en Is-
grotte i en Isbræ, bragte Varmen 
Grottens Tag til at styrte ned og be
grave bem. , -

Tidligere tys? Krigsskib sænket. — 
Washington, 19be Juli. Flyvere af 
Hær og Flaade kastebe igaar 78 
Bomber paa ben tibligere tyske Kryd
ser „Franksurt". De havde ialt 11 
direkte Træffere og det lykkedes dem 
at stimke Skibet Kl. 4.50 om Efter
middagen _ 

Wanditzugt. 
Politimester Sundby, Eau Claire, 
. K/ch svH Følge af Kamp med Ban

dit, der nu forfølges. 

-FRtSS-ILLUrrRATINO JERVICE,_fU4 

Viscount Northcliffe. 

Lo-rd Northrliffe i Amerika. New 
9)ork - den "23de Juli. — Viscount 
Norihcliffe, Sotibon^Abisubgiberen, 
ankom hertil idag omborb paa „Aqui-
tania". Hart bar ledsaget af Wickam 
Stead, London „Times"s Redaktør. 
Norihcliffe bil opholde sig i New 
Aork flere Dage og derpaa af reise til 
Canada, hvor" han vil tilbringe fle-
re Uger. Han agter derpaa at gjæste 
Australien og det fjerne Østen. 

Fuld Dækning far Indskydere i 
Scand Am. Bank, Seattle. Der vil 
blibe fuld Sikkerhed for alle Ind
skydere i den fallerede Scandinabian 
American Bank i Seattle, meddeler 
„Washington Postert" af 22de Juli. 
Sagen bleb forleden ordnet paa ett 
Ræfke Møder af Styret for Statens 
Bcmk Garantifond samt Repræsen-
tanter for Banker rundtom i Staten, 
der er Medlemmer as Garantisyste-
met. Planen gaar ud paa, at de 
Banker, der ttlhører Garantifondet, 
stal slaa sig sammen og stifte ett ny 
Bank med ert indbetalt Kapital af 
$1,250,000, og denne stal obertage 
Ansbaret oberfor Indskyderne i Scan
dinabian American Bank paa nær
mere bestemte Vilkaar i det Øietned 
at staffe Indskyderne Dækning Dol
lar for Dollar. Det bentes, at naar 
denne Bank ctabrter for Forretning, 
bil den habe en Kontantbeholdning 
paa ca. $3,000,000. 

Med Hensyn til Afviklingen af 
Indskydernes Tilgodehavende er der 
bestemt, at alle Indskud paa $100 
eller mindre kan erholdes udbetalt, 
naar Banken aabner sine Døre, me
dens den nye Bank vil være ansbarlig 
for 75 Procent af alle Indskud i 
Scand. Am. Bank, ober $100. Dis
se kan erholdes udbetalt procentbis 
til nærmere fastsatte Terminer. De 
gjenbærende 25 Procent i den gamle 
Bank, andragende til ca. 2 Mill. 
Dollars, vil blive dækket sra langag
tige Lacm tilstaaet af Scand. Am. 
Bank paa tilsammen $3,250,000, 
Udligning paa Aktieeierne i den 
gamle Bank, samt hvad der maatte 
komme ind fra forskjellige Tilgode
havender. Mon benter, at der vil 
komme ind mere end nok fra- disse 
Poster til at dække de 25 Procent, 
saa der tilslut bliver fuld Dækning 
for alle Indskydere. 

Det er et almindelig Ønske at faa 
Scand. Am. Banks tidligere Præsi
dent, Mr. Stacy, til at overtage Le-
delsen af den nye Bank, og han stal 
være villig.. Bankens Udenlandsof-
deling.er bleven fortrinlig ledet af 
Egil Mack og bil formodentlig for-
blibe under dennes Ledelse, siger 
Bladet. . 

Washingtons Landlov mod Ud-
lændinger gnmdlovsmæsfig. Taco-
ma, Wash., 25de Juli. Staten 
Washingtons Landlob, der forbyder 
Udlcendinger at ete eller leie Land og 
fætter Straf for Borgere, der ind-
gaar Leiekontrakt med Udlændinger, 
blev erklæret konstitutionel idag ved 
en Kjendelse i Føderalretten afgivet 
af Forenede Staters Kredsdommer 
William B. Gilbert, Portland, og 
Forenede Staters Distriktsdommere 
E. E. Cushman, Tacoma, og I. I. 
Neterer, Seattle. Kjendelsen erklæ
rer ,at Loven ikke er i Strid med de 
Forenede Staters Konstitution som 
paastaaet af Frank Terrance, Seat-
tie, der ved Rets förbud søgte at hin
dre Statens Generaladvokat fra at 
gjennemføre Loven. '•••> 

Eau Claire, Wis., 25de Juli. Po
litimester Elmer Sundby Bleb libs-
farlig saaret her idog af en Bandit, 
der habde plyndret Ebatt Ebanson 
for $900 a $1,100 i Sporbeispenge. 
Banditten kjendte øiensynlig til, at 
Ebart Ebanson, der er Kontorist i 
Wisconsin - Minnesota,. Light and 
Power Companys Tjeneste, daglig 
pleiede at gaa til Vognstolden? for 
at 1 hente den foregaaende Dags 
Sporbeisindtægter til Hobedkontoret. 
Hart stod mosteret og med Rebolber i 
Haand udenfor Vognstalden, idet 
Ebanson fom ud, greb Pengene fra 
ham og dreb saa ham og to Vogn-
rcpctratører, Neil Hilt og C. W. Bel
lows, ind i Vognstalden, bendte der
paa Vaabenet mod Føreren af den 
Sporbogn, der bentede paa Ebanson, 
og beordrede ham til at kjøre afsted, 
hbad han ogsaa gjorde. Banditten 
sprang saa opober Milwaukee-Spo-
rene mod Chippewafloden og for-
sbondt i Skoven. 

Politiet og Sheriffens Folk fatte 
øieblikkelig efter Banditten, og det 
var under Søgning langs Chippewa-
floden, at Politimester Sundby Bleb 
skudt i Maberi og i benstre Saar. 
Banditten sprang derpaa ud t Flo
den og begyndte at fbøntme ober den
ne. Marshal Running og Lawrence 
Barney, to Gutter, der hjalp Sheriff 
George Garman, saa Monden i Van
det. Han raabte til Gutterne, . der 
bar bebæbnede, at de ikke maatte sty-
de, da han bar saaret og bilde ober-
gibe sig. Han sbømmede derpaa ind 
paa grundt Vond, mett trak her en 
Rebolber frem fra et bondtæt Hylster 
og aabnede Ild paa Guterne, der be
svarede Ildert med fem Skud, før 
Banditten forsvandt i Krattet uden 
at bære rammet. 

Ca. 50 Borgere, Deputies og Po
litimænd deltog i Jagten. Sheriff 
Gorman og tre andre saa Banditten, 
efteråt hon habde sbømmet ober Flo
den, og stjød paa ham paa langt 
Hold. Siden da har hart med Held 
nndgaoet Mondgorden. Jmorgett 
vil Forfølgelsen blibe fortsat og et 
Aeroplan bil blive taget til Hjælp. 
Statskavalleri deltoger ogsaa i Søg
ningen. Mayor I. E. Barron ud
lovede taften $50 . for Bandittens 
Paagribelse. Bebæbnede Postet er 
sat langs Floden og paa alle Veie og 
Aabninger, hbor det fart tænkes, at 
Banditten bil søge at undkomme. 

Politimester Sundbys Tilstand 
sagdes iaften at habe forbærret sig, 
stjønt det ikke er udelukket, at han 
kan komme sig. Han er paa Luther 
Hospital. Sundby er 48 Aar gam
mel og hor Hustru og tre Sønner. 
Han bar oprindelig Skobarbeider, 
mett bleb i 1908 Medlem af Eau 
Claire Politi og i 1916 udnæbnt til 
Politimester. 

Eau Claire, Wis., den 26de Juli. 
Politichef Elmer Sundby døde idag 
paa Luther Hospital som Følge of 
Soar, han erholdt igaar i Kamp 
med en Bandit. 

Frankrige øger Ammnnitionspro-
duktionen. Parts, 22de Juli. Det 
halbofficielle „Petit Parisien" vil 
tmorgen indeholde den første for
melle Erkjendelfe of, at Ammuni-
tionsfobrikerne i Frankrige øger sin 
Produktion og at Forsendelserne til 
Polen og Rumænien fordobles.' Le
dige Fabriker sættes igong igjen med 
at love Ammunition og staffer der
ved Arbeide for Tusinder af arbeids
løse Franskmænd, siger Bladet. Am
munitionen., er tænkt at bruges mod 
Sovteterne. 
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