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Irs Norge. X, 
Hun tog fig selv og sit Bara aflm-

ge. Den 19de Mai skrives:: En 23 
Aar gammel Pige fra Gausdal som 
i etpar Aar har havt Tjeneste i Faa-
berg vendte for en Tid siden tilbage 
til sit Hjem i Gausdal og fødte der 
for 4 Maaneder siden et Barn. 

Søndag Morgm forlod hun Hjem-
met og tog Barnet med sig, og da 
hun udover Formiddagen ikke kom 
hjem, blev der igangsat Undersøgelse 
efter hende. 

Man fandt hende som Lig i Elven 
i Nærheden as Seilstadbroen. Hun 
var drevet ind ved en Tømmersoppe. 
Barnet fandtes som Lig i Moderens 
Arme, meddeles „Lilleh. Tilsk." , 

Aarsagen til denne. fortvilede 
Handling antages at vcere, at hun 
Lørdag fik Bested om. at Barnets Fa
der en Gut fra Faaberg, agter at 
reise til Amerika. 

Et Kjæmpe-Undersknd. Kristiania 
den 23de Mai. Norges næststørste 
Bedrift i Træforædlingsindustrien, 
Urtion Co., har for Staret 1921 af
skrevet et samlet Tab paa 44 Millio
ner Kroner. Heras styldes de 10 
Mill. Tab paa Datterselskabet „Alli
ance", som har drevet oversøiske For
retninger. ' 

Denne vældige Afskrivning dækkes 
ved Mobilisering af skjulte Reserver 
i Anlæg og Eiendomme til Beløb 
37 Mill. Kr., medens Resten tages 
til Fondene. Der er Tale om at op
tage et Obligationslaan eller udvide 
Kapitalen. 

Selskabet, der omfatter en lang 
Række Papir- og Cellulosefabriker, 
har nu alle sine Anlæg i fuld Drist, 
medens der kun arbeidedes med % 
Kapacitet i 1921. 

Kvinde gjcnfnndet som Lig. Ber-
gen, 20de Mai. Den 18de Mai meld-
te en Løsarbeider til Politiet, at hans 
Hustru Martha Andreassen var for
svundet fra Hjemmet om Eftermiddag 
gen den 17de Mai. Kl. 8 igaaraf-
tes modtog Politiet Besked om, at 
Liget af en Kvinde laa i Søen ved 
Søndre Møhlenpris. Dr. Vogt blev 
budsendt og fulgte med Politiet til 
Stedet, hvor Liget laa. Liget blev 
bragt til Gades Institut og er nu 
gienkjendt at være den forsvundne 
Kvinde, Martha Andreassen. 

Afdøde var 74.Aar gammel og har 
i den senere Tid lidt af Svimmel-
hedsanfald. 

En frygtelig Bilitlykke. Kristians-
sand den 20de Mai. En frygtelig 
Bilulykke har igaar ved 8—9-Tiden 
fundet Sted ved Bjaaland i Manda-
len. To Mand, Salve Olsen og 
Bernhard Nilsen, var paa Vei op
over Dalen med en Last Mergel paa 
en stor Lastebil. 

Af en eller anden Grund har Bi-
len skaaret ud af Veien og kjørt udfor 
en 2 Meter høt Mur. Bilen gik helt 
rundt og de to. Mænd blev liggende 
under den. De er blevet dræbt øie-
blikkelig. Bilen blev fuldstændig 
smadret. 

Aksel Wiborg og Frue benaadet. 
I Statsraad den 19de Mai er Aksel 
Wiborg og Frue benaadet for Resten 
af Straffetiden. De vil blive løs-
ladt af Fængslet 1ste Juni. 

Wiborg blev 20de August 1915 
dømt til 12 Aars Fængsel med Fra-
drag af 215 Dage for udholdt Va
retægtsarrest. Fru Wiborg, som 
meldte sig selv for Delagtighed, blev 
dømt herfor 15de Januar 1913 til 
9 Aars Fængsel. 

Værkseier Paul Schwartz, er af-
gaaet ved Døden paa Eidsfos, 69 
Aar gammel. Han har Søn af 
StadZhauptmand Schwartz i Dram
men og blev Secondløitnant i 1872.. 
I 1897 blev han forfremmet til Ma
jor i Num ed als Landstormsbatallion. 
Som Medeier i Eidsfos Værk i en 
Menneskealder var han knyttet til . en 
Række industrielle Foretagender. 

D-rnknet. Kristianssand den 17de 
Mai. Lods Anders Johansen, Rams-
pen, drog igaar ved Middagstid ud'i 
sin Skjægte for at fiste. En. Time 
senere blev hans Baad fundet driven
de tom lige udenfor Ramsøen. Der 
blev strax igangsat Undersøgelser, 
men uden Resultat. 

Cand. phil. Frk. Marie Aagaard 
er konstitueret som Lektor ved den 
offentlige høiere Almenstole med 
Forpligtelse til at gjøre Tjeneste ved 
Tromsø offentlige høiere Almenskoler 

Provstevalg. Sognepræst til Tveit 
Andreas Riis er meddelt Bestalling 
som valgt Provst i Torridal Provsti. 

^Sigvald August Olsen i Lillesand 
'ét' udnævnt til Postmester i FredrW-

vV'-V" 

Kronprins Olav har i Idisse Dage 
sammen med sine Kadet-Kamerater 
været oppe til Examen ved Krigssko
lens nederste Afdeling?, Som Prax
is er, trækker Kronprinsen sine Op-
gaver ved Examensbordet og er alt-
saa givet Skjæbnen ivold. ©anste in-
teressant var hvad han trak i Faget 
Samfundslære. Det første Spørgs
maal han i denne Materie skulde stan
de tilrette for var vor Lovgivning, 
som inddeles i tre Grupper, den al
mindelige Lovgivning, Grundlovs-
forandringer og Kongens lovgivende 
Myndighed. Det andet Spørgsmaal 
gjaldt Unionen med Sverige. Alt-
saa ganske interessante Spørgsmaal 
ikke mindst for Landets kronprins, 
som jo endog staar det sidste Spørgs-
maal personlig nær. Efter Forly
dende klarede han Braserne udmærket 
og fik Karakteren 1. 

Skolestriden i Arendal. Besættel
sen af en Overlærerstilling i Arendal 
ihøst fremkaldte en eiendommelig og 
langvarig Strid mellem Skolestyret 
paa den ene og Overtilsynet (Skole
direktøren i Kristianssand) og For
mandskabet paa den anden Side. 
Skolestyret vilde imidlertid ikke give 
sig og Sagen blev derfor indbragt for 
Kirkedepartementet, som i disse Dage 
har truffet sin Afgjørelse. Denne 
gaar ud Paa at Skolestyret har at be-
stikke Overtilsynets og Formandsta-
bets Kandidat, Hr. M. Lund, til 
Overlærerstillingen. 

Aalefnnds Handelsbank indstiller 
Betalingerne. Aalesund den 18de 
Mai. Aalesunds Handelsbanks Di
rektion har udsendt følgende Kommu
niké: „Paa Grund af den stadige 
Øgning af Udtagning af Indskud 
har Direktionen fundet det nødvendig 
fra idag og indtil videre at stanse 
alle Udbetalinger. Der paagaar 
Forhandlinger om Ordning. Direk
tionen vil ligeoverfor Kreditorerne 
tilføie, at den anser alle Jndstud 
sikret. ^ 

Sognepræst til Os, Andreas Aa-
mot, er afgaaet ved Døden i Kristia-
nia, 58 Aar gammel. Aamot, som 
blev theologist Kandidat i 1892, var 
først Lærer i Kristiania, indtil han i 
1897 udnævntes til Stiftskapellan i 
Tromsø. Senere var timt Sognepræst 
i Bjarkøy, i Grong, i Hammerfest og 
fra 1915 i Os. Som Ungdomsta-
ler ved de store Stævner var han me
get stöttet. r .„..„f, 

Kongens Fortjenstmedalje. Kon
gen har tildelt Kontorchef A. Petter
fen og Direktør H. Hansen, Kristia
nia, Fortjenstmedaljen i Guld. Sam
me Medalje i Sølv er tildelt de fhv. 
Lærere O. Andersen, Engerdal og I. 
Midttun, Øyestad, Skogopsynsbe-
tjent P. O. Jøraholmen, Storelve-
dalen, (Statschef I. F. O. Andresen, 
Røros og Vagtmester E. Olsen, Drø
bak. 

Klemt ihjel. Gjøvik den 23de 
Mai. En Ulykke indtraf ved ^8-Ti-
den idagmorges ved Dokka Station 
idet Stationsbetjent, Bernhard- Hen-
riksrud under Skiftning kom ind 
mellem to Vogne og blev fentt ihjel. 
Døden indtraf øieblikkelig, fortæller 
„Vestopland". Afdøe som var i 30-
Aarsalderen, efterlader sig tre Børn. 
Han havde for kort Tid. siden mistet 
sin Hustru. „ ~ -

80 Aar. Fru Anette Brinchmann, 
Enke efter Distriktslæge Brinchmann, 
fyldte 21de Mai 80 Aar. Fru Brinch
mann, f om er Datter af Amtmand 
Arveschou paa Molde, er . en i vide 
Kredse kjendt og afholdt Dame. 
Blandt hendes Børn er Skattefoged 
Brinchmann og Grosserer H. Brinch-
mann. 

Et Fald i Døden. Grimstad den 
23de Mai. To Brødre i Landvik mo
rede sig igaaraftes med at klatre i en 
af Elektricitetsselskabets Master. Ten 
ene af Brødrene Salve Hardeberg 
faldt ned og afgik idagmorges ved 
Døden uden at være kommet til Be
vidsthed. 

Midnatssol og Sommer nordpaa. 
Tromsø, 23de Mai. Midnatssolen 
var „i Rute". Veiret er sommerlig 
med optil 14 Varmegrader i Skyggen. 
Markerne er grønne. Endel har be
gyndt at sætte Poteter. 

Distriktslæge i Lavik Ludvig Træ-
dal er bestikket til Distriktslæge i 
Sogndal. 7 1 

Læge Halvard Stenstadvold et Se« 
stikket til Distriktslæge i Vinje. ; - -

Konsul Hans Martens er af Sen 
spanske Regjering udnævnt ogsaa som 
spanst Konsul i Stavanger, Hauge-
sund og Florø. ; 

Ingebjørg ^Høiland i Grindheim 
Sogn var 100 Aar gammel 21de 
Mai. Den gamle er rask og vøtig. 

En sindssyg Norfl-Amerikaner. En 
Mand i Hurum har i den senere Tid 
fæstet Opmærksomheden paa sig paa 
en noget eiendommelig Maade. Man-
den, som er i 50 Aars Alderen, kom 
for 2—3 Aar siden hjem fra Ameri
ka efter at have deltaget i Krigen paa 
de allieredes Side. Helt siden han 
kom hjem, har han tieppe været helt 
itorntgl, men hans Sindstilstand er 
blevet værre for tiksidst at ende i ren 
Sindsforvirring. Men hvad der 
kjendetegner Manden er hans Til-
bøielighed til at begaa Forbrydelser. 
I længere Tid har han nu begaaet 
det ene Tyveri efter bet andet. Men 
Søndag satte han Rekorden,, idet han 
gik ind i et Fjøs paa en af - Nabo-
gaardene, stjal en Ko og leiede'den ud 
i Skogen, hvor han star Hovchet af 
den! Som Grund hvorfor han hand
lede flig, anførte han, at det var al
mindelig Fremgangsmaade under 
Krigen! Som man kmt forstem af 
dette har nok Krigen været for stærk 
Paakjending for hans Hjerne. Man-
den blev Søndag anholdt og sendt i 
Bil til Drammen, hvor han indsattes 
i Varetægt. Han vil nu blive under-
søgt for at se, hvad der er iveien med 
hans Forstand, hvorpaa Manden 
sandsynligvis vil blive anbragt paa 
Asyl, skriver „Drammens Tidende". 

Fru Ingeborg Mlle Hegges Fond. 
Apotheker Frédr. Hegge, Indehaver 
as Apotheket ved Vestbanen, har til 
sin Sextiaarsdag den 25de Mai 
stjænket 10,000 Kroner til Journali
stemes Pensions- og Hjælpeforening/ 
Disse Penge stal danne et særskilt 
Fond, som forvaltes af Pensionsfor
eningens Styre i den Form, at Ren-
terne aarlig tildeles en eller høist to 
af de Enker ester Journalister, som 
modtager Understøttelse af Forenin-
gen, og som eé mest trængende. 

Denne vakre Gave vil være dob-
belt kjærkommen, fordi den stal bære 
Navn ester en Dame, fom af Presse-
kolleger m'.ndes med udelt sympatiste 
Følelser. Ingeborg Wille var Dat
ter af Distriktslæge Wille i Sitren-
dalen og blev i 1903 gist med davæ
rende Byretsassessor, nuværende 
Lagmand Fridtjof Hegge. Fra 1908 
var hun fastMedarbeider i „Norst Jn-
telligenssedler" og strev samtidig i 
„Urd", „Husmoderen" og andre 
Kvindeblade. Esterat Manden var 
flyttet fom Sorenskriver til Namda-
len i 1913 strev hun mest i „Aften
posten", hvor hendes sidste .. Artikel 
„En Husmorforening" som manede 
til økonomist Organisation, stod at 
læse etpar Dage ester hendes Død i 
1917. Hun blev 37 Aar gammel. 

Skibsreder Bendix I. Grefstad er 
ifølge Meddelelse fra Arendal afgaa
et ved Døden i Hamburg efter en 
Operation. Han blev 62 Aar gan'-
mel. Med Bendix Grefstad er en af 
Arendals og Sørkystens største og 
driftigste • Forretningsmænd gaaet 
bort. Bendix Grefstad var født i 
Fjære ved Grimstad, og gik i en ung 
Alder tilsøs. 30 Aar gammel bosatte 
han sig i Grimstad, hvor han begynd-
te Forretning. I 1906 flyttede han 
til Arendal, og har siden boet der. 
Afdøde stiftede først Skibsrederiet 
Grefstad og Herloffen og i 1915 
Grefstads Rederi Aktieselskab. . 

Skibsmægler Fridtjof Snndt i 
Bergen er død i en Alder af 55 Aar. 
Afdøde var Søn af den bekjendte 
Bergenske Rigmand og Mæcen, Chri
stian Sundt. Han blev Student i 
1889 og studerede derefter et Par 
Aar Medicin, men opgav dette og 
Bestemte sig tit at blive Forretnings
mand. Han arbeidede i nogle Aar 
paa Kontoret hos Skibsrederfirmaet 
Bergh j& Helland i Bergen,^og i et 
Aars Tid var han knyttet til et Lon
donerfirma i samme Branche. Der-
paa vendte han hjem til Bergen qg 
nedsatte sig som Skibsmægler. 

Ordfører Isak Jørgen Dundas i 
Lurøy er død under et Ophold i Kri
stiania, 64 Aar gammel. ~ 

Med ham er en äf Nordlands dyg
tigste og bedst kjendte Mænd gaaet 
bort, en Mand som paa forskjellige 
Qmraader har sat Spor ester sig. 
Hans Hovedinteresse var Jordbruget, 
og for det nordlandske Jordbrug blev 
hans Virke as stor Betydning. Hans 
Arbeide som Bonde bragte snart hans 
Navn og Ry viden om.~ Han inde
havde mange Tillidshverv, som han 
røgtede med aldrig svigtende Troskab, 
skriver „Nationen". 

Pastor Hans Ording er af det 
Akademiske Kollegium kreeret til 
Doctor Theologiae paa sin Afhand
ling „Untersuchungen iiber Entwich-
lungslehre und Teleogie Nit Ruck-
sicht.^auf --die HMog iDe,Erkenn4? 
nifs*. r & ; . , . ^ 

Gaardbrnger John Mand, Fyris-
dal, en af Vest-Telemarks mest kjend
te Mænd, er afgaaet ved Døden, 81 
Aar gammel. Afdøde har været me
get benyttet i bet kommunale Liv, og 
var stærkt religiøst interesseret. Hun 
arbeidede sig op til at blive en af 
Bygdens mest velhavende Mænd, og 
efterlader sig slere Gaarde og Skog-
eiendomme. 

Ulykke. Fredrikshald.'den 20de 
Mai. Ombord paa Dampstibet „Ka
ri Skogland" hændte der i Formid-
dag en uhyggelig Ulykke. ffn 60 
Aar gammel Lastearbeider, August 
Hansen, som var noget tunghørt, 
kom mellem en Luge og Skibs ræk-
ken og blev totalt knust. Han døde 
øjeblikkelig. Han efterlader sig Hu-
fint og to Børn. 

Senator Reed i Sabelen igjen. — 
Kennett, Mo., 8de Juni. Senator 
James A. Reed, der søger den demo-
kratiske Nomination for de Forenede 
Staters Senat, gjenoptog idag atter 
sin Kampagne, stjønt han tydeligvis 
endnu ikke havde forbundet Virknin^ 
gen af fin pludselige Sygdom igaar, 
da han blev nødt til at aflyse en Tale 
i Earuthersville. Han rettede idag 
et kraftig Angreb paa fin Modstan
der, Breckenridge Long, der var tre-
die assisterende Udenrigsminister un
der-Wilsons Administration. 

Kvinde gik ud over Niagara. Nia
gara Falls, N. A., den Ilte Juni. En 
ubekjendt Kvinde vadede ud i Niaga
rafloden lige foran Faldet igaar og 
blev ført over Hestestofcfldet. Paa 
Bredden esterlod hun sig en Seddel, 
hvorpaa det stod: „Jeg gaar for at fe 
Faldet. Dersom jeg bliver ør og sal
der, saa underret William Jones, 
Orchard Park, N. A." 

En fransk Note. 
Poincare opfordrer de allierede til at 

holde sammen i Haag for at øve 
Tvang mod Rusland. 

Paris den 12te Juni. Premier-
minister Poincare har oversendt den 
britiske Regjering et Svar paa det 
britiske Memorandum forleden, hvori 
han ikke viger en Tomme fra det 
Standpunkt, som han indtog i sit Me-
morandum af 1ste Juni med Hensyn 
til Haagerkonferensen. Han hævder, 
at dersom Magterne tzaa Forhaand 
kommer til- EnigKed og viser Russer
ne en fast Front i Haag og ikke tilla
der dem at finde paa Udflugter, kan 
og vil de gaa ind paa alt, som for
lem ges af dem. Som Bevis herpaa 
nævner Po'.ncaré, hvad de har gjort 
for Italien i den netop afsluttede 
Traktat. 

Det frmtste Dokument er langt og 
forretningsmæssigt, men er blottet 
for diplomatiske Omsvøb og literære 
Finesser. Tonen er noksaa skarp, og 
der forekommer nedsættende Bemærk
ninger om Geyua-K'onferensen. 

Noten forlanger, at privat Eien
dom i Rusland stal tilbagegives de 
udenlandffe Eiere, og at kun i Und-
tagelsestilfælder stal det tillades So-
vietregjeringen at erstatte istedenfor 
at tilbagelevere. 

Med Hensyn til Krigsgjælden er 
Frankrige villig til at tilstaa Udsæt
telse af Betalingen, men kan for næi> 
værende ikke tilstede nogen Reduktion 
med Hensyn til de Summer, fom Rus
land laante under Krigen. Frankri-
ge insisterer ogsaa paa Anerkjendelsen 
af Rettighederne til sr anste Besiddere 
af russiske Obligationer. 

Angaaende Laan til Rusland hæv-
delden franske Regjering, at faadan-
ne Laan maa bære underkastet de Ga
rantier, fom Rusland vil stille. 

Svaret minder om, at Frankriges 
Note til London den 1ste Juni var et 
Forsøg paa at fjerne de Misiorstaael-
ser, som var opstaaet hos de fleste De-
legater, der deltog i. Genua-Konfe
rensen, som Følge af de indviklede 
Diskussioner der og dé tvetydige Re
ferater af denne. 

„Det glæder den stanste Regjering 
at erfare, at den britiste Regjering 
deler dens Opfatning as Haagerkoit« 
ferejtfen fom et Møde af sagkyndige, 
der ikke er bemyndiget til at træffe 
nogen Afgjørelfer uden Henvisning 
til fine respektive Regjeringer," heder 
def i Svaret; „men andre Magter 
har opfattet Referatet af Mødet i Ge
nua den 14de Mai anderledes og har 
besluttet at sende befuldmægtigede 
Delegater til Haag." - ^ 

Paris den 13de Juni Frankrige 
har besluttet at deltage i Konferensen 
i Haag angaaende russiste Affærer. 
Kabinettet kundgjorde idag sin Be-
slutning at sende sagkyndige til den 
hollandste Hovedstad som en „Studie-
mission" rnfcd den Forstaaelse, at Dis-

.jkussionerne der kun skal være tekniske. 

DEN NORSKE HANDELSBANK 
• 1885 

Kristiania —Trondhjem — Bergen — Kristiansund hl. — Kristiansand S. 

- Bankens store egen Formue, 82% Millioner Kroner, 
^ og dens store likvide Midler gjør 

_ Den Norske Handelsbank 
i første Roekke til 

Andskydernes Vank 
Indskud forrentes for Tiden med 4% paa almindelige Sparebankvilkaar, 4hfo 
paa 6 Maaneders Opsigelse. Vor amerikanske Reproesentant, Mr. Otto P. Hoff, 
Security Building, Minneapolis, Minn., staar til vore amerikanske Venners fulde 
Disposition og veileder dem med Udførelsen af deres Forretninger paa Norge. 

Ktatsksmpsgnen. 
Stort repMikanfl Møde i Stillwa

ter. Guvernør Prens' Program
tale vækker Opmærksomhed. 

'Stillwater den 12te Juni. 'Det 
første store Møde i Minnesotas Kam
pagne forud for Primærvalget blev 
holdt her iaften med Guvernør I. A. 
O. Preus, Kandidat for Gjenvalg, 
som den fornemste Taler., Tusinder 
af Folk fra Stillwater og Washing
ton County var tilstede. Før Mødet 
var der en republikansk Procession til 
det flagsmykkede Operahus. Alle de 
Kandidater, fom var blevet endosse
ret as Statskonventionen for Stats-
embeder, havde Plads paa Scenen. 

Guvernør Preus gav en Oversigt 
over, hvad bet republikanske Parti 
havde udrettet til Bedste for Statens 
Folk de to forløbne Aar. Han min-
dede om, at i 1920 holdtes en frivil
lig Konvention af 1,101 Republika
nere valgt fra hvert Precinct i Sta-
ten, hvor en Platform hævdende vis
se Principer blev vedtaget og Kandi
dater for Statsembeder blev endosse
ret for Primærvalget den 21de Juni 
1920, og at alle disse Kandidater 
Blev nomineret og valgt, og at den 
vedtagne Platform blev trolig over
holdt og gjenemsørt af en af de flit
tigste Legislature?, fom Minnesota 
nogensinde har havt. Han forklarede, 
at Aarsagen til denne Konvention var 
den mærkelige Stilling i Staten, idet 
endel Socialister havde organiseret 
„Nonpartisan League", hvis Maal 
var at ødelægge det kapitalistiske Sy
stem, der er det økonomiske Grundlag 
for bor Republik, og isteden sætte et 
socialistisk Regjeringssystem. Socia
lismens Talsmænd truede med at be-
mægtige sig det republikanste Parti i 
Staten. For at forebygge ert Gjen
tagelse as en ^aadan Situation ved-
tog denne Konvention som en as 
Plankerne i sin Platform ert Erklæ
ring for et Amendement til Primær-
balgloben, fom bilde tillade Partikon-
bentioner, saa der kunde blibe klare 
Linier opstukket mellem en saadan 
Organisation og Republikanere, der 
tror paa en republikansk Regjerings
storm. I Overensstemmelse hermed 
amenderede Legislature» af 1921 
Primærvalgloven, saa Republikaner
ne kunde holde én Konvention den 
31te Marts iaar. 

Gubernøren næbnte de Kandidater, 
fom bleb nomineret af denne Kon-
bention, og erklærede, at de alle slut
tede sig til de Principer, fom bleb 
fremsat i den Platform, som bleb 
bedtaget den 31te Marts. 

• Taleren dbælede dernæst bed,. hbad 
den republikanske Konbention af 
1920 habde erklæret fom nødvendige 
Sager til Gjennemførelfe for Frem
me af Statens bigtigste Industri, 
Landbruget, deriblandt kooperattb 
Markedsføring, og fremholdt, at det-
te Program var blevet vedtaget af 
Legislatures Han udtalte Haab 
om,, at Staten vilde amendere sin 
Konstitution, saa et. System for Land-
mandskredit kunde oprettes. 

Under den af sidste Legislatur ved
tagne Lov om Markedsføring var 
Minnesota Co-operative Creameries 
Association bleven oprettet, som 
haandterer og forsender omkring 60 
Procent af det Smør, som laves as 
Statens' Andelsmeierier. For min
dre end et Aar siden organiserede 
Kreawrforfenderne en Centralfor-
ening under samme Lov, og i de før
ste fem Maaneder af sin Virksomhed 
haandterede dei^ Kreaturer for $5,-
000,000. Ingen Legislatur havde 
gjort saa meget for Landbritget fom 
den sidste, sagde Guvernøren. 

Guvernøren omtalte dernæst det 
forbedrede Veivæfen, Statsparksyste-
met, Skattereformerne og de Arbeids-
lcwe^-som det faldt i hans Lod som 
Guvernør at underskrit». Hatt om-

talte ogsaa den Hjælp, som Staten 
havde ydet forhenværende Krigere. I 
indeværende Moaned bliver Statens 
Soldaterbonus - Kommission færdig 
med sit Arbeide efter at have udbetalt 
lidt under $23,000,000 til Mænd, 
der tjente i Verdenskrigen. 

Guvernør Preus blev introduceret 
af Senator Sullivan, der erklærede, 
at han havde kjendt Minnesotas Gu-
bernører meget godt i de sidste 25 
Aar; mange af dem habde bæret ud
mærkede Mænd, men han havde al

drig kjendt en Mand i det offentlige 
Lib, fom besad de fremragende Egen-' 
staber som Fører, som Guvernør 
Preus gjorde. - • 

Kenneth Anderson funden. (£fjica* 
go den Ilte Juni. Kenneth Ander
son, den 19-aarige Bankbetjent og 
Varieteskuespiller, bleb funden her 
igaar, efteråt Slægtning erne delvis 
habde gjenkjendt forn tilhørende ham 
Klæderne paa det forkullede Lig, fom 
bleb fundet nær Chesterton, Ind. 

Stor irtfenest et / 

orge Send Ŝ Dollars til 

efter den koie Occurs 

og ̂ Af oh til tie fordelagtig lave jtLurse* 

f̂orske Stats-, njfCommune- eller 

O ŷpotfiefcbankobl 

<J{lt ordnes let og hurtig g/ennem 

(Sentralbanken for ̂ Norge 

Ghristian ia. 

\fCapltat og S^ondn ••••••• •%/». 69,000,000-
CTelegramatir.i "Gentra.Um.nk, Christiania' 

DEN NORSKE CREDITBANK 
CHRISTIANIA. Etableret 1857. 

Indbetalt Kapital og Reservefonds 73 Millioner Kroner. 

Filial i Arendal. 
Modtager Jndstud til høieste Rente. 

Paa 6 Maaneders Opsigelse godtgjøres for Tiden 4% Procent 
Paa 3 Maaneders Opsigelse godtgjøres for Tiden 4 Procent 

Kontraboa vil ester Deres eget £5ns!e blive tilsendt Dem eller opbevaret 
omkostningsfrit hos os. Paa Grund of den nuværende gunstige Kurs er 
Pengeforsendelser til Norge særdeles lønnende. Vi bistaar ogsaa gjerne med 
Anflaffelse af norske Stats-Kommuneobligattoner, etc. 

Alle andre Bankforretningen udføres hurtigst og billigst. 

Penge kan sendes til os gjennem The Capital Rational Bank, St. Paul, 
The Peoples State Bank, Detroit, eNer 

BIRGER OSLAND & CO., 
115 So. Dearborn St.. . CHICAGO, ILLS. 

Bergens Privatbank 
BERGEN — KRISTIANIA 

Oprettet 1855 . 

Aktiekapital, fuldt indbetalt .. .Kr. 30,000,000.00 
Reservefonds " 39,000,000.00 

Penge modtages til hsieste Forrentning. Kontrabog til-
stilles Indskyderen eller opbevares om ønskes i Banken 
uden Godtgjørelse. .Dollars i Cheque og Sedler kjøbes og 
scelges. Alle Bankforretninger udføres. (b.a.eo 

Hönefos og Oplands Privatbank, 
HÖNEFOSS. 

Indbetalt Aktiekapital og Fonds Kr. 5,575,000, ; 

Indskud forrentes for Tiden med: 
% paa 6 Maaneders Opsigelse 

5% „ Sparebankvilkaar : -' ' 
Cheque? kan sendes os direkte saavel i Kroner som i Dollars. Afregning bil 

finde Sted til Dagens, bedste'Kurs. Kontrabøger opbevares gratis eller sendes 
pr. omgaaende. 

Hønefofs, 17de Marts 1922. 

Stavanger Handels-og Industribank 
STAVANGER, NORQE. 

Indskud modtages paa almindelige Sparebankvilkaar og paa 6 
Maaneders Opsigelse til høieste Rente- Postanvisninger, Checks og 
Dollars modtages. Bankbog tilsendes eller opbevares i Banken. 


