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Den fallerede Chicago 1 Bank. 
— O « 

Stoee Falstneriee er wusch 

»Stensland synes at have 
haft til Hensigt fuld- ; 

tcendigatplyndre 
Banlen. ! 

»Ih- -- .--i-- 

Jo leengere Undersøgelsen af den 
falleeedc Banls Affceret stkidek 
feemad, des vcerke viser Stillin- 
gen sig at voere. Særlig viser del 

seg, at Pecesident Stensland er en 

rigtig ftot og udspekuleret Kaltring· 
Da »Slandinaven« fra sprst af og 

feemdeles i flere Dage spgte at frem- 
holde den lyse Side og give de bed- 
sie Forhaabninger om Undeespgel-- 
sens lldfald, flal vi meddele den-s 
Veeetning fra i Løkdags. Den ssr 

formodentlig ilke ovetdeeven. 
Efter sont Undetspgelserne i den 

fallekede Miltvaulee Avenue Stale 
Bank fleider frem opdages stadig 
flere Falsinerier og Tnverier. Som; 
Folge af disse Tilstande samtnen-z 
skaldte Ztatsadvolaten i Gaar Af-; 
les tre af Direktoreene for at høref 
detes Mening om Tinqene De» 
blev anrnodet om at fotllate nogleZ 
Sing, fom wder paa at en ander 
Plnndeinqsmethvde er blevet dreveh 
! Banken fuldsiændig uafhcrnqig af 
Stenslands vceldige Svindletier. j 

De Tieektsree som indfandt sig 
paa Statsadvolatens Opfordeinx4, 
var Marias Kirlebn og Frank R. 
Stank En Politimand blev sendt 
af Sted eitet M. A. La Bun, men 

del eneste lebende Versen i La Buys 
Hjem var en Papegsfr. Me. La» 
Buy selv var Elle at finde nogel 
Sied. ! 

Direktor Crane blev gjott til- 
Genifland for en starp Krydsexami- 
nation af assisterende Aufsade 
he -Olson, og assisterende Politi- 
khef Schuettler. Han benægtede paa; 
del mesi besiemte, at han lendte no- 

get til de Falskenerier, som var be- 
gaaet af Sie-Island 

Stensland var Selv- 
hetsker. 

Af de Oplysninger, fom Spør 
gerne sit, fremgit det, at VII-etw- 
tekne i«Banten itke havde noget as 

sige, og at Stensland gjorde, sorn 
han vilde uden at sperge dem til- 
taads. 

,,Deltog De nogen Sinde i noget 
Mode af Boardens Efseskutiviomis 
te?« sprugte Mr. Olsen. 

»Nei, det gjorde jeg aldriza,« son- 
tede Mr Graue. 

,,Ved De, om Eiseiutivetomiteen 
soverhovedet nogen Sinde mpdte?« 

,,«S-aa vidt jeg ved, ikke.« 
,,.Havde De nogen Sinde noget at 

Ttge med Hensyn til Laan eller gjor- 
de De noget andet Arbejde for at 
femme Bankens Jnteresse2« 

«Nej«« 
»Blev De Medlem as Boardstn 

med den Fokftaaelse, at De stutde 
væte »Dummy«-Direktør?" 

»Im vil helft ikte fvare paa detke 
Spsrgsknaah for jeg hat tcradfsrt 
mig med en Sagfstet." s 

Crane skylder Bauten 
Pengr. 

Direktsren blev vist en Note for 
4.000 Dollaks, dateret den 4. April 
stdstledem og spurgt, om Underskrif- 
ten var i Orden. 

Don svatede, at den var· Han 
fagde, at han alt kalt havde laant 
25,000 Dvllars i Ranken, og at de 
4,000 Doktors var de ftdste, ban 
fik. Han styldet for Tit-en Bauten 
det hele Bei-b ais 25,000 Dollarih 

Den Sikkerhed,"som Etane gav 
Bauten for dette Laan bestod i 40 
Esset i West Chieccgo Street Rait- 
W May til en .Bcedi af 
z 400 Dollart 

, 

Crane fagde, at han havde 40 
Aktier i Bauten. 

»Ob« sit De dem?« jpurgte Ol- 

sen. 
»Im Stensland«, soatede Gran-· 

,,Hvor meget betaler De for 
dem?« 

»Jeg onster at raadfore mig med 

zen Sagføret, for jeg soarer der- 
paa." 

Den assistrrende Statsadookat 
fremlagde da Bogerne, som vifte, 
at Dividenden paa dfsfe Aktier itke 
blev udbetalt til Crane, men til en 

Konto i Bauten tendt sorn ENo. 
409«. Dette var en af Stenslands 
personlige Konto. Crane ncegtede at 
befvare flere Spørgsmaal ungaan- 
de dette Thema. Direktoren erklec- 
rede, at han var vcerd 200, 000 
Dollars. 

Blandt de Papirer som bleo fun- 
det i Gaar Aftes, var en Check paa 
4,700 Dollars, sont itte bar nogen 
11nderfkrift, men tun stemplet ,,409 
Mirwaukee Ave.« Pengene for den 
blev udbetalt til Stensland. 

Raadne Tilstande. 
Den nu paagaaende Underføgei- 

se har btagt for Dagen den vcetste 
frnnnsielle Raaddenhed sont er op-- 
daget, siden Staten Jll. paatog scg 
at holde Øje nred de Jnftituf ; r, 

hvor Folt indfatte deres Speran- 
pr. Ved Kasserer Herings ufrivil- 
lige Assiftance bragtes for Dagen 
mange mærtelige ,,moderne'« Bank- 
plnndkingsmethoden Det ladet til, 
at disfe af Bankens andre Funk- 
tionasrer, ja endog udenforstaaende 
er indblandet i en'«Sammensoærgel- 
se for at plyndre Bauten 

Endog Ztate Bank Etsaminer 
Jones, fom hat haft med siige Sei- 
ger at bestille i den sidste Snes Aar, 
var næften ude af sig selv af For- 
sbavfelsr. Noget fligt haode han al- 
dtig tidligere fet. 

Dertil kom Tanken om, at ast; 
dette var undgaaet hans Donnerk- 
fomhed ved tidligere Anledninger, 
saa det er ikie netop hyggelige Dage 
for ham heller. 

De direkte Tyvetiers store Om- 
fang, den stang Igende Mengde af 
forfalslede Papirer og meget andct 
tydet nu Paa, at Jndstyderne ikke 
vil faa mere end 40 Procent af 
der-es Tilgodehavendr. 
Systemaiist Plyndring. 

Dei fer ud til, at Stensland hav- 
de til Hensigi fuldstændig at p!y::- 
dre Bauten, inden han siak af. Ne- 
de i Kælderen blev der sauledeg 
i Gaat fundet over 100 forfalstedc 
Anvisningeh hvor tun Dato og Bes- 
lob mangledr. Disfe stulde selvføb 
gelig værei Udfnldt eftekhaanden. 
hvis ikke Opdagelsen havde kom- 
met saa tidlig. 

Paa disse uudfyldte Anvisninger 
et bl. a. folgende forfalslede Nav- 
ne: 

F. S. Peabody, E. Jverfen Fa 
Co» Ired Ecklund, A. E. Gauls, 
C. S. Klein, C. A. McDonald, A. 
Madson, A. H· Michaelson. S. J. 
Mellins, Adolph Meyer og J. J- 
Matten- 

Det vifer sig, at Stensland til 
at begynde med felv forfalstede sine 
Notes. Men senere, da det foregit 
efiek en stsrte Skala, sit han en 

Specialisi lil at gøke dette. Dei 
inniages at H. W Hering er Man 

iden En Jlaliener er ogfaa blevct 
benyttel dertil. 

Forfalstede Undet 
strikten 

Folgende Navne er blevet verwi- 
tet paa Noies for stsrre Bei-b: 

iJacob J. Kern 815,000. 
George A. Peter-fort 810,.000 
Francis S Peabody 820000. 
Jchn Doodle 85,.000 
F. Dei-hold 810,.000 
Miit-i seitw- 810,000. 

Wsilliam Lister 87,()00. 
James E. Pepper Fa Co., 810,000 
Mt. Olive Cmty. Ass. 825000. 
Milm Ave. Co.-op. Ass. s40,000» 
S. J. Eifendrath 85,000. 
William Ledeter ch Co 810,000.1» ! S. A. Neilfon 88,300. . 

« 

W. M. Cokdes 83,500. ; 
» A. M. Porter 810,000. 

«’ 

! A. D. Oyen 85,200. 
John Olson 87,000. 

J Hvor er Stein«-land? 
erre Rygter loher stadig ind 

sont, at Stensland sial væke set, og 
at Politiet er paa Spor efter ham. 

jJ Løbet af et Par Timer i Gaar 
istulde han have været set paa fol- 
jgende Sieben « 

Madifon, Wis.; Lake Kegonfa, 
EVin Royalton, Minn.; Fort 
!Worth, Tex. » 
» 

Dei meft fandsynlige er, at han« 
er blevet set i Texas. 

»ne- -- -.MMIM 
Nyt Offer for Bantfak 

litten. 

Frank J. Kotoalski. ,,Savings; 
Teller« i Milwasukee Avenue State( 
Bank, tog sit eget Liv i Gaat. De» 
fidste Dages Begivcnhedek havde 
taget faa haardt pas hom, at han 
bestuttede at ende sin TilvcerelshI Han ftød sig i sit Hjem, 340 N« 
Carpenter Str. 

Denne Begioenhed genialder i Er- 
indringen en Tildragelse, fom ifølge 
Seivmoderens Broder fandt Sted 
for kokt Tid siden. ( 

Kowalsii havde jaaet Tikbud dyn( 
en Plads i North West Trust de» 
Savings Bank. Han gik da M« 
Stensland og fortalte ham derom 
famt spurgte om, hvad hans Ub- 
figter var i Miittyaukee Avenue 
Stute Bank. 

,,Det er bedre, at De bliver hof- 
ris,« svakede Stensland. »He: vil 
blive en stor Omfotandring med det 
fsrste, og det er jo ikke godt at vi- 
dc, hvad der san blive at faa for 
Dem her da.« 

Hvad Stags Forandring dette 
ftulde blive, sagde Stensland ins-et 
em. 

Vanvittig paa Grund af 
Fallitten. s 

As Fortviolelse over at have 
tabi sine 200 Dollars, fom hast 
havde indestaaende i Bauten, blev 

Gustave Burthardt, 39 Aar gam- 
me(, 365 W. Ohio Str» dank-it- 
tig. Han blev bragt til Detentions 
l,ospitalet paa Forunledning as sin 

Systey Max James Oler, 250 
R. Morgen Str. 

tenslands Real Estate 
! Affcrre r. 
! 

iAlexander Kieland, Bogsholder for 

iReal Eftate Firmaet P. O. Sims- 

Hland Fc Co» fom, det ladet til, 
Judelutkende ejedes og kontrolleredes 

Hasf den romie Bankpkæsident, gav 
inogle Oplysninger i Gaar, fom 
Jille netop var af opmuntkende Na- 
itur. Mr. Hielcmd fortlarede sig 
.for Special Mastek in Chamcery 
Frank P. Schmidt i Chicago Title 

Ich Trust Bygning Han medbragte 
en fuldstændig Opgave af Sims- 
slands Real Esiate, som aarlig ind 
3«bragte ifslge Mr. Kielands For- 
lklaring 75,000 Dollars. Forhøtet 
zfulgte efter Udnckvnelsen af W. C. 
iNiblock fom Receiver for Paul O. 

YStenslands private Ejendomme. 
jDei set ud, som om Stett-Tand lob- 
te alle sine EjendomIme ved Hjælp 
af Bankan Penge, og hvig deiie 
Tau beviseö, bil disfe Ejendomme 
blive erilceret for ai tikhsre Ban- 
ien og ovekgivet i denneö Receivekg 
Hunder- 

Med Undtagelse af de to Sienös 
Iands Subdivisions, Nr. I og 2, 

ad
 

·-·"-' 

1 

indeholdt den af Mr. KielandsI 
Lifte følgende: ! 

272—274 Clybourn Ave» 2 Eta-I 
ges Brickshus i P. C. Peterfons 
Navn. Peterfyn var tidligere an- 

sat i Banken. J 
293 W. Chicago Ave» i Herman 

Marsells Navn. Leje 810 pr. Man-. 
ned. ««'«· 

257, 259 North Grand Streck, i 
Herman Marsells Nava; 75 Dol- 
lars Leje pr. Maaned. 

261 N. Grund Streck, i S. C. 
Petersons Nat-m Leje 24 Dollars 
pr. Maaned. 

568, 570, 572 E. Fiftieth Str» 
siges af Kieland at væte Sims- 
lands Ejendom. 

298, 295 W. Erie Str» i Chri- 
stian D. Sundies Nava, Leje 82 
Dollats pr. Maaned. 

11, 18 N. Cuktis Str» i S. E. 
Peterfens Navn. Leje 88333 pr.l 
Maaned. 

219 W. Erie Str» to Bygninger 
i William George Petersons Nath. 
Leje 880 pr. Maaned. 4 

402, 404 Milwaukee Ave» ejes» 
af Stensland. Leje P265 pr. Max-T 
neb. J 

407 W. Huron Str» ejes afI 
Stensland. 

En Del af Eagle Block, Milwau- 
fee Ave. og Carpenter Str» ejes 
af Stensland og benyttes af Coope- 
rative Store. Leje 81.750 pr. Maa- 
ned. 

Del af Eagle Block, som ikle 
benyttes af Stotet. Leje 8638 pr. 
Maaned, i P. O. Stenslands Navn. 
The Notfbweftern Life Jnsurance 
Company af" Milwauskee holder en 

Mortgage for 55100,000 paa Empe- 
rative Store; Ejendommen stktet 
af Bondö. ! 

887, 889, 891 Milwaukee Ave.;’ 
Tilsbygning til C«o-op. 

Toxalvcerdien af Stensslands 
Real Estate Ejendom antages at 
være omkring s650,000. 

Mount Olive Gerne-terr- 
Associations 

Tab ved Bankfalliten vil fandsyn- 
ligvis andrage til 4000 Dollars. 

Lu-, Tfaaende 

Bilde tale med Præsidenteu. 

Fra Ovster Bay forfcellx at en 

Mifs Gase i Zondags, da Prcesiisi dent Roofevelt forlod Kirkem ans; 
raubte han« »Mr. Præsident! MrY 
Pkæsidentk Pkcesident Ruoseveit, viks 
De itte tale med mig et Jjeb1i1·« 
Hun har adstillige Gange kravlet 
cp ad Zagamore Hill for at faa 
Præfidenten i Tale, men altid er 

bun bleven mødt af en hemmng 
Politibetjent Saa i Standng kam 
hun i Kirken for at faa Pragsidens 
ten i Tale. Forst søgte hun Scedc 
lige bagved Præsidenten. Men ogsca 
det bleo ncegtet hende. Hun føttes 
ned form-den i Hirten. Saa var det 
til Slutning hun ligesom mcd Vold 
Vilde forspge at fJJ en Samtale 
med ham. Hun z).nfta.1:, at hun 
stulde have holdt Bryllup med en 

Exsdedsmand i Dei 
«b:13de Hus famtkdij med Burschen-· 
.tens Dotter-Z Vryllup. Og at det 
sing fejl, det er hvad hun vilde 
take med Præsidenten om og have 
bam til at rette paa· 

Dampikibs-Notitfer. 

Dampssibet ,,United States« af 
Scandknavian American Line hat 
forladt Christiansand med 950 
Passageret og ventes til New York 
den 20. Aug. Passagerer for Chi- 
cago og tangere Vest san ventes 
2 a Z Dage fenete. 

Deres forbundne 
A. E. Jochansvn Fa C-p. 

- 

Marineminister Bonapårte om 

Anarkisme. 

Han anbefaler Prygle- 
straf· 

Marineminister Charles J. Von-! avarte holdt i Sondagg Aftes en( 
Tale for en stor Chautauqua For-» 
samling i Nærheden cef Cumberland, 
Md. om Anarlisme og Midler mod 
den 

«- s ( CI JN 

Han begyndte sin Tale med at 

genialde i Erindringen Czolgoszo 
snedige Mord af Præsident Mc Kin- 
ley. Der var aldeles ingen Und- 

siyldning for dette Suigmord For 
baade Picesident Lincolns og Prie-l 
ssdent Garfieldg Mord kunde dort 
nogenlunde findeg en undfkyldende 
Beweggrund Ved den Tid, Lin-: coln blev niyrdet, var der en void « 

som Ophidselfe blandt alle dem, 
Krigens Udfald var gaaet imod. 
Garfields Morder oar et degenereret 
Mennefte, der itke kan tages sin 
Type for nogen Klasse Med Mor- 
det paa Mc Kinley forholder der 

sig anderledes. Czolgosz var stj 
normalt Menneste, og hans Hand- 
ling kan kun henføres til hans An- 
oriisme. Han var ikke værre en 

Tusinder af Mænd og Koinder, som 
findeg spredte rundt om i den eini- 
licerede Werden 

Ministeren dsøftede saa i Korthed 
de Midler, der kort efter Prcefideni 
Mc Rinlens Død bleo anbefalede 
mod Anakkismen Forst, at Mag-« 
lerne traktatsmcessig fiulde for-- 
vlikrte sig til overfor hverandre at 
udlevere Anarkifier som andre For- 
brydere Men om end alle Anak- 
lister blev udleverede, saa vilde dei 

lige saa lidt udrydde Anarkisme, 
soni en lignende Magternes ,,con- 
cert« har kunnet udrydde Tyveri og 
Bedrageri. Dernæst anbefaledes 
Udryddelsen af anarkistifk Literatur 
og overhovedet Forbud mod Spuk-- 
ning af anarkistifke Lcerdomme bau- 
de i Strift og Tale. Men book- 
dan skulde man ffelne mellem nyt- 
tig Kritik overfor de Regerende og 
faa Talen imod dem, eller i det hele 
lcegge Beflag paa Tale- og PresJe- 
friheden? Endelig anibefaledes og- 
faa streng Opfyn med Jndvandrin- 
gen. Men hvnd faa med de ind- 
fødte Anarkifter? fpørger Ministe- 
ren. 

Efter at han faa har paavift 
Slcegtfkabet mellem Anariisme og 
Zocialisme, at de er rundne af sam- 
me Nod men er dog to forsiellige 
Stammer, gaar han over til, hvad 
hon vil anbefale som Middel mod 
Anarkisme. Han figer da bl. a.: 

For det forste burde de Ulov- 

lkge Handlinger, som Anarkismen 
tilstynder til, stemples som Forbry-- 
delse, for saa vidt som de ikke alle- 
rede er Forbrydelfer, og de stulde 
ihjemspges med saadanne Strasse, 
som er færlig usmagelige for For- 
brydere og derfor det krafiigsie 

HMiddec mod Forbrydelse. Naar Ta-( 
len er om en overbevist Anarkift,« 
niaa to Falta erindres: Chancerne 
for hans oirlelige Reformaiion er 

»saa fmaa, at de trygt kan lades ude 
af Beiragtning, og vi kan appellere 
til kun een Motiv paa hans Side, 
for at han ilke stal gentage sin For- 

bkydekie —- hans Frygt for legem- 
lige Lidelser og Dpdeu At hoide 
ham i Bodsfængsel vil kun være 
at paalcegge Samfundet saa stor en 

Byrde ved at opdholde en uiforsvnlig 
Fjende med ftadig Frygt for. at 

Thau enten sial undslippe eller blive 
-;benaadet og man kan være sikkcr 
PM, at han i hvert Fald, naar han 
flipper ud vil, om mutigt, blive en 

karg-re Mund ind fpk hqn hkkv sat 
n 

»Mod Anarkister bsr Dodsstraf 
uigenkajdelig tickendes og absieligh 

udføres, faasnart den awholdtkhar 
sagt, direkte eller indirekte, at tage 
Liv. For mindre Forsbrydelser an- 

befaler Ministeten tortvarig men 

streng Fængsling, fuldstcendig Af- 
lukkelse og Bekøvelse af ewhver Kom- 

fort, supplementeret med nogle al- 

vorlige Prygl, men ikke offentlig. 
Piskning vil aef alle Strasse klarest 
overbevise den skytdige om, at han 

llider for, hvad hanö Medmennestek 
Holder for at være aifskyeltgt dg- 

lstændigt og ttte alene paa Grund 

mf en forkert offentlig Samfunds- 

jordenA « ««-ck V 

; Ovee for Anakkisme Tom over 

for saa mange andre Onder maa 

vi dog huske paa, at det allerbedste 
Middel er at faa noget godt ind- 

plantet i Mennesiet fra Born af — 

at faa Guds Ords Sæd til at vokse 
i Hiertets Jordbund. Hvor denne 
Sced vokser og bærek Fragt, der 
tax-- Anerkismen itke trives. ngaa 
ber er »prevention better than cure.« 

-««' «« 
s« Red. 

Witte om Stslypim 

»Dain News« meddeler fra Aix 
leg Bains, at den tidligere rus- 

sifte Ministerprcesident, Grev Witte, 
som for Tiden opholder sig der, un- 

der en Samtale angsaaende Situa- 
itionen i Rusfand erste-rede, at 

Czaren sikkert denne Gang havde 
fundet den rette Mund til Mini- 
sterprcesidentposten. Czaren havde 
ikke kunnet træsse noget bedre Balg. 
Witte koste den nye Kabinetschef, 
hvis tidligere Virtsomhed han kendte 
tneget godt. Han fremchcevede færligt 
Stolypins Villiekraft, Energi og 
politiske Hcederlighed og ønskede den 
nye Kabinetschef alt muligt Held. 

«Mormonernes Jmmigrant- 
Tcaffik. 

En ung Pige tagesfradem 

Fra Washington, D. C. meldes 
i Gaar folgende-: 

Pan JmmigrantRommisfær 
Sargents Pult ligger der Vidnes- 
b1)rd, som — foruden hvad der tid- 
ligere er kommen til Embedsmcends 
Kundstab — tyder paa, at Mome- 
nerne prøver Pan at opholde Eis-kor- 
monismen ved at overtrcede Jmtni- 
grationslovene 

Dette Vidnesbyrd angaar Su- 
fan Henry, en Pige paa 11 Aar, 
som bragtes til dette Land fka 
Edinlmrg, Stotland af Mdrmons 
aldfte Emanuel Bachman. Han vit- 
de føre Pigen og en Del Kvinder, 
forn fulgte med hom, til Shelley, 
Jdaho. 

Det sagdes i Jmmigrationsbu- 
reauct, at Missioncerer af Mormon- 
tirken synes at drive en systematisi 
Jagi paa de britifke Øer, i Tyft- 
land og de standenaviste Lande efter 
kraftige, livsfkiske unge Psiger og 
Kvinder, som de narrer med til det- 
te Land ved Løfter om Belstand, 
Lukfus og gode Hjem, men i Vir- 

;teligheden for at gøre dem til Mor- 
« Jnoners Koner, saa Sekten kan for- « 

øges i Antal saa hurtig som Muligi. 
Susan Heans Opssprsel vckkte Jn- 

spettørernes Mista-nke, faa hun 
holdtes tilbage, for at de kunde un- 

derspge hendeg Focholsd. 
Det viste sig faa, at der var gjort 

Arrangementet med Forældrene om 

hendes Reise til dette Land uden 
at spsrge Barnet, og at Ældste 
Bachman stritt-läg var gaaet Tut 
paa at adopteke Barinetog andres-· 
hende i »Die stdste Pages Wiss-«- 
Tro. « 

Pigen vtdnede, at hun Mesz., « 

sskiaede sig, Wie Fomkd vix-M 
ind under, og at hunT DER-O 
Neffen var Vieren MADE 
M pm prcpv m ei K 
Moder. 

I-. 


