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Tafts Genuomiuatiou. 

Washington, T. C» U. Juli. — 

J en Tale mod Canadqukaktaten 
ais Ematnr La Follette i Gaar 
strengt i Rette med Prccsidrnt Tastö 
Admmjstmtion i dct hele tacht og 
erster-reden at den paagaaeudc Ztrid 
var en dumm tnellem dct jastmc Folk 
og ,,ck«nfcsdu-atod privilegc«. 

Zom m Mcusidigucdgstraftat be- 

tragtet«, sagde Senator La Follets 
te om CanadasForfluqct«, er den 
et Brud wa ethvcrc Gensidighedss 
Prikicm som hidtil var faaet lldi 
tmt i dct respublikanfkc Bank-Plat- 
fornusr us vceret anbofalet af tids 
ligcns tscrsnblifanfte P1·as5identer. 
Zorn m Loldforslag betragtet er den 
·- Etrjc nusd ctlwert Toldprinciu og 
Platfnrnxswfte, hvorpaa WilliamH. 
Taft die-v valgt til Te Formede 
Statius-:- Prassident 

L- 

V Vegtmdelsen blev den udba5u- 
neret som en Velsignelse for For- 
brugeme. Tot jamme blcv Told 
Loven as 19()9. Den lovedc at for- 
mindskcs Toldfatjerne til Fordel for 
Folcet Den keducerer ingen Tolds 
satser til Fordel for Folket, men den 
reducerisr Tolden for Mollermy 
Flagtetjernh Standard Oil, Brygs 
get-inne Kulkompagnierne og i no- 

gen Grad for de allerede faa over- 

ordentlige begunstigede «Jnteresser«. 
Den er intet af hvad den udgiver 
sig for at vaer oa den udgivcr Zig» 
ikke for at være nogot af, hvad 
den virfcsim cr. Den Or on lille Brit-T 
til Aldrush-Toldloveci den største- 
Ilretfwrdigmsd i klietninq af Lovgivsi 
ning, Tom hat vasret pakwmtfet det 
wuchsen-te Falk i de sidsus 50 Aar.« 

,.Ehi’. Rec. .di-r.«s Washington 
norresppncscsnt strivksr under 15. dss 
bl. a- »Te: hat vætct on brydsom 
Uge for Vmsjident Tast. En Mise 
i hanss Adminiftrations Historie er 

for Damme-n Vegivenhedernesfsams 
memmsf rimfnttcr La Follettes An- 
areb — der bistragtes sum Anb- 
ninassalmxx i Jnfurqentcrneizsjiainp 
imod Prnsäidentens Getnwrnination 

——-Af5iøringen af foregivne nye 
Efandaior j sahns-, Krigos og Jn- 
denrinsbesortententcrna «- DkWis 
leyssmlsrogiio (Forvirking) og en 

Plan, der er iat i Forbindelfe med 
Slutningsafterne i Kongresfensckkss 
trafesfjon og beregnet paa at stet- 
te Eksckutiven i en saadan Forles 
sendet-, at han kommer til at vetoJ 

,Beftetnmeljtk, der er truffet for at! 
reformcte Tariffen i progressivRet··. 
ning. l 

Adcmmstratiouens LIckodftattdere’ 
inden for det repnblikanskc Partil 
kan itke.5kjule detes Glæde over del 
Veskyldningrr og Kosnvlikationer, 
som rr opkommen. Men medens et 
faadont Eindelag made-r i republi-1 
sanfte antwdministrationsfe Kred- 
fe, og Temokraterne fslec fis smii 
grede qf Øjeblikkets Situation, saa 
synes Vrwsident Taft og haer Ven- 
ners aldtig svigtende Optimismc at 

hier Interessen for den upaktiske 
Tilikuer. 

Den NækkeOUndersøaelfen fom er 

udkaftet de sidfte faa Dage, tillises 
med de nye Bestyldninger, indehols 
der -Et8plt1fioniftof not til at spren- 
ge hele Tasti Kabinet, shvis det da 
ikke blivek afdmpet.« 

Dei er sterlig Dr. H. W. Wiley, 
Chef for Agerbkugsdepartemeptets 
kemifke Bureau og en af de bebst 
kendte Embedsmænd i Regekingeng 
Tjeneste, og faa Justitsminifter 
Ritterfhaw man er efter. Den fir- 
ste anklages af en ASerlncugökvmiteK 

for at have tilladt Lønninger imod 
»Love11, og baade Komiteen og«Ju- 
stitsmintsteren anbefaler, at Taft be- 
der ham reiignere. Wirkersham be- 

.skyldes for Meddelagtiqhed i Ala- 

!skasGuggenheimeriSkandalen. Pras- 
sidentcn vil imidlertid give Wilm 
Anledning til Forfvar, og Witter- 
sham blver sikkert ikke let at styrte. 

Koleka i New Vork. 
15 Patientet i ct HospitaL 

New York, lhs Juli. — Skønt 
notorassituationen i Karantænen af 

«Zundhedschefen i New Yorks Havm 
Dr. Alvah H. Doty, betragtes sont 
net under Kontrol i Akten, saa lægs 
ger han ikkc Skjul paa jin Frygt for, 
at Nen) York trnes af en Jndtrcens 
gen af noli-m Vidcre erklærcde Dr. 

Dom at siarantæncsDepartementet 
i enhver Havn i dette Land staat- 
over for en alvorlig Opgave i den- 
ne Sommer, og det er ikte usandfyns 
1igt, at manqe Skibch sont ankom- 
mcr« fra Italien de ncrrcncste faa 
Uan vil bringe Ast ellcr flere Til- 
faslde af denne Eygdom · 

Ton officielle Navnokt ont Situa- 
tionen i Tag visen at der er 15 

Tilfaslde af Plagen i .soipitalet’ naa 

SwinburnesØen og 4 Tilfælde, knmrx 
Zymptomerne pegcsr i famme Rot- 

ning. J de sidste 24 Timer er der 
død een af Fiolercx Tanmfti.bet Pe- 
rugia er blevcn standsct, og den me- 

dikinfkcs Stab fordert-der sig naa 
bafterioloaifk at eksamincre de 248 
Person«-r fra Dampskibet Moltke, som 
nu er under Obfervation —- Det er 

mnliqt, man vil onmode Rudern-r 
Dir om at tage fig af Kamntasnm 

Guvernør Deneens 
Vidnesbyrd. 

Jllo mindre on tre Tage var 

Illinois memr Tom-on i Witwe-I 
ftolen for LorimvrMomitcscsn i WnlhsI 
iimtmL Lorimers ZangPr Elvrjdgei 
Denken gjordc fis ved Krydsvfurhøki 
af Vidmst oberste Flid for at faa be- 
vist, at Nuvemørou lmvdc spillcst 
on Rolle i en mmct omfattmdmomsl Ulot for at styrte Zenotorcm mon 

soc-gævrs« 
Terimod syncss det, sum Guveri 

non-n bar forsmust llnderføgeslfcssl 
lomitcm mod nomstødelige Vtsvifer 

Tor den mmcst omtalte ,,Jacl-Pot«. 
Man faar jo fe, hvad Komiteen faar 
nd as Vevismatekialrk tue-n i hvcrt 
Fald inne-s Guvcrnøron at have le- 
veret klare Beviser for, at der inden 
for Jllinois’ Lesaislatur bestod en 

»bipartifan« Kombination, sont Ined 
Lethed kontrollckede alle Volq ved 
den Tib, da Lokimer blev valgt. 
Verscntlig de fammo Masnd, der stem- 
te for Shurtleff til Speaker i Un- 
tier-based ftemte for Lorimer til Se- 
notor, og paa faa Undtagelser nær 

udnævntes Komiteformmndene i Hu- 
let blandt disse, faa Shuttlefstrs 
ganifationen hat-de let ved at kon- 
trolleke det helr. » 

Fra Los Angeles, Calif., meldes 
under H. ds» at McNamara Bro- 
drenes Forhør er udsat til 11. Ok- 
tober. Den Forbrydelse, de er an- 

klaget for —- Spkænaning af Los 
Angelcs Tinies Byauing og dekmed 
folgende Drob as flere Mennefter——» 
forefaldt den t. Oktober 1910. 

DampfkibssRotitser. 

»C. F. Tietgen« er affejlet fra 
Christiansand med 461 Pasiagerer 
og ventes til New York den 23. ds» 
Ihvorfra det atter.vil affefle den 29. 
»de» og ventes da til Thristiansand 
den s. Aug. 

stor IldHiFj Muth 
Wholkfalc Distriktet truet. 

Tal-et 8100,000. 

Tulutl), Minn» 15. Juli. — Enl 
Jldløs, sont »e« Stund trucde hole» 
Duluths Wholesale District, blev; 
endelig sluktet af Brandvæfenet ag; 
tre Vrandbaade. En Stund truedes 
Oovcdbygningen i Gowan Peyton 
Congdons Bygningstomplekser, da 
Varehuset ved Siden af begyndte at 
brasnde 

Man ued ikke hvad Aarfagen til 
Brausen-H Opkoutst var. Den be- 

gyndte mellcm Varehufet, der tilhørs 
te Gowan Peyton Congdon Compo- 
nn og F. A. Patrick Company ved 
Als-Zweit om Morgcnen den 13. 

Juli. Brandfolkene maatte arbejde 
i alle thuingen paa Grund af at 
tust var saa tørt. 

Te Brandlidte er Gowan PFytont 
Congdun N Eu» Patron-z WWWL 
F. Jl. Patrick BE Co., Bari-has og 
Lager-, VIJWL TnluthMarinerSupi 
Uly Co» Rugning okI Lager, 838,()00. 
Krude Cmifectionary Lager82,()()0. 
Lake Carl-fors- Ilsjociatiucy Assems 
bln Roms-, ..«.s«-,»«U. Zkudcs paa 
Fifth Flut-. Lock, isJ,()()(). Stade 
zum Ejondont, tilhørrndc Carnegie 
Fule Eonmany, PJLWCL Ekade paa 
Tofer paa den andun BREApo 
Istmost 

Alle- Tab er chskket vcd Asssurance 

kongressen vil 
gøre sig færdic3. 
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Washington, D. E» 15. Juli. —- 

Efter en længere Uonference mellem 
Lederne i Ecnatet blev man i Gaar 
omsider enig onl, at Afstemning over 
de foreliggende vigtige Lovs 
givningssager fkol finde Eted sont 
folger: 
EntladnsTrafthtect. LU. Inil 
llldtold-Revifiok1e11........ 27· Juli 
Frilislen .............. l. August 
NeawortionmentsForslaget Z. Aug. 
Ztatenm)d:30rslagct ...... T. Aug. 

Liwreniskotnsten umfutter innen 
ndtrnkfelig Bestentnkelse om :’ljonr- 
nerinnem nten det er en almindelin 
Sonn-»mele at den vil finde Zted 
tsmiddelbart eftek Afftecnningen over 

Ztatetmod-Forflcmet. Alle de nasvns 

te Forilag er oedtoget af Rein-wie- 
tanthufet 

Senator Borah ei· bestemt paa at 

poaskynde Afgorelfen af Jasllegres 
jolutionon ocn direkte Valg as For- 
bnndssenatorer, og han vil gøre sit 
bedste for at frembkinge en Overenös 
komst mcllem KonserenceiMedlenIs 
mernc. Tisjc vil holde deres for- 
ste Mode om et Par Dage. 

-Vva-Vvv»-vv -IVVVV --.-- 

Blaudedc Æcddclctskr 
-WW«x-I- )WW»,T»—« 

Mart Twain cfterfod ved ijnZød 
en Fortune paa s-471,136· Tot Oele 
tcftanusntcrcde hatt til sit eneste gen- 
teveude Born, Mkssp Gavrilowitcl). 

Besøg fra LuftcsIL J zredagis fik 

Prasfident Taft sit første Beføg fra 
Luftciu Han stod i Det hvidc Ihn-IRS 
hagerste Søilcgang, da Hean N. 
thwood fra Bofton styredc i Retning 
af Det hvidc Hus og dalede ncd paa 
Græsplæncsn —— efter at have kred- 
set omkring WafhingtonsMoununusns 
tet. Adwood spadserede op til Zøjlcv 
aengcn, hvor Præfidenten overmki 
te ham en Gnldmedalje fra Washin- 
ton Aeroklub. 

Regn slukker Stank-rund Mel- 

dinger fra nordre Michigan i Fre- 
dags Aftes —forsikrer, at der ikke 
længere er Fare for alvorlig Ødes 
læggelse fra Skovbrandene, som i de 

sidste 4 Dage havde hast-get store 
Arealer af Tsmmerskou Der cr fal- 
det Regn i East Tawas, Au Sable 
ug Alpena og andre Stern-h hvor 
Jlden tasede Desuden havde Binden 
lagt fig. Afsidesboende Nybyggere 
mein-s dekfor nu at være i Zitter- 
bed. 

Mr. Francis B. Blair fra Illi- 
nois, holdt i Fredags en Tale for 
en Konvention af Lærere i San 
Francisco, Eritis-, i hvilken shan uds 
kalte, at ,,de offentlige Skolers Vikt- 
somhed her i Landet er 25 Aar til- 
bage i Tiden.« Mangel paa tilstræks 
leliq Pengestøtte angav Tale-ten som 
Oovedaarsagen til denne Tilstand. 
Gan udtalte ogfaa den Formening, 
at ielve Lærerstaben og Underviss 
Hingen kunde trwnge til Forbedring. 

PanicOed Chautauqua-Møde. Fra 
Ljanktoth S. Dak» meddeles, under 
lö. ds» at en Gasolinbeljolder i en 

«,—Bopcorn«-Vogn eksploderede udeni 
ile det Tclt, hoori der hqldtes Chan- 
tJllquamøde Teltet var fuldt af 
FolL og den Bevægclie, Etsplojio- 
neu fremkaldte, græniede til Panik. 
Rorimnlingen blev dog beroliget,· da 
szlsderne erklærede, at der ingen Fa- 
rc var sor, at Jlden vilde fange 
d Teltet.. 

thtcr on Fltwcr draslit Tauiisl 
.sl. Amomen on Ehicagoaner, der 
Drin-todte iig paa at tage Flyvelis 
cense, fkulde gsre fit Meiterstykte 
Tot-Mag Eftermiddag fra American 
Acwslllubsri Flyvessmtion 22. St. oq 
South 52 Ave» Chicaga Hatt fteg 
ou sont paa Efteriniddagen, og Kl- 
7,16 faldt han ned fra en Højdc 
af 65 Fod; han blev bragt til 
Jroguois Memcoria HoipitaL hvor 
han doch en Time sencre af sine 
Wasstolicsn 

En orkanagtig Sturm, lodsaget 
as Lun, Tordisn oq Risgm rnmte 

Cbimgo Lordaq Ilftisn og gjordik en 

Tisl Stadt-. En Zuess Mcnncfker 
tom mer cllcr mindre til Stude, 
misn ingcsn blev drwbt link-irrt bus- 
isorcsdis ilumt Inn-d »anfalo Wills- 
Wild West S«how«. Kort cftcr KL« 
7, sa· For-sittliin ifiilde bezw-Ide, 
var m. IW Jlllcnncsitvr fnmlpt i Tut- 
tct, Tom ct Vindftød blirste nisd over 

dont. En « a 7 Mcnneffisr blev tem- 

nuslig mitmrlig forslaact 

Floueult)tte. Fm Eric, « 
., tin-ichs, 

at den velkisndte amerikamke Aviator 
J. C. Mars-, der var i Glenn Curtis 
Employ, i Fredags sEftcrmiddags 
tabte Styret af sin Maikine, da han 
var flere Hundrcsde Fod oppe i Luf- 
ten. Han styrtede til Jorden og blen, 
cfter Lægers sent-re Ildfagn dødes 
liq saaret. Hans Kone var blandt de 
Tuiinder af Tilfkuere, og hun ilede( ftraks af Sted til den ulykkelige 
Ægtemage, men faldt i Afmagt,l 
fsr hun nasede hom. Mars foretog 
flere Flyvninger ved Omaha i Fjov 
Sommer-. 

! 

Hen imod Aftcn fidslc erdagl 
ftillede on Del bumanc Menneiskeij 
Omaha deres Automobiler til Tier 
neste for et Hundrede affcrldige, blin- 

» 

dr, forkvsblede og døve gamle Men-! 

nesker, faa diese Samfundets Ztisz 
børn fik on Lysttnr nd til Rivervicw 
Park og andke skønue Siedet i By- 
cns Nærhed. ,,Omaha Bee« figer, 
at de, der faa de falmede, men lytkes 
lige Anfigter, fom ch, der kørte i 

Bilorne fremvifte, kunde let fkønne, 
lwor de Stakler, der intet lystsdaab 
bar at klynge sig til i Livet, frydede 
fig. 

I Yokdvewnvk rundt 
— 

C 1.80,000 Skolebørn fra London 
kbefpistes den BU. Juni. af Kotige- 
-parret i Krystalpoladset. 

Køln er nu Preussens næftftsrste 
By, idet den ved fidste Folketælling 
bar overfløjet Breslau. 

. 

I Pan den internationale Kongres 
ji Paris angaaende Bsrnedomstole 
nedsattes den 1. Juli en Kommis- 

»fion til Behandling of Spørgsmaas 

. 
list. 

, Guldgruberne ved Kronach i Bay- 
.ern, der blcsv drevne med Held i for- 
Irige Aarhundrede, skal nu atter ta- 
Hgos i Brug. De fagkyndige venter 
et ftort lldb1)tte. 

F Oprøret i Arabim London 80. 
Juni. Til Reuters telegraferes fra 
Hodeidm nt ankernesi Tab i Kam- 
uen mod de oprørfke Arabere den 

»17. Juni holder sig til over 2000 
Mand- 

Cbefen for det russsiske Vctcriærs 
nassen reiste fornnlig i.Danmark, 
Not-ge ug Zum-tin for at ftndere de 
F01«boldsregler, man her bar truffet 
mnd Kvasqtnberkulosc 

I 

s J Ilnledninq af Franz Liszt-Z 

L jun Aar-I Fødsclsdag den 22. Okto- 
Iber vil den ungarske Regering den 

21.-—2:«F· Oktober afholde en ftor 
Musikfeft under Koffer Franz Jo- 

’scsfs- Protektorat. 
s- 

Nukslandss Luftflaada St· Peters- 
borg, l. Juli. Ministerraadct har 

Ibeflisttcst for 1912 at forlange ech- 
Iløb paa 277,()«0 Nubler til Hast-ens« 
»Flyveafdelinqrr. Der vil blive oprets 
tot 8 nye Flnrwafdclinger. 

. 

Zwk Brand. Sau-»in 29. Juni. 
J Bude-lett Hagia Zofia udbrød der 
i Tag Jld, kworvcd en stor Tcl of 
Kummer lagdes i Affe Sfadcn er 

drmdoliq og rammer hovedfngrliq 

".judifko Familier. 

Efjstbmnd Tot bar vast stor 
Sensation, at der 5 Gange eften 
sbinaitden er opstoaet Jld, øjensynlig 
Umsat, mn Bord paa Whitesstars 
Linian Tmnper ,,Arabic«, der den 
l. Juli sfuldc nfsojle fra Liverpool 

Cn fjormst Jornlnmesfinne. Paris-, 
FU. Juni. Jltoqct til Le anre er i 
Aste-s løbet af Sporet i Nærheden af 
Pont de 1’Arcl)e. Nogle reisendc fik 
lettere cheftekser. Uheldet sfete ved, 
at en Stinne var fjernct i forbrys 
dcsrisk Hensigt· 

Englands Luftflaade. London, 30. 

Juni. Flyvetcknikeren Barber har 
skænket den enqelfke Regering 4 

Krigsaeroplanet Regeringen hat 
fimed Tat modtaget Gauen og be- 
,stemt de 2 Maskiner for Hæren og 
de 2 for Flaadm 

De franske «Vindyrkere. Paris, I. 
Juli. Landbrugsminister Panes bar 
i Waar J Deputersetkamnst for-klagt 
et «Lovforflaq, lworved de hidtil 
gasldende Bestemmelsek om qurwnss 

Iningen af Vindyrknings-Distrikters 
ne opbæves og erstattes med en Rceks 
ke andre Forholdsregler. 

Stort Pofttyveri. Berlin, M. Ju- 
ni· Til »Vofs. Zeit« telecjrafereö 
fm Vrüsfel: Fra en større Benge- 
forfendelfe, som Frankrigs Bank hat 
affendt til den belgifke Nationlbank, 
er der paa Hovedbanegaarden stjaas 
’let to Sække, indeholdende 10,000 
Francg hver i Femfrancsttykkeu 

Lockouten i Norge. Christiania, l. 
Juli. Arbejdsgiverforeningens Cen- 

tralbeslyrelse har i Dag sendt Ar- 
·bejdernes faglige Landsorganisai 
tions Sekretariat Meddelelfe om den 
tidligere bebudede Udvidelfe af Lock- 
outen med 15,000 Mand. Opsigels 
sen omfatter 135 Virksomheder in- 

denfor Jerninduftrien og 4 Papirs 
fabrikker. 

I 

Kong Georg toller. London, 1. 
Juli. Kongen har rettet en Strivels 
se til »mit Folk«, hvori han Vierte- 
lig takker for de Sympatibeviser, der 
er tilegnet hanc fra alle Dele af Ri- 

get, og som har fyldt ham med 
Tillid og Tiltro. Strivelsen sluts 
ter fauledes: ,,Hvilke Forviklinger oq 
Vanfkeligheder der end maatte liq- 
ge foran mig og mit Folt, vil vi 
holde fast ved hinanden og rolig 
forene os i Tillid til, at under Guds 
Forelfe vil det endelige Resultat bli- 
ve til vort Gavn«. 

Svenfk Lockout. Stockholm 1. 

Juli. Ta zorhatsizlingerue indens 
lfor Bngefagene ikke har ført til 
noget Resultat, og da de nuværende 
Ztriker ikke er hævede, meddelte 
Centralarbejdsgiverforbundcts Res 
prassentant vcsd Mødet i Aftegs hos 
Forligsmandem at Forbundet for at 
forfvare de Medlemmer, hos hvem 
der er Strike, ser sig nødjaget til 
at crklære almindelig Lockout hos 
famtlige Forbundets Medlenuner fra 
og med den 10. JUN- s- k· « 

·--s.-- . ;«·’i·’ 
l Forlift Jsl)avsfartøj. Ghriftiania,· 

2. Juli. Jfølge Privattelcgram til 
»Morgenbladet« fra Rolfsøhavn ved 
Hammcsrfest meddeler en fra Island 
tilbanevondt Mutter, at det norfke 
Jskmvsfartøj ,,Eclipfe« af Christia- 
nia tut-d 56 Mond onk Bord fkal 
vaer gaaet under i en Sturm ud 

for Lungen-IS ved Jslands Nord- 
k11st. Hutte-ten havde Efterrotninncsn 
fra Fangftftibet »·C5valrosscn«, book- 
fm Ulytken iuqttogcs, og hvilket 
Stils few nch havde dclt Stwbne 
nnsd »Eclipse«. 

. 

Den mmelskc Forfatnitmskunftikt 
London, 29. Juni. Ovcrhusct paa- 

bcsgnndtc i Gaor Debatten anaaaens 
de Vcturcttm. Der er anmeldt en 

Nackte vigtige Ændringsforflag, 
deriblandt flere af Lord Lands-dow- 
ne. J mange Kredse er man af den 
TIlnst«nc-lso, at Ovcrhusct vil give ef- 
for, imm- dct lmr fortfnt fin Mod- 
ftnnd til ist vist Punkt og tvunget 
Regt-rinnen til at true tned lldncevs 
nelscn af nye Pech, on at dcst ikke 
vil fastholde Ændriuqusforslcmene, 
nnar diskka forkaftes of Undorlnsieh 

En ung Landsmaud plyndkct. 

Sioux City, Ja» 15. zuli. —- 

Robert Jenseit, 21 Aar gauunel, 
blev overfaldct og plyndret for 10 
Tollaris her i Zimle City af to 
iUkasnd. Iliøvrrilst bleu øjeblillelig 
meldt; men Raverne var forfvundet. 

» 
Jensen tilligemed to Kammeras 

!ter, Loujs Pearion og Chris Ander- 
»san, kom fra Omaha og vilde for- 
føge at komme paa et og til Aver- 

» deeu, S. D., hvor de vilde forsøae at 

faa Høftarbejde Jenseits Kammcras 
ter tout paa, mcn han bar en tung 
Vadfask og tude ikkv forføge at 
spring paa. Han gik da tilbagcs til 
Jernbanestationen og blev overfaldet 
paa Beim Jonsen havde arbejdet 
paa en Mejerifarm ved Omaha og 
lmvde tjent saa godt, at han i flere 
Aar havdc sendt Penge hjem til sine 
gamle Forasldrc i Danntark. Men 
faa harte han, at der var saa hij 
Lønninqor at faa i Haften i S. Dak» 
og reiste af Sted med alt, han bavde 
tilbage, sm. Jensen opgav Høftars 
bejdet og vil søge Arbejde i Sioux 
City. 

.·.. .-.-.- 


