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Wse 
i Wisconsin. 

Stark Ejendomstab. 

Chicago den 6. Oktober. Zum 

Følge af stotc Regnskyl for to 

Dage i Wisconsin er der store Overs 
fvsmmeljer her og der. Men fkønt 
Ejendomdtabet er megåt stort, saa 
er der bog ikke endnu indløbet Ef- 
terretning om Tab af Menneskelm 

Den værste Ovcrsvømmclse fandt 
Sted ved Block Niver Falls tæt ved 
La Rasse Denne By er omtrent 
paa et Par Tuiinder Judbyggere, 
Vandet fcjede nasstcn hele Fort-et- 
ningskvarteret dort, et. Par Mænd 
favnes. 

Der ropporteres ogfaa om ftore 
Oversvømmelser fra ChippewaFalls 
og fta Waufau. Begge disse Steder 
indskrasnkesdes Staden sig til Bro- 
er og Fabrålker lang-Z Floden. 

La Crosfty Wis» den 6. Okt. 
Qverfvømmclsen tiltager i Styrke, 
ikke blot Forretningskvarteret, men 

ogsaa Nesidensrrne rives bort. By- 
ens Falk, Tom dar føgt Tilflugt paa 
de høiere lixmende Steder, er ban- 

ge for, at deres lille smukke By 7kal 
blive udvifkct aldcles. 

Londsbyer trakt. 

Reden for Block River Falls er 

der adskillige Landsdyek, hvor 
iblandt finde-H Routing Creck, Sr- 
ving, North Lend, Melrofe, Hol- 
men, Lntlks, Midway og «Ona1ajta, 
alle disk-se Byer tkues of Oversvømi 
melfen, som antagelig vil naa dem 
i Not eller i Morgen. 

Wanfau, Wisconsin, den 6. Okt. 
Situation-en ved Oversvøcnmelsers 

ne forvastres med hver Time. Ne- 
geringens Flodnmnler von Wiscon- 
sin Niver registrerer 7 Fod over nor- 

mal Vandstand, vg Vandet stiger 
nftondseiiqt nted en Fort af Z Tom- 
mer pr. Time. Man ventcty at Flo- 
den vil stige 2 Fod inden Morgen. 
Tot er den værstc Overfvonunelse- 
sont er atmet over disse Egne for 
mangc Aar. Et For-sog vaa at ke- 

parere Ttrmninqsvorten er opnivet 
Tom fragtest-sc Chicago u North- 
westorns Hovcdlinie er bleven un- 

dermincrtst af Vandet, og en stor 
Starr Arvefdsfolk er sat i Gang 
med at udbedre Linien- 

Milwaukee Jernbanens Svor er 

liqoledes under Band. Vandet flys 
der over alle Broer, og man hat 
fjernet Gitterværket for at letteVans 
det, og for at Vroens Stotter ikke 
fkol falde 

Cbivvema Falls, Wisconsin 
den A. Oktober. Chipvewa Niver 
naaede i Akten 14 Fods Vandstand 
oq er gaaet over fine Bredder. Soo 
Liniens Jernbanebro over Paini 
Creek er komplet odelagt, og Linien 
kan umulig komme ind til Byen for 
flere Dage. Næften hele den ny Li- 
nie, sont Soo Jernbane har bngget 
fidsfte Aar mellem denne Vn og Min- 
neapolig, er bleven bortskyllet Den 
ftore Staalbro over Chippewa River 
ved Corneli gik i Lobet i Dog. 

Heringen af Connought 
paa Vei til Canada. 

London den 6· Okt. Heringen af 
Connaught og Hertuqinden affejles 
de i Dag fra Liverpool for Tanada 
om Bord i Domperen «Emprefs« 
of Jreland for at overtoge Posten 
som Generolquvernsr over Canado 
Tom Carl Greys Efterftlguc 

Prins Arthur og Prinsesse Vik- 
toria fulgte ikke med dekes For-el- 
drc, men vil senere komme til Ot- 
tawa, Canodsag Hovedstao 

Et storre Selikab var forfamlet 
pao Jernbanestottonen for at sige 
Fawel ttl Hertugparret 

mellent Tyrkiet og Italien. 

Trjpolis den G. Okt. Tripolis 
har faaet en ny Hersker, idet Ita- 
lienerne eftekVombardementet land- 
satte Falk fra Krydferen ,,Garibal- 
di«, hvorover enkelte af Befoltnin- 
gen vifte Tegn paa Glæde. Erobrini 
gen of Tripolis af Flaaden vil iføls 
ge den italienske Flrigsminister blive 
fulgt af Landsastteljen af Hærem 
som med Længfel venter at visc sin 
Dygtigshed som en forste Klasses 
Arme. En af de Dcputerede udtalte, 
at Occupationen of Tripolis vilsde 
være et ftyrtende Middel for Jtas 

»lien til at udfolde sin Kraft Juden 
10 Aar vilde Tripolis blive oms 

,formet til et større Sicilien. 
I Kontreadmiral Bocca d’Olmo er 

lbleven indsat som Tripolis nye Gu- 

»vernsr; til Komimandant for de sra 
!Flaaden landsatte Tropper er nd- 
"na-vnt Kaptajn Calgni. De arabijke 

HStamInehøvdinger fra Tripolissstrs 
,hed har verret om Bord paa det 
jitalienste Flugsij og afqivet deres 

Hylding, famtidig bad de om at 
:l)live fri for et nnt Bombardement 

Berlin den ·i. Oktober En af Vu- 

»n-auet Wolffszs diorrejpondenter teles 

»Hast-rede i Gaar fra Debibat paa 
"Gra-nsen af Tuns-J, at 6 Soldat-er 

og « Jeder drasbtes og 5 Zoldater 

og I xsøoe saure-Des under unm- 

lis Bombardement As de 4,000 
Europa-km sont endnn befindet sig 
i Tripolis, kom ingen til Stude- 
Tct Sus, hvori dct tyjte Konsulats 
Tragoman boede, led megen Sfade; 
men elleks anrettcde Bombernc fra 
den italienike Flaade liden Stabe 
i Vorn. Mnhantmedanerne hclldt sig 
ganske passive under Skydningen. 

Massowa, Eritrea, Afrika den 6. 
Ott. Kkigcn er nu fort insd i det 
røde Han, idet Fortet Hodcidal), en 

arabisk Oavneb1), fkød paa den ita- 
lienike Krydscr ,,Areteu«·a«, som 
krydfedes i det rødo Hav for at be» 
fkntte den italicnske Handel. Opirret 
herved, fordi den italicnske Roge- 
rina vilde holde jiq neutml her-, 
svarcde Krydsrwn mcsd at fkyde en 

tnrkisk Kanonbaad i ZEan De ov- 

rige tyrkiske Kanonbaade kan vente 
en lianende Medfart, ligcsom Vorn- 
Yemcn vil blivc angrehet ont for- 
nødent. 

Tat-ent, Jtalfcn den li. Ott. Vice- 
adnliral Dortnacn as Ilbruzzcrmy 
lmiiz Flotillis lmndlpde saa Iraftig 
Ocd Prcvczm ankam hortil i Waar. 

han fif en alimrcsnde xllkadtaaplse as 
Lästoltniuaem sont bar lmm paa 

thtldrcne Trimnf. Inn Zømmnsd 
oq Arbejdrre er ivria i Frer med 
at tilvirke Qriasmaterial sont kast- 
skiltc Zkibe skyndfomt vil bringt 
til Flaadens forskrlliae Afdetinaeki 
En stor Ladnina vil blive fendt til 
Tripolis til Brng vcsd Landaanaen 
Tropper indslibcss nu i Genua, Li- 
vorno, Ankona oa Brindisi· Te en- 

aellke, tolle, franlke oa felv after- 
irtalke Damvlkibe i i dtsfe Havne 
Iaiver Italien der-es begefftrede Til- 
’flutning, heiter italiensk Flag og 
ladet deres Musikkorps spille den 
italienfke Nationallang. 

Malta, den 6. Ost-, Smaa Ska- 
rer af Flyatninaer fra Tripolis 

Imelder. at mindre Partier af Jtas 
llienere gaar i Land langs hele Tri- 
poliskyften fra Tripolis til Benghas 

Izi. Diöse shar haft Smaatræfninger 
med de i Nærheden værende Ara- 
bete. Den amerikanske Krydser »Ehe- 
ftek« ankam hertil i Gaar paa Vej 
til Trivoth Den vil gaa til Dierna 
for at beskytte Amerikanerne og Ar- 

mour Missionm Det ttalienjke 
Dampka »Bist-and afqik i Dag til 
Tripolts med Bladkorrcspondenter. 
Hvor vidt de faak Tilladelse til at 
gaa i Land, afhænger af Admiral 
Aal-rez. 

Neapel den 6. Okt. militære Flys 
vcre nced 8 Monoplaner og 2 Bi- 
planer vil blive sendt til Tripolis. 
De vil ftaa under Kommende aj 
sfiaptajn Piazza, som vandt Luft- 
kapfejladfcn fra Boulogne til Vene- 
dia- 

«Korfu den 6. Okt. —- Viceadmis 
ral Heringen af Abruzzernes Ultis 
matimi med Trusel om at bombars 
dere Preveza er blevet tilbagekaldt. 

Rom den G. Okt. Pavon modtog 
i Tag en Mcddelelie pr. traadløs 
Telegraf fra den apoftoliske Delegat 
i Tripolis, hvis Jndhold var, at de 
Kriitnes Kors var blcvcn hejst paa 
ny over dette Land for førfte Gang- 
fiden Johanitterridderne blcv slaaet 
of Tyrkernc i 1557. 

— 

Brudgommen bespinnt 

Hutchinioih Flan» den 6. Okt. 
Eiter forgasvesks at have spgt fin 
Brud, livisuc hun ikke havde fet, fi- 
dcn han visit-imde ved Slutniw 
gen ai Vielicsns Udførclfe, vendcke 
Horake Dobson tilbaqe til sit Hjem 
sigende, at shan der vilde vente heu- 
dess Tilbagekomst. 

Miss Solon Tanlor af Kansas Ci- 
tn ioin heitil for at indgaa Ægtes 
ikcib ined Dobiom og just iom Ceres 
nionsicn nasrnicdc sig iin Stutning, 
beivimedc Dobion i fin BrudsArme. 
cum lagdo limn varsonii insd paa 
Gulvet og bad Tomniercn fortælle, 
at hiin vilde vente paa Tobi0n, naar 

lmn var kommt-i over Anfaldet. 
Mrs. Dobion ikal imidlcsrtid have 

reist til Topeta. 

Siephensons penge brugt til 
,,Fornøjelser.« 

! Minoaukko, Wis. den 6. Okt. Se-» 
limtcikomitekskh »der underføger Lovs 
lligheden af Senator Stephensons 
!Val;1, afbørte i Dag Vidncr, sum 

Hauch at Pciigene var brugt til» 
i ,,Fornøjelser«. l 
I En af Kampagncns Ledere Nod-i lnen Sackett fagde, at det var blcvet 

Hain fortalt, at sengt-ne var blrum 
brugt til at købe Cigarer og Vajciiki 
ol fui,l)vi1ket var Skik i Wiscon- 
Hin i Valgkampagncns Tid For at 

Ionnrbejdk en veloillig volitiik Stem- 
ning sendtcs man Dunker of Wbiikey 

Um Kasse-r af Pl til iaadanncs Ins-J 
der- mmr man vidite, at den Zlaqs’ 
»flndcndc« Argumenter kunde virke 
i Kandidatcnss wovon s 

Tenno Grund gav Sackcstt til1 
Stephenions enorme Udrykning for! 
at blive nominercst ved Primozrvalsl 
mit i 1908. ! 
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William E. Curtis død 

Filadetfia, Pa» den 5. Oktober. 
jDen bekendte Journalift Willium 
! 
E. Curtts, Iom vtl værc betendt sor 

;«Dsk.«s3 Lassen-, da vi gentagende 
i bar refereret hans Artitler 
H Brod-t, ek pkudselig nimmer 
ved Indem ramt af et apoplettiik 
«Tilfaelde. 

Mr. Eurtis var lige ankommen til 
Filadelfia fra en Reife i Eanada- 
hvor han indsamlede Stuf til frem- 
tidige Avisartikler. Mess. Curtis, 
7om var I«ammen med fin Mand vaa 
Hotel BellennesStratford, havdc it- 
ke bemasrket noget ufædvanlint, men 

Ida Motten var 8 om Aste-nen, faldt 
Mr. Curtis død am. 

Med Mr. Curtis forfvinder en 

af de most fytnpatetiske Journalifter 
inden for den amerikanske Avisvers 
den Han havde et forbavlende Foc- 
raad af Kundskab angaacnde de 
mest forikellige Title-, og saa kunde 
han ftrive interessant oq let-ende- 
Mangen en trofaft Avtslæfer as 
Nord-Westens Blade vil komme til 
at favne Mr. Curtik Artikler. 

Naar han fkrev, talte han ud fra 
Selvunderssgelse og Selvfyn, og 

,-mnn kunde altid være sikker paa, at 
shans Artiklcr var undcrbygget med 
Nøjagtighed — uden disje derfor 
virkcde trættende og kedelig. 

Mr. Curtis har beklædt flere Til- 
lidspofter, bl. a. hat han indehaft 
Stillingen som speciel Kommissio- 

jnccr til Central- og Sydamerifa fra 
lDe For. Stater, o· m. a. Posten 
) .—· 

Sammenstød 
mellcm kinesiske Regcringsttopper 

! og Optikerr. — 10,000 dtæbt. 
l 
l 

Peking, Hina, den 6. Okt. Ame- 
rikanskedlsketodiftmissionærer iCheng 
T"n. den belejredse Hovodstad i Pro- 
vinscsn Sze Ehuen, telegraferede i 
Tag, at de antag, at 10,000 var 

bleven drwbt i Slacht mellem Op- 
rørere og Regeringstropper. 2,000 
af disse Var Negeringstropper, Ne- 
ste-n Oprørere. 

10,000 Oprørerc hat« flere Na- 
bobyer Sydveft herfor i deres Magi- 
mcn dfieqcringstropperne marcherer i 
Tag imod dem. 

Motodiftcrne meddel(-r, at Tom 
Folge af Oprøret er mange Familier 
blcven Meint-se adskilligcs bar tobt 
For-standen on beqaaet Selvmord. 
Missionærerne «anmodcr derfor de- 
rcss Troschllcr i Amerika om Hfælp 
for de nødlidende. 

Port Au Priuce, Haiti den 6. 
Okt. Et stærkt Jordfkælv fandtSted 

»M. 5, 30 Dags Morgen her. Be- 
’vægelsen fort-gis fra Øst til Pest og 
varede 30 Sekunder. 

Jordrystelsen var fulgt of under- 
fsiske Drøn. Der skete ingen Stude. 

Jordfkælv. 

En Ugerning. 

Salt Lake City den 6. Okt. Da 
Mineingcniør C. L. Erickfon i Af- 
teszi paa sit Verrelfe i et herværende 
Hotel harte Raub om Hjchp fra ct 

nwrliggende Boote-lich ilte han «den 
raubende til Hjaslzx Mcn aldrig saa 
Tnart havde han aabnet Dørem førs 
end een af to Mænd, fom nar i 
Fækd med at ffamfloa Handel-Brei- 
fende Salomon Brown, tog jin Re- 
volver op af Lommcsn og sfød Ericki 
fon ihjel. paa Stedet. (Ssernings3- 
mandcn fattcs øjeblikkeligt i zuzug- 
sel. 

Bordcn fkal dannc det Ich Xlabinct 

Ottawm Dumer Don ti. Okt- 
Prcmierminifwr Laut-ichs sisjbinet 
bar resiqmsrot oq N. L. Bot-den lmr 
taqcst mod Tilbudet til at dmme dest 

nye Ministerium 
Tkicsignationcn af dct liberachi- 

nisterium, sum kom ckii Tlcaqten 
1896, fandt Stod i Regeringsbygs 
ningen Klokken 3, Dags Eftermids 
dag. Sir Wilfrid Laurier konfere- 
rede med Guvernørgeneralen, hvors 
efter denn-c fcndte et Bud til Mr· 
Borden og bad ham om at danne 
et nvt Kabinet, bvilket Tilbud Mr. 
Vordem modtog. 

Flvindcborginestckm 

Topeka, Kan» den (3. Ott· Mrs. 
Ella Wilson, den bekcndte Borg- 
mestrr i.Hun-newell, Kan» har fats 
tet en ny Plan, bvorved hun mener 

at kunne skaffe sig of med de bal- 
styrige Byraadsmisdlrwmer. Hun var 

»i Dag i Topeka for at raadførc fig 
med Attorney Genera-len, og shun 

,for-eslog at udfmide de nuværende 

sMedIemmer for at vælgse Kvknder i 
Ydeves Stad, at hun dog til sit-ft- 
ikunde faa et Rand, der vil arbejde 
fammen med hende. 

IW 

glorden rund t. 

I Lord siitchener afrejste Lørdag 
den los September fra London til 
Ægyptcn for at overtage Embedet 

Horn England-:- derværende Agent. 
l - 

En Lampe-r ankotu forleden til 
Stockholm mcd en Ladning Koffe, 
der var vurderet til iffe mindre end 
ilxz Mill. Kr. 

d 

Maa ifku bære Baudert Manila, 
4. Okt. — Som en Følgc af de nys 
lig forefaldte Mord paa Amerika- 
nerne i Mindanao og Jolo vil den 
hele Morobefolknjng lidt efter lidt 
blive afvæb11et. 

Exshahen taget til Zimng St- 
szPetersborg, 23. September-. ,,Rus- 
«ioji Wiedemofti« melder fra Tebe- 
«ran, at Erihah Mnhanusd Ali er 

blevm tagt-f til Fangc ai Bsiehtiai 
terms. 

I 

Fra Finland Helfingfors, 22. 
Zept. —-— Finlands Generalguvers 
nør har afjkediget Politimesteren i 
Tammerfors, fordis han« hat til- 
ladt et Proteftmøde mod Jndlcms 
molsen af de to finike Zogne i Rus- 

»land. 

Vinter i Frankrig. Paris-, 23. 
Sept. Fm Mellemfrankrig, navnlig 

Jfra Cantalbjorgene meldes om plud- 
Iseliq insdtraadt stærk Frost og betys 
sdeliqt Zinsfule Sueen ligqcr 10 

zEentimseter høj i Biergene. ngaa 
i Tele af Sydfrankrig er der op- 
trcmdt Nattefrost 

I 

En Mælkekrig. Berlin, 21. Sep- 
tember. Til Morgenbladene mel- 
dos fra München: Pan et Mode af 
Minder i Hohkirchen Vedtoges det 
fom Folge af en Ztrid om Prisen 

Ispk Mcptk ikke at swkge Mkka til 
Butsu München Vønderne i Holz- 
kirchcsn lcverer ni Tiendedrle af 
Münchens- :Ukælkcforbrug. 

I 

Zabotaqen i Frankk«ig. Breit, 22. 
September-. Kasse-retten for den her- 
vasrende socialiftifkirevolutionwre 
Arbei«dcrbørs, Gourmelim blsev i 
Gaar paagreben, Inedscns han var 

i Færd med at overfkære nogle Te- 
legraflcdninger. Arreftationen hor 
fremfaldt ftor Forbitrelse blandt 
Arbcjdcsmc ber. 

Paruellsstuttw af51k11«e-:T. Tub- 
1iu, -1. Okt. —— Eu Vruucefmtue af 
den irfte Etat-Inland Clmrleszi Ete- 
wart Paruell blev under stur Be- 

qejstrinu affloret her i Vyeu Ztøts 
teu er et af Billedbugqer Augustus 
St. Goudens Messer-vierten og det 
er verfentlig amerikaufke Veuudrere 
af ParnelL 5om bar bidraget til 
Støtten Affløringstalen holdtes af 
den irka Partifører i Parlamentet, 
John E. Redmond. 

Infant Alfou-5. Madrid, III-Ip- 
tember. Jus-unt Alfons af Dumms- 
der sum Følqe af sit Brnllup med 
Prinfesse Beatrice af Sachsen-Ko- 
lpurWGOtha miftede fin Titel og fi- 
ne Godser og fenere bar anføgt om 

Genoptagelfe i den spanfke Hasr som 
frivillig ved Tropperue i Melilla, 
har nu faaset denue Anspgninq be- 
vilket af Kong Alfons, der bar til- 
delt ham Løjtnanstsra1m. 

Tripolis Vorgmestrene, Proesterne 
og Sheikerne i Tripolis har sendt 
Storveziren i Konstantinopel et Te- 
learatm hvori de kræver eieblikkes 

.lig Affendelfe af Ammunition og 
Levnedsmidler, samt at Lan«det bli- 
ver befasftetx de udtaber endvtdeve 

Haabet om, at det tyrkifke Ministe- 
rium ikke vil indlade jig paa For- 

»handlinger, der goar ud paa at til- 
staa Italien økonomiske Privilegien 
Zaadan saa det ud for faa Tage 
siden. 

sitetaSPørantaaleL Porteu hat 
udfendt en Cirtulærnote vedrøreude 
Meta, hvori der fige—5, at Boykots 
ningen of groser Vater vil vedvare, 
og at Tyrkiet ikke vil tillade Græs 
kenlands Tilflutning til de tyrkiske 
Jernbaner, inden KretadSPørgsmaas 
let er løst, som Tyrkerne vil have 

jdet, nemlig med Selvftyre for Øen 

iunder tyrkisk Oversbøjhed. Der kan 

iiffc vasre Tale om en Republik. 
i s 

I Noksk Vokdgiftskeuderse. Christia- 
;nia, 23. September-. Voldgiftsdoms 
jstolen i Arbejdskonflikten, bestaan- 
Ide as Stoktiugspkcesiident Harvorsen 
Zog Stortingsmand, SognepræstEriks 
Isen, har affagt følgende Kandelfe: 
De nnværende Minimalløntakfter i 

sde otte Biergværkor, Konflikten om- 

Efattexz gcrlder indtil Zi. December 
31913, hvorefter der indtræder en 

kForhøjelfe of Minismallønnen af 1 

HLK pr. Time. 
i 

E anfke Vank7vindlere. Paris-, 23. 

ISeptembet Politiet her bar arrestes 
ret to Personen der har bedraget 

zmindre Kapitalister og Sparere i 
Naris for benved 2 Mill. Franks 

ved at sælge dem Aktier i opdiqtede 
«Selskaber. Den ene Svindler bed- 
«der Joseph Asauascitate og er tidlis 
qure ftraffet tre Gange, i alt med 
Ell Aars Fcenqsel Den anden er en 

tidligere Marineofficer og bedder 
Adrian Confiant Maron Wintber. 

Urolighederne i Wien. Wien, 22. 
September. Bladene 111eddeler, at 
en af de ved Urolighederne i Son- 

dagsz saarede Personer er afgaaet oed 
Tøden i Dag- 

Efter en Opgørelfe fra sagfyndig 
Eide del-oder den ved Demonftras 
tionerne i Zøudags anrettede Ska- 
de jig i Ottakriug tit 100,000 øftr. 
Kr» i den indre By til 40,000 østr. 
Kr. on i 8· Tistrikt til 40,()UU oftr. 

»Kr- 
Torsdag Eftermidsdag Kl. 2 fandt 

Wider stor Deltagelse de socialdemos 
ikratiske Fagforbunds Sidse Jordfæi 
Hftelsen af den ved Urolighederne i 
Fzøndags drwbte Mund Stud. Dei 
Junge Sørqetoq bevwgede fig fra 
ssöofpitaliet til zifrfegaarden i Ot- 

Itakrinm overalt dnnnede Tuiinder 
Taf Mennefker Spalier. 
I For at forelmgge llroligheder var 

fder trnffet omfnttende Zifferbedss 
Iforansmltningen foruden en storPos 
llitistyrke var flere Kompagnier og 
sEfkadroner fra forsfellige Regimenq 
ter trukne samtnen i «Ottakri1m. 

Nyt skabinct i Svctrig. 

Stockholm den si. Okt. De libera- 
lcsss Leder di. Etaaff knnde i Tag 
p1«a"·entcrc dct Im Ministerium jom 
Afløfsr for det Lindanmnst 5om re- 

signercdsc Den sle Sept. 
Ton fumskc Geiaudt i Washing- 

ton Grev Ahrcsnsward bliver den 
ny lldcnrithninisten do øvrige Med- 
lcsmmcr af Ministerict er: Krigsi 
ministcr DR D.K. Bergstrom, 
Justitsminifter M. Landstrotm Ma- 
rineminier Rigsdaasmand Jakob 
Larson, Jndenrigsminister Rigsdags 
Mund P. A. V. Schotte, Finansmis 
nistet Dr. Fridtyof Berg-Agi-rbrugss 
minifter Rigsdaqsmand Alfred Pe- 
terssotn Ministre uden Portefølje 
Senator Petri-n oa assisterendwoms 
mer Stenstroem 

Socialiftcrne afflog at dcliage i 
Ministeriets Sammensætning. 


