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Tiende Pennsylvania Regnncnt er 

ankommen. Oberst Howtins 
dad. »Relicf« kommen 

Transppktdaoden S e n o to r onkom 
ti( Sau Feunctsco d. 1· August om Af- 
tenen med lobe Pensyloania Regiment 
om Bord. Fta ttdug Morgen hnode 
der nat-et en Valfakten ned til bannen 
—- og sisnt Sktbet kom san sent, lan 
alle Sktde og Dompbaade imykkede med 

Flog rede til ot feile Senatok i Mode. 
Men —- Senotor koni med Flaget 

pas halo Stnng, og otn Bordlherftede 
der Stilhed og Alooy tkods Huren- 
taaden., der lod dem i Mode. 

Negimentets L—oetstdefnlende, Oberst 
U. L. h a w s i ns, var nemltg dod under 

Reis den Is. Juli. Dodsaariagen var 

Mut-einst Ltget var bleven halsa- 
metet og too nn pno «-ljt il« par-nies- 
pnaSenotocSTceL 

Seneke er det fort ttl den atdødes 

hietn i Washington. Oberst H a w- 

Itns vor meget afholdt og ogtet as sine 
Soldaten 

Senatot medforte 721Mand og 
sc Otsiceter. —- Tse note poa Udtejfen 
850 Mond. s« ete faldne i Slug ellek 
dsde pqa Montla hotpttai. 

Pennsylvania-Soldaten» ete ligesotn 
de alt onsonme Oregon og Nebraska- 
Soldctet glade over at vake komne 

hie-m 
Hospitnlsitdet R e l i ef, der hat over- 

fsrt syge og ntjenftdygttge Sotdater fca 
F il ip p i n e r n e, entom den 2. August 
tidlig om Motgenen. Stil-et ontkede 
ud for Pkesidto, hvotettek to Regeungsc 
baade iotte de iyge i Land — til Ind- 
letggelie poa det nys opferte Post-Ho- 
ipitai. sum Mond var om Bord. 

Tietimod er Trnngpottsttbet Indiana 
afseilet nted Mo Rehnttet til totskelltge 
Regt-nennt pna pkticppmernc 

OW. 

Algkcs Rctfcctdiggorctic 
Zorhenv. Kttgsmtmitet :li. A. Alger 

ovekgao d. Jll. Juli en thlckttng tll 

incnllåggstelse, hatt rede-gar dett lot- 

stelltge got-hold, der hanc været starkt 
kritisekede t Presse-H smltg nacvner han 
en Artikel i London "l"sn«--. Erklin- 

ingcn degynder laalekesz 
Ia Reigen Ined Spanien blsgyndte, 

og t flere Aar for den »Ist-, beltod vot 

kegulceke Hat af tun 2-3,UW Mund 
med det ved Lov foresktevne Mtnttnum 

af Difteekee. Man tan ttldclg iorstaa 
Stilllngen, naak det enndteg, at i en 

Ttd of mindre end W Tage fca miss- 
eekleetlngen blev Daten for-get til 275s 
000 Mand, os alt, hvad deane ltoce 
Stytke, lnddefattet Alt-der, Telte, 
Transportmidley Despitawmaterlalq 
Lejrpladfe ag Lejrudstpk samt alt det, 
iotn for Nesten lieh-des til at« udrufte en 

Heer til Felttog, maatte fabttketes, 
fragtes og fordeles ttl Brug. 

Endvldere erklater han, at ttl 1,000 
Offtcerposiek indkont der 25,000 Anlag- 
nlngek, og alle diese oare lra ocldevid- 

nebe, dygtige Mond. Tisle 1000 lldi 

mevnelser foretoges af Pkæsidenten fett-. 
Alget flulde mere tue-e end hentykt, 

om hatt hat-de haft Æcm af at have 
beim-get disfe Udnavnelfet. Han fort- 
fcttet med folgende intlgkende Bemerk- 
ningen 

»Am-is hat en bedie, mere loyal og 
mete ladeelandsstndet Samling Mund 

tjent betet Land. Deres Udnceonelfer 
var til Æke itte alene for den Myrt- 
dished, iotn udncevnte dem, men det 

Land, fom de tiente. Der vae Und- 

tagellmmen de tunde like for-adm- 
Ooeralt i Livet et der Mand, iom lkke 
Ined held can gennemfsre det Ist-beide, 
im de hat paataget stg.« 

Z Anlednlng af London Time-X sel- 

tik over lldgtftemes Sumlse og An- 

vendelse, ubmlcr Algett 
,,3ntet Menneste, som sendet de paa- 

gcelvende Fakto, san med Sandheb paa- 
smq, vg ingen san bevise, at en Dollat 
If de Hundreder of Millioner Doch-L 
iom brugtes, bleo nimm-Ah iljaalen 
ellet udgioet i Blinde. 

·Negnsiabetne et en nahen Bog; og 
jeg vil vate glad ved at san den grundig 
anders-gw- 

Den forhenv. Krigskninistek talek 
dekimod ikke osn, hockfok dek like sorge- 
des for bedce Fokpleining ved Leitene, 
ellek om Virvaket ved Tarnp n, da 

Soldaterne lendtes til S a nt la g o, 

euer om Manglen pas Lager og Syges 
plejetster. 

Da Alg er reiste im Washing- 
to n, msdteö han allerede i Toled o, 
O h i o af el Sclsiab paa 400 Person«-, 
ver pnfkede ham vellommen til Michi- 
gan. 

Veto Ankocnsten til Det koit fandt 
baade en milttæk og en cioil Poe-de 
Sied, og Gut-ernst Pingtee samt 
Mapo M a y b u r y holdt Bello-usi- 
taler. Festen enbte mev en offentlkg 
Kur i City Haus Korkidoker. Og hele 
Mtchigan er enlg vm at hadte Alger. 
Cogene fette Tusinver as Mennester til 
Dem-tu Byens Hovedgader vare 

pyntede, og Generalms Billet-er faas 
oockqlt. J sin Tale Iagde Gunernpt 

Pingkee, idet han dadlede den Melode, 
hvocpaa 21 l g e k var bleven dkevet nd as 
Kabinettetx 

«Det hat valt Stolen Michigans 
Befolknings llotllir. Folket er decfoi 
msdt ikem i Tag for at dadle Polillkeks 
nes Graudighev og vife sin Fotsgt for 
den gnlesPressee feige Angreb paa Dem.« 

Algek stal være de Forenede Statets 
Senats-( fra Mschrgan —.—· om han kan 

blive det. 
W 

Stoke Ulyktct iBen Hakbok, 
Me» og Bkidgcpokt, Conn. 

Ten nordatlantiskeEskadxes 
Ante-mit til B e n H ak b o r hat-bei 
Sondagå lokket mnnge Menneftek u! 

Byem Sltp"e11, der fordindek M ain e 

CentralBune mev Ben Vorbor, 
facht I« Bank-et med ZU« Mens1ester. 

Skrctkflagne kasmpcve dtgfe i vudc Na- 

seri tndbykdcs. As 7W Metmesker, iom 
note L xenvtvnet til Ulykken, flygtede de 

flexte for del fcygtehge Syst. Kapxuin 
T U o n pao zeigen S- u p h o, organi- 
fexeve enbeltg Nrdnmgsfotspg -— og en 

Dei keddedeg nu huckigh Tek et htdtcl 
funbet U- szig — og paa Hoipitaleme 
ere W faakeve onbtagte. 

En endnu vierte Ulykke handle femme 
Tag vebBrtdgeport i 6 o nn. En 

Spokvogn, der var iuld of Passageeet, 
gut ud af Spoket ved Enden af den 

lange, hsje Bto over Peats Smanh 
z Mel im Sttutfotd, Kl. 3 om Eiter- 

middagen. Vognen salvt 50 Fod neb i· 
Daten —- og vendte sig under Fatdet 
fuldstetndig sm. De fleste Passageeet 
bleve dkæbte pas Siedet, der er nu bebe 
over 30 —- og ingen slap hell teilst-U 
Konduktsken flog sig ihjeh men Ferner-, 
H a m il t o n, leoet. Mens de end-m 

levende Pasiageket spgte at faa tkukket 

de lemlasstede og dabe, der laa under 

Vognen, frem, com en Del Memb, det 

havde hatt Strigene, til Hielt-. Der 

var et ufokglennnelcg tadselsfuldt Syn 
ver medic dem im de 24 dsde under 

Vognsckoerne. Hos Miis F ra n c e s 

E. P eck var dee inott indkeltet et helt 
Lazareth — Gaatdgtusntnet var en 

Motgue —- De einige iaakede bessres 
til mermeste Voipitalen 

Den gule Felder i Hampton. 
Eiterketntngeme fka Sold-turbina- 

tnet lsb allekede i fertige Uge paa, at 

den gute Feder var over-standen 
Men i P h o eh u s indtraf ver flete 

misteenketige Tilftelder. 
Mariaehoipitalets Bestyeelfe i Damp- 

ton antagek,qten Thomas Ieise-» 

der nnlig hjemkom fia S a nt iag o og 
blev optaget fom Vetetan, et Smittes 

bring-zum Han blev nemlig sttaks 
efter MI- men kin sig sum, og derira 
tog hakt til Phoebus. 

Fta F okt M o nk o e er der udlevetet 

siere Hundrede Telte, san at nu 1500 

Vetetanere tun lægges i Leit. 
Unoer 7. August malt-es der et mzt 

Tilfteldr. Tilstanden ek bog i det hele 
got-. Der hat ialt vatet over 50 Til- 
fclve med H Dadsfald. 

Battetiolog Dr. Koth erklceket, at 

Sygdommen et ikke ægte gul Feder. 

Nu Seit paa Pl)ilippinetnc. 
Manle 9. August. 

General M a c A r t h u r s Etappe- 
ftyrke paa 4000 Mond qvancerede i 

Tag fremover Sau Fernando. 
Der stodte de paa en Philippinetstykke 
paa 6000 Mund —- slog den og tvang 
den til at vige3 mangc bade og saurede 
efterlodes. Tet amerikanfke Tab var 

20 hebe og stunde- 

Stats- Nuheder 
Mlnnefota. 

erjr i Preftan. El Tordeni 

vejr, hvig Mage i Voldfomhed man 

sjelden har set, hjemsegte Pr est o n 

og Omegn d. I-. August om Morgenen. 
Lynet flog ned i C ankeyg Jud- 
ma l le vg bestadigede den. En Bind- 
molle og et has blev ogfaa rarnt as 
Lynet og adelagt. 

Tordenvejret eiterlulgtea af et Sky- 
btud, laa Jloden steg fem lCommer over 

hsjeste Vandstand· Hoer eneste Bagn- 
bro paa Egnen er skyllet vat; ligeledett 
to ernbanebroer og Jernbanespoket i 
en Langde af 40 Rads. Oovelsons 
Lumber Sheds blev redet ned, og Tom- 
mer for tust-W skylledes dort. Folc, 
sont doede paa Lavlandet, maatte flytte 
op t anden Etage, og lldhuie blev taget 
as Strpmmen Mange Hanf-, Grise 
og endog Kockg druknede. 

Kentucky. 
Stor Brandt Byen Louis- 

o l l l e, hat« gjort Stabe for ca. B50,()00. 
En ftor Havlefabrit og flere andre Hase 
bmnkte. 

—--E11Mormonlirke lVeech— 
barg, blev forleden hugget ned af de 

omtcjngboende For-new De Mortnons 

2l5«ldt·te, som ttyrede Rirten, havde hart, 
tat Befoltningen oilde brcknde den, og 

Jderpaa assurerede de den. Jkke sau- 
anatt hatte Egnens Veboere dette, for 
de kam med detes Lkger og huggede 
Hirten til Brande. 

En af Morcnonernes Tilheengere, 
fom farssgte at opdage Lederens Nava, 
blev studt og stal siden vare dad. 

Florida. 
To Byer Idelagte. Byen 

C a r r a b e l l e, en scemadftmbende 
Davneplads ved Gulf of Merico, syd- 
vest for Tallahassee, stal vnreI 
nassten fuldsicndig sdelagt afet voldsomt H 
erjr, fein gik over den Egn Natten til ? 

.August. Mange Baade Idelagdes,» 
og det meste af den lange Brygge er 

gaaet. En Mangde Proviant til Flaas l 

den er styllet dort. Der siges ogsaa, at ; 

Dampskibet ,,Crescent City« stal metel 
forlist mellem Apalachicola ag Carabellr. l 

Flere Mennester er druknet ved St. 

Marks Et Passagertpg Idelagdes sid 

Mil syd for Tallahasiee; men ingen 
! 

stal oeete dreht. ( 
Byen Apalach cola ned Chattahooclje 

Rioers Mundtng er aldeles afstaatet i 
fea alle studiert-elfen og man ved itke, l 

hporledes det siaar tll der. Der gaarl 
Nygter am, at 15 Mennester er druknet. 

erjret foketge Tirsdag var endag 
mere Idelnggende end meldt. Man ved 

nu, at et Dampfkib er iokllst, og at et 

andet gis paa Land, medens Vyerne 
Carrabelle og Mantyre ere 

iuldstandts Idelagtr. 

Hulf Nur-U Stunsn ("ii1111-:u-y’n 
udmæckede Dotter er Idelagte. Et stott 
Barehug, tilhskende Selsiabet, og hvori 
der var Hakpit for 81W,000 blev styli 
let hort. 

Dampstibet »Capitolia,« ogsaa Sel- 
stabets Ejendokn, samt paa Land af 
den starke Stotm. Dampskibet »Es-res- 
cent City««, som gis mellem Corra- 
belle og Apalachicola, hat 
man nu Bished spr, et fotlist. 

En Mand, hvis Nivn ikte sendet-» 
er dkuknen Nygtet om, at fleke Fiskm 
hat sat Livet til, et endnu ikte stud- 
fest-L 

New York. 
Tornado i Osten. Ten L. 

August om Eftetmiddagen hjecnspgte 
en Tornado Byen Eli;1beth, N. Y. 
Den kom fra sydvest og gik mid: gen- 
nem Byen i 1000 Fodg Bkebdr. 
Presbytekianerkitkens Taatn blæste net-, 
og maan Bygninger let betydelig 
State- 

—— J N ewark flog Lynet ned i den 

siote Mutstens Station, vg den btændte 

tilltgemed 12 Sporvogne. Tabet an- 

slaaei til 860,000. 
J K ingfton blev Arbejderen 

H e nky Mathi as, dmbt og enanden 
kom til Stude. 

J Saratoga blev HoteleiekFtank 
C a s e y dræbt af LyneL Hans to 

Spstre bebt-Jedes kun. Den katholske 
Kiste i Olmiteadvtlle brændte. 

W 

z Minnen-out 
ZTiiner og 44 Minutter paa de 1000 

I 

De tnfinde Ting. 
Guld. Med Dampskibet ,,Cl)atles 

Nelion« ankam den 4. August 151 Pag- 
sqgetek og Guld for 8100,000 fra Alas- 

sln til Sen Franciscm 
Mr. Joe Nelson, iom i IS Aar 

hat gravet Guld i Alaska, havde for 
Macqu ined sig. 

Fra liopper Ritter anen meddeles, 
at alle fatnge Guldgmvere iTistiiltet 
faar Aidejde of Regcnngem Lonnen 
er 850 om Maoneden og Kosten, til de 
tnn txene san Ineget, at de kan betale 

Hjemtejsen. Alle Slokbuggpatienter 
faur fkt Nejse. 

J Bcgyndelsen af Juli blev fire Lig 
fundet I Suxidet ved Waldes. Te vatc 

fstte nedover Floden med den fineltendc 
Js; nien de var gaaet san stæiti i zor- 
madnelse, at det ikte var :nuligt at gen- 
kende dem- 

J Juni druknedc en Mond og Rai-ide, 
sont toin im Tenvey i Konnt Niveix 
Kvindens Lkg bleo senere fundet, ogi 
chederne var der indsyet 8700 i Guld- 

Den tige New Yorkek W i ll i am 

Waldorf Altar, der er fpdt1848, 
er under Il. Juli dleven bk it ist Un- 

dersaat. Da han hoc meget udpmget 
Lyft til at dlive engelst Lord, hat hnn 

jdels friet til Lord Randolph Chir- 
Tchills Enke, dels faaet for gode Otd 

Iog Betaling —- udregnet en Stamtavle 
over sin egen Slægl, og ifslge den 

stulde »Amt« nedsiannne fca en sinnst, 
hnguenottist Slctgt. Men uheldigois 
for A s t or hat en Heraldlker ogGeneolvg 
væket eftek hans »Stsamtavle« og pas-Ä 
vist, at den er falsk fra Ende til enden. 
»Amt« stammer derimod fra en fattig, 
tysk Udvandtek. Tillmge staat der 

Ast-its 150 Millionet og den lykkelige 
Omstcendighed, at han dog er Menneste, 
felv oni han maa noles med todt i Ste- 
det for dlnat Mod. 

Regetingens Jndtkegter i 

Juli del-b sig til H48,054,258,05 
og dens Udgifter til 856,57:3,000. 
Undetstnddet tot den fstste Maaned ai 
det nye Regnflabsaak et altfaa 88,518,- 
sitt-Od. ijrr del-b Understnddet sig til 
830,516,366 86 for Juli Manned. 

V e kd e n Dr e k o c d. Vetdensrekoks 
den for 1000 Mit paa Btcycle, fom T. 
A. Edgei Londo n, England, hat 
holdt, er staaet of A. A. Hansonl 

Danfon hin· dkugt 92 

Mil, niedens Edqe beugte 105 Timek 
og 10 Minutter. 

Sidste Nyt 
Udlandet. 

Drcyfns-Sagcns Stut- 
ningsalt. 

Ktigstettens tatste Mode —- Olsicetet 
ag Journallftee —- Fjendet og Ven- 

ner — Dtamatifte Øjeblitte —- 

Dteqfus benngtet alle Anklage- 
vunltek — De fotbtydetste 
Fjendet Eltethazv og du 

Patu de Clant ete 
udeblevne. 

Der et nu fotlaben omttent to Aar, 
siden de farste haltestede Totvl angeta- 
ende Dteyfttg’ ,,Fottædett« bleoe offent- 
lig udtalte —- og dtöfe to Aar ete blevne 
Mcetkeaat i den ftanste Hans og den 

patisiste Journaliftiks Historie. Jugen- 
sinde et en Hætg fotnetnste Officeter 
fanledes blevet fta en Slde hcevet til 
Scheme, fta en anden Stde stetnplede 
sont desusleste Slynglet — ingensinde 
hat et enkelt Entne iaaledes delt det 

samme Lands eller den santme Bys 
Presse i to starpt afsandtede Lejre, det 

have hadet hinanden, lajet am hinanden, 
duelletet, fortaadt de inttcnefte Privat- 
enkelthedet, bagtalt hinanden, rejst de 

mest atestændende Bestyldninger imod 
F 

hinanden sotn »Habt af Reifer thhelm,«» 
,,tabt af Generalstalum « ,,kabt af Dreh- ! 
tugsyndltatet« a. s. v. Et eget Felttvg 
med ,,tilslatede Damet,« falfte Tele- 

gtammet, uretftetdtge Degtadatianet og 
Fangslinget —- et nu sin Ende nett- 

Hvad den hele avisleesende Vetden, hvad 
alle Fyrstet i Vetden, hoad alle Hiereö 
Reptcefentanter hat ventet paa — hvad 
alle tettcenkende Mennesket have utaals 

modcgt biet efter —- det et nu stet. 
Altted Tteyfu s, den Weste-en- 

dede, degradetede ,,kFormdet,« staat attet 

fot Enge-teuern den Hans avetste Tom- 

stol, der hat« afskyct hans Nat-n- 
Tset nittende Aarhundtedes Mattyt 

stal have Optejgntng, Martyten for »den 
væbnede Fted«s uhhggelige Liste, der 

avetalt set Spionet og aner zottredetn 
J Mandags d. 7. August otn 

Motgenen Kl. 7 aabnedes 

Kriggretten I Ren-rein 

Byen oaagnede tidltg. Allerede Kl. 
Z vatc Ost-u Journaltftek, teptæfentetende 
alle csvtltsetede Staterå Presse, paa 
kZætde ved L y ( e u m, hvor Recken stulde 
satteg. 

Kl. ·i.80 slap man ind i Netgfalen. 
Ten blev snart stuoende fuld af Jour- 
nalister og ca. 100 ftemtagende franske 
Literateh Kunftnere, thenskabscntend 
og Politikete. 

Kl. 7 kam Dteyftts’ Advokatet,dl)l. 
Laboti og Vemange, og detpaa 
te mange Bidnet. Vi næonet nogle af 
de vigtigste Dteyfueijenden C a v ai g- 
nae, Generalerne M etciet, Bots- 
d e f f t e, R o g et. Detttnad hat den 

fejge, singtede E f t e th azy, der til 

Rtigstetten hat indbetettet, at han hat 
strevet det Bordeteau, som D t e yf u s 

blev dsmt paa, og Oberst d u P at y 
d e C lam, der hin Dag »fangede« 
Dteyfud ved Sktiveptaven oppe i Ge- 

netalftabens Kontot, ikke givet Mode 
fam thnet. 

For Oberst H e n r y, lom ved at lagge 
Haand paa sig selv, unddtog sig den 
Vancete at blive straffet fotn F a lfk ne t, 
madet hans E n k e. 

As Dteyfusvenner nat-net vi: Oberst 
P i q u a t t, davatende Koloniministet 
Paul G uieyesfe og fothenveetende 
Pttesident C afiminP ertet. Des- 
uden et statt Antal Civilpetionet. 

10 Minuttet over 7 lad den komman- 
dekende Lajtnante: Ptcesentet Gevæt! 
H— Vaalmede taslede, ag ind ttaadte 

sptlgstettens Prasident,Obet-ft 
Ja uau i t, fulgt ai de Ivtlge New- 

medlemmet, alle i Gallu-Unifottn. 
Saa snatt disfe havde taget Siede, 

lsd J o u a u f t s Stentottssi: »Ist 
Jungen ind!« — og fulgt af en Gen- 
darmofsicee teaadte Kaptajn Alited 

D re y f u S med faste Stridt hen for 
Retten — gjoide ftraint Honnør og 
satte sig lige foran Dommerneg Bord. 

Drehqu var iført sin ny, siraalende 
ArtillerikaptajnssUniform (Han betrag- 
tes jo nemlig — i hvert Fald indtil den 
ny Dom falder, —- famikke-degraderet). 

Oberst Jan aust oplceste Ankla- 
gen —- og paadegyndte derpaa K tyds- 
forhareh 

Obersten etsaininerede starpt, under- 
ttden haardt, og det almindelige Jndtryk 
lhder paa, at han syntes fo r ud ind- 
tagen imod Di«eyfus. 

Under Krydsforhøret stod Dreyfus op. 
J oua ust begyndte saaledes: »Det 

fremgaar af de just oplæfte Dokumenter, 
at De er anklaget for at have spundet 
Ranker eller ftaaet i Forbindelfe med en 

fremnied Magt, eller en eller flere af 
deits Agenter, i den Hensigt at forstaffe 
den Midler, ved Udlevering af de i det 
gravetende Bordereau angivne Datu- 
inenter, til at begynde Fjendtligheder 

imod eller belrige Frankrig. Jeg gar 
Dem opmaerkfom paa, at det vil blive 
Dem tilstaaet under denne Procedures 
Gang at frenispre, hvad der can fynes 
Dem tjenligt for Deres Fotivar.« 

Terpaa blev d’Ormes"chevilles 
Kendelse f1«a 1894 forderst- 

Det vigtigereblik koin nu, da Dreh- 
fus blev udspnrgt angaaende det fampse 
B o r d e t e a u. Han soarede lidenskabes 
ligt: »Nei, He. Oberst, jeg er uskyl- 
dig. Jeg ecklærei nu, sont jeg erkla- 
rede i 1894, at jeg er et Offet« —- her 
stjalv hans Stemme— og han tillpjede: 
»Fem Aar i Galejerne. Min Hutte-u- 
Mine Born. Min Gad. ch er Myl- 
dig; uskyldig.« 

Jouauft: »De benagter det alt- 
saa.« Drehfiis: »Ja! Or. Oberst-· 

Vi kan itke gaa najere ind paa Zitde 
forheret paa Grundlag as Bordereanet. 
Entelte Gange maatte Dreyfus ud- 
tryttelig gentage sin Bencegtelfe overfor 
den tvivlende Domain- 

Bigtigere er det, at han erklasrede, at 
han hackten kendte du Paty de 
Cla m tilfoi·n, ei heller H e,nry, 
Piquart eller Esterhazy. 

Da J ouaust sagde, at efter de 
Clams Mening rystede Dreysus’ -baand, 
og hanå Haandslrtft blev vaklende hin 
Dag oppe i Generalstalien, erklærede 
D.: »Den kan itte have tystet videre--, 
hvoipaa en Officer fremlagde hint Pa- 
pitftylke for hani. Drcyfus faitholdt, 
at der var ingen Ballen tendelig. 

Adspurgt angaaende den formentlige 
Trlftaaelfe overfot de Clam, fvarede 
Treyfus: »Jeg har aldrig tilstaaet 
ringet oversor d n Paty de Clain. 

Det var et af Forhandlingernes niest 
di«aniatist-gribende Qjeblilke, da Dreh- 
fns farft denn-get indtil Slælvctd der- 
nast nied fast Stenmie hojlydt erklærede: 
»Du er iiretfeerdigt at damme en nskhl- 
dzg Mand. Jeg hat aldrig tilstiaet 
noget; aldrig« —han raste sin hafte, 
behandstede Haand i Beim- 

Jouanst: »Sagde De da: »Hm 
jeg hat udleveret Dokumenter, var det 
for at faa mere vigtige til Gengæld«?« 
Dteyfusx »Nej!« 

Jouaust: »Hm De sagt: »Hm 
tte Aar vil man erkende min Uskhldig· 
hed.« Hvorfor sagde De: »tke Aar-»F 
Dreyfus: »Jeg havde forlangt Mid- 
ler til Undetspgelsr. De bleve neegtede 
mig. Jeg maatte saa nsies med Haabet 
oni, at i Lebet af to eller tre Aar vilde 
min Ustyldighed komme for Dagens 
Lys. « J o u a u st: »Hvorfor tre Aar?« 
Dreyfus: »Form« en ais Tid er 

nødvendig til at faa Lys·« Jouauft: 
,,Havde De nagen Bagtanke?« Dreh- 
fus: ,,Nej!« 

Hertned var Krhdgforhøret oæsentlig 
til Ende, og Retten holder nu i de nar- 

mesie Dage Mode for lnkkede Date 
(vedtaget med 5 Steinmer mod L) til 
ginndig Studium af Batderauet vg 
andre Doknmenter. Alt hvad der i 
denne Mellemtid kommer nd — thi der 
vil komme mange og ftadig modstridende 
Meddeleller ud —- om Rettens Unders 
sagelley er og blioer Gisninger. 

Fru Dreyfus ophaldt sig itle lnde 
i Retsfalenz hun ventede — selvfølgelig 
under stor Spænding —— ude i Hatten. 

De flesle Blade tage adjektivt paa 
Sagen. Kun faadanne Fanatitete sein 
Henrl Rochefort, der avekalt set 
KeisersVilhemi-Sppgeller, taser 
l sit Boulevardblad over, at Dreyfus 
tkte fortanglt er dleven findt Sam- 
tldig haaner han stigsrettens Meplems 
met sum en Samling Jgnoranter vq 
fejge Dalvthstere. 


