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Konfnl Bcdloc inspendcket. » 

Konful Bedloe tCanton, Kinn, 
er bleoen faspenderet og hjemtaldt under 

MictankeforLandsforreederi. Han; 
oil kunne otere i Chicago mellem ts. ogi 
10. September. Fra Udenriggdeparte: » 

mentet tales der meget lidt om Sagen. T 
men Faktum er, at Konsul Bedloe 

har registreret Dampskibet Abbey, der 

sorgt-des haode sagt Registreting anbet! 
Steds og fom senere vifte sig at vcere et 

Filibustersitb med Vaaben og Raimund 
tion til Justcrgenterne paa L u; o n. 

Der er bog mutigt, at Konsul Bed 
loes enefte Ferseelfe bestaar i, at han 
har været uklog og tun undetsogt Abbe-) 
overfladifl 

--—- W 

Oktanen og dens Folger paa 

Det anslaas nu, at 25W Ofre for 
Qrkanen er bleoen begravet, at tout- 

Mennefker kom til Stabe ved Sternum 
og at 2000 endnu savnes. 

Krigodepartementet har modtaget tot- 
geade anberetning ira General D- a o t S, 
P o r t o N i c o s Mtlitrerguoernor, da- 
teret W. ds.: 

»Jeg header-, at Bidrag at Mad, 
Lieder og Lagemidler otl blioe sendt t 

Operensstemmetie med mine OpgioetfeL 
For Matt er der den mest pressende 
Trans. Den Ianttede Omkoftntng of 
alt, sont otl tittrcenges for at naa ooer 

til den Tib, da en ny Forfyning of 
Fragt og Grsatsager can hoftes, oit 
bltoe en uhyre Sum, moafke d1,.-)«0,. 
00». Tusinder ai Familier er nu hie-n 
lose; men deres Hiem er som oftest gjoct 
at Stolper og et Tag. Den tkgm hoor 
den sisrste Odeleeggelse hat fundet Steh, 
er langt inde i det Jndre af Len, haar- 
ttl man tun kon komme oed Hjeelp af 
Pakmuter. Det oit omtrent btioe umu 

lig at fragte Tralast til dtsfe Lande-bete 
Den Trcelasi, som er fendt, maa brugeg 
iDistrikterne langs Kyftenz Folk t det 

Jndre maa bnge veres Hase of oet 

iamme Materiale som i de nedblreftr. 
Det oil kunne gaa alt samtnen, iaafremt 
bare de iultende kan faa Mad. 

Hois de Forenede Stater otl frt alle 
dem fra Hunger, fom eUetC vtt do Hun 
gersdskY vtl et stort Arbeit-e viere giort, 
og det er alt, hnad jeg trot, ot kan oente 

at opnaa. Jeg gentager mit tidljgere 
strao paa 1000 Tons Leonedgmtdler 
om Ugen, ttt ieg sie-er narmere VarseL 

Jeg otl tkte fcaraade Bestrebelierne 
for at genopbygge Datum men jeg trot, 
at man tkke bot fort-ge paa det, for man 

er sikker paa, at Hungers-toben er af- 
oendt. Jeg kunde snste at faa et Oper- 

slag fra Central-Hiatpetomiteen over de 

«Mivc·k, ipm den has m si» Naqvighkv 
eller hart Beute. 

Der er iendt adsiillige Ladningek Fo- 
demtdler og Alt-der til de ulytketige. 
Tit Nettefczondet er der ialt indkommet 

Q45,340 i Kontanter. Mc Pherfons 
Ladntng er asiendt til Fordelingscem 
treue. 

Trattat med Suluøeknes 
Sultan. 

Fre- General Otis modtog Krigss 
depaktementet i fomge Uge Telegtcm 
em, m det mu- lykkedes Gen· Bates 
at asslatte Traktat med Sulusetnes 
Salt-n og hanc Hsvdinger, faul-des at 

hele Øgcuppen anerkendet de Forensde 
Statets Ooethtjhelx Af Trakkatens 
Okdlyd fremde-net splgenbe: 

De Formel-e Steuers Operthhed 
over hece Stein-Gruppen Methode-. —- 

Det amerikanske Flug vedtqges iom 
Sultsnens Flag. — De Fotenede Sta- 
m san befreite og kontkollere de Punk- 

ier icgkuppem sont Hensynet til det 

offeiitlige Vel Imper- Hetftn undtages 
Landommade, som liggek umiddelbatt 

otnkring Sultanens Gent-um« med- 
mindre Befattelfe et militeek Ntdoew 
dighed pas Grund as Ktig med en 

fremmed Mast. — Sultnnen og hans 
Dsodingeks Nettighepet og Vetdiglteder 
skal respekteres. —- Mokoetne stnl ikke 

fokulempes paaGkund of deres Religion. 
Alle teligiofe Stille ital kespektekei, og 
ingen sial fokfslges for Religivnens 
Skyld. —- Al hundel med upenlondsie 
Produktes stal viere fri, ubegmnfet og 
ufortvldet, naar den dkives as Sultanen 
ellek Mokoet under be Fokenede Sta- 
terS Flag. —Jndfjkfel af Skydevnaben 
til Ogruppen et forbubt, uden efter 
Generalguvemprens Tilladelfe. —- Sul- 
tanen ftal behnndle og pqadsmme alle 

Sager, anlegte nf Mokoet mod Morden 
de dsinte Forbkydere stal overgiveö til 
de amerikanste Myndighedet for Straf- 
iens Udsvelfe. —- Enhver Slnve i 

Lgnippen hat Net til at lobe sin Fri- 
hed oed at betale sin Eier Jst-Jst — Noak 

zotviklinger opsiaar mellem Amerika- 
neu og Sultanen, stal amekiinnske 

Myndigheder istst gnsndig anders-ge 
Sagen, spi- dek gribes til onldsnmme 
Mit-let — De Fokenede Statek vil be- 

fkytte Sultanen i Tilicelve of, at nagen 
tremmed Mngt proper Lvetgreb mod 

hom. — De sFokenede Stater man ikke 

steige Lgmppen til nagen itemcned 
Diagt uden Sultanens Samtykkr. 

Traktnten, der pna Grund as tens 

Beitecncnelier otn Religion-i vg Stam- 
fpskgsmanlet trocknes udlidt of Oppo- 
sitionen, blev nndertegnet i Msibun 
den Zo. August ai General Bates, Sul: 
tanen og tke Hat-tagen 

Stats- Nyheder. 
Iowa. 

Sen lu) Aatsz Fadselsdag feieede far- 
leden Zahn Datgan i Nicevillr. 

Han har alle fine Sansets fulde Btug 
og kan godt ie nd ttl at knnne leoe l» 

Aar til. 

— Dob delt Mord. Tte Land- 
ftcygeke, som den W· ds» hat-de Maa- 
let sig til fkl Reise paa et Chicago 
erat Weitem Fragttog, fksd og dmbte 

Btakemtrndene J. E· W ils on og 
C ouney Matthews og kastede de- 
reä Lug under Hinlene ved Marihalls 
tonm. 

Ved Meldoutne savnede Rande-klaren 

Brakemændene; der blev sagt efter dem, 
og deres ch blea fundet paa Sporet. 
Mart-erste var flygtet; men et veebnet 
Mandskad satte siebltkkellg efter dem. 

thian doede i Makshaltawn og 
Mathem-z i Des Majas-. Beggehavde 
Ennnlir. Mordekne have voret opipos 
tede tnen dlev Ikte fangne. 

— Ly n ne dilag. Lynet sng den 
M. do. ned i den noksbluthetste Rilke i 
G r a et ti n g ek, splinttede Taatnet i 

smaa Stykker samt den astke Ende, gis 
faa langTs den natdllge Berg og Tag ag 
ud gennem den vestke Ende. Staden 
ansiaaa til melletn til-Wo og ww, fom 
et luldt nehmet- 

Wisconsin. 
Fiedel-E rploltnm En Kedels 

Etplosian l Ahwickeket VIvlefadnk i 

Ap p let o n den M. ds. drehte to 
Mund og saakede otte andre haardt. 
Jngen af dem var Natddoere. 

Hele Fabtttten Idelagdes, ag Bindu- 
ernel Omegnen trustes ved Rystelien. 
En Del ai Datnpkedelen glk gennent 
Mastlnknmmets Tag ag dlev fundet 
100 Jud fea Vygningem Tabet an-» 

staats til dem-ow. 
« l 

—.lia1np mod Spllledulenl 
Den nye Distrlktsadvakat A. P. Ha a- 

gensenhae glaet Okdte til, at alle 

Splllehnle l Afhland stal lukkes. Der 
hat l tangere Tld met-et fkl Soll l: 
Vlihland. Oper Maaned dleo Spule-; 
hufenes Eine isrte tat Retten og lie-l 
talte en Mulkt al 0100 hvek, as sqa 
hat man ladet dem t Fred til næsie 

FMaaneL Byen har deroed haft en 

meanedlig Jndtægt af köuo af Spille- 
yufenr. Disttiktsadvokatens Ordte 
letter en Stoppek for den-se Trosik. 
Hois Eies-ne fremdeles holder Hufene 
aabne, okl der paafslge Arrest. 

—·Dans P. Madsen, en Dan- 
sker iRacine, IdetsFytbsdek hvs Bad- 

gek Electrsr Liglst Cu» blev den 24. 
ds. fundet liggende dsd i Poiverhufet. 
Det faa ud til, at Etektticuet haode 
fotvoldt hans Vol-. Hatt havde Vierte- 
fejl og can viere dsd af Hjekteslag. Don 
var Entemand og efteklader sig tte 

Vorn. 
— Oscar A. Spillum i North 

Cape, Racine County, er yenvist til 

Grantsiuryen under s1,00ls Kaution, 
anklaget as Postkontokinfpektsk Bitd 
for Undesslæb. Mk. Spillum, der tid 

ligere var Handelsfejfende for et For- 
retningghus i Mtlmaukee, bleo siden of 
Kongkcsmanv Cooper udnæont nl 

Posfmester paa Anbefaling af fremmi 
gende Borgete. Der siges, at Unver- 

slæbet, da det blev opdaget as Jnspekiøk 
Bird i Begyndelsen of indevckrende 

Moment-, bei-b sig til VIII-, fom den 

unge Spillum eftet eget Sigende hat 
anvendt i sin Fortetning. Jnfpektsren 
fandt kun ist-« i Pengestabet. Han 
undenettede strokg Kautionifterne, Post- 
mesierens Feder og en Former ved 
Navn Johnson om Sagens Srilling. 
For nagte Dage siden hovde Fabel-en 
ttloeiebragt vet manglendc; men Jnspeks 
Ist Bis-d erklatede da, at han fkts Wash- 
mgton havde fauet Okdce om at anlcegge 
Sag mod Postmester Spillum. 

Col-nahm 
S t o r G a v e. Afdede Geokge W. 

Clavton hin- testamenteket l Million 
Douais til Opkettelsen nf et llnivetsitet 
i D en v e k. 

— Stor Brand. Fokledea ned 
brandte hele Fortetningsstwget i Vic- 
tok. Barbier for to Millionek Tiollaig 

lagdesi Aste. Vietok tegnes for den 

neeststpkfte Byi tsripple Cieet Disttit 
tet. Den haode to,00» Jndbyggeee, 
stsnt den feist er fremststaet frei »Sitz. 

foen et iom bekendt en Mtneby. 
l 

l 
! 

l 

New York. 
Fkygtelig Brand. Nonne 

ttostret St. Agnes, z Mil fm Spotkill, 
Nockland County, dreendte d. Lsp ds. 

LSnuvidt vides omkont Z Pers-mer — 

Inten knotige com til Stabe — dems to 

dedeligt. Jlden naaede spest Trengt 
demehjeinmet, nten alle Born koni vel 
ad. 2 Siitanpiger dode bagefter as 
Kratnpc En ts; einig Pige dode under 

rltedningsiotspg5 En Tjenestepige af 
Ryftelse over Ulykken. 6 af Nonnerne 
tnaotte springe ud im It og 4 Einge, 
tnen de kont fra det nied LiveL Jalt 
boede der I526 Bein og 40 Nonnen 
25 af Beinene koni til Stude. 

Snv Dakota. 

! Lynnedst ag. Der et sket flere 
Lynnedsltig i den ienere Tib. J Weiter- 
town kotn Mes. Maty Michel og to ) andre Rotnder alvvelig til Stabe ved et 

Haut-unt Nedslag. O le N otdy, 9 Mit 
fee Webster hat mistet sin Ladedygntng, 
Z heste indebmndte. Endelig blev den 

itlatieige Janus C ntl detedt i Mit- 
I dank pet- Lynnedslag. 

huren og Omegn hat ligeledes været 

hiemisgt as flete sdelteggende Torheit- 
stonne, ledfeiget af siæekt Negnfald. 
Albekt H oy dlev samt If Lynnedstng 
og sit fertige Bestndigeliet. Ei tilde- 
doet Pus nistet og betendte til Juden- 
Lynet flog ned i mange Udhuir. J et 
Tkee udenfok Kcnduktsr C o n n e e s 

has flog Lynet ned, og flete of Con- 
noks Familie entstehe Bevidsiheden. 

Mes. W o o d s, en Fett-ums haften 
nat huren, stulde sienfe Bindnisllem 
men mutet og deeebtn pei« Stehn 

Uneieet hat sioet stok Ddelssgelie 
pee Notlagen. Dei siektede ker dleo 
blast udovet Pest-rieth 

Minnen-tm 
Dritt-te ved Lynnedflag. Jn- 

gebrik Arneson, en velkendt Former i 
Oscar Township, nor Fergus 
Falls, blev forleden dreht ved Lynned- 
flag. Han ftnkkede Os, da Lynet rannte 

hom. Der satte ogfsa Jld paa Stal- 
len. 

—(5harles Carlfom en Sten- 
hugger i St· Elend, blev forleden 
dreht ved Lynnedslag pas Vejen hjem 
fra Arbejdr. Han efterlader sig Hustru 
og en Son. 

Unter-flieh Byen Mankntos 

Boger viier, at en eller anden fachen- 
veerende Embedsmand bar giort sig sinc- 
vig i et Underslæb paa 81,840« 

Carl Hervor-d ncrk ved Alex- 
an dria blev for-leben dreht of Lynnelk 
flag, niedens han prakkede Hoche· 

N. Dakota. 
Kvindelrg Former. Den «- 

aarige Flehn Kruse hat I tre Aar været 

sin Mars enesie Stmte paa beres lille 
Form nær Jamestow n. Faderen 
dsde og eiterlod Kone vg B Bein i Fut- 
tigdom. J den Tid hqr den lille Pige 
uvfoxt Imsten alt Farmarbejvet, natu- 

nndiages i Posten. Al Plpjningen 
bleo gjort af hende. Hun spendet for 
vg dkiver Plvven san godt som en Mand. 
Hun kan slaa Ho og stocke. Naar SE- 
den er versteh toter hun den til Byem 
Naar hun kommer tilByen, er hun 
heller ikke mbt bog ai en Vogn. Der 
stal en forflagen Handelsmand til at 

norre hende. Hun er lille og fpæv og 
ier ikke nd, iotn hun knnde udfsre det 

haarde Arbejde, hun nu i tre Aar har 
udfskh 

Stute Bank of Formen er nu 

aabnet i Formen. C. H. Davidfen 
er Pmsidem. 

Illinois. 
102 Aar iyldleMlS. Catheklne 

Rice, eller Aunl Max-, fosn man 

talder hende, iOgle County, den U. 
dg. Hun var fadt i Beaver Creek, 
Washington County, Mich., i 17·.-7. 

Hun et af en Familie, som er kendt for 
sin Sejglidethed Hendes Far bleo 91 

Aal-, ag hendeg Ontler dlev nleften »ge- 
iaa gamle. Hun lom til Ogle County 
i 1845 og dar doet der siden. Hals 
hnn levet til lste Januar 1901, vil hun 
have levet i tre Aa1·hu11dkeder. 

Rebraftm 
J S idney er der neddmndt m 

Fortetningghuie og feks andre Bygnin 
ger. Tadet andraget1kw»()0(). Hagen 
havde assureret. 

Montana. 

En Kobbeta at e, fom sial være 

ufckdvanlig kighaldlg, apdagech fatle 
den mid! i Byen B unt-, da man gea- 
oede Kældee til en ny Bygnlng. Ili- 

deidet paa den nye Bygnmg et standfet, 
og flere Mineejere er i Færd med at leje 
Grunden. Ejendommen llgger nndt 
lmellem 2 HotelleL 

De tnsindk Ting. 
Dewey i Frantrlg. Ved,,Olym-. 

pias« Ankomst til den franste Kysi den 
22de Augqu udveksledes den iædvanlige 
Salut. De iranste Krydsere, »Admiral 
Chaknek", »Das-aus« og »Trianl«, un- 

dee Komsnando af Viceadmltal Bien: 
alme gao derefter en Salut til Æie 
for Admiral Dewey. Man ventet, at 

»Olympia« dlivet der en Uge. 
Seneee paa Dagen despgte Birmde 

tal Blenalme Hency V i g n a u d, Sekte- 
teeken ved den amerikanfte Legatlon l 
Psle og den amerikanste Vicekonfuli 
Nizza Admiral Den-ev om Bord i 

»Olympia«, og fotskellige Festlighedee 
have fundel Steh. 

Medhovdingetne Flatmouth 
os Ste- o n g Da y i Spidien danfede 
iotleden Jndianerne ved Cass Lake, 
Minn» for 3000 Lysireisende, fam vaee 

kotnne til Wallek fra St. Paul og 
Minneapolis· Alle Hsvdingekne vare 

klcedte i deres Nationaldragt. 
En forældet Lev. Højefterets: 

bommet Wilcnot M. Smith, New 

York, hat assagt en Dom ani, at Negeii 
botn i Staten New York ikke san besage 
de samtne Stolek som hvide Bern. 

Denne Kendelse er bog tun nat-ende- 

lig i de Skolediftkikter, hvor satstilte 
Skoler for Negerbarn ete opreltede. 

Smith stottet sig til en i 1H64 nehm- 

gen Los-, hvori Oprettelfen af fæcskilte 
Skoler for Negetbprn gobkendtes. Denne 
Lov staat endnu ved Magi. 

Ned og op. Lederen for Landstry: 
gethæren til Washington for fem Aar 
siden, Mk, C orey, er nu paa god Bei 
til at blive grundrig, meldes fra Joplin 
iMissouri. J Fjor Citeraar dannede 
han et Mineselskab og fik Lejekonttakt 
paq Shoal Lsiekk Mining Eos Ejens 
dom, tte Mil Syd for Joplin. Sidste 
Foraat begyndie han sin nye Wirksam- 
hed og hat« netop truffet paa et uhyre 
Zinlleje, 10 Fod dybt. Zinkertsen 
druges frem i state Mcengdet, og Corey 
er nu en tig Mand. 

Ttust. To state Kultrutts et 

bannet i de sidste Par Uger iPittsburg, : 
Pa. Teil ene er Monungnlitsln Ring-« 
Col-l mul ("»kes (,"·). 

Den anden er Pittslunsg (,«»al Co. 
Dette er de saakaldte Jetnbatie:Kul: 
kontpanier, sotn indbefatler 102 Fir- 
maer kned Kuldokker ved fotskellige 
Punkter ved de state ansaer, Z Kul- 

Jeknbanet iMineegnen ag over 89,000 
Acreå Kulland. 

Muuougabola Riser Cuul and 
Colu- cu., hat- akganifetet sig ined en 

Kapital as 64 Millionek Dollars, og 
Pittabnrg Goal Co. med 40 Millionet 
Dallaks. 

Fabrikanter, fom repræsenterer 92 

Procent af De Faienede Statets Vin: 
d uglas Produktionen, hat dannet en 

Ttuft med en Kapital af ZU Millioner 
Dallakc. Deus Navn er American 
Wimluw Glas-is Co. Den vil blive 

Hinbkotpokeret baade i N eco Jersey vg 

jPennfylvanim 
i 

David Marse, en Broderfan af 
i Samuel Morfe, Telegrafens Opfinder, 
iek neiop dad i Winnebago City. Sam- 
lnien med sin Onkel satte han den farste 
iTelegmflime op. J 1850 net-satte han 
isig Z Mil fra Wmnibago City, han 
var en af de celdpte zliybyggere der paa 
Egnen. 

Orlogårelord. Te Futen. Sto- 
ters Krydtsek ,,Boston«, der den 27. ds. 
anlotn ttl Sau Frankfsco fra Manila, 
hovde lun beugt 11 Tage fra Yokohama 
ttl Honolulu. Der bryder alle andre 

Ot«log«kaibeg Jst-kotb- 

Store Flotte af Daadyr sonnt: 
met- over St. Tannence Rivet for at 

undgaa Slovbmnben i Adkiondack 
Motttttatns. Tatnpfltbet »Gut-ice 
States-, sont ankam til Ogbengbntg, 
N. Y» ven 22. ds» pnsierede lige forbi 
en Flot, sont var iFærd med at fvømme 
over Flehen. En stor Vuk nat lun 

nogle faa Fod fta Stibet. 

Redakt« W. W. Crum, ogsaa 
Postnteftek i Pak, Fla» blev fokleden 
ovekfalden og tnishunolet af en Flok 
Mand, fordi han nyltg havde anfat 
Ncgeten Dan Morrifon fom sin 
Assiftent· Eiter at have slaaet ham 
paa vet ubattnhjertigste, slar de Steg. 
get af hans Ansigt paa den venstke Sitte 

og flog Karbolsyre ptm Saatene. Ckum 
hat lulket Posthuset og sendt sin Af- 
stedsanspgning til Washington. 

Der er senete fettdt Militær til Byen, 
og 10 Mund er atrestekede. Postwa- 
toret er blevet nedlagt. 

E n T o r n a d o hat harget Pleaiant 
Plaing, Ark» og der met-beleg, at der 

staat ilke et eneste Hus tilbage« 

Yale Universitet er rette-nen- 
teret 850,000 af Dr. CharlsJ. Stille, 
tidligm Provst ped Pennsylvania Uni- 
versitet. 

ningsatt. 
Det var svært, faa der attek com Lin 

over de i forrige Uge faa kedecige Fet- 
høt i R ennee, faa snart Mr. Ladokt 
atter indtog sin Advokatplads. Alle 
undtagen Generalstadsofsiceretne vare 

degejstkede over, at Ladoki faa hurtigt 
tom over det og niodtog ham med Ova- 
tion i Retssalen. Rettens Prasident, 
Oberst Jo uau it holdt endog en lille 
Velkotnsttale, sotn Laboti befvarede fint, 
—- men senere Begivenheder tyder ikce 
paa, at Jou auft er saa scekiig glad 
over Labortg Hekfekunster. Han san 
formelig fttkte Officeretne tædblegez og 
et ltlle flot henkastet Spørgsmaal fm 
ham can dringe lcsss braves i Angst og 
fuldstcendig stoppe Mund og Mæle pea 
dem· Nan! de hat jo heller ikte rent 
Mel i Bose-L 

Et storslaaet dramatisk Optrin bpk 
ekindres fm denne holst befynderlige 
KtigsreL Dei var, da Falstneren og 
Selvtnotderen H e n r y s Ente dybt til- 
sloret traadte trem for Retten — hun 
tunde dog tun devidne den afdodes Falst- 
neri og haode nok selv Andel deri. Men 
— — inven hun tntcede of, henvendte dun 
nogle ftolte Otd til Dommeme om, at 
h u n vilde altid væte rede til at forfvare 
den Arme, for hvis Mee, hendes Mand 
hat-de degaaet Zum-nett 

Nu stulde man jo tro, at Konen var 

Isindssvag for man tan dog ellers not 
: skælnc nogenlunde tnellem Mke vig Falst- 
neri — men man blioer behagelig over- 
rastet, da det fenete vplyses, at det er 
hendes afdøde Monds Venner,« Ofsice« 
1«erne, der i Forvejen havde fat sdette 
Optkin i Scene. Enken sku c d e gsre 
Jndtkyk, hook Unifortnetne itke kunde 
det. 

Fra Forhsrenes Gang stal ellets 
Werkes, at næsten alle Ofsicerer vidne 
imod Dreyfus, men den ene Gang efter 
den anden fastter Labori, ja under Tiden 
Dreyfus seh-, dem fast. Det viier sig, 
at mange af dem tidligete have udtalt 
sig for DreyfuT Ufkyldighed —— saa at 
ved en Leilighed mqatte Laboti gute en 
af dem opnuetkfotn, at det var-nagst af 
et thunder, at vedkomrnendes Hulden- 
melse blev nøjagtigere jn tangere Tid' 
der gik fra Begivenhedetnes Stedfinden. 

Fotøvrigt neegtes der hoert Ojedlik 
Labori nu et faa et andet, fnart gælder 
det Dokutnenter, snart du Paty de 
Clamg Tilstedeværelse som Vidne. 
C la In er nemlig iyg; der com en Dag 
Attest fra to Mand, der fokegaoes at 
vaske Lager, men Labvri Inaatte ikke 
faa bevilliget, at 2 bekendte Lager 
skulde afgive Skøn osn C l a m S Sand- 
hedgtilstand. C ta m er nemlig — 

efter ali, hoad der foreliggek— enten en 
stor Tut-man, eller ligefretn Fortceder, 
i Komplot med E st erh a zy. Ende- 
1ig har Joua uft dog maattet indi 
komme, at C la m stal afhares paa 
Sygefengen. Hood den Rotnevie dety- 
de1·,saa man ved ZolaiAffairem 

Verm gaar oet uo over General 
G on se og M ercier. De gribes 
den ene Gang efter den anden i ligcfrem 
Omgaaelse af Sandheden; L a bo ri 
drev sanledes G ons e til den vigttge 

lErklæring, at C l a m varE s ter h a ;y g 
Medskyldige —-— G o n f e havde nemlig 
ingen anden lldoej, end Clam eller 
G o n s e. Oberst M a u r e l, Præsident 
ior Kttgstetten i III-L erklærede den 
ene Dag, at der blev tun beugt hant et 
hemmeligt Dokument — sneulonfronte- 
ket med Kapt. F re y f t ä t t er i Man- 
dags maatte han etklckre, at han mente, 
han tun have lcest eet (der var nemlig 
tre) —- og dog blev dette ogfna Duld- 
lattet as Fteyftätter· 

Ugens For-her hat ellers fort Lotter- 
muslletne5 Den gale »Slrifttyndige« 
Vertillon hat nemlig vceret fremme 
og demonftkerek og tegnet og gestikuleret 
i stim, stioe Timet. De fleste forlod 
Salen, men Retten maatte holde ud, 
tndtil J o u ou st kunde standfe hom. 

Andre vitlelig betendte Sltiftkyndige, 
erklette, at Berti l l o n er gal. Ber- 
ttllon mener, qt Bordereauet er af 
Deeytus og vil bevtfe dette ded, at det 
ital viere »wes-wiss aflopietet. « 

Den lærde sagkyndige B ernard 
drev faa her et fkygteltgt Latterfptl med 
Bertillnn. Bernakd fremviste nemlig 
et Fotogmfi af en Haandstrift, Iom vi- 
fer Trek, der lkke sindes t 50,000 
Haandstrifter. Eiter Bektillong System 
skulde stigt viere Bevis paa, at den var 

mekanlst afkopieren »Men det er lkte 
Tilfaldet het. Fotograsiet er nemlig 
taget af en Slde i Bertillons egen Jud-. 
betetning.« — 

Oele Auditoriet faldt felvfslgellq l 
Latter. 

Metciek hat stden været san haatdt l 
Jlden, at han mastte nægte It state is 
der ymtes em, at hats vtl blive amstrrey 


