
Nobk state IIiat--sooi 

-
-
.
.
.
-
·
 

»
s
-
 

—
 

c—
..
. 

W EHIT 

Nr. Bes. Blair, Nebr» Lusdagd. 13. September 1899 8de Aaeg. 

—
-
 

»
-
 

—
-
 

A
—

 

—
-
—

 
«

 
—

-
 

—
 

Summen — zukommt-. 

Flaodedepartmentet hat uu valgt 
Bin-Admiral N or m a n H. F ar- 

q u hu r til Sompfvng Citekfslget fom 
Kommauwr for North Atlantic Essa- 
dken· Sanspson hat san faaet Sperbe- 

ialingen over Vastheme ved Bostom 
Viceadmitol Form-hat er en of Flan- 

deas VereransOfficecer sta Botgetkkis 
gen, og hat nu alter tjenk i den kunst- 
ametikansk Krig. Hatt havde"foeledec1 
en tangere Samtale mep Mannemmmer 
A l l e n ungaqende sit fmmidige Horn-, 
som han vil overtage den m. Oktober- 

.——··—-· 

Gen. Wheeler er mästet- 
noict. 

Fta Hong Kotig, Mino-, kelegrafekeg, 
at General W heeler er i hsi Grad 

migfoknpjet med den Motive, hoorpaa 
Orts hat bebaut-let hont. Dei var 

spksi eher en meget haard T-iöput, at 

dem fik en Stilling i activ Tjenestr. 
Qm vtlde newqu have den gamle Bete- 
ran fesedt ned pas en afsideg Post, hvor 
hon kunde vake Bisher-, men hoerken 
gske ondt ellek gab-. 

Gen. Wheelek etllceker nu, at han 
oil fsge Permisston og vende tilbage til 
be Fokenede Stank-. hvis tkke nogen 
Fotandking blioer fotetaget i Lebeter 
qf de phtllippmfke Affe-ten 

—-f——. 

Vetenmeeue holde Fest· 

TM- Grmtcl Arn-) holder l bis-se 
Tage klarsten i Ltitcolm Nebr. Mange 
at de gotnle Beteraner eke ankomne og 
hierteltgt Inodtagne as Statens Guyet- 

nsr, Byeng Mayot og adsktllige Officei 
cer. lft Program for Patade o. s. v. 

et lagt af leetft Blinuatn Selvislges 
lsg hat man ogsaa Plan tagt for en fett- 
ltg Modtagelie of llte illegtmenL 

W-- ———— 

Cornelia-s V andre-bitt dop. 

Gar-renne Vantetbilt, den 

aldste og lebende as de saa bekendte 
Vanterbiltbtsdre, bade Titssdag Morgen 
t sit Hjem paa Filth Avenue, Ner York. 
Ast-by ver var 515 Aar gammel, hat 
ilke vatet statt siden 1«W, da han havde 
et Tilfcelde as Paralysls; bog kam han«-.- 
Tsd tneget ooetraslende, da han Tagen 
iFowejen reiste fta Newport til Nxcv 

York lot at ooetvcere et Jembanemsve 
den nasie Dag, og lslte iaa pel, sont 
han plejede. Ankounnen til New York 
ont Aftenen knte han stkakg ttl sit Mem 
og gtk l Seng Kl. tu am Aftenen. 
Kl. 5 om Morgenen oaagnede han vg 
iagde, at han filte slg meget sag, hom- 
lok hans Hustru sttaks lenvte Bad eftek 
en Lasse, men iaa Minnttee elter par 

Vantetbilt dad, as Lesen kamtun for 
at se hanj affiselede Lege-ne. Hans Ou- 
siru og 2 Born vake til Stehe, da han 
bede. stsaakfagen var Paralysis. 
Cor. Vantekbllt var den ledendei vet 

faakaldte Vanterbilt Jetnbaneiyslem og 
et ja ice-läg belendt for stn umaadelige 
Right-an Han elteilader s Bien, der 
alle vll vcke tll Stede ved Begkavelien, 
med Undtagelfe af en Sin, der reifer et 

ellet andet Steh i Rina, og fom Eiter- 
tetningen end-tu ilke hat naaet, da han- 
Adtesie er ukendt. 

Den gute Jeder beever aq. 

Fta Kty Weit, Fla. telegrafetes 
des i Judas-: 30 Tilfælde af den gule 
sebek er antneldt hettil i de sidtte 24 

Titeln-. J alt hok her preut 127 TU: 
iclde med 9 Bibl-lallt. Veitet er me- 

set vaka as fugtigt, hviltet itemstyns 
der seh-keu. 

Mississipplcsltyer iat under 

Instanttene paa Grund af Jederm. 

s— H 

H Gewesene Linv mover Min- 
t uesota Soldaten 

Gut-. Lind, Minnetota, er med sin 
Stab og flete MinnefotmBotgere an- 

kommen til Sau Francisco for at byde 
de hjemvendende Minnefota volunteer-( 

Vklkommem De bleve modtagne i Onk- 
lnnd of Governot Gage’5 Stab og 
ledfagede til San Frei-nich hvok Plads 
var besetzt for dem. Gut-. Lt nd modte 

sine Kkigere i Golden Gate Pack, og 
Arrangement vil blive giott, iaa de 
komme til Minneapolitz i2 Divisioner, 
den ene med »Great Marthens-« og den 
den anden med »Notthern Pacific« Zern- 
bauen· 

-— «O»- ---— 

I Jernbaneiammenstod. 

, Fta Iowa tsin metdes om et ftygte:« 
ligt Sammensteo, der fandt Sted paa« 
Rock Island Routen, 12 Mit Bett for 
Byen Ratten mellem Mandag og Tity- 

dag. Der var to Fragttog, der begget 
gtc med fnld Fort og stedte samtnen ved 
en starp Larve. Ftre Mcend dmbtesJ 
og syv bleo hamdt saurede, II Vogt-Il 
og begge Lokomotiver fnldstandig sdesf 
tagte. Tet er mange Aar siven denne 

Bank hat haft en san site-stetig Ulykke, 
daode houd Mennestetio og hvad finan- 

ctett Tab angnar. 
Dei koct efter kommende Dahinger- 

tog blev standfet at en at dr reddede 

Konduite-ten ng undgik saaledes at lobe 
ind i de sdelagte Fragttog. Der mel- 

des intet om Mittagen til Summe-tits- 
det ellek hoem Stytden hattet paa. 

Tier findes ingen standinaviste Nnone 
dlandt de fokntykkedes. 

Stats-anjeder. 
Nebraska. 

. Fra lorsiellige Siedet i Nebraska 

, meldes oin den ovettnaade starke Banne 

Zagt-me Sondenvmd, der I Tote-Wegsi 
! plndielig blev allssl alen vederkocegende i 

Regu, der brqgle Stovel til at lægge sigj 
og beugte Thekmomenet ned fra 100 til ! 
7(). Del menes dog fra flete Silber, 
at Regnen com for sent til ot hiælpe den 

heut-fremde Majs, hooritnod den var 

meget velgorende for lffteraarssadem 
J Genneminlt ventet man dog at faa en 

not san god Majdaolz men noget as del 

feneit plantede hnr lidl for megexl under 

Tot-ten og vll tun give en lille Mepde 

J Fredags blev Grundstenen til 

en ny Heislolebygning i Tekanmh neb- 

lagt under hsjtldelige Ceremoniey leer- 

lig ledet af hemmellge Felsennasen 
Blaik vnk ogsga representekel ved Festen. 
Bygnlngen opfskes as Sten og antages 
at ville koer YOU-»Um 

—- Mts. L. C. Ho kling, Huftisigs, 
drohte sig selv iotleden ved at holde 
Gadolin pna sit Tsi og tænde Jld deri. 

Dendes menmle Tllstand var sinndom 
lidl sang, og det var l et laadant Die- 
blik« medens hun var ene i Hufen at 

nun iotisgle at ende sit Liv. En Nabo 

kotn dog til ved Bitnenes Skkig udens 

for Hasel es sit Jlden stuttet, men hun 
hat-de da allerede iaaet for meget og 

; dede naer Morgen. 
i Mis. Hockcng var 36 Aar og eilees 
lladek sin Mund og ( mindre Bien. 

Hun hat en Gang tldligeke pkfoel at 

der-se sig selv leet. 

Illinolö. 
Iaoleks kalolste Akademl og de barm- 

hjeellge Sssttes Kloster i Ottanm cred- 

bkcendle lulvsitendig sidste Fcedag Mot- 

gen. Cleveene og Ssslkene keddede slg 
i deres Nat-si. Staden anstaaes til 

875,000. Der var s-l0,000 Adieu-nan 
Jlden menes at viere opslaaet fka en 

Blitlenslageks Vatmeapparal eflerladt 
iden nye Bygning om Neuen. 

—- En as Banne over Illinois Flo- 
den ved Pekln faldc samtnen c zredagg, 
og 5 Mond samt U Beste saldt l Flo- 
den. De ( Mund ceddedes, men den 
d. druknede. 

Wisconsin. 
Kenoshnä Byraad eri Find med at 

fokbyde Kvtnder at tide pou Cykler paa 
Byens Gabel-, undtogen de hat Tillu- 
delfe derkiL og den faar be Me, for de 

hat visi, at de san styre en Cykle. 

Iowa. 
Deternu aquon, at Stufen Jowa 

vil betete de 840,(.I«0, det vil koste at 

faa desnå Regiment hjem fko Sen Frone 
cis-co. 

De tnsindc Ding. l 
( 

l 
Tke MincakbejdekebleviFre- 

dags dreebt ved en Krndkeksplosion i en 

Mine- nckr ved zninnont, Va. 

Hnrtigskydende Gent-ver 
skaI nn ifolge striggminister N oots 

Beste1111nelfe bruges of vore Soldater 
paa Philippinemr. 

Fu- Prinö Ednmrds L«, Kam-du« 
meldes i sidste Uge otn en fkygtelig H 
Staun, der Mal have adelagt flere hnnsz 
dkebe Fiskerbnade samtSonnetten»Bessie 
Willts«. Jkke san faa Fistere have mi-’ 
net Livet. 

Meg. G. M. Vullman, den bes- 
tendte (5hicago Milltonekrs Ente mutet 

paa at reife til Europa og knge fast Ov- 
hold der. Grunben vertil, iigek hun, 
er den« al Presse-I her ovee hat vatet 

san flem oed heade. og nu vil hun prøve 
paa at sinde en lille stille Plet, hvor 
hnn kan faa Lov til at tilbtinge sine 
gamle Dage i Fted for Presiens Kritik. 

Illinoi-(·csntr;1l n«pekimenteker for 
Tiden med en lusluicction car, der her 
en Mucor dreven ved Gasolim Peinen 
siges at vare meget titieedssiillende. 
Der tun ined Lethed lot-es 25—30 Mil 

iTunen, vg en Gallvn Gasolin flaat 
til for 75 Mil; faa det varer niaaske 
ikke lcknge for vt have den Stags nn- 

tunsulsilisr i Gang overalt pna vore 

Jerubanespon 4 

A d in i r al D e n) e n hat telegrciferet, 
at han nu hat« focladt Gibcaltarog nen- 

ter at veeke i New York den ZU. ds- 

Togrøvete igen· Atter er et 

Padfagertog blevet ooetfaldet paa 
Sutithism Patstfiis Butten, tmk (5.ochtfe, 
Am. Rom-me spkængte (Ft"prefsoog- 
nen need Bynamit og tog henoed Stin- 
UW. Jngen Ioin til Stude, da Tag- 
peiionalet niste sig tneget villig til at 

lyftte Ordie og hclde Heendekne op 

iokan Revolverne, tnedens Rot-eine tog 
god Tid til at efterfgge Etpreisvognen 
og deiefter komme hort- 

Kaptajn John O’Btien, en 

as Wymning volunteer-i Vetemner, 
der allerede ee forbi de tie Stiefe, bleo i 
Maniln fotelsiet i en uns Brunette og 
giftede sig med henbe, til Trods for at 

hqni Demgqu Wyoming, hat baade 

hustiu og Bern. Da Wyoming Regi- 
tnentet gis onibokd for at vende tilbaqe 
til det gamle Hieni, fotsvandt den ganile 
Polygamist nden endvg at sige quvel 
til sin unge Dafern. Hun fandt imids 
lettid Vej nd til Transportstibet i en 

Kanne, »mei! blev negtet Abgang paa 

Skibet. Kaptainens Venner sige, atde 
ten ikke tko denne Historie otn den gamte 
Offtcek. Bladene sige, at en iaqdan 
Standselegekning og Stamplet paa vor 

Amte bukde straffeg haarkl- 
Svae pas Tiltalr. Da en of 

Pressens Nepmsentanter im Fitippis 
necne forleden hovde ladet Kkigsminister 
R vot focftaeh at det knn var O tie, 
de vae eftet (Agninaldo lind-de sig itke 

om), fik han et hofft nlsehqgeligt Spar, 
idet Noot nemlig aistqssede den tibligeke 
Fortetningsokdem et Korrespondenter 
faa Pas fra Ktigscninistetem inddtog 
de at Alger ndstedte Pas, og liest-lede,l 
at de, der for Feemtiden Instede Pas 
fom Presfekotkeipondentee pqa Filippi- 
nekne, maatte henvende sig til Otte, og 
hqn vil nu blive den enesie Dommel- 
ovee, hvorvidt de ssulle soeblive der 
ellee ej. 

Plyndringstoq. Seks Chicagv- 
dkenge prøvedc iorleden Aften at plyn- 
dre en kinesifk Laundrymand, idet de 
bevæbnede med Revolveke mengte ind i 
Lanndriet og ordrede: llmnk up. Ki- 
neserne (der var tre) blev forfktcekkede 
og adlsd først, nien da Drengene be- 

gyndte at kaniage deres Lommer, blev 
der Kamp, og Kineiernes Strig for- 
skrckklede Dkengene, soa de slyglede. 
En Stier-niemand kom snatt, men da 
han site lnnde forltaa, hvad deforbitrede 
Kincsere fagde, arrestekebe hnn dem og 
lod detcs Angribete nahmme Mis- 
forftaarlien blev dog fnart opllarei, og 
Detiiiiverfendte nd at føge eilt-r te 

utcgdommelige Fokbkydere. 
Ved et Sammenftod paa 

Pennsylvania Bauen 9 Mil Vcst for 
Rkchmond, Jud-, blev en Bræmjesnanv 
drasbh og 6 Mennester kom til Slade. 

Dampfkibet »Honghtcn,« spm 
fvrlistcs for nogle Doge siden nær Sault 
Ste. Marie, Mich og loni blokerede 
Vejen i St. Makys Rinier-, har man nu 

sauer op. 200 Slibe, som havde ligget 
og muten gis igennem Slrædet paa 
gnnsle fort Tit-. 

Kapt. Thoni as Phelan, en 

Fægtemesier og en førfte Rangs Skytte 
ilianlas l5ity, Mo., hat send( en Ub- 

fordring til Grev Estekhaiy om at duels 
lere med lmm i Anledning af Dreysns 
Sagen. Dei sitze-»Z, at Phelnn hat en 

Del indflydelieskige Inder i Ryggen, 
som vil betale hans Reife til England 
for at mode Esset-how Phelan er Ve- 
teran fra Borgerkrigen. 

Cljicagos Its-St Stoler be- 

gyndte t Mandags detcs Vtrksomhed 
med 250,00« Born, hvoiaf 20,0(l() er 

ny Elever. 

Præsident McKinley modtog 
iMandagsZ Luis F. Corea, Mini- 

ster til de Forenede States fra Nimro- 

gna. Dei for-nahes, at han hat nind 

slmnket Fuldmagt fra sin Regeting til 
at søre alle llnderlzandlmger med de 

Fokenede Hinter-, sont niaatte angaa 
Nicaragua Monaten- 

:)l. L:k.Gnstavso-1, en af Kkydfer 
Brot-flunk- Matrofer, der deltog i Slas 

get ved Santiago, dnde i en Vens Hug, 
55 Jamcs St» New zllorh den 5. Sep- 
tember. Han havde vckrct sag omtrent 

et Aar, lige siden yan loni tilbage fra 
Culm, og efterlod fig saaledes iike en 

Cent. Hans Ven, Sandecland, der 

ligelcdrel er fatttg, saa sig iite i Stand 
til at begrave han« og han bad deifor 
Gustavfonø iordums Slibskammeratcr 
om Understøttelse. 

T. G. Hanfom Ejeten af Ameri- 
ran lluuse i Beloit, Jll. trot, at han er 

blevet bedraget i en Byttehandel, han 
gjorde for en Ttd siden. Han byttede 
sin Faknt i Wisconsin. vækdfat til 

Mom, for etStykke Land paa 100 Ackeg 

iBuchanan Connty, Virginia. Byttet 
blev gjokt gennem en Mellemniand fra 
Chicagm Forleden blev Haufen urolig 
og sendte 815 til Virginia for at faa en 

ich-traut strevet. han sit det Svar, at 

ver ilke fandies Eiendom i Countiet af 
den Bestrivelie, sont Skpdct gan- 

Ulenvt Mand dreht. En 
Mand blenfokleden Nat dicht as et 

Jernbaaetog melleni Union og ist-kling- 
ton Stationerue i Omaha. Da han 
fandteo, var den ene Skulder limit, og 
Arntene after-ne 

Hvent Monden er, ved man ikke, nten 

ei Lomnietørklæde market »Douglas, 
Wyo ,« og et Brev fra J. N. Wheelet, 
Nebraska City, til Martin theler 
Douglas, Wyo» der blev fundet has 
dam, tyder paa, at han er versta. 

Jameö B. Eustin, Newport, 
R. J» tidligetc U. S. Ambaaiadak til 

staubig, er død vg blev begrnvet i 

Mandags· Liget blev bragt til Louis- 
ville, Ky,for der at blive sænlet ned 
ved Siden as Mis. Eusting jokdifle 
Levninger. 

Brandgraver Andr. P. Ny- 
berg blevforleden dreht, ved at en 

Ciftetne falvt samtnen i Stillwater. 

Sidste Nyt 
Udlaudct. 

Drcyfus-Scigcn. 
tsu bisdriiild Dom: Dtenfiis crklækcs 

attei- ikuldig. — Frantrigs niokalsic 
Nedrklug. —- Vetdrissptesiciis cu- 

ftemmige Hannc. —- Handels- 
tiuicnc vil ilkc iidstille i Pa- 
ris 1900. -— Sidfte Nut. 

Hvad ingen udenfor Frankrig og 
og den specielt jcsuitiske Presse 
havdc tænkt end sigc l)aabet, er alligeoel 
ifeL Koptojsi Dieyf us er for anden 

Gang bleoen domt sin Formder, denne 

sidsteGaiig rigtigiiok »und-er formildendc 
Omstcendighcdet«. 

Der kam en mastkocerdig Hast over 

ten hele Sag, suainait onokit L a b o r i 

yavde hkiioendtfig tilde to paagæloende 
udetilandske Magter T y jkl a n d og 
Italien om at lade dereg Gesandter 
optmde sotn Bidner. Labori sil en 

»haloofficiel« Tilkenbegioelse onl, at 

dettc ikte vilde blioe tilstedt, og da han 
san onmodkbe Kngtzrettcn out at maattc 

faa Lov til at opiage begge Gesund-leis 
Bidiiesbyid nd telegmfisk Bei, blev dettr 

ham nirgteL Fca dette Øjeblik af, var 

det ligefoni L ubori opgav Sagens 
heldige Geiiiiemføkelse, ikte mindst fordi 
ljan fonmm, at Domain-n irriteredes 
over hans storpe Kkydsfothøringen 

Man tanke fig, en retfærdig 
Domstol bive opbragt over, at den an- 

klagedez Sagfsrer got sit bedste. 
Forsoiigt bleo den fidste Vidneførsel 

saa temmelig uinterestant paa Grund af 
dette ejendommelige Forholo. Men be- 
nickrkes maa dog et brtegnende Ordstifte 
imllcm Lob oki og Rettens Formand, 
Oberst J ou au s t. Da Senator, fhv. 
Justitsminister Trar ietix havde af- 
givet Vidnesbyrd til Gunst for D r cy- 
fus og eilt-wish at Vidnet S avi 

gnaud havde ivoret falst, samt at to 

Generalstabofsiceker haode besøgt decme 

lige foriiiven han stuer viere Vidne, 
blev Generalstquificererne rasende, og 
da Labori klemte dem til flere vigtige 
Judrpmmelser ongaaende deies Forhold 
til t?f:erhazy, nagte-de Jououft 
Lu b oti at stille flere Spøigsmaai. 

raoorc Ioakeoe va: ,,;;eg veler mtg 
for Dekee Afgsrelse, mcn jeg griber An- 

lledningen nl at benrwtke, at hver Gang I 
jeg opstiller et Sporgsmaal, som er« 

uimodsigeligt, fordyder De mtg at frem- 
fæne det.« Ttlhprecne brsd ud iJubel, 
J ouaust spukgte: »Hu De mete 

at sige«««« 
,,Nej!« sparede Lober-i, »fordi —- jeg 

siger det med den dybeste Æcbedighed— 
jeg ek fokhindret fta at fremsætte 
Spergsmaal uf yderste chtighed for 
min Klients Sag. Jeg fordeholderj 
mig i den Anledning at lage de Skridt, i 
som mit Anioar kmver. « j 

Sengeforhoeet over den »iyge« du 

»Vate; de Clam blev femme Dag op- 
Hæsh Han indwmmer, at hqn hat haft T 

Izotbindelfe med Eiterhazy, og at 

! Dteyfus altid forsiktede, at han var- 

i uskyldig. 
Neste Dag fordertes bl. a. Chefen 

Ifot Sikkeehedspolitiet, Cochefe ri, der 
s var til Siede, da Clam dikterede Drey 
» 
fus Botdeteauet, og denne dekefter blev 

ernster-eh C o ch e f e rt havde ikke de- 
mækket, at Dreyfus var new-s; ikke 

heller siemmede hons Forquring med 
de Clams angaaende Ren vloeren. Da 
de Clam lagde Revoloeren hea til Dreck 
fus, havde deane tvkectimod sparen 
»Jeg vil ikke drwbe mig fett-. Jeg vil 
leve for at beoise min Ustyldighed.« 

L obo ri ofslørede jenere det mysnske 
serdiske thne, C e r n u f ch i. Denne 
var flygtet ika Øsnig, aldeles ikke af 
politiste Hensyn, men fokdi man vilde 

andnnge ham i en SindsfygeanftalL 
Dagens Begivenhed var isvrigt den 

essentlige Anklager,«Majot C are iet e I 

Tale. Ort var itke en Fremholdelfe af 
Bevifey men af, hvad Carriere mente. 
Han sluttede: ,,Min Tko paa Dreh- 
fus’ Uskylbighed er bleven foevandlet til 
Ovetbeoigning am hans Brode. Den 
er styrket ved de af Anklagen satte Wid- 
ner. Jeg siger Dem i Dag paa min 
Ære og Samvittjghed, at Drehfus er 

! siyldig." 
I Fredagsmadet optoges af D1-eyfuö’ 
Forsvarer, Abvolat D e m angeö Tale. 
La b ori otlde ikke tale, da han frygtede 
for at ooirre Dommetne Inod sin K"lient. 
Oet kan man kalde ,,:Jcetfcerhighedens 
Gang-C 

Demangcs Tale gjotdc ellers et over- 

bevisende Jndtryh Han klagede over, 
at Mynbighcderne ikke i 1894 hande 
ansttllcst llnoetfogelser otn Estethnzhs 
Forhold. 

Hoad Sagens Stilltng nu angik, 
udtalte han: 

»Da Revisionen af Krigstetssngen 
begyndte, var Drehqu en Strassefange, 
og der stulbe alt-artige For-mod-ttttgek 
for hans Brabefrihed ttl, for at Sagen 
kunde bltve btagt ind for Kasfations- 
retten. Det lykkedes, og t Dag er vet 

dersor blevet den offentlige Anklagets 
Bligt at bevise Fangens Brode. Lad 
bei-for ingen bebtcjde os to Sagførere 
af Forsvnret, nt vt tkte hat beoist var 

Klients Skyldfcihed. Den Pligt paa- 
hoilede os itke. Det er nu Regeringens 
Kosnntissier, sont skal godtgare, at vor 

stlient hat« begaaet den alstyelige For- 
btydelfe, fom man hat tillagt ham.« 

J Otntalen af Generalerne var hatt 
vel mild. Han anfaa dem for habet- 
lige, orn end fordomsfulde Mand- 

Dentange blev itke fætdig med sitt 
Tale den Dag, men bet ofsicielle tyste 
Oigan havde samme Afteni stn ofsieielle 
Afdeling, altfaa paa selve Kejferens 
Myndighed, en Gentagelfe af de Erkla- 

tinger, den keiferlige Regering alletede 

tidligere havde ladet Grev Münster nd- 
tale i Paris, at Drehfus ingen Sinde 

hat staaet i Forbinbelfe med Tylklandö 
Agenter eller Gefandtftah Næste Dag, 
Lardag Morgen, var Retslokalet fyldt 
til sidste Plads. Dem a nge fortsatte 
sin Tale, og Cartiete sont-ehe fort. Tet 
er seneke blcoen oplyst, at han giorde 
bette, fordi D e m ange fyntes, at han 
gjorde Jndtryk paa en af de Dommere, 
foin Generalstaben ansaa for sikre. 

Da Drehfus bleo adspurgt, om hatt 
havde noget at Miqu udtalte han: 

»Jeg er usthldig. J fern Aar har 
jeg ltdt bitte Kvaler. Jeg hat baatet 
dem for min Hustrus og Families Aste, 
og jeg trot, at det itke hat« vceret sorgte- 
ves, da jeg stoler paa denne Domstols 
Aste-« 

Dteyfus blev da fett nd af Retslokm 
let, og Dommerne trat sig tilhage til 

Raadslagning. Klassen var da 8,10. 

Dommen full-en 
Kl. 5.09 blev Dommen afsagt —- og 

oplæst i Retslokalet, hvorpaa Vagten 
danuede Karte, og Dreyfuö fortes ftem 
for Cartiere. Dreyfus var hleg, men 

ttke et ka rprte sig· Dommen lob 
paa Formderi, men Strafer faftsattes 
,,paa Grund as formildende 
Ontstændighedet« til tun 10 Aar. 

Grunden he1-tiler, at to Dommeke —- 

den enes Nach er Bequvais, den 
andens kendes ikke endnu —- erklærelm 

u«tyldig. 
Vtrkningen var ubeskkivelig. Selv 

Dreyfus’ Fjender stirrede uvilkaatligt 
jstumme paa hverandre. — Demange 
faldt samtnen ned i sin Advokatstol, —- 

saa samt- Dkeyfus atter ud til Fængflet 
— og Mængden spredtes lydlsft. 

Der bleo intet of de med Ængstelse 
ventede llkolighederz Rennes tog Sagen 
ligegyldigt; men Hunnen brænder lss 
fra alle de nu bortrejfte Journalisters 
Pemm 

P a ris var rolig. —- Redaktsken af 
det jedeijmdske «I«il)r0 Parol(t", Dru- 
mont, illuminerede l Reduktionslokas 
lerne og sit hoben uvenfor til at raube: 
Leve Heeren! ned med Jeder-te! 

(Forticettes ie Z. Side) 


