sls tfi
Fra n. telegrambyråa
Molde, 28ds decdr.
NeprNsmtanwalget id ag h tidde føl*
gmde udfald: 2 stellkskaMdater, 1 af
mn%n& fcetfanbtbatet, 89 K., og 3 afv
hsjrss, 88—85 stemmer, talt 6 reprsefm
tanter.
Sarpsborg. 29be decbr.
Ved det igaar afholdte reprcesentant»
»ala- sejrede hejres lifts t sin helhed' med
157—143 stemmer. Venstres kandidatsr
sik fra 119—97 stemmer.
En fattes«
kandidat opnaadde 268 stammer. Valget
var sterkt politisk.

ftttftiansfanb,- 27de decdr.
Reprcessntan!valget har havt det üb«
fald, at der gr valgt 6 faUtstaabibater med
786—747, 10 af vmstreK sErkandidat«
med 439—390 og 2 af tøjtes faer
kandidater med 401 og 397 stemmer.
Der er ialt valgt 12 vmftrsMWnd og
6 hsjremlLnd. Sif 797 afgwns stemmer
var 379 hsjre, 418 venstre. De stemme»
betétttøebcs antal er omkring 1075«
tommus
en Zommer fra nyt'
aar til at beståa af 14 hsiremNNd,
hvoraf 5 t formandstadei, og 34 venstre/
WENd.

<&øst havn for modvind. Fra
Soggcnbal stxwes dm 25d3 b§.: I ds
stdftz dLge har 3 sejlskibe ssgt havn her.,
nemlig et fvenst barkskib „Stab Stesb",
finst bar! Mtto", somst brig Svante",
danst stsnnert
og armdals
ftomnrt w 3Wtltte".
Ved tnbftvingen kom „Sltab Stked°
paa grmck, snen blsv straks trukksz af
igjen ~uvNN Aceynzvlerdkg flabs. Bjer«
ger« gik ind øa*. m'nbelig omrmskomft
om 500 Ir. t' hftrgelM,.
Dm føcnfø brig „Slants" Sorø Wb
med brakket -foHtcaa og nar beftuben
endel ssjlssidt» Dm labbe »oret' ooer
en MKLned i NsrdWen paa rejse fra
Brakt pr. Brsmm tit Visby msd cokes
. øg har i .benne tid vcert lige oeb Englands
kyst og paa hsjtzzß as B«rgM.
Kaptsjnm paa dm ftnste bark ,LAW"
anmeldte ti! wldopsyM, al han hadde
tyfyZ ombord. , Den lilkaldts diKrikslWge
fandt imidlertid, at bet lun Zar et til
fcelde af Sær! forkzMse.
As de indkomne Ms berettes, at
henoed 100 fftbe var fett under Hauft
holmen udm at kunne komme op, hvor«
for sandsynligvis en hel del har ssgt
HOVN . MdEtftM. •
(N. t. b.)
Kollisjsu. WsnmM N, t. h. telMw
fures fra Sergen 28de decbr» fra buraaets
sp«cialkorW?pondeM : BergmZdaMperen
„Napoli", kaptejn Johannessen, er ankom
met til Newport efter i Themsm at ha
toNdsrst med en ssonnelt, hvis bougspryd
brsMdes. ;9fyipoli* blev sgfaa hefla
digst enwl i badgen. Dm stal repareres
i Mwport°
BsrgeMdaMperen w 3Sal|al a,. Zaptsjn
©tots, der afgik fra Nswport 24de bø.
paa rejfe til LiSsadon, maafte lsrdag
returnere og wdkoM til Swansea med
befladigst cirkulasjonZpumpe.
KnMet paa midten. Fra ©trøm
flab telegrafens 28Le decbr. gjmnem
N. t. b.:
Dampflibet „Ulf", fom strandede ved
Msrhglmm, er totalt vrag, idet fartøjet
er knNkket paa Midten og sunket.

Asngen
spas («Qigtrefanøet* aften er det
stik t Frankrig, at Man i alle hufe spiser
en kage, hvori er indbagt en hvid bønne
eller in ganske libeit porcellVnsdukks.
Den, der i fit stykke af lagra finder
bønnen eller bullen, er „konge" —eller
„dronning"
og hoer gang han tar fit
glas, raaber alle:
„Kongen drikker!
kongen drikker!"
Der fortælle* nu fslgmde: ,
©n hsLiglrekmgers aften'f«d tre
attefiføtøareve fammeM i fNngflzts »agt*
Kue. Der duftede af madlugt, og be
skulde just til at fljote kagen for, men
VKgtmssteLsn var ikke kommen, og de
ventede paa ham for at fe, (nem bet
skulde vcere Longe. Han hadde lovet
dem at vWre med» Mm da de hadde
ventet en halv times tid, mente e« af
dem, at han formodentlig holdt fest i sin
familje. Imidlerttd, be flar fagrø for,
og de fatte en fjerdepart af til Vagb
mejeren, Selv spiste hver sin pmt, og
da ingen, af dem fandt noget i sit stykke,
var det klart, at konge ble» den, som fil
det fjirbe. Mm vagtmesteren kom ille.
„Ja, hvad gjør vi nu?" fa en af
arreftfmvarexne. En anden foreslog at
dele videre og afgjsre tingen mellem fig
alene tre.
,Nej/ fa fas en, ,lad os give hele
Pottet til nr. 47.«
,S)et er imod reglementet."
w 9fo' hvad, reglementet?
Der er

if*ll # i li Ét4*

gab«

;

ftj fim sMN drwcvde mzd øraø
i 3 Tislsr og H«!io.

Den typografiske forenings
juletrcefeft igaarastss labbe fyldt ardej>
bafamfitnbéts store fal med m feststemt
fime as stsøe og gamle, tes? og voksne.
Midt paa gulvet var anbragt et stort
smukt pynitt . iuletrø/ W røggene var
dekorerede meb flag øg øtønt samt fot»
enwgWs fane.
(Sftcrat mustkk« hadde sMtt et par
imm«, fortalte hr. Kristofer'lanson pas
en fænøjlettbc og interessant maade om
zulm i Rom og »da atpaa et par fmaa
hiftoli«r°
Gftsrat m fang »f C. Wold, som vi
mdMwr hidsoelter, tar afftmZet, blev
serveret chokolade, kaffe og julekage og
hosrt ham sik hver sin psft med „Jttte*
gobts . Hr. lærer Hauge, fortalte cnbel
fmaastroner, der fit msget bifald. Der
Var ttblobnin'ø af en stor samling af
julebsger og kort, og alt imellem ban*
ftde barna rttstbt mletrckst og jublede i
vilden $9. Som afflutKwg p« dame«
ftften blev afsunget m w3tatnrae4 fang"
as C. Wold, b?r modtoges . msd ftWrkt
bifald.
Sem fjecncbsft Juletræet og de oota
fif fig en svingom til kl. 1..
Den hyggeligs sest vil Mm Icenøe
mindss af- betiaøetne, og komiteen fos
tiener i sandhed forming ens tak for sit
ihcerdigs arbejde. .
Mel.: Vi har fagt bet faa tidt
Det er stjMi, naar vor jul under klokkernes
klang
bringer frsd til hver hytte, hvert flot,
nuar vor røft den sig blander med barnenes
sang
og vort hjerte har kjcerlighed blot.
Det er ftjønt, naar be smaa bo se op til sit træ
fom en fugl til det bugnende neg,
og be barnlig« minder ftaar frem, naar »I se
det blir plyndret i fang og i leg.
Ja, vel mM ti! vor fest du som længtebe hid
med det barnlige haab i dit sind,
lad du mindet om den, ja til sildigste tid
præge dybt i dit hjerte sig ind.
Sær velkommen du kvinde, bu trofaste fjæl,
du hvis trøft og hvis liv er be frøaa.
©tb ben tanke du fandt i vort «søbe itveld,
at »or gud gjennem dem til dig faa.
Ja »i hilser hverandre en „ gladelig jul
og alt godt i bet kommende «ar",
gib i hjertet »i altid bevare ben fugl,
der sang trM i de trcengendes ?aar.

Kkttliutifke telegramer.
(gra' N. t. d.) —.
Warschau, 28de decbr. kl. 22/4.
Schuwalows tilstand er alvorlig. S
de fifle bage fy&t, han lidt af ssvnlsshed.
London, 28de decbr.
Til Mulers offlc** Wsldes fra
Cairo: Minifterraadet har vedtat at
forøge doMMerelntaLtt ved appelretten
for wdftdte med 3 suropKieft« dommere,
hvoraf, 2 englcmders og dm 3dje sand«
synligvis en belgier.
Herved Ures
smovserne ved vigtige sager flertal i
reite«?.
KonftaMnopel, 28de decbr.
Det officielt offentliggjorte budfjtt
cmssaar iMNgterneM 18.511,323 pund
og udgMVM' til 18,529.406 pund»
Derunder cwilliften 882 550, den rsgu
lære gjælb 5,065,888 og ben ureguloere
1,394,417 pund
Sofia, 29de decbr.
I gaarsdagWs retsmsde i Stambu
lowproceKsen 'mebbelie prNstdmten, at
StambulowZ rwolver Var ftjaalet fra
rettens bord. Meddelelsen Vakte stor
sensasjon.
Dm offentlige anklager, Gwrgic«w,
Kegmndkde anklageß «g oyfsrdrebe bom*
mere og edsvorne til at affl dom t for
hold til forbrydelsens betoning,
Hm
paavists, at bet hadde nært anklagsdes
heßsigt at udfsre ' forbrydelsek, og at
Tufektfchuw var dm mora.lste ophavs«
mand til mordet, idtt han hadde staffst
Midler til udførelsen.
Aabenraa, 29de decbr.
Landsraadet har udstedt en politi«
forordning, ifølge hvilkm ttte»tgj!e rigs'
undsrsaatter, nåar de for lengre eller
kortere tid opholder fig i kredsen, inden
24 timer for sted«tZ politi stal anmelde
personalia, siste opholdssted Og opholdets
varighed. 'Undladelse meWrer bsder
indtil 30, WKrk'og.fubdtEVt arrest.
Lsnbon, 29ds decbr.
En morte!sting y«d Caftle-IslaNd
i gnvssabet Kerry er piudfelig forvandlet
til Rø* En familie paa 10 persmzer
metz hus og kooeg er forsvundet, og ost
befrygtes, at flere et druknede.

IndeulandfKe telegramer. Det norfle vej- og jernbane
Fra N. t. b.

Fredriksstad, 29de decbr.
Telegram er indlsbet til redsrm, &i
hark s 9ftatKbon> w af Fredriksstad er tub*
kommen fuld afvand til Port Elifabeth.
Mandstabtt er reddet.

arbejderforbunds
landsmøde.
(Forlfat)»

Kaptejn Valle fortalte War i syretten,
at mens han opholdt fig paa Heta«
styret efter forlise?, hm« han et dampskib
fløjte ude ved Griftboerne, og fener« kom
en hund fvsmmmde ind mob Heia.
Mm sugdraget var faa sterkt, at den
ikke kom iland, men btutnebe. Kaptejnen
tror derfor, at flere fortis har fundet
ftck udenfor Hvaler, Ved meddelelsen
herom gik „©annefunb* straks derud,

I Zftermiddagsmßdzt fønbag tilende»
Kragtes behandlingen af dagZordmEns
punkt 11/12 og 13.
Sil punkt 11 vedtoges mstemmig og
uden debat, at forbundet wdlmldes - i
rt a>et nocfle arbkjderparii" fya nywar
1897.
Til punkt 12: „SBør fgrbundet syge
forandring i det lutsoerenbe arbejds»
reglemang?" vedtoges efter en fort debat
følgende refOlufion:
„Houedftyrtt anmodes om at ud
arbejde forflag til nyt OrbejdZregKnnnt
for anlæggene, og ' at, wdgaa til jern
banestyrelsen med samme.
©ærlig bør

ingen, der faar det at vibe. Vi fladrer
i!!.* af Hole/
«Nej, det er'sikkert. Lad gaa da.
Staklen har bet ljedeligt no! i sin celle.
Det mas »ære haardt at sidde saa
længe i fængfel uden at ha gjort nopet
ondt."
M bare stille, lad os ille tale tøt
om dm stags ting." .
„Hvorfor ikke, det zr jo «øget, alle
mmNester tales om?"
„Det kan gjerne vcere, Am 47 sidder
NU en gang i fWNgftl, og fes fan bet
itte nytte, at hm es et hæderligt men
neste. PolitW har tut ham MgeVel,
og det tmdtt kommer'M oS ved/
„Samen kagm be?*
3« irt « en anden ting. 'Lad
ham bare faa den."
„gætm af os stal bære dm op til
ham?"
„Det San jo du, sidm du har faat
tbecn/
Med førnøielfe/
En af mrsjtforyarerne «jfte sig,
syOie den tlloversbltvne fjerdepart wd
i papir og gik. Lidt efter aaoneds han
cslledpren.
Æ, sover De?«
„Nej, hvad «r ba
„Sta, bet er bare mine kameratsr og
mig, vi har spist helligtrekonger« kagen,
og hsr er Deres stykke. Vil De have
det?"
Han rafte palfen frem. Fangen tog
mekanift imod den.
,2af/' s« han.
„Og faa maa De vide," s« arrest
forvarers« og 'lo deltagende, „jeg tror

«01/ ' De har fsat det rigtige stykke, DZ
maa kunne finde noget i det.
Det er
Stem, bsr blir den hzldige
det er
Dem, ber blir konge."
Dsrm lukkede sig igjm.
Indenfor blev fangen staaende «be*
vcsgelig dg saa ved fQcerct fra gasblus'
fet paa den uventede gave.
Hans
fingre famlede «sitfaartig hen over den«
Konge? . . . ja vift, n« huffede
han» Han gik langsomt hen til fin stol
og fatte sig med albuerne paa knoerne,
faa sisvt frem for sig og faldt i tanker.
Jo vift |«Psebe han. Han hadde oøfaa
uærrt med til dst, da han mnn var
en fri mand som de Kndr?. Omkring
en hvid dug, hvorover lampeflMmm
saftede m lysrundtng. Og alle sammen,
familie og be inbbubne, sad og fpejdzde
ttiaalmobiøt, men med fornøjebe smil
«fter de andres knive.
Det mindste
barn labbe faaet lov at tage fMft, for
de fma» kunde baarliøß venteOg
hvem stal ha det stylte? . , . Det flat
bsdstefar . . . Men hvem stal ha bet
stykke? ... Dei stal mor, » . . Og
saa pifte de da og pasfede paa hin»
«mdm under fagte latterudbrud. Hvem
hm den? . . . Har du be»? Nej, jeg
har den ikke ... Er ber da ingen,
der har den? . . .Jo, |«r er dm!
Og henrykt klappede de alle sauumn'i
hinderne og raabte lem kongen, leve
kongen!
Det var længe ftden, alt det . . .
ksnftm, kongen! ...
Udm at tæn!e over det hadde han
lullet papiret op, og uden at tcenke
omr det lod han siNgrene 'føle paa

Fredriksstad, 29de decbr.

der i tegletMKøfet Koeves, at arbejdemes
otfianifajion i mutiøe indtrcLdende kon
flikter skal vc3re 'ben, der undsrhaNdlsr
Med ingeniører»«."
Ti! punkt 13: , Forbundets stilling
til mulig opftaaede konflikter med ingeni
ørerne* vedtoges efter nogen debat føl
gende resolusjon:
,sorbunbft bør for fremtiden tun
fløtte arbejdsnedlcLggelser, bet paa for
haand sk bltt forelagt for organifasjo'
nm, og lun nllllr alle udveje til løs
ning øeb forhandling har vift sig at
vcere umulige.^
S formiddagsmod et ignar dchands
ledes forst punkt 14 om optettelfe af
en. underftMtslseskasft for mulig tøb
troedmde ksAflikter, og vedtoges i dette
fpøtsmaal' fslgende:
„Landsmsdel beflutter, at det norfie
vsj- og j«rndanearbeidsTfordund bør op«
Tette et fond, der blir at anmnde i mu
lige indtrædende Zonflikter.
%at at staffe betle grundfond' paa«
lægges føret at, bringe til udfMlse følOwde:
a, Sif wrblmdskllssen bevilges 10
øre pr. medlem kvartalsvis.
b. Ifbiliwgerse indbetaler 10 øre
kvartalsviZ.
c. jDo(xfCttbb'«t- md all« org«røtfas
fiorøs lfte majdsmsnftrasjoner gaar til
fondet, LtgLedes foretages der ved disse
demonftrasjoner dssfeindsamltngeV til for»
del for fondet.
d. ©sr oprettes kowdeforenwger
blandt medlemmernes hustruer, der ved
hOandgjermngsarbejder bidrar til -at staffe
faftfen midler.
s. Det paalægges styret til si*
lmldsmsde at udarbejde regler for kas'
fen.
Sil da, tnbfæitcft. alle indkomne
midler i en bank, psa en scerlig konto
under styrets kontrol»"
Punkt 15 om oprettelse af en al»
Mindelig Wlpskasfe übfætteft til røfle
landsmzzde»
Til punkt 16: - B §»tWe . foranstalt»
ntnger stal forbundt ta, i tilfcelde nogen
af orOanisasjoneKs tillidsmcLnd afflebtgeft
paa grund af nbførelfen af sit tillids
hysrv?" oedtogls fslgende besvarelse:
„Det norske mj- og jernbanzarbejde?»
forbunds 2det landsmsde Nrklcerer, at
for det tilfalds, at nogen af organifa
ffønens foreninger vcelger nogen sti at
'«bføre et eller andet paaliZO, maa ben
yalgte ha ret A at udfsre dette uden
ncermere petmtsfioa fra ingeniørernes
side.
Afflediges nogen af otflanifafjonen«
MtdIZMMLr for, udssrelfe af saadant til«
Übiføoet, stal organifasjonm Ved all<zil
?aadighed ftaamde Midler ssge at bringe
Nsdtammende ind i arbejde igjm.
Samtidig Pil. msd«t udtale sin flar*
ptfU protest mob den afstedigelse, forø
overinsjmisr Fleischer isommer lod veder
fares Olav ©trøm, fordi han som valgt
ttUibsmanb udfsrle sit hverv for organs
sasjonm.
Dagsordenens punkt 17 ©as: Ind»
famne forstag til lovforandrwger.
Nogle snbttnøcr i, lovene Væsentlig
mormode adminiftLasjonsn Nedtoges.
Forsvrigt valgtes m komite til at revi
dere lovs og program og fremlægge forDg for nuiste landsmøde»
Punkt ,18 var fiste sag i eftermid«
dagsNsdtt igaar^
Denne sag tilendebragtes ftrst i
LftsrMiddagsmOet.
(Forts.)

„Gnvaunah"s forlis. Fredriksftads
sjsMKZldsfonning har gMtngende gazzge
fremhoevlt, at GriseboerN« anftss som
et af de farligste punkter mb kysten, og
anmodet om at faa udftasjoneret fyrfltb
etter itzetmindste automatifl pibebsje.
„Fredriksstad Blad" for idag med«
deler, «t
stranding er bitt
feet; mm paa grund af wnkelsshed fra
flere hold er trotet rewtNgsforssg bleven
gjort. Ved betimelig liælp vilde mand«
flabet flltat vcere blit reddet'
(N t. b.)
En voldgiftstraltat mellem Eng«
land og Amerika stal for nogle dage
siden »ære effluttet og meddelt ©alts«
hmy, telegraferes til N. t. b.
f faøfOrcrforcitittg for de trond
hjeWste amter bannebtft .ben 22de becbr.
Til bestyrelse Valgtes overretssagssrerne
Sverre Klingsubsrg (formand) Andreas
Berg og Henrik Banck, samt til revisor
Kr. Imsen. Suppleanter blev ooettetS*
sagftterne Ntddervold—Smith og Buaas.
(N. t. o.)
Rettelse. Waa 2ben side 3dje spalte
stod Mar: «Til forltgelseskommissoer
ofb."
Notisen flest lyds saaUws:
Sil, forligelseskoNMiZsjsßen valgtes
tg fuppleanter. IstE supvleani: byraa
fief Haslund med 239 ft. ; 2dm suppleant :
inftrumentmager Kragh med 230 %
, Snutet fartøj* Fm Helsingfors
telegraferes 28bs decbr» gennem N. t. d.:
IfZlge hertil anfomne efterretninger har
skonnerten ,HsgLNces", kaptejn Pettersen,
reddet den 10 m«znd sterke bffcetntng
paa fem isorfle bat! Emilie", og landsat
Vs reddsde ien poriugtstst havn. Straks
Zsterat beslLwingsn nar kommen ombord
PM &øQomq»* t fan! det Nsrste sartsj.
Dsmte arbejdere. 3 sommeren
1895 uDbrøb feer en strejk t en fabrik i
feen russifle by laroslaw. Det til
iapitoltnetnes beskyttelse tilkaldte militær
blev Uden grund kommanderet tit at
styde paa de vceogelese ftrejkmdf, as
føiife flere blev samede. Dm proces/
der fulgte efter, gjaldt dog il!« be ossi«
cerer, ber hadde befalet' at flabe paa
ar&ejfeern?, men derimod de strejkende.
Retten i Moftau har i disse dags bømt
8 é disft arbejdere til tugthus straffe
fra 2 «ar og 4 maaneder til 1 sar
og 8 maaneber. 9 arbejdere blev fri«
fundne»
180fOOO arbejdsløse i New-Yorl
Efter Mac Ktnleys Valg til prtLNZmt
bebudtde zapitaliNsts blatze et uhyre op«
sving i fovtctningftitøtt. Hidtil har man
tHe tunnet spore noget faabant; otene i
New lork er for øiebllttct i tolv fag
180,000 arbejders uden beflzoMgelse.
Velgjsrenhchsanstalttrne erklcerer, at der
MNu aldrig er stiLet jaa store krav til
deres virksomhed. Derhos vokser de
arbejdsløses tal stadig, fordi der daglig
NRkommZr uge arbejdsløss fra andre byer«
Arbejdsløsheden Brætte« sig felofølgelig
over hele landet.
Menneskehandlere.
I Dresden
har politiet arresteres to pigch«M«re,
iez føgte at lokke unge pig« til udlandet
for der at fælge d§M i proftitusjonshuse.
Hos dm ens af pigehandlerne fandtes
17 falfte Isgitimasjonspapirer.

Kjsb sscialistisse flnfter!
Sagen. Paa en gang gled et fmcerie*
ligt fmil over hans læber. Arreftsov'
vareren hadde sagt '. -fattet. , Imellem
tommelfingeren og pegefingeren mær
kede han noget haardt. Dtt var ham,
der var longen!
Han trykkede til, kagen skiltes ad,
og han saa efter.
Det var en dulle,
knap wmmestor, af porceUæ«, og fom
forestillede et lille bitte barn, der ftod
ftivt i hvid flfeste med armene saft ind
til kroppen; to sorte prikker var øjnene,
en røb streg munden, og noget gult
efterlignede haaret.
Jo vift hustsdehanl Det lllle hvide
porcellcknsbarn ffttlbe paa fin naive
maade gjenlalds det andet lille barn,
ham som var føbt langt borte for snart
to tufende aar siben, og som be tre
hellige fonger kom og beføgte
ham
fom skulde gjenuprette retfcerdtghedm og
mmnsstlkjMlighedeW her paa jorden.
'fangen rynkede panden i vrede.
MenmskekjoZrligheden? Retfcerdigheden ?
For tusende gang gjennemgik han atter
al den ssrigmde «rit, han led, blot
fordi han hadde villet paffe andre
deres ret, forbi han hadde Vift de fat
tige og forladte tjenlighed. Thi derfor
sad han nu her, uden himmel, uden
luft, uden frihed, uden haab.
Og
dommerne, som faa flamlsst hadde be>
rsoet ham alt delte, gjemte sig bag
barnet, paa hvem dme lille polcell<ens>
dam var «t btllsds, i denne stund vift
lettroende og egenkærligt frem i alle
lykkelige hjem . . . aah! Søgn og be
drag deres retfærdighed og Herlighed
til neestm . . .

Den lille hvids porcellcenssigur gled
ham ub af fingrene og rullebe hmad
cellens gulv.
Han lsftede harmfuld
hcelen for at knuse ben
men (an
traadte ikke til. Skamfuld over sin
vreds paa dette billede af et lidet svagt
barn, tog fangen porcilllensdutten op,
gik hm til muren og stillede omhygge»
ligt dukken op ad ryggen poa en bog,
som stod paa hylden overfor sengen.
©sa lagde han fig træt og faldt i
sson.
Mm henad Midnat maa fangen
ssre vaagnet, thi et undseligt lysstjcer
flat ham paa en gang'i Mens. Han
rejjie sig halvt op t fengm. Paa hyl«
ben i muren lige overfor, hvor han
om aftenen hadde stillet porcellomsduks
km, faa ha« en skikkelse, hvid som den,
men stor som et levmss barn. Og ud
fra flikkelfm ftraalede det lyft, og bar»
net sagde:
„Stakkels fange! Ogsaa jeg blev et
offer for mewneflenes Nretfwrdighed. Og
dog lever jeg, og alt det, jeg har villet,
vokser. Jeg gil! md bin side, ba dine
dommere sendte dig i foengsel; jeg vil
gas sejrrig ved din fide, naar fængselet
igjen aabner sig for dig."
Men ba fangen ved det førfie
dagstjcer vaagmde, saa han, at hans
hcrnder laa foldede over brystet som om
han hadde bedt en bøn.
Vontet & K,

