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göngum, þá litið á mig. Munið þið eptir sögunni, sem
hann Thornton keptetan sagði hjerna UIIl kveldið nl honum j'orteecue oturstu, .•.hinum fræga uöjmgönguberserk-,
er hann nefndi svo, og lagði að velli hann Sir Henry
Martingale ?~
••Jó", enseðl Charlie 'I'hornton.
-Jeg bjet einu sinni Fortescue oturstí«, mælti maðurinn spakláti.
Og lýkur svo þessari sögu-.

Flótti Krapotkins Dusta.
Krapotkin heitir einu hinu frægasti foringi uihiliatanna rússnesku, þessara alræmdu óaldarmmma, er unnið
hafa ótal bryðjuvcrk f þvi skyn1 að kollvurpu lögbundinni þjóðljelngsskipun i slnu landi og' öðrum Norðurálfuríkjum. Krapotkin 0,1' maður ættstór og göfugur, at' mik-
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ila háttar

höfðiugjakyni rússnesku.

flokk óaldarmnnna

Hann fyllti snemma

og gerðist brátt höfðingi I liði þeirra,

fyrir vítsmuuu sakir, atorku og ensrræðís. lifum hlífðist
hvergi við og ljet sjer fátt fy";" b'jósti brenna, Er það
mál manna, að hann hafi lagt ráð á nm ýms bryðjuverk
þau, er óaldnrmenn unnu og allri þjóð stóð ógn nf, eður
og Átt sjáltul' þátt I framkvæmd þeirra.
Hann hefir nú farið landflótta lan,f;'it æfi og; hllfzt við
í Lundúnum hin síðari árin, þar til j vor, að hann hætti
sjer heim til ættjarðar sinnar i dulargerfi, en var höndlaður þar, að mælt er, og' biður dóms,
Er það i annað siuu, er lögreglan rússneska hefir
hönd i hári bans. Hjer segir frá þvl, með hvaðn atburðum hann forðaði sjer úr klóm hinnar rusenesku rjettvisi
I fyrr-a skiptið.
Hann .komst lengi val undan eptírgrennsleu leyuílögreglunnar; en loks lenti hmm j veiðlgtldru, et' mjög
kærtlegu hafði verið lögð fyrir hann, og' tókst vall bráðara að safna svo órækum gögnum í gegn uonum, að
dómur og U11át var óhjásueiðunlegt;
En vinir hena og bandamenn voru oig'i af baki
dotmtr. Svo var þeiri-a frábærlega fjelngsskap að þakka
og hinum miklu kynnum, er þeir höfðu við ýmsa meiri
háttar menn og mikils ráðandi, þá sem löngum síð-
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an, að þeim tókst að ná saman við Krnpotkin og leggja
II ráðin um mjög djarflega flóttatilraun.

RáuR~etð Su val' sett saman mjög evo vandlega og
ýtarleg'lt.
Með því uð engin tök voru að getl\

strokið

burt úr

dýflissunni sjálfri, þurfti að fa bann fyrst fluttan úr fanga-

kompu bana og á bandíngjasjukrahueíð.
Það var fremur
hægt að framkvæma þann hinu fyrsta þátt hinnar fyrirhuguðu ráðagerðar.
Galdurinn var sá, að Krupctkin
fursti kynni að gera sjer upp einhverja þá veiki, að það
mætti til að láta hann leggjast á spítala.
Vinir hans
Inumuðu ýmsum lyfjum inn í klefann til hans.
Eitt var
dupt, er valdið g'at megnum hjartalættl; annað dupt, er
olli kuldahroll. þetta var fólgið f brauði, ásamt fyrirsögn
um notkun þess; og með þvi að þeir íjelagar áttu sjer
bandamenn
meðal matsveinanna I fangelaieeldbúslnu,
komst þetta brátt i hendur Krupctktn, og leið þá eig'i II
löngu áður hann troki allur til að nötra og skjálfa.
Læknir var sóttur; bann gat eigi sagt, hvaða veiki að
bandingjenum gengi, en þótti hún mikið lskyggileg og
skipaði að færa hann undir eins yfir i sjúkrahúsið.
Eptir nokkra daga tók honum að batna til muna, og
sögðu þá læknarnir svo fyrir, að leyfa skyldi honum að
ganga sjer til hressingar I epítalegarðíuum; bonum mundi
verða gott af vorloptinu.
En Krapotkin ljezt enn vera
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óskiljanlega máttfarinn og gæti hann varla á fótunum
staðið. Var honum þá auðvitað leyft að vera kyrrum
inni í sjúkruhcrbergluu.
Krapotkin vissi, hvað hann gerði, er hann Ijezt vera
svo Iesburöa enn. Hann þurfti sem sje að biða eptir aðkomandi vísbending llm, að allt vært tilbúið, er gera
skyldi ril þess að grolða fyrir flótta hans.
Fjelagar hans böfðu leigt sjer bústað uppi (t 5. lopti
i húsi einu, er vissi þannig við, að þaðan mátti Eljá úr
gluggunum bæði um allan spltalagarðinn og um stræti það,
er garðshltðið vissi út að. þeir höfðu enn fremur komizt
á snoðir um, að spítalinn átti að fám dögum liðnum vou
ti, hinum miklu eldivlðurbírgðuur, Ol' hann tekk á hverju
ári, og höfðu ætlað á, svo sem mátti, að af vanalegu
hirðuleysi mundi gleymast að loka hliðinu eptir hverrr
vagn, er ckíð vært inn um það'
farr-e mínuma E,e'tl
með ulfermí af eldivið, er fleygja. átti stðan niður J hinn
geysistóra eldiviðarkjallara.
það hlaut að hafa verið mjög gefið fyri, söng og
hljóðfæraslátt, þetta fólk, er Hutz.t hafði inn j átninnzt hús
upp Et 5. lopt. Það var allt af verið að leika þar á fiðlu,
seint og samma, tímunum sa.mun, kveld og morgna.
Nú vitnaðist það, að viðarflutningurinn átti fram uð
fara miðvikudag, fimmtudag og föstudag f næstu viku,
og þegar Krapotkin braut brauðið sitt á. suunudngamorg,
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uníun, tann hann þar innan j dulitinu seðil, er tl. var
ritað með mjög sm/Iu letri þessi orð:
.Allt tilbulð miðvikudag, ttmmtudng og föstudag.
Loptíð gott I spitalagarðinum. Hliðið opið. Tuttugu fótmál til hægri og vinstri hraðgengtr vegcor með nauðsynlegum rlularkjæðum. Hlustið tL hljóðfær aeláttinn. Þegar
hljómurinn er snarpur, el' bætta a ferðum, en öllu óhætt,
þegar hann er hægur».
grapotkín skildi skeyti þetta mjög vel. Hann segir
a mánudaginn

við

lækninn,

að nú haldi hann að

hann

sje orðinn svo hress, að bauu geti gengið ofurlitið úti
undir berum himni. Daginn eptir Vill' honum fylgt niður
1 garðinn og hermaður með brugðnu sverði látinn gæta
hena þar. Hann var látinn vera t hínum gráa apltalakutli,
svo ermulöngum, að þær náðu lagt fram fyrir hendur.
Krapotktn skrciddi..,t: áfram cfuríiægt og nam staðar
i öðru hvoru spori til að [af'na sig.
Og að 5 mínútum
liðnum bað hann um að m'g·' 1\,.." upp eptur.
Ilunn
hafði baft tíma til að átta sig og hugsa sjer, nverníg
bann ætti að [ILm að, og hann hafði heyrt hið mismunandi hljóð I sölunnt.
Hann notaði hverja stund það sem eptir var dags,
er eigi var haft auga it honum, tH þess að venja sig við
að fleygja sjer úr spítalubúulugnuui I einum rykk, og
varð hann mjög fimur I þvl.
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Daginn eptir var farið epter niður I garðinn með
baun, og reikaði hann þa, Ir-am og aptn,. með veikum
burðum.

Hliðið

stóð opið upp lÍ gatt.
I hinum enda
garðsins var margt fólk ! óðaönu að tæma eldiviðarvagn.

ana, og kastaði maður sá, er gmta skyldi Krapctkins,
orðum á. það, er það gekk um. Í búsinu lÍ móti á 5. lopti lá ungur maður úti i
glugganum og gægðist ofan á strætið Ii tvær hendur, en
gaf jafnframt

auga bandlugjauum,

sem etantaðíst

atreru

með veikum hurðum, og stýrði um leið rtötueöngnum inni
J herberginu með leynilegum bendingum; fyrst vm leikið
nokkrar mínútur anarpt og hvellt, eíðan mjög lágt og
hægt.
þá

val' stundin

Krapotkin

var

komin.

svó sem tuttugu

fótmál fyrir innan
1'I1jðið tL gal'ðjr'lIH't~,SM.' var opíö.
HMn snaraði af sjer
I einum t-ykk og skjótur sem elding- hinnm tnf>\ll.nHl. spttnlabl1l1ing'i, henti sig I 5 stökkurri út I gegnum Jlliðið og
að vagni, el' beið þar oauunn spöl til hægri handar.
Maðurinn, er gæta skyldi bandiugjaue, stóð sem steini
lostinn, og var Krapotkin kominn upp I vagninn áður on
hann kæmi fyrir sig vitinu til að æpn.
Vagninn þaut.
af !:1taðeins og örekot og snt Krapotkin par með liðsforingjaklÍp~t yfir sjor og borðalngða húfu á böfði.
Eluhverjir villir hans hjeldu hann II 11\111\þar i
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Pjetursborg meira en mánuð. Þá tókst honum að korn.
ast af lundi burtu með fölsuðu vegabrjefi.
Sama daginn sem bann strauk ur varðhaldinu, hvar-t
sönglletarfólkið úr húsinu á móti rangeletespítalcuum, og
vissi enginn, hvað af því varð.
það var ung stúlka, er verið hafði svo þnllltseig að
leika ft fiðluna.
Hun er nu gipt hátt settum embættismanni j Pjetursborg.

Stofuofninn.
Eptir Jan Destrem.

Maður er nefndur Passerand.
Hann átti heima j
París og hafðist þar við j titlum klefa lengst upp undir
þaki lÍ mikils háttar stórhýsi einu þar, er margt munna
átti sjer vistarveru.
Hann var ungur að aldri, maður
þýður og hógvær og ljet litið yfir sjer. Hann hlýðnaðist
fúslega siðareglum dyravarðarins við margbýlisstofnun
þessa, en þar var honum bannað að halda hund, fiðlu,

saumavjel

og unnustu, eða hvað annað, er heimamenn

