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І зразу Блюм обдумав собі цілий план. Недалеко бу¬ 
ло маленьке оікруїпле з аі б*у ід о* в аіні є, що*, крім входоДих две- 
ірИій, не мало ніякого отвору. Видно воно було призначене 
для перехоївуіваїнія річнії. Тут рішили замкнути опяиїлих 
Бедуїнів. 

Оаторожно занесли туди першого Бедуїна, відтак дру¬ 
гого і третого. В той чаїс однак, коли Джек похилив ся 
над • четвертим1, ітой зібудив ся. Диким криком розбудив 
він свойого сусіда. Відразу об а зіміірмували небезпеку і 

івхоїпили за ножі'. Однак одним ударом кулака Роберт по¬ 
валив одного із них на землю. Тимчаїсомі другий із Беду- 
їініів кинув ся на Джек а, що — зразу застрашений — не 
Мав часу, ні віідваги, щоб Спрямувати овій кріїс проти во¬ 
рога. Здавалось, що Джек муїсить пропасти. Вже бачив в 
руках Бедуїна блискучі ножі — коли нарешті отяімиїв ся 
та прикладом кріса так здорово вдарив Бедуїна*, що той 
майже без духу, повалив' ся на землю. 

— Знаменито! — гукнув Блюм. — Се заслужена ка¬ 
ра для нього, бо не послухав приказу Аллаха, що йоіміу не 
вільно пити ,,іпекучої води”. 

Тїло також затягнули до тої круглої будови, коли се 
видалось Джекови, що Бедуїн, повалений Робертом, во¬ 
рушить ся. Вже вхопив Джек за свій ніж — але Блюм 
здержав його. 

— Дай спокій! Не є се геройством добивати безбо¬ 
ронного! Зрештою, він нам може стати в пригодї. Бачиш: 
там побіч кітла лежать його ремінці — дай їх сюди, звя- 
жемо його, а зі сього зможемо самі скористати. 

Так і стало ся. Останнього. Бедуїна, що ще не прочу¬ 
няв, також занесли між других, а (тоді* Блюм зіамкнув две¬ 
рі зелїІзінимиі дручкаїми, що Якраз на се були приготовані. 
Так вже могли бути певні, що Бедуїни не втїікнуть. 

Що їм в Тій роботі ніхто не перешкодив, то* для Ро- 
берта було доказом, що тут неіма більше іБедуїніїв. Але де 
вони? Де Алї-бен-Деббах? 

Муїсїли ждати. Підняли ііз землі зівяізаноіго Бедуїна та 
враіз із ним стали наближати ся доі головного будинку. 
Не стрінули ніякої перешкоди. Свойого вяізня сховали в 
пивниці, передом вїдобравіши збрую, (відтак перешукали 
цїле ікрило будинку. Там вісі кіімна'ти стояли отвором — 
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ні живої душі кругом. Тишина була мдйже іпришоїбліюію- 
ча. Блюїм лагодив сія до ібо|ріоітьІби: на смерть і житє, а туч, 
б'ЄІЗ' В ЄДИНОГО труду ПОібідИЛИ ДЄВІЯІТЬОХ івороіг1і!в ,— з сих 
же 6 навіть згинуло. 

Але ще не дійшли до ‘Сівюієї 'мети. Де-ж їм знайти 
Гартмана та Меті Горітон? Де шукати за ними? 

Зніоіва вернули до головного будинку. Із револьвера¬ 
ми їв руках перешукали тут ноїждий куток.- Всюди пусто! 

Блюм не міг сього зроізуїміііти. Треба було ждати на 
Алї-бен-Деббіаїха, що одинокий міг йоім)у се іпоіяіснити. 

І івже зноіва хотіли іпеїреійітиі (в друге імііїсіце, коли нагло 
Блюм пристанув. 'Иаіслухуваїв. Таїк, він зачув іяікеїсь шеле- 
стїнє — так, він не помиЛяїєть ся — хтось скоро набли¬ 
жають ся. і 

— П;оіз(і(р! — шепотом сказав до свойого товариша. 
.'СхоїваЛи ісіж за стоівпом, так, що їіх наїспііваїючий не 

скоро Міг доглянути. Хтось наближав ся до» них. Блюм та 
Джек готоівилйсь до розіпучливої оборони1, коли наїгло 
Джек злегка кликнув: 

— А лї-б ен Дебібах! 
іВисІтіуіпили із1 своєї криївки. Один погляд В' лице Бе¬ 

дуїна свідчив про се, що зайшло шіоісь незвичайного. 
— Чи дііім пустий? — спитав Алї-бен-Дебібаїх Р оберти. 
Роберт розповів йому все і спитав: 
— А деж Даріяїн-Бей та другі? 
Алї-бен-Деббнх неімоїв не чув того питаїня. Хвилю 

стоіяїв імоївічки, івідтак підняв голову і спитав: 
■— Де є той ,що ти його звивав, пане? 
Блюїм роїзіпоівіїв де се місце. Бедуїін 'Відіткнув рнДнїй- 

ше. 
-— Добре, мій іпане, що він сидить окремо від дру¬ 

гих! — сказав. — ‘Від нього дізнаюсь іпро се, чого мені 
потреби. — Передше я чув якусь стрілянину, паїне, та я 
скоро знав, що вам не грозить ніяка неібеЗгіека. Моя-ж 
дорога в- зо вісім! противному напрямі, — до ув'язнених. 

— До увіЯзнених? — пеіребиїв Блюїм. — Деж еюіни? 
— Нема їх! 
Роїберт не зрозумів. 
— Ти гоіворив із ниіміи? Ти сказав їім, що хочемо їх 

увільнити? — спитаїв ісхівильоіваниїй. 
— Ні! Я не знайшов їх! 
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— Не знайшов? — Чи справді? Деж вони? 
— Не знаю! Може се Баєш робота, а може й ні. Хо¬ 

дім ! 
Робеїрт лютив сія; але не було ради. Алї-бен-Деббах 

нї словечка бііліьіше не промовив. 

Разом пішли1 в місце, де лежав зів,я(заіниій Бедуїн. Той 
вже отіямив іон. Побачивіши Алї-Ібен-Деббаха, ів йото очах 
заблисла іскорка наїдїї. Дуїміаїв, що той йоіго звільнить. 
Коли же ізаігляїцуїв, що Блюїм та Джек мають ще ювою 
зібрую, заїхмарило'сь йото чоло. 

— Абдуль-ібу-іАґаре — де <є Бей? — спитаїв Алї-беїн- 
Деббаїх. 

Той поісіміїїхнув ся підступно та відповів: 
— Ти не стрінув його? Вибрав ся з поздоровлеиєм 

для каравани, іщо недалечко іііз> в:іід|си має переїздити. Але 
скажи мені, Алї-Ібен-Деббаху — звідки ти тут візяів ся? 
Ми не надіялись, що ти вернеш до нас! 

Алї-беїн-Деббаїх іперебив йому: 
— Де ваші івіязнї — дівчина і той, що прийшов її ви¬ 

купити'? 
Беідутн з недовір єім лляну в на нього, а коли добачив 

напружене на лицях Роїберта і Джека, скоро- зрозумів, 
що Алії-беннДеббаїх ;ііз ними їв зімюівіі й злобіно відповів: 

— Хиба ж не знаїсіш, де є івіяізнї? Адже-ж можеш до- 
г а датись,, яка їх доля стрінула. 

Алї-Ібен-ДСббаїх здрішув сія. Лиіце йото зраджувало 
неісуПоікій. 

-— Абдуль-ібу-Аґаре -— чи ти правду говориш? — 
спитав. — Чи івивели їх на скаїліу? ... 

— Йди, а побачиш! 

ІПрИсуТні: зрозуміли те вісе. Із оповіданій Алї-бен-Деб- 
баха (знали, як Дар’:яіНіБей поіступаїє із авоїми жертвами. 
С тру чує їх із скали в продасть; нещасні розбивають собі 
голови об виїстаючі скалисті хребти поки ще їх тіло до¬ 
летить до землі. 

Блюм із скаженілим криком кинув ся на Бедуїна*. 
— Говори правду, собако! Чуєш, правду! 
■Бедуїн не стратив супокою. Із злобною усмішкою 

глядів на нього. 
— Чи ти не фовуїмііїв, що я сказав? — СПОКІЙНО ВІД- 
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НОВІВ. — Йди, П ОГЛЯНЬ! 

Зірвав ся Блюїм, вхопив батіг на верблюдів, що зви¬ 
сав іпіри боїцї Алї-бен-Деббаха а наблизившись до Бедуїна, 
тремтячим від хвильоіванія іголосоїм кричав: 

— Собако, івідіпоівідай! Так, або ні! Чи вжзнї/в убито? 
Бедуїн змірив його очима поївшім и ненависти. 
— ІЦо ти за о ден ґ’яївіре, що так по в ажив ся говорити 

ДО' мене? — ікликнуїв. — Мої уста більше нічого не ска¬ 
жуть. 

Та в туж саму мить дістав здорово батогом. Кроїв 
'виприснула йому із еоіса та із уст, а лице напухло. 

*— С-е за ґ’:яів(ра, собако! — кликнув Блюм. — А тепер, 
раджу тобі: гоївори правду, бо ще більші тергйня тебе 
чекають. Скажи, що стало оя їіз увшненими? 

Бедуїн моївчзв. Безмежна ненависть та дикий упір 
проблискували із його* очній, яіких не опіу(сікав із Роберта. 

Блю*м добув ножа й приступив до нього. 
— Скажу! *— кликнув тепер Бедуїн. 
— Так скорб! Що стало ся ііз ними? Чи не жиють івже? 
— Де-іж вони? 
— Жиють! 
— Бей приказав їх перевезти їв друге місце. 
— Знаєш де? 
— Через хвилю Бедуїн отягав ся із відпоїв ід ю. Наре¬ 

шті сказав: 
:— Так, знаю! 

Блюїм переглянув ся із Алї-бен-Деббахоїм і сказав: 

—- Добре! Поведеш нас туди! 
Звільнив його із пут та гріїзню додав: 
— Послухай, Абідуль-їбу-Агаре: Перш а спроби вт'іка- 

ня або змаїгаїнє вивести нас в поле, наразить тебе на 
емеірть, а тоді’ вже певно ніколи не побачиш сходу сонця! 

Бедуїн мовчав. Алї-бен-Деббах приступив до Робер¬ 
та, заявляючи: 

— Самий ііз ним піду. Він нас не зрадить, бо знаю тут 
кождий закуток. Ви же, пане, враз із Джеікоїм, оістаеьте 
тут, бо Бей може вернути! 

Хоч Блюм був вельїми нетерпеливий, то однак мусів 
пристати на добру раду Алї-бєн-Деббаха, іщо тепер звер¬ 
нув єія до Бедуїна:. 
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— Так ходім, Аібдуль-іібу-'Агаре, а не забувай, що маю 
оістрі ножі! 

Вийшли, 
Блюїм» та Джек остали. їхніє схівіидь'ован/є було зовсім 

зрозуміле. Наче в казці, таж легко здавало іся1 оеївободже- 
не Гартмана та Меті іГортоіні 

Але не могли на одному мірці доівіго видержати. Ви¬ 
йшли на майДан — коли юе нараз Джек пристанув і, вхо¬ 
пившій^ Роіберта за руку, шепнув: 

•— Уважно! 
Але ;вже було за пізно. В хвилю, коли Блюм відвер¬ 

нув ся, побачив на високій скалії якогось Бедуїна; рівно¬ 
часно же свиснула куїлія понад його ухоїм. Майже чудом 
остаїз при жиітю. 

Тимчаіс ом ДЖеК зложивсь на Бедуїна — впав стріл — 
Бедуїн постояв на скалі через хвилю ізовісїм безпорушно 
— відтак хитнув ся і впав- коміть гоїловою. 

— Втікаймо Джек! — кликнув тепер' Блюм і потягнув 
його за собою. Сховали1 сія тепер за муром, звідки могли 
розглянутись кругом, де що робить ся, а їх же не видно 
було. 

Минув якийсь чаїс зовсім супокійно. Нарешті Блюм 
здобувсь на відвагу та осторожно висунув ся на верх стін¬ 
ки, щоб розглянутись кругом. Сейчас же зісунуїв ся та 
поДав сія до ДжеКа. 

— Надходять! — надходять! — кликнув майже без 
духу — .яких може 20 людий! Джек рішаюча хвиля при¬ 
ходить: або смерть, або житє! Паміятай, нехай рука твон 
не тремтить! 

Джек був ДИВНО' спокійний. 
— Якоїсь се буде, пане! — «впевняв. — Гризе мене лиш 

думіка, ЩО' станеїть ся з мис Гортоя, Гартманом та Алїм, 
коли вони: наспіють та впадуть в> руки БедуїІніів. 

— Се вже полишім Алї-бєн-Деббакоізи! Коли він: .по¬ 
чує нашу етрілянину, буде осторожіний! А тепер мусимо 
вертати у хаїту. Там1 ми безнечніїйшї. 

Так зробили. У зовнішньому мурі, що станіоівиів одіну 
сторону того' забудованій, було мнюіго- отворів. Звідтам 
Блюм та Джек могли мати вид ;на ціле поДвірє та могли 
підглядати рухи ворога^ самі будучи безпечні перед йо¬ 
го куліяіми. 
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Не ждали доівіго. За час еа майдані заявили ся Бедуї¬ 
ни: були дСибіре уїзіброоні. Блюїм та Джек запримітили їх 
здивоване та несу покій, коли не ізаісталіи інїікоіго на майда¬ 
ні'. Наближали ся зівііїльїна, ніепеївні, кругом себе уіважніо 
розглія д аюч Ись. 

Стали радитись. Ще раз розглянулись, а тоді частина 
Бедуїнів стала підходити до забудован/я, иінішїі іпііішли в на¬ 
прямі бічного дрила. 

Блюм та Джек стояли непорушні, готові кожідої хви¬ 
лі до борби. Але гаразд розуміли, що нерівні їх сили. Ко- 
либ почали стріляти, Бедуїни, що іпііішли в напрямі ікірила, 
зараз би іпоіспіішили на поміч своїм товаришам, яких і так 
було аж в'іїсїім. Му сіли отже змінити овіій первісний намір 
та нараїзї рішили: не вживати ікріісів. 

Оіпуїстили своє місце. В сінях, що вели через ціле за¬ 
будоване, на скрутах, скрізь були стоівіпи. Як мож було 
най скорше Діжеік сховав ся за третим стовпом а Блюїм за 
самим. Ик)ш(і стовпи давали їм дюістаточну захороніу перед 
очима наспіваю чиїх. 

Блюм та Джек стояли непорушно. 
При ‘ВХОДІ спинив ся шелест. Се Бедуїни. 
— Ніколи би вже не івзріів ясно-ї зірки, кояиб так Бей 

тут явив .ся/! — сказав один із них. — А мов око ... 
В туж хвилю він поминув Джека. Між першим Беду¬ 

їном а його товаришами була досить значна, віддаль. 
Сіни — чим дальше в глуб — були що раз темнїйіші. 

Джек пропустив чотирох до пати Бедуїнів, надійшов і те¬ 
ст ній. Скорим, бистрим поглядом з поза стовпа переконав 
ся, що- семий та осьімий Бедуїн не увійшли. 

Тепер також і Джек висунув- ся на вільне мііоце й на¬ 
че тінь посував ся за послїдним, стараючись як мож най¬ 
ти хше. 

Нагло здорово вдарив БеДуїна в голову. Той без зой¬ 
ку повалив ся на землю. Скоро- відвернув оя йдучий по¬ 
переду Бедуїн. Побачив свойого) товариша вже на землі' 
лежачого, побачив також не!знаікоімоіго, але не іміііг навіть 
ворухнути ся. А поіки отяімив ся, Джек івдариїв його* при¬ 
кладом кріса в чоло, аж кроїв струею сикнула. Вдарений 
крутнув ся і івіпаїв. 

Тимічаїсом* і Блюм не дармував. Майже рївноічаїсіно, ко¬ 
ли Джек поіслїднього Бедуїна повалив на землю, перший 
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із них дійшов до стовпа, за '.ніким сховав ся Блюм. Він ви¬ 
хилив ся трока за вчасно. Бедуїїе йоігю' заглянув та хотів 
податиісь івізаід, та не стало часу. Поцілений •прикладом, 
повалив ш на заімлю. Тиімчіасом другий Бедуїн, минаючи 
поСлїдний скірут, побачив свойого» неприіятеля саме в час, 
колій той зложив ся щоб його вдарйти. Не терІЯЮЧ'И від¬ 
ваги, крутнуїв ся візад, рііізікиїм криікоїм остерігаючи других 
товаришів. В туж мить впаїв вистіріл —■ се Джак стрілив 
раз — лютіїм другий. Бедуїн же зміркувавши грізну не,без - 
пеку, добув ножа і нараз зіткнув сія грудь об грудь із 
Блюмоїм так, що мимохіть мусїли відступитись один від 
другого. Роберт зміркував, що ніг на що не здасть ся йо¬ 
му кріс, скоро вихопив іізіза ноіяїса револьвер, але іпоіки ще 
зіміг підняти його в гору, Бедуїн адруге Станув перед ним. 
Блюм присїів — рівночасно Бедуїн спотикнуїв ся, а стра- 
тнвіши рівновагу, впав; на землю. Коли підносив голову, 
Блюм стрілив із револьвера. Виїстіріл був влучний. Бедуїн 
не жиїв. 

Ледво яких дві міну ти минули від хвилі’, коли Бедуїни 
увійшли до» еїний а віже чотирох ііз них не жило а двох 
біуло ранених. 

Тимчабом двох, остаїлих на істороїжії на майдані Бе¬ 
дуїнів, почули стрілянину. Вбігли до1 еїний. Зразу нічого 
не добачили аж доки не найшли на землі крюїзю злитого 
товариша. Тепер були певні, що в» дюмііі є вороги. Сейчас 
кинули ся втікати. Саме в. чаїс догліянуїв їх Джеік, що* ста»- 
рав ся віднайти Робіергта. Підняів свій кріїс —■ стрілив — і 
один ііз Бедуїнів поцілений — іпювалиїв ся. 

Зовсім не дбаючи про нього, другий ігкіїгнаїв дальше, 
щоб остерегти товаришів, що були в бічному крилі. 

— Зрада., зрада! — кричаїв» в роїзіпуцї. 
Дикі крикиї були на сеі відіпювіідю. Бедуїни вхопили за 

збрую та вибігли1 на подвіре. 
Таїм наші — побиті — неїживі! — кричав Бедуїн, що 

щасливо втік від смеїрти. 
Майже не чу|ли його слів. Гнали вперед, щоб пімсти- 

ти смерть вбитих, шали до борбиі на смерть і жите. 
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РОЗДЇЛ СХ. 

СПІЛЬНІ ДІЛИ. 

Ева та паїнї Верініер перебули безсонну пік, добавляю¬ 
чись, що сггалоісь що: злоіго Ерикови. 

Дуже раш схопила ся Вва ііз лііжка. За хвилю вже й 
пані Вернер увійшла до її кімнати. Коли глянула на блїде, 
заплакане Ввине лиічікіО', іприігорінула її дО1 Свойого серця і 
сказала: 

— Евенк о, не жури ся! Чи суїмінїіваєіш ся в доброту та 
ласку Бога? Чи вертаючи тобі Еірика не доказав, що дбає 
про тебе? Він і тепер твій біль влекінить! 

— Ох, мам О', мамоїчко' моїй! — ридала Вва. — Так ме¬ 
ні суімзно. Здаїєіть ся мені, що Ериікоіви грозить велика не¬ 
безпека! 

— Ти ду/же знервована, імюія дитинко. Мусиш вапоко- 
їти ся-. Твоє успоісібленє пригнобить Врика. 

— О інї, мамочко. Коли Ерик зіі мною, я зовсім спо- 
кійна, аїле коли його тут нема, не можу вгамувати себе — 
тоді імущу плакати. Прочуваю, що муїсйгь пропасти наше 
недовге щаістє. 

— Дитино моя, Евоїчко! Боїг ваїс не оставить! — по¬ 
важно промовила пані Вернер. — Він лиш хотів збагнути ва 
шу люібюїв. Переконав Ся, що вона чиста і віііріна а тепер не 
відкаже вам Своїй ого благоіолоївеш. 

Пані Вернер дуже то старала сія, щоб дочку непокоїти. 
Але коли минуло полуднє і Ерик не вертаїв, оібняла її не¬ 
звичайна трівога. Всі старанія матері, щоб її заспокоїти, 
ні на що не придали ся. 

Нарешті Ева рішилась відшукати Ерик а в його меш- 
кагнію. НадарМ'О старала ся пані Вернер здержати її. Ева 
навіть не згодила сія, щоб мати підвела її, а сама, скоро 
вийшла. 

Там, де Ерик мешкав, дівнаіла ся, що через цілу ніч не 
було його вдома, та що дотепер ще не вернув. Безрадна 
вийшла на вулицю. 



— 1099 — 

На хвилю .'Прийшла їй діуїміка, чи «вшн> може не остав у 
свойого стрия.. Але ні — пуїста надів. Ерик не оставив би її 
так довго в неіпеївности. 

Нараз Ірііішида/сь: Піде до» мня(з)я! І іяік мож наїйскорше 
пішла в напрямі! ікініяіжої палати. Коли спинила ся перед 
тою бокатою будівлею, її серце живо застукотіло; ие мала 
в і1 дів ати переступити через іпоріг. 

Однак думка про Брик а додала їй відваги. 
Увійшла!. 
Один із льокаїз ізаСтупиїв їй дорогу і спи та з: 
— Чого пані бажають? 
— (Бажаю роїзмовиСиоь з князем. 
Льокай иоівіїв очима іпо вбогій одежі та спитав: 
— Чого хочете Івїд киїяізія? Яке ваше їімія;? 

— Ева Верінеір! Прошу сповістити князія й заявити, 
що бажаю поговорити !і|з ним в ісправіі йогої братанка. 

Хоч нерадо, пішов льокаїй до князя. 

Кіняізь зімучениїй лежав у фотели а (побіч нього (сиділа 
Єлена, в голос читаючи часоїпись,- стараючись їсиїм1 розі- 
гкати сумні думки князія, іякий не буїв в їсилї заспокоїтись 
ше після останньої сцени між Брик ом та Олексою. 

(Коли льокай сповістив прибуІЕішу, (князь зразу не хо¬ 
тів її припаяти, але Єлена — порушена дивним прочутєм 
— впросила його, щоб не відправляв молодої дівчини. 
Князь згодив ся. Єлена сейчаіс вийшла у другу кімнату, 
щоб !ііз іві'дтам .прислухуватись розмові Еви із Своїм бать¬ 
ком. 

На порозі станула Ева. Не мала відваги іп'ідніяіти о чий, 
а її серце товкло наче молотом. 

— Приступіть близіше! — лагідно промовив князь. — 
Що маєте мені сказати? 

Нарешті відважилась Ева підняти на нього очі. А ко¬ 
ли глянула в лагідне та ласкаве лице князія, івіраіз позбула 
ся своєї ітрівоіги та, приступивши до кініязя, спитала трем¬ 
тячим голосом: 

— Княізю-пане — Яі-б хотіла впевнити ся — прошу, 
скажіть імені, чи був тут сього днія Брик, ібратанок ласка¬ 
вого КНЯІЗІЯ? 

— МІЙ братанок, ЕриК? — повторив князь протягло 
в задумі. І нараз, гейби доміркував (сіЯ чоігоісь, Додав: 
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— Ах, говорите про того нащаіаного, молодого (чоло¬ 
віка, що твердить, немов то '6 моїм: браїтанком? Так, Дій 
буїв тут юьогоднія, однак ми Муїсїли (його віДдати їв руки 
поліції, щоб оісвободитись івід еахаби. 

— Милоістивий Боже! Княіакипаїне, що-(ж ви вчини¬ 
ли? — кликнула Ева в (розпуці. — (Йоігої — його (віддали 
ви їв руки (поліції — а ні тамітого оібмаїнця, що підшив ся 
під Ерйкоіве (іімія? 

Кініяізь 'схоїпиїв юя. Був (схвильований. 
— Хто ви, пані? — іопитав твердо. 
Та Ві туж мить кинулась йому (бідна дівчина у ноги. 

— Князю-пане, вислухайте мене, а піїслія того все зро¬ 
зумієте. (Коли (перед (семи роками' Еірик іпіішоїв в овід, (він 
потайки заручив іся зі мноію. Хоч він ізінав, що ісе не € іпо 
вашій думці, то все-ж таки думав, що із часом із’єднає вас 
до ісьоіго. 'Минуло ісїм років. За той (час я не мала ніякої 
вістки від Ерика — ї Ева тяжко заридала — а однак че¬ 
рез цілий той час я жила (надією, що він поверне й захо¬ 
вувала йо'му вірність. іБоїг вислухав (моєї молитви й вернув 
мені моїй ого (коханого. О, князю, ви не в їсилї зрозуміти 
мойого щастя! Передвчора Ериік вернув і несподівано я- 
вив вія іпереідімною. О, Боже! Князю, щастє наше; було так 
велике, що майже годі віірити, щоб було трівкимі. ■— 
Ерик пішов до киязія-шана, що<б донести про свій по¬ 
ворот та і провити блаїгоіСловенія дл|я нас. Але на своє ее- 
'Щ’астє дііізнав еія, що серце князя вже до нього1 не нале¬ 
жить, бо забрав його чужий, обмянець, що прибрав йо¬ 
го1 'іниія та сим зміііг вивести князя1 в поле. — Ериік розка¬ 
зав а:в імен, що1 колись, на далекому передмістю Лондону, 
напали його якіїсь роїзібишаки та обрабуїзали зі івісїіх іпаїпе- 
рів. Князю-наїне, ісей, що називає ісебе- іВриком (Нелїдовим 
є обіміанцем, що — імяіюічи чужі папери — .поважнів (ся ви¬ 
ступити вік братанок князя. — О, пане, присягаю, що1 я 
пізнала мойого коханого Ерика, та можете мені вірити, що 
лиш він, він один є іваїшим братанкоім. 

Кін(я}зь зворушений іпіріиіслухуваїв сія її словам. В них 
звучала правда та внеївненє. (А коли її голос ізіавмер серед 
риданія, князь івізіяв її (за руку й лагідно промовив: 

— Встаньте, іпіаінї. На жаль, не мюіжіу ваїс потішити-. 
Ви помиляєтесь — еей чоловік не є моїм біратанкоїм'. Слу- 
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чайна подібність обох і вас обманила. (Він € або осман¬ 
цем, або боїжевільїниім!: (судове Слідство се викаже! 

— Ох, пане! Боїже мій! Око любки є биЮт'ре! І менї 
розказували, що Брик Нелїдоїв вже давніїйіше повернув, 
але ,ж не довіряла ісьоіму! А коли (побачила імниімюіго кня¬ 
зя. Нелїдоїв а — и сейчаїс іиі(з(нала, що юе іяікийсь чужинець 
та що івіїн школи не був паном мойого серця. О, князю, 
вислухайте (мене. [Н е вганяйте Брик а їв нещ аістє — 'він івже 
досить ізаїзнаВ того. 

А коли князь не відповідав та відвернув ся, щоб закри¬ 
ти своіє схвильовані в , вона так дальше говорила: 

— Князю-пане! Наколи не хочете признати мене на¬ 
реченою свойого біратанка, коли ібаїжаїє’те, щоб івіїн з дру¬ 
гою оженив ісяі — тут її голос болїісно задрижав — то ія 
відійду без нар'ііканя, івіїдкажу ся від нього, лиіш коб він 
був ацаелиівий. Князю-пане! Говорю се ііз .болем серця, 
але задля Брижа я готова всяку жертву понести. Лиш при¬ 
йміть його- ізнов а, віддайте йому його батьківщину та 
свою любов, а я буду (спокійною. Благословити вас му, 
пане, та молитись за вас! 

'Князь був зворушений, до. глубини душі. Якийсь веу- 
трішний; ГОЛОС ЙОМу ГОВОрИВ: „А КОЛИ ІПОІМИЛІЯ0Ш ся, коли 
він дійсно € твоїм братанкоїм?” 

Але нї — се немислиме! 

— Бідне дитя! сказав. — Мені дуже прикро', але му¬ 
шу ще раз заяівити, що іпомидяєте ся! Ніхто ніколи не ва¬ 
жив би ся виступати під іменем Ерика. 'Се немислиме! 
Думаєте, пані, що я-б віддав донку свою чоловіковій, про 
якого, не знавби, хто він?! іСуджениІй моєї дочки доказав 
мені, що є сином мойого- брата, а іяк такий, він дорогий 
моїйому серцю, як давнїйше. Нї, (пані! Не хотів би я вам 
прикрости робити —• бо пізнав я ваше шляхотне серце — 
але инаїкше годі зробити. Чого, чоловік баїжає, в- то ві¬ 
рить ; а ваша туга за мушиною, котрому ви колись серце 
своє віддали, каже вам вірити, що се він повернув до вас! 

— О, міій (Боже! — жалілась Бва. — Що станеть ся із 
ним тепер? 

— Найліпше буде, коли того нещасливого примісти¬ 
мо в домі божевільних. 

— Князю! Ваше серце на ее не згодить ся! В дім бо- 
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жевїльїних! ... іНЇ, інї, сього. не зробите! (Ні, не позіволите 
відняти свободу від того, нещаісіноіго, © якого забрали :віже 
і'мя, становиско та щастє! О, Боїже, іміїй Боже! 

Та мова драпувала князя; хотїів її скінчити чиміскоіртие 
й тому сказав коротко: 

__ ТіяжкО1, -не можу нічого змінити. Бажаю .вам, щоб 
Пір озріл и ч имскоірш е. 

А побачивши, її біль, додав лагіднїійіше: 
— Передовісїм заісіпокіїйте юя, пані’. Я вам добра бажаю 

та Ісупоікою! 

У Еви іпр он пнулась її івласеа гідність. Нї — вона не 
просити ме більше того, зарозумілого, твердого чоловіка. 
Підняла ся, іВ очах вказались гейби проблиски інеінависти. 
Б еззіву чін им г о л ос ом пр омов ил а: 

— (Князю! так мушу відійти (без потіхи, без надії? ... 
Вірю однак, що Бог не допустить до так страшної кривди 
та возьміе Ерика- в- свою опіку! Вівіважайте, князю, щоб 
колись (не жалїли того, що пустили мене ісьогодня (від себе 
і!з моїм (сумомі та жалем. Заісвитас днина, коли Ериік верне 
до своїх прав, а той підлий обманець дістане належну ка¬ 
ру! Праіщаю вас, князю! -Може ісе ще не іпослїдна наша стра- 
ча. 

Вийшла з кімнати, щоб закрити перед князем свій 
безмірний біїль. 

Сама не знала лік добила юя до хати. Тіїрко ридаючи, 
впала в обійми матері,. 

— О, іміаімо — мамо! Все пропало! Нема в них мило¬ 
сердя для нього. Вирекли ся його, божевільним! хотять 
вчинити,! 

— Ево! — ох, Боже! — Що1 ти говориш? 

— Так мамо! Той обіманень постараеть ся о се. Ох, 
мій Боже, як Ериік переінесе сю нову нужду! 

Від тяімки відходячи, іприіпала до гріудий матері. Бідну 
матір тяжко діткнуло Нещасне її доінї; вона взяла знеіси- 
ле-ну дївічину й майже занеісла, на лїіжіко1. 

Тільки що Ева вийшла із кніяжої кіімнати, коли уві¬ 
йшла, туди Єлена. ;Ііз. юуеїдної кімнати чула кожіде її сло¬ 
во. Виімаївллючись внеможенієім', попраіщала юя .із князем й 
подалась до власної кімнати. 
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іТуІг же не могла оборонитись перед диівачними дум¬ 
ками. 

— 'Бідна, неіщаіслиіва» Ева, жаль імені її! — говорила 
сама до сеібе,. — О, Боже, лік же ненависний мені той об- 
м.анець .. А однак. . . (можу йому Іперешікодити їв його 
оібічиїслсініяіх, виказавши хто ві»н такий. Так! лиш їв 'сей спо¬ 
сіб зможу піїміст йтись на ньому, хочби й сама мала* із тим 
пропасти! А також — тихше докинула — в сей спосіб від¬ 
покутую свій власний ізлочин. Так бодай вчасти наіпр»авлю, 
що- сама злого 'вчинила. (Піду до Еви — скажіу їй, що знаю. 
Так — стану їй на поміч! 

,'НетеірпеливО' вижидала вечеіра. Коли посутеніло» на¬ 
кинула на сеібе широкий плащ й незамінно вийшіла із па¬ 
лати. 

— Ева Вернер — (шепотіла поісіпіішаючи в місто — хи¬ 
ба летко» знайду її іпомсшіканіє! 

)В ісеїредмістю дізнала ся, де мешкає . Ева, а їв чверть 
години пізнайте »вже стукала в двері мешканні панї Верінер, 
що сама» їй двері втворила. 

Побачивши незнакаму людину, пані Верінер здивува¬ 
лась. 

— Чи мюіглаб я-поговорити із вашою дочкою, іпаїнї? 
— жиїво спитала Єлена. 

Панї Вернер задумалась. Вона вже немало жури за¬ 
знала ііз Евою. Як лиш вона прийшла» до іпамяіти, так заіраіз 
напав ЇЇ нестримний нЛач, опісля» же стала на все рівно ду¬ 
шною й навіть не в'ідповідаїла на запити матері, 

— Не (знаю, панї, чи ізіможу вас повести до моєї доч¬ 
ки — вона почуваєть ся Дуже слабою. 

— Знаю *яка причина того й хочу допомогти вашій 
дочцї! —• відповіла іприбувша. — Так, прошу, заведіть ме¬ 
не до ньої, а впевняю вас, що вона скоро прийде до- се¬ 
бе. 

Із слів неїзнаїкомої пробивалась правда. Панї Вернер 
втворила двері до суеїдної кімнати тіа рухом» руки запроси¬ 
ла іприбувішу увійти до кімнати. За іхівилю Єлена була вже 
при ліжку Еви, що на вид її жахнулаСь та живо піднялась. 

— Еудьіте спокійнії! — промовила Єлена, відхиляючи 
сіточку із лиця. — Приходжу до вас в Ерикоівій справі. 

Ева аж скричала, -на вид княжни, -яку ще недавно бачи¬ 
ла їв товаристві Олекси. 
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— Пані? ІОанї тут? Чи /с-е правда? 
Єлена підняла Еву й попросила ЇЇ сісти іна крісло а то¬ 

ді', вдивляючись 'в її о»чі, поважно та отверто промовила: 
— Свого дня в полуднє я підслухала ваш/у розмову із 

моїм батьком. Знаю про все а попри* вас, я одинока вірю, 
що ваш наречений, жки/й тільки що не рад впер а вернув, 
дійсно є 'князем Вриком Н слідовим. 

Оклик здивованя виїхопиїв ся із Евиних грудин. 
— І ви ісе кажете? Ви — наречена тамітого? 
— Так — я! Наречена тамтоіго! — гірко засміяла ая 

Єлена. — Я, іщо з тугою вижидаю хвилї, щоіб -скинути із 
себе ті кайдани та вільною стати! Ви не знаєте сікілько 
то ія витерпіла... та в який спосіб ітой османець приси¬ 
лував мене стати його нареченою!... Його нахабство є 
причиною моєї з луки із вами. Хону відкрити його прав¬ 
диве лице бо лиш тоді знова здобуду свободу. іВірте ме¬ 
ні, що говорю щиру правду! 

Горіяічі сльози говорили про дійсний стан Евиної ду¬ 
ші. Стиснула подану собі руку і промовила: 

— О, Боже! Невжеж се правда! Пані — ви справді хо¬ 
чете допомогти мені у висвободжеіню Ерика? 

— Так, Ево — і в маю надію, ще- знайду спосіб на 
се. А опісля нехай станеть ся, що мусить бути! Тоді бо¬ 
дай буду вільною — не буду жінкою того обімаеця! 

— О, Боже! Чи ісе можливе? Так Ти зіслав до мене 
свойого ангела добродіте ля!. .. Паїнї, скажіть яким нивом 
думаєте допомогти Ериікови? Як можете доказати, що він є 
правдивим княізем Ерикоїм? іСікажіїть, іпаїнї — а -я на колі¬ 
нах дякуватиму вам за се. Ціле житє молитись му іза вас 
та добра, вам бажати за се, що вернули імені моє щастє та 
мойоміу Врикоіви свободу! 

Зворушена сим Єлена стиснула Ввину руку, а вдивля¬ 
ючись в її он% шепотом сказала: 

— Маю відпокутувати тіяЖку проівину а се, що вам 
допоможу, буде 'якраз покутою із а се, повірте імені Ево! 
Бог наїм допоможе — побіда по нашій стороні! 
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РОЗДІЛ СХІ. 

ЧИ УБІЙНИК? 

Раймунд фон Стеттен перебув (страшні дні у вязницї. 
Раз-ураз покликували йото* перед судію, а стараючись 
відкрити' його найбільїш окриті дуїміки, нераз дотикались 
найбільш болючих місць його душі. 

— Ах, коли б сї немилосерні люди знали, як вони му¬ 
чать мене! Хіїніця хочу — смерти хочу — бо гї муки за 
страшні на імої сили! — кликав в розпуїцї. 

Одної днини зіноіва покликали його перед слідчого 
судію. Райімунд доглянув на лици урядника яікеїсь надзви¬ 
чайне схвильоване. Той іпіриініяв його чемнїйше чиїм зви¬ 
чайно, а подавши крісло сказав: 

— Маю важну вістку на іяку ви1 зовсім іне є приго¬ 
товані: Ви самі накликали на себе лихо заяівдяючи себе 
убіїйником Алберіта фон Лїльмера. На наше здивоваїніг ді¬ 
стаємо із суду в іФ. вістку, що ви помиляєтесь — значить, 
ви не є у б шпиком пана фон Лільмера. 

Райімунд глядів, імов іне при собі будучи, на судію. 
Хотів щоісь говорити, але не мїіг ні слова із себе добути. 

— 'Вспокійте юя! — промовив судія, побачивши таке 
безмірне схвильоване. Глядів на нього із милосерднім, а- 
ле рівночасно також із певною трївогою; не м)іг зрозумі¬ 
ти, (як сей чоловік може признавати ся до злочину, якого 
ніколи не допустив ся. 

іНарешті Стеттеїн троїха в сі покої в с(я та беззвучним го¬ 
лою ом1 нр оім оівив: 

Ні, пане судіє! Ваша вістка неправдива; аджеж я 
ліпше Знаю, чи я івбив пана Гільмеїра', чи інї. Ох, ніколи не 
зіабуду тої хвилі — тут відвернув своє (бліде, винужденїле 
лице — коли я звернув до нього револьївер; я бачив ‘та¬ 
кож іяк він мровю злитий впав на землю. Після того-ж я 
втік із того місця — втік у світ далекий. 

На хвилю здержав оя. 
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— Нї, нї! Се правда! — зінаїгла скричав1. — Я вбив й-о- 

го, вбив на місці! 
Судія здивував іся. За цілий час йото судейсьїкої пра¬ 

ктики ісе іперіший раз (стрічає, що оскаржений, коїли о до- 
ікаїзи йото невинности, івибрто- доказує свою провину. Су¬ 
дія що-іраіз більіше тепер впевняв сеібе, що Раймунд є хо- 
рий я а- умі. ■ 

— Засіпокіїйте ся! — .поважно промовив судіїя. — 'Роз¬ 
думайте чи не помшгнє'тесь. Аджеїж зараз пЦслія тощо не¬ 
щастя пан Т'ільїмер заявив, що ісе він — в (приступі боже- 
вілія — напрямив Д})ло револьвера проти себе, щоіб скор¬ 
ше скінчити. (Нещасливі відносини та пригоди спричини¬ 
ли, що іжитє йому та/к знеінависнїло, що в роїзіпуцї самий 
рішив оя .копець собі присіпішити! 

— Се неправда — нї, нї — неправда! — кликнув Огет- 
тен, тремтячи (Вісім тілом. — Алберт ніколи не поважив 
би оя стріляти в себе. Се (Я — н убіїйіниік! 

(Судія остовпів, побачивши викривлене лице та блиску¬ 
чі очі нещасного. Без сумніву, сей 'чоловік хорий. Через 
хвилю еудіїя сидїів безпорадно1, потім же промовив: 

-— А однак, пане Стеттен — хоч впевняєте мене, що 
се ви допустились \до того злочину, мушу вас звільнити, 
бо 'Нема докаізіз вашої вини — а ія немаю права довше 
тримати вас у слідчій віязницї. Звільняю вас — іпане Стет¬ 
тен! 

Говорив так нароїчно, що,б переконати ся, яке вражїне 
се зробить на Стеттенови. 

І дійсно наїсітупила зміїна. Знесилений зізоруїшенєм 
Стеттен впав на 'Крісло; його очі зайшли сльозами. Майже 
не МІГ ТОГО зрозуміти, ЩО (ВІН с в обід ний, що може верну¬ 
ти до Лівії. 

ІВ ту-ж мить забув, що в глубиінї душі почуває себе 
винним. Глубоїко зворушений прошепотів: 

— Так <я вже вільний? Верну на світ та побачу моє 
єідйне дитя! О, Боже! І знова 'твоя ласка мені засіяла. І 
цінова почуваю в ісобі нового духа, оіхоту до житія — длія 
тебе Лівіє — для моївї дитини! 

Тепер нарешті (прийшов до рівновіаіги. Свідоімість то¬ 
го що він вільний перетворила його на иншого чоловіїка 
та вернула йому силу. Приступив до стола судії ] тремТя- 
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ЧИМ ІІЗ ЗІВОір'ушеНІЯ ГОЛОСОМ промовив: 
— Дякую вам, добродію, що вертаєте менї свободу! 

Бот один лиш знає, скілько я витерпів; мою провину я 
тисяч разів віже відпокутував. Бот хоче, щоб я зінова вер¬ 
нув до своєї дитини. Пане судіііє — коди годитееь на се 
— ісейчас 'оставлю віяізниіцю. 

— Судія нідніяв сія, а не спускаючи очий із нього та 
сердечно простягнувши руку, сказав: 

— Йдіть з Богом; пане Стеттен! 
— Дяікую вам! Тепер буду щасливий, коли зможу по¬ 

лупити ся їв моєю дитиною. 
ГТІїВ ГОДИНИ іШЗІНІЙШЄ ВИЙШОВ ІЗ В'ЯЗНИЦІ, не будучи ще 

в силі зрозуміти такого наглоіго перевороту. Все те вдава¬ 
лось бути сном. А хоч був очищений БІД вини перед сві¬ 
том ,то однак в йото душі не затерло ся почуте власної 
провини, а якийсь веутріішний голос вічне шепотів: ти 
йото убив! 

Але як се стало ся? Як же міг Алберт фон Гільмер 
заявити, що він самовб-ійник. Чи з милосердя? 

Зареготав ся на таку думку. Змилоісердив ся тому, що 
його обманював — жінку у нього відобрав?!... 

А може то Ґертруда о се поетарала ся?... 
Відтак пригадав' собі сівойого брата Гуіґона. Стрепе¬ 

нувсь. ПрийІЩло йому зараз на думку, як то брат вирік ся 
його в часі судової розправи. 

Стало йому прикро — але скоро поборов свої жалі й 
ріішучо підняв свою гоїлову в гору. Ні — не піддасть ся 
терйіню! Чейже має Лівію! Як же вона зрадіє, коли діїзна- 
еть сяі, що її батьіко на свободі. 

І нове житє тепер попровадить. Вже не буде обавлія- 
ти ся, що люди вказувати муть на нього' палцями, і шепо¬ 
тіти: Се він — убіій/ник! 

А хоч свідомість провини та жаль остаиуть на завеї- 
гди!—то однак перед світом він буде чистий, а сього він так 
бажав задля Лівії. 

Тепер вона вже є дочкою у бій ник а! 
Скорю пішов вперед, самий не знаючи, куди саме йде. 

Дюперва за. містом отіямив ся. (Де йому шукати за Лівією? 
Аджеж хиба не вернула до стрия. Ага — ось що! Праща- 
ючи/сь із НИМ', Лівія1 сказала, щоі знайде примінцеїнє у| се¬ 
стри свойого нареченого. 
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Пригадав соїбі іназівиїско* пані Галь ден, розрита,в де во¬ 
на живе їй сеійічас .подав іся< в ту сторону. А радість йото 
майже границь не мала*, так тїішиів ся, що за хвилю стріне 
своє кохане дитя. 

Піііслія дівюіх годин ходу станув коло своєї 'мети. Майже 
з трівогою (переступав поріг тої хати. Поіпроісив одного із 

іпослугачів, щоіб сповістити паню Гальд.еїн піро нього. Слу¬ 
га, здивований нужденним виглядом чоловіка, шепнув не¬ 
радо: 

— Певно який прошака. В самий час прийшов! Але не 
можу його відправити, бо пані — колиб іпіро се діїзнаЛа ся 
— гнїівалаїб ся на мене. 

Оііслїя; хвилі вернув1 послуг ач і ізавів його1 до сальону, 
куди незабаром увійшла струнка жінка — паеї іГальден. 
Отеттен не міїг побороти свойого зворушенж, коли панї 
Г'альден лагідним гоїлосоїм спитала його чого собі бажає. 

Нарешті зрівноважив ся її споглядаючи в лагідне ли¬ 
це пані Гаїльден, шепотом промовив: 

— Я-іб хотів ,побачитись ііз панною Лівією Стегтєн. 
Оекіілько правдиво мене ввідомлеіно, вона тут знайшла 
пристановище. 

Пані ГальДеїн мимохіть жахнулась. її лице зраджувало 
нееупокій. 

— Шукаєте Лїівії Отеттен? — Мій Боже — хто ви, 
прошу? 

— Я — я батько Лівії! Саме вертаю ііз віязницї — мене 
увільнили — тепер шукаю Лівії. 

Леонїія тірївожно скрипала. Відтак подала Стеттенови 
руку та з сльозами в очах промовила: 

— Ви батько Лівії — своібіідні? О, Боже! Нарешті я- 
снїйішиїй промінчик. Хай вам Бог щастить, щоб знайшли 

•соб*і супокій та з тугою вичікуване щаісТє! 
— Дякую вам, пані! — сказав зворушений Стеттен. 

— З мене вже доісить щаістя, що свою Лівію побачу! 
— О, милосерний Боже! 
Леоиі'Я стрівожилась. Як же зможе повідомити неща¬ 

сного батька, що тут нема його дочки, та що не знає, що 
сталось ііз ньою. 

— Пане Стеттен — прошу б ливше — ось тут сядьте. 
Ви певно змучені — виснажені. Мусите троха підкріпитись. 
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Зараз принесла фліяшіку вина. Тремтячою рукою Стет- 
тен підняв шклишку до уст, відтак сказав: 

—т Даруйте, іпаїнї — тепер- я-б хотів побачити доїчку. 
Так прагну іпритиіснути її до серця... 

Леонїія стрепенулась. Приступила до Стеттена, а не- 
спокійно вдивляючись в його лице, промовила: 

— Так, пане Стеттен— але вхилево нема тут Лівії. 
— Нема? Так певно скоро поперте. 
Його- голос треімтїів, а погляд ізраджіував змагаючий 

ся неісу'покій. 
— Бідний ви — бідний! — мимохіть кликнула Леон-їія. 
Стеттен схопив :СЯ. Якесь зловісне прочуте його обня¬ 

ло. Б лага точим1 погляд ом вдивившись в паню Гальдеїн, 
прошепотів: 

— Скажіть мені, паїнї — іщо стало ся іііз Лівією? Де 
вона? 

Мусі л а йому правду сказати. Тремтячим голосом роз¬ 
повіла вісе, іщо зайшло. І тжжіко вражений Стеттен залляв 
ся горіячиіми сльозами — здавалось що не перебуде того. 

— Так надармо я рад'їв ? — жалівсь. — О, Лівіє, колиб 
ти була знала, що я сьогодніяі вийду на волю, ти-б була 
вижидала старенького- опущеного^ батька! 

— Заіспокійте ся, пане іСтеттен! Мій брат незабаром 
верне. Вірмо що -із Лівією! 

Стеттен старав ся заховати супоікій та закрити свій 
безіміїрний б'іль. Наблизив ся до пані Галь ден а подавши 
їй руку, так іпроімов-ив: 

— Нехай вас Бог нагородить — ласкава, пані — за се, 
що ви вчинили для моєї біідрої, опущеної Лівії. Не зважа¬ 
ючи на поговірки, ви пригорнули її до себе сердечно, з 
любов ю. Хай вам Бог заплатись за се! А я піду — піду, 
щоб шукати за ньою, за моєю Лівією. А хоч нерадо — 
мушу відвідати дім мойого брата. Може там Лівія зна¬ 
йшла прис таїно виск о. 

Пані Гальден кивнула головою. Не хотіла- йому сказа¬ 
ти що й Горст попереднього вечера туди подав ся в надії, 
що там: знайде Лівію-. 

— Йдіть з Богом! — лагідно промовила іпаїнї Гальден 
й -сердечно стиснула йому руку. Хай -Бог поможе, щоб ви 
знова знайшли опо.кій та вдоволене. 
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І Стеттен пішов, з трудом лиш пануючи над собою. 
Так знов,а мав уівійти в ді)м брагга, я'киїй його прогнав та 
лиш наругу та іпогорду мав для нього, замість люібоїви та 
милосердя. 

Але задля Лівії, він не відчуіваїв тяігар/у хочіби найбіль¬ 
шої жертв ИІ. Покорив 'СВОЮ гідність, пере міг знесилене — 
а йшов все дальше — дальше — до своєї Лівії! 

Нарешті знайшовсь біллі своєї мети-. На- подвірю при¬ 
ступив до нього- слуїга та змірив підозрілим поглядом. 

— Вибачайте, чи пан Стеттен в доїм а? 
Слуга не відповів зразу. Потім злобно зареготав ся й 

майже з п огордою проїм о вив : 
— Добрий чоловіче! Нем-а його в доіма. Пан перед 

кількома днями -виїхав й ніхто- не знає, де обертаєть ся! 
-Стеттен аж крикнув ііз жаху, 
— Але верне? — спитав. 
— Хат, ха, ха! Не вірю, бо сьогодня була тут судова 

комісія й .перешукала цілий дім а від комісара я дізнаїв ся, 
що пан Стеттен івтїік, забравши з собою повірені собі гро¬ 
ші-. 

— Милостивий Боїже! 
РаїйМунд фон Сте-ттен бувби віпаїв, колиб не підтримав 

його послугам. 
— А -ви хто, що- ся вістка так дуже вас діткнула? 
Замість відповісти, Раймунд опитав: 
— Чи — чи нема- тут панни Лівії Стеттен? 
Слуга вид-иїв-ив ся на нього здивованими очима. 
— Паїнна Лівія бура тут — але на вістку, що отр-ий 

втік, перебула тут лиш одну ніч й дальше пішла. 
— 1 не знаєте куди? — спитаїв Стеттен трівожно. 
— Нї — зівіДкиїж би? Нам не сікаїзала про- іс-е! — була 

відповідь поіслугача. 
О, милостивий Боїже! Деїж її шукати? Хто знає, де 

моє дитя блукає — без криішііі над головою, без ніякої 
опіки! О, Боже! як тяжко мене караєш! 

Слуга, почувши, сї слюїва, дом-ірікуїв-ав ся хто є сей чо¬ 
ловік. Віїн знав, що батько Лівії — оскаржений за убій- 
ст-во- —сидїів у вяізницї. Певно його тепер звільнили й він 
дочки шукає. 

— Бідний чоловіче! — промовив. — На жаль не можу 
нічого сказати. Панна Лівія вийшла, не згадавши куди. 
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Якраз ми! тро неї говорили. 
РаймуеД Стеттен отямив ся. 

— Дяікуію! — сумно промовив і звернув ая до виходу. 
Слуга промювиїв зіа ним. 

— Може пан тут спочинуть троїха? Винж струджені. 
Вечір западає — куди іподїнетеїсь тепер? 

Раймунд дививсь на нього, мов не іпри тямдї будучи 
— потім скоро проїмо виїв: 

—-Ні — нї! Тут — не ост ану! Одно лиш прохаю вас 
зробити — колиб панна Стеттен вернула — акаж'іть їй, що 
завтра знова зайду сюди. Скажіть їй, що був тут той ста¬ 
рець, з яким вона говорила в судії перед своїм уівільїненієм. 
Нехай зажде на мене. 

— Так, добре! Скажу, як лиш панна Лїівіїя верне. 
— Здоровії будьте! — сказав Стеттен і відійшов. 
„Диівінії то родинні відносини!” — подумав слуга і вер¬ 

нув до своїх товаришів, щоб іііз НИІМИ поділити ся тою 
важною вісткою! 

Тими ас ом Раймунд фон іСтеттен йшов вулицею, не 
знаючи куди звернути ся. Був зовсім прибитий та в його 
голові тільки одно бажане прокидалось: спочати десь, як 
еайскорше. 

Несвідомо звернув ся на дорогу, що вела до руїн. 

Звальна ЩО' раз більше темніло. Опущену дорогу о- 
свіічувіали проімінї місяця, а коли Раймунд побачив перед 
собою старі руїни, зітхнув св обіднійте та аж крикнув’ з 
рад ости. 

Там перед ним лежали руїни, що довгий час були йому 
захороною перед світом. Там також вперве, пбсля довгих 
літ, побачив своіє дитя, там перебув 'щасливі хвилї. 

І станув перед ним образ блідої товаришки недолі. 
Згадав про* графиню Евігенїю: а що — колиб вона сюди 
вернула — колиб він її тут знайшов? ... 

іПриспіішив ходу на сю думку. 
Нарешті станув на подвірно і звернув ся до сходів, 

що вели в долину. Зійшов у льоїх. Глубока темрява. Тихо, 
непевно вискаїзав імя графині. Надармо: не одержав від¬ 
повіли. 

Якось дивно йому стало. Декілька хвиль стоіяв непо¬ 
рушно і наслухував, а відтак на потемки дістав ая в заглуіб- 
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леїне, Де давнїйіше переховував лїіхтаїрнію та- сірники. 
Знайшов все. Засвітив. Глянув — таїм її леговиско — 

порожне. , «’ 1 
Крикнув з болю. Таїк і ся надія проіітала; не мав тапер 

НІКОГО, перед КИМ (МІГ би звірити ся із. своїм горем. 
Знесилений, горем прибитий, івіпав сей бідний, опуще¬ 

ний чоловік на тверде лет описко. 
Кругом нього тИшиеа, смертельна' тишина. 
На хвилю лиш блиснув йому серед темряви жиїтя світ¬ 

ляний ІП р ОІМ ІІНІЧ И»к — ПЇІСЛІЯ МНОГИІХ, МІНОВИХ терпінь — і 
заіраіз знов а погаїс а давна темрніва оікружила його. 

Та чи вііічіно так буде? Чи він ніколи вже не зазнає 
солодощів еуіпокою, ніколи не зазнає щастія? 

РОЗДІЛ СХІІ. 

ТЯЖКІ ХМАРИ НАДТЯГАЮТЬ!... 

Графиня Евігенїія перевела ніч дуже неспокійно. Дум¬ 
ка, що Солмсберг находить ся недалеко, відбирала їй сон. 

Коли настав день, дивна відвага вступила в неї і вона 
рішила за всяку ціну змінити своє положене. Не хотіла 
вже доївше блукати манівцями, в страху перед чоловіком, 
який із ньою так підло поступив. Дивна сила прокинула 
ся в душі тої нещасної жінки. 

Зараз ііз ранку увійшла Аста до кімнати графині — 
замешкали разом в тій самій хаті — а її лице свідчило 
про те, що- перевела нііч безсонно. 

Евгенїя заявила, що бажає тепер рішучо виступити 
в обороні своїх прав. 

— Так — потвердила Аста — і я в ночі застановляла 
ся над вашим полоїженіем, пані, і прийшла до заключенія, 
що мусите рішучо без вижиданя взяти ся до справи. Ви¬ 
бачте мені однак, коли поруїшу одну драїжіливу справу. 
ВозіьМіім, що ви, пані — вважаю се необхідним — внесете 
оскаржене проти Графа та його увязнять. Питаю, що ста- 
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неть іояі тодї зііі мною? Я не ізіможу ставити ніяких дома¬ 
гань, бо .моє віїнчаїніє окажеть ая неваїжіниїм! Питаю отже: 
коли ви, наш, здобудете свої права і кніяже майно, чи то¬ 
ді згодите ся признати мені яму частку, що забезіпечилаб 
мене перед матеїрчльїною журбою? Ви хиба роїзуїміете моє 
прохане — бачите, я бідна та беїз батьківщини. Мушу са¬ 
ма подбати про імою будучніїсть. 

Лице графині покрив багрянець. Скоро відповіла: 
— Роїзумііію й не гніваю ся. Ваше бажане здійснить ся. 

Остаточно, я вам, пані, вдячна, що висвободили мене із 
графових рук. Чи бажайте дістати писемне з’обовязанє? 

— Буїлоіб не зле! — живо підхопила Аіста. — Коли на¬ 
ступить ісєій переворот, буду мала певний гріш ,в руках —- 
та Зможу стати до боріби із бідою! 

Аета подала Графині папііір та чорнило, а тоді як Гра¬ 
финя їв зіяла, ся до писаня, Аста приступила до вікна і ру¬ 
кою стиснула своє серце, що напрасно товкло сія. Дико 
вдивлялась кудись у далечінь. Колись бачила перед собою 
иншу будучніїсть; навіть на думку ій не приходило тодї, 
що (буде зависимою від ласки або неласки Графині Солмс- 
берґ. 

Евігеніія підняла ся, підійшла до Асти й подала їй за¬ 
писану картку паперу. Як лиш Аста глянула на папір, по¬ 
дала свою руку графині і вдячним голосом промовила: 

— Ви дуже добросердні, пані! Я ніколи не забуду, що 
ви мене забезпечили перед бідою та журою! 

— Не забувайте пані, як вельми з’обовіязаною почу¬ 
ваюсь супроти вас—відповіла Евігеніія. — Але перед хвилею 
ви згадували про якийсь свій пліян — що-ж с е такого ? 

Аста в задумі проходжувалась по кімнаті. Нараз спи¬ 
нилась і промовила: 

— іВіваЖаю наїйвідновіднійшим, пані Графине, щоб я 
сейчас вертала на замок Солмюберґ, щоб не розбурхати 
у Графа нідоізірііійя, що я маю що небудь спільного із ва¬ 
шим зМіиікнеНєм. А плян мій такий: ліісля моїй ого виїзду, 
напишете лист до Графа і|з домагаінєїм, щоб в протягу я- 
кого'сь означеного' чаїсу зложив біільїшу суму грошиїй — 
може з половину свойого майна — в банку, який ви самі 
назначите. Коли же сього не зробить, внесете до суду 
оскаржене проти нього. 

Поніс ся крик трївоіги. Графини зірвала ся з місця. 



— 1114 — 

_Значить, я сама маю внести скаргу! — О, мій Боже! 
Але так, а вже-ж! Мушу мати, йото в своїх руках, коли 
схочу бути безпечною перед ним. Так — іне остає ніщо 
иншого робити, як піддати ся під опіку суду. 

Одинокий се вихід, Графине! — відповіла Аста по¬ 
важно. — Ви не є безпечною, як довго Граф перебуває 
на свободі! 

Настала моївчаека. Графиня старала ся зрівноважити 
своє хвильованє, Аста же почала ходити по кімнаті, час 
від часу поглядаючи на графиню. 

Нарешті- промовила Аста: 
— Я думаю, що граф не іповіриїть вашій погрозі*. Ко¬ 

ли промине означений вами час а він не зложить проший 
у банку — тоді рішучо поступіть. 

Замовкла а за хвилю докинула: 
— Не повірите, пані, як мені добре буде тоді — коли 

увільню ся від нього. Я тяжко мучила гія, як довго була 
Ііз НИМ1. . . 

Графинія питаючим поглядом дивилась на Асту, що 
знова почала нервово проходжуватись по хаті 

— Як лиш вернете на Солмсб ергів замок — сказала 
ВвтенїІя — будете свідком увяізненя Графа! 

— Правдоподібно! Але й се тяжко! А коли се вже 
станеїть ся, на СолмсбеІрГу вижидати му повороту вашо¬ 
го, панї, а тоді також рішимо, що дальше робити. Моїм 
горячим бажанієм є, щоб наш намір повїів ся та щоб ви, 
панї, після стільки терпінь зазнали трохи супокою. Мій 
гріх супроти вас тяжкий 1 тому теперіїшіним моїм пове- 
денєм бажаю хоч частину моєї вини змити. 

Наблизилась до діверий а низько вклонившись гра¬ 
фині', вийшла з кімнати. 

Граф иініЯ' не могла зрозуміти тої дивної, загад очної 
людини. 

В годину після', того Аста знова вернула, готова1 до 
повороту на Солімісберґ. Прохай а графині, щоб не вихо¬ 
дила 1)з хати, бо якийісь нещасливий случай міг би її зве¬ 
сти ії Графом. Відтак ще раз обговорили пліяїн цілої ро¬ 
боти і Аста відійшла. 

Графиня довго стояла при вікні, очима (проводячи від¬ 
ходячу. Вона тепер гаразд розуїмійіа, як та прекрасна жійіка 
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лейко могла розпалити пристрасне ґрафове серце. І по¬ 
чула милосерде для Аіат'иі за її зламане житіє. 

— Шкода — шепнула — не зла вона, коли б тільки 
була вироїся а серед нившого окружеінія! Незабаром проми¬ 
нуть найікрасіші її літа — після тогож остане лиш жаль 
минулого. . 

Опісля ісїла іписати -умовленого листа до графа Солмс- 
берґа. 

Тими ас ом гіраф пережив прикрі хшилї. Цілу ніч вперто 
чекав в кімінатї, куди його завів Карло, в надії, що графи¬ 
ня верне. Надармо. Вже день настав а її не було. 

Гріаф закинув Карлови, що обманив його. Карло ви- 
з віри в сія на нього і прийшло до Сварки між паном, а ко¬ 
лишнім слугою. 

Але для більшої леви окли граф рішив оя ще пождати. 
Приказзв зладити собі дещо перекусити й поучив хазяй¬ 
ку, як має сія повести, колиб Графиня вернула. 

Минали однак години без ніякого виелїду. Вечір вже 
запав. Граф казив ся. 

Помнімо вісь ого остав ще одну ніч, в надії, що Ввігенїя 
таки верне. Нарешті третої днини виїхав, обіїцююічи ха¬ 
зяйці виїсоіку нагороду, колиб його телеграфічно звід оми¬ 
ла в час, -коли графиня .поверне. 

Не в наїйікрасшому гуморі вернув на Солмсберґ. 

Тут вже кілька годин вижидала його Аста, а коли .за¬ 
глянула його на замковім подвірю, шепнула: 

— Не догадуєть юя, що його тут жде! 
За хвилю Граф увійшов у її кімнату. Був розсіяний, 

а його бліде лице явно зраджувало несупокій. 
— Де-ж ти був? — опитала Аста, силуючись бути 

спокійною. — Ти так нагло виїїхав!... 

Граф воркнув щось про подорож в оправах інтересу 
а виминаючи стрічі своїх о чий із Астиними, спитав: 

— Чи може зайшло що новюгої? Чи -не питав хто за 
мною ? 

■— Ні, не було нічого незвичайного! — відповіла Аста 
рївнодушно іі почала оглядати малюнки. 

Граф неспокійно проходжував ся по кімнаті, раз-у- 
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раз допитливо поглядаючи на Асту. Відтак перейшов у 
свою кімнату, щоіб .перебрати ся. Ори. -сталї був мовчали- 
виїм. Майже не їів нічого, оправдуючись лихим здоровліем. 

З полуідня — Аста якраз забирала ся до читамя — 
увійшов до її кімнати і спитав, чи не хоче виїхати із ним. 

Та в той же самий час постукав хтоісь в двері. Увій¬ 
шов послугач іі іподав ґріафови лист. Тільки оца Граф гля¬ 
нув на адресу, побілів і — не будучи в іоилї вдержати ся 
на ногах — майже віпав на крісло. Аста — на повір вгду¬ 
бившись в читане — вдавала, неімов не запримітила нічо¬ 

го 
Граф прочитав лист. Лице його викривилось — шу¬ 

кав віддиху. Тепер доіперва підійшла до нього Аста і спи¬ 

тала: 
— Що тобі, ЕґОіне? Ти так збілів! Чи може наспіли 

які прикрі вісти? 
Скоро сховав лист в кишеню, а підозріло поглядаю¬ 

чи на Асту, видуїсив: 
— Так, так, погані — себто — дуже погані вісти. Сей- 

час мушу відповісти — так, сейчас — на сей лист!.. . 
І вибіг з кімнати. 
Аста лиікувала. ' 
— Набіл ижаеть ся буря! — кликнула. — Кара тебе не 

мине! Череіз тебе я більш нещаслива, чим ти! із твоєї ви¬ 
ни я злочину допустилась! 

Нетерпеливо вижидала, що граф тепер пічне. 
Він тиімчаїсом, мов божевільний, вганяв по кімнаті. 

Мав страшний вигляд. 
— До сто чортів! — просичав, затискаючи кулаки. — 

Чи здуріла, що поважилась мені грозити? Внесе скаргу, 
кали гроший не зложу — ха, ха, ха! — думає, що сим ме¬ 
не настрахає! 

Прикусив уста в безсильній скаженїлоети. 
Прошу — нехай грозить, скїльїко їй подобаєть ся, 

не мато /страху. Ба, я зовсім1 певний1, що вона не поважить 
ся внести скарги. їй здасть ся, що мене настрахає — але я 
смію ся з того! 

Вийм и в лиіст з киш енї, п одер ніа шматки й кинув у 
вогонь. 

■— Так — се моія відповідь! Нехай вижидає. Нарешті 
переконаєть сія, що нічого не витисне із мене. 
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Тої днини граф вже не виходив із своєї кімнати. На¬ 
вік в до вечері не зійшов а каїзав оправдати себе перед 
Астою. 

Тимчасом Аста перебула час у великому напруженно 
— була цікава чи граф зложить в б ач му бажану Графи¬ 
нею Евгенїєю суму гроший. На 'її здивоване Граф і в слі¬ 
дуючих днях не виїїздив ііз дому. Аста прочувала насти¬ 
гаюче иещастє. 

Оейчаїс після обііду та вечері граф вертав- до своєї 
кімнати, вимив ляючись хоробою. Аста же була вдоволена 
ііз того, що позбуває ся немилого товариства. 

І графиня Евігенїія вичікувала із зрозумілою нетерпе¬ 
ливістю, який буде наслідок тоїго листа. Еолиб Граф зло¬ 
жив- гроїшіі, рішила виїхати кудись далеко, де-б спокійно 
могла перебути решту житя. 

'Коли однак тї-іалн трох днів запитала в банку та ді- 
знала сія, що не було нїіякої відповіди від графа, рішилась 
не мати над ним ніякого милосердя, та сейчас пішла до 
прокуратора. 

Тут довго не могла зрівноважити свойого болю, по¬ 
ки почала розповідати прокураторови про свою недолю. 

Отіверто, беїз пересади, представила все, що перетер¬ 
піла в .дослідних міїсяіцях. Лине урядника зраджувало глу- 
боке зворушене та правдиве співчутє. Віін випитав її про 
всякі подробиці та запевнив нещасливу жіїнку, що ім-оже 
бути певною цілковитої опіки суду, що приверне вісї на¬ 
лежні ї;й права. 

Заапокоієїна сим, вернула графиня до свойого мешка- 
ня. Так стало ся се, що було неминуче! 

Нетерпеливість та хвильов-ане Аісти змагались. Коли 
одної днини із рана — граф не явив сія навіть при спід а- 
ию — увійшла до його кімнати-. Лежав на отоіманї, блідий, 
знесилений. 

— Мій Боже, Вґоіне, чи ти хорній? — спитала, немов 
з серцем-. 

Кивнув головою і відвернув лице, щоб виїминути до¬ 
питливий п огляд Асти. 

—- Так, я хорий та коли не стане лекше, покличу лі¬ 
каря- ііз імЯїста! 
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І с хол доз он з канапи та почав ходити по кімінатї — 
сюди й наїзад. 

і'Мараз спинив ся гири вікні. Г!лйнув на дорогу, що вела 
дз замку і 

— Що се? — трівожно спитав. — Що се за люди та 
чого1 тут хочуть? Оісь розмавіліяють з інспектором. Ін¬ 
спектор вказує в ту сторону ... 

Аста сейчас дога дала сія, що то за люди. Однак її ли¬ 
це не зраджувало інї найменшого хвильованя. іКоли оїднаїк 
глянула іна графа, здрішула Іся, Виглядав страшно — його 
лице зраджу ваш о не иісіте суімліше. 

— Мушу дізнати с:я, хто вони' та чого хочуть від ме¬ 
нт Асто, ти їх тиімчаїсоїм приймеш, а я переберу оя! 

Аста увійшла до еальону, куди за хвилю слуга впро¬ 
вадив трох панів. Приібуїніші представили оя; і зараз опи¬ 
тали про Графа Солмісберга. Аста просила, щоб сїли, за¬ 
являючи, що граф .незабаром увійде. 

Почали зовсім байдужу розмову. Аста нетерпеливо 
вижидала приходу графа. 

Не догадувалась, що він тимчасом скоро зібрав оя, 
візіяв бої гроші, які ще мав в дома й рішив скоро втікати, 
поки ще його арештують. 

За кілька хвилин він був готовий й незамінно вийшов 
ііз замку задною фірткою , іяк моїж наїйакорше поспіша¬ 
ючи до зелїізничої стадії. 

Аста почала суятитиісь. 
— Мій Боже! — шепнула. Дивую ся де Граф так дов¬ 

го задержав ш! Даруйте панове, вийду на хвилю! 

Пішла до1 ґрафоївої кімнати. Відтак до його Гардеро¬ 
би, де всяке убране лежало їв найбільшому безіпорядку. 
Не могла того зрозуміти. Щоб так скоро міг втїкнути, 
здавало оя. неможливим. 

І урядники почали непоікої/тиісь. Де Граф — чоіму гра¬ 
финя не вертає? 

Один із них сказав: 

—Здаїєть ся мені, що ми нерозважно поступили. Граф 
певно бачив нас, а що графиня Бвгенїія йому грозила 
перед тим, то певно, догадуючись за чим сюди ми при¬ 
йшли, втік із в ідей. 

Урядники схопились із місць, а один із них -кликнув: 
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— Берім ся до роботи! Мусимо перешукати цілий 
діїмі. Може пташоїк ще не втік. 

Скоро вийшли з сальюеу. Двох із них зійшли на до¬ 
лину, щоб сторожити при виходах, третин почав перешу¬ 
кувати кімнати. 

Той стрінув в еїнех бліду А:ту. 
— Де Граф? — опитав її. 
— Не знаю — відповіла. — Зайдіть до його гардеро¬ 

би — поібачите, що таїм стало ся. 
Коли уріядниік спостеріг порозхитувані убраня, дога- 

дав ся всього. Не зважаючи на Асту, що хотіла йому втво 
рити всі кімнати для п ереш укув ани, сейчас збіг до своїх 
товаришів й доніс про вісе, що стало оя. 

— Ти. Боннель — сказав до наймолодшого урядника 
— останеїш тут, та вважати мені на вісе кругом. А ми —- 
тут зверінуїз ся до третого — підемо на старію*. Може на¬ 
спіємо ще перед відходом поїзду! 

Сейчас відійшли. 
Аста, що .не була ще в силі отяімити ся із жаху, стояла 

при вікні, Бачила уряДників на замковім подвірю. Бачила 
їх також здоївіж дорогою, що вела до старії. Прозріла їх 
замір: 

— За чверть години може — шепотіла — його доля 
рішить ся. Але як моє житє улежить ся? Коли дістану 
гроші від графині і моя будучніїсть буде забезпечена — 
де знайду тоді Олеся, без якого житє не має для мене 
ніякої вартости? Що тоді станеть ся зіімною? 

РОЗДЇЛ СХІД 

НЕСПОДІВАНА ПОМІЧ. 

’ — Якийсь пан просить ласкавого князя, щоб зводили 
його тіриіняти! 

З сими, словами слуга віддав старому князеви візит¬ 

ну картонку. 
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— „Доктор медицини, Бравер, з Лондону” — прочи¬ 
тав князь. — Наїзвиско -незнане мені! 

І звертаючись до послуг ач а спитав: 
— Чого той пан хоче? 
— Просить о коротку роїзмоіву! 
— Так, гаразд! Приведи! 
За кілька хвилин пізінійше увійшов стрункий, моло¬ 

дий ще муіщина, що вклонив ся князеви з пошаною. 
— Вибачайте, ласкавий князю, що — хоч, не знаний 

вам — смію «клопотати -вас! — сказав прибувішиїй, своїми 
чистими очима івдишпліючиїсь в князя. — Однак приходжу 
у вельми важній отруї# та -прошу деяких пояснень. 

Князів вказав прибувшому крісло. 
— Перед несповна двома міїсящяім^и — говорив док¬ 

тор Бравер —- буїв у нас в Лондоні' на клініці молодий чо¬ 
ловік, що назваїв себе князем Еіриком Нелїдовим! 

Заїцікаівлеініє старого кніяізія- змогло ся. 
— Терпїінія, іпро- які розказував наїм сей молодець, роз¬ 

будили в нас милоісердє до ньоіго. Коїли він вже настільки 
визДороВіів, ііцо іміііг дуімати: про дальшу подорож, він роїз- 
повіііз .мені про своє скрутне фінансове положене і я зво¬ 
див ісія позичити' йому потрібні:! на подорож гроші, іхоч ія 
самий не богатий. Молодий кніяізь приймив моє предло- 
женіє прирікаючи, ацо пік липі верне до віітчиїни, верне по¬ 
зичені гроші. Я звірив ся- на його слово, бо діла його 
особа збуджували довіра до себе. Від того чаїсу минуло 
вже сім тижнів а я ні словечка не п-очув про молодого 
княізія. А що якраз їду на полудень, рішивсь я вступити й 
до сього імііїста та розпитати про вісе. Хорий колись мені 
розповідав-, що тут живе його стрий, князь Нелідов, і сю¬ 
ди він хоче дістати ся. Даруйте мені про те, коли спитаю: 
чи князь Брик Нелідов повернув? 

Лице князя зраджувало немалу журу. Хвилю мовчав, 
відтак заявив: 

— Дорогий пане докторе! Прикро мені вам сказати, 
що ви попали в руки обмаїнця. Се правда: прибув сюди 
чоловік, що намага-в ся втиіснути в мій дім як князь Брик 
Нелідов, але щаіетє йому не дописало, ми спостерегли ся 
на йото круїтнї, а ирііім того ще переконали ся, що вій не¬ 
сповна розуму. 
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РЕКОРДИ УКР. КАПЕЛІ 

Твори Олеся ( поезії) $ і .25 15032 IIочаївська Божа Мати. 

Панна ді Мопен — роман ►90 Через поле широкеє. 

Ня водї — роман .00 15033 Верховино. ♦•Ч 

*,.у 
Всесильний ДОЛЯр .60 Ой у полі Бари атолі. /£% 

Серед куль .15 15034 Ой горе калині. ••••• 
/Ч 

Бо війна війною .15 Щедрик. Козо. •м* 

/ІдЧ 
Рідні гостї .15 15035 Ой сивая зазуленька. ф 
Мірти й кипариси .40 Коломийка. В Йордані. 
Су^ма, січові пісні .35 по $1.50 за подвійний рекорд ф 

М. РА8ІСННІАК 
не РЦГГЕВЖ АУЕ., ТОШЮРЕО, МАК. 
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ТИХА РОЗМОВА 
ЗАЛИШЕНИХ 

600 ПИТАНЬ ТА ВІДПОВІЛИ® 

НОВЕ СПРАВЛЕНЕ ВИДАН6 

Ціна 50 цт. 

Коли хочете весело забавити ся 
чи то в товаристві, чи в лома в гуртку 
знакомих — то купіть собі ФЛІРТ. 

Ся забава в вельми цікава так 
для молоді, як і старших. 

55 -ИЙ СШИТОК СЬОІ ВЕЛИКОЇ ПОВІСТИ ВИЙДЕ 

З ДРУКУ ДНЯ 15-го ЛЮТОГО 1924 р. 


