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Publieke Vijand Nr 1
DUBBEL SPEL
Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer die hij bewoonde met zijn
vrouw June, ergens in een bouwvallig huis, in een slecht befaamde
wijk van New-York.
Charley was een man van rond
de veertig, goed in zijn huid, met
uitgeslapen oogjes, en 'n gelaatstint die bijna purper was. Want
Charly hield veel van een glaasje
whisky. Teveel, zullen we zeggen.
Die morgen echter was Charly buitengewoon goed geluimd.
Hij floot een lustig deuntje. June, zijn vrouw, integendeel,
scheen zich zorgen te maken om het een of ander. Terwijl ze
de tafel afdekte, grommelde ze :
- En ik herhaal, Charly. dat je ongelijk hebt.
- By Jove, lachte haar man, dat is wel de eerste maal, dat
ik een vrouw hoor zeggen, dat haar man ongelijk heeft, wanneer hij proberen wil veel geld te verdienen.
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- Ze zullen j e wel de ene of andere dag te stekken hebben.
Hij haalde onbezorgd de schouders op en antwoordde
Bah, ik loop niet het minste gevaar . Wie zou me durven
verdenken . . . En daarbij, hell and devil, al jouw voorspellingen brengen nie ongeluk bij . Houd dus liever je bek dicht !
- Goed, goed . Ik zwijg al. ..
Charly was klaar om uit te gaan . Hij drukte zijn vilten hoed
op het hoofd en ontstak een sigaret . Dan zei hij nog
Ik ben van oordeel dat ik een waarlijk geniale gedachte
gehad heb . By June, de gang gebruikt me nog slechts voor
rolletjes van tweede rang . Die ezels beweren, dat ik oud begin te worden . En natuurlijk krijg ik dan ook maar een deel,
evenredig net de diensten die ik hen bewijs, 't is te zeggen,
zo goed als niets . Terwijl al de andere leden duizenden dollar
opstrijken ! Het gevolg van dit alles is, dat we genoodzaakt
zijn hier in deze krotwoning te leven, terwijl de mates zich
een rijk appartement betalen kunnen ! En ik heb nu eens en
voor altijd besloten, dat die toestand veranderen zou .
- En ik zeg je, dat jij je vroeg of laat zult doen neerschieten ! grommelde zijn vrouw .
Yes, grinnikte Charly, de gang zal me neerschieten de
dag waarop ze vinden, dat ik waarlijk te oud zal geworden
zijn . Want dood, kan ik hen immers niet meer verraden, Juist
om die reden speel ik dubbel spel . Wanneer we enkele duizenden zullen vergaard hebben, trekken we ons in stilte terug .
Hij dacht even na en voegde er nog aan toe :
- Zoals de boss me opgedragen heeft, zal ik dus vandaag
de genaamde Herbert Swide naar de plaats brengen, waar hij
denkt zijn zuster te zullen aantreffen, die sedert maanden verdwenen is . In plaats van die zuster zal hij daar Red Jack
vinden, die hem neerschieten moet .
Waarom moet die Herbert Swide neergeschoten worden?
Dat weet ik niet en ik trek er me niets van aan . Misschien
bestaat er de ene of andere kerel die Swide niet luchten kan,
en die de gang betaalt om van de kerel verlost te zijn . Maar
laat me nu verder gaan . Je weet dat de politie een premie van

vijfduizend dollar uitgeloofd heeft voor al wie Red Jack doodd
of levend zal doen gevangen nemen . Ik heb de politie er reeds
van verwittigd, dat Red Jack die Herbert neerschieten moet .
Red Jack zal zelf enkele blauwe bonen in zijn body krijgen,
vooraleer hij die Swide naar de hel zal gezonden hebben . En
dan worden die vijfduizend dollar mijn eigendom . Voeg daarbij dan mijn deel, van wat de bende ontvangen heeft om die
Swide van kant te maken, ik vraag me af, wie me zou durven
verdenken,
- - Ik hoop voor jou, dat alles verlopen zal, zoals je het
denkt, grommelde June,
Dan ga ik maar, Tot vanavond dan .
En Charly Dave verliet zijn kamer,
II
HET BEWIJS
Een uur later vinden we hem terug in een verlaten laan, in
gezelschap van een man van rond de vijftig .
- Ben je er wel zeker van, dat mijn zuster hier woont?
vroeg de man aan Charly.
- Yes, mister Swide, klonk het antwoord, Mijn vrouw
maakte kennis met uw zuster en zo kwam het dat ik onmiddellijk een zeker belang stelde in de aankondiging die u hebt laten verschijnen,
- Inderdaad, gromde Swide . Dat begrijp ik, Misschien
weet u echter niet dat Betty, mijn zuster dus, niet al te best
bij haar verstand is. . . Ze kan dus onmogelijk alleen leven . . .
Waar woont ze ergens?
- Ongeveer op het eind van de laan . We zijn er bijna .
Ze waren op het punt de hoek van de grote straat te bereken, wanneer een krachtige auto zich langs het voetpad
kwam plaatsen . Een automatische revolver werd door het geopend venster gestoken . Maar meteen klonk er een geratel van
mitraillette en al de ruiten van de auto vlogen aan scherr
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ven, Tien politieagenten wipten van achter een haag, terwijl
Charly en Swide zich ten gronde hadden laten vallen . Dan
plots weerklonken twee revolverschoten en twee der agenten
sloegen tegen de stenen . De auto schoot met een ruk vooruit,
draaide de hoek om en snelde de weg op, in de richting van
het noorden,
De politieagenten liepen onmiddellijke naar hun eigen wagen en de achtervolging van de gangster begon . Enkele kilometer verder zagen ze zijn wagen staan langs een veld . Maar
de kerel was verdwenen,
Í7.Tat verder stond een man met een spade in de hand . De
agenten wendden zich tot hem en vroegen ;
- Boy, heb je deze wagen zien stoppen?
Yes,
-- En waar is de bestuurder?
--- Die wipte er vlug uit en sprong dan in een andere auto,
die hem gevolgd was . Daarna dan zijn ze in razende snelheid
verder gereden,
- Hell and devil ! Come on, mates,
Weer reden de agenten woedend weg, de vluchtende auto
achterna, Pas waren ze aan de horizont verdwenen of de kerel met de spade riep luid
- Hep, Jack, kom maar te voorschijn !
De moordenaar, die Swide had willen neerschieten, verr
scheen van achter een hooimijt,
--- Hell and devil, bralde hij, dat was op het nippertje . ik
zou wel eens graag willen weten, wie me die valstrik mag gespannen hebben, damned,
-- Come on, we trekken naar de boss ! gromde de andere .
Beide mannen stapten naar een dichte haag, waarachter een
auto stond, Ze stapten in en Red Jack zei tot zijn mate ;
- Damned, my boy, over deze zaak moet eens grondig nagedacht worden, meen ik,
Enkele minuten later deden ze hun intrede in een armzalige
woning en in een der kamers op de eerste verdieping vonden
ze vier mannen, die daar op hun komst schenen te wachten,
- Well? vroeg een van de vier, die de boss scheen te zijn .

---- Mislukt, hell and devil, keelde Red Jack razend . ik viel
bijna in een valstrik . ik schoot twee smerissen neer . Maar met
dit alles zit ik in vuile papieren, boss .
Damned, antwoordde de boss . Vertel me eerst eens, wat
er voorgevallen is .
Red Jack deelde hem alles mee tot in de kleinste bijzonderheden en dan sakkerde de bandiet
__ Er is echter iets, dat ais een paal boven water staat : er
bevindt zich een verrader onder ons .
De andere schurken keken elkaar wantrouwend aan reeds .
Red Jack voegde er echter aan toe
!o, niet onder degenen die hier zijn op dit ogenblik . . .
- Ken jij die verrader dan soms? wilde de boss weten .
Ik geloof inderdaad dat ik heir ken . . .
- wie is het ?. . .
Charly Dave,
- Hell ! Maar die maakt sedert vele jaren deel uit van
onze bende, Jack.
Dat weet ik, Daarom wil ik eerst een duidelijk bewijs
hebben van zijn verraad . Laat me maar eens even begaan . . .
Lang zal het niet duren,
-- 0. K .! En zo hij je werkelijk verraden heeft? \Vat dan?
Er verscheen een verschrikkelijke glimlachh op de lippen
van de doder en dan zei hij schor
-- in dit geval gelast ik me er mee zijn rekening op te maken . Nu wil ik nog een goede raad geven, we moeten voor
enkele tijd een andere schuilplaats trachten te vinden .
-- Right !. . .
-- Nu ga ik, ik wil Charly Dave op de proef stellen, ik
vind jullie dan wel op de hoeve .
K. ....
Red jack verliet zijn medeplichtigen en reed onmiddellijk
naar het adres van Dave, Deze laatste was alweer thuis gekomen en Red Jack zei hem
-- Hell and devil, Charly, jij was er getuige van hoe de
zaak op een sisser uitliep . Bijna kregen die smerissen me te
stekken . ik wil niet naar onze schuilplaats nu, want ik ruik

gevaar . Zeg aan de mates, dat ze me vinden kunnen in een
klein huisje, dat ik gehuurd heb in de Single street, nummer
drie . Wie me zien wil, moet me daar komen vinden voor morgenvroeg, want ik ben zinnens voor enkele tijd hier de zeilen
te lichten. Begrijp je ? Ik zit liever op een doodgewone stoel
dan op een electrische l . . .
Right, Jack, ik zal jouw boodschap overbrengen .
Red Jack ging heen en reed naar de Single street, Maar
daar aangekomen trad hij niet in het nummer drie binnen,
integendeel, hij ging zich verschuilen achter een dichte haag
en daar scheen hij op iets of iemand te willen wachten .
Weldra zal ik weten waaraan ik me te houden heb met
Charly Dave, grommelde hij tussen de tanden .
Nog geen uur later zag hij twintig agenten uit een wagen
wippen . Onmiddellijk werd het huis nummer drie omsingeld,
Red Jack wachtte niet langer . Hij was zo bleek als een dode. Terwijl hij naar zijn auto stapte, siste hij tussen de tanden
-~-- Dat is een duidelijk bewijs. Charly heeft ons verraden .
Hij reed naar de stad en begaf er zich naar de kamer van
Dave . Charly zelf kwam hem de deur openen en wanneer hij
Red Jack daar voor zich zag staan, sloeg hij groen uit . De
andere echter grinnikte
- My boy, ook die tweede val werkte niet ! . . .
- Wat. ., wat wil je zeggen ? . ., hakkelde Dave .
- Dat jij ons verraden hebt, stinkende hond ! En ik geloof
dat je weet welk lot er een verrader te wachten staat . . .
Charly begon te beven, terwijl zijn vrouw uitriep
- wacht, Jack ! . . . Ik zal je alles uitleggen .
Maar Red Jack had reeds zijn Colt in de hand . Vier maal
achter elkaar haalde hij de trekker over, tot Charly bloedend
neerviel . Dan grinnikte de moordenaar
--- Vaarwel, Charly ! . . .
De vrouw van Dave slaakte een scherpe kreet, Toen trof
een rake kogel haar tussen de beide ogen en op haar beurt
viel ze neer op het lijk van haar man .
Reeds stormde Red Jack de trappen af, wipte vliegensvlug
in zijn auto en verdween in de vallende duisternis . . .

III
VOGELVRIJ
Red Jack vond zijn medeplichtigen terug in een verlaten
hoeve, ten noorden van de stad New-York .
Nell ? vroeg hem de boss .
Jack zette zich neer en zuchtte
-- Charly Dave is dood .
- Hein ? Vertel op, damned
- Well, ik ging even tot bij hem en vertelde hem, dat ik
naar onze gewone schuilplaats niet durfde terugkeren . . . . Ik
maakte hem wijs dat ik een huisje gehuurd had in de Single
street . . .
-- Maar je hebt ons nooit over dat huisje gesproken,,,
--- The devil, wie zegt je, dat ik een huis gehuurd heb,
damned ! Ik speldde hem dat op de mouw, begrijp je nu?
- Ach zo? . . .
Yes! Je weet immers, dat mijn hoofd op prijs gesteld
is, niet waar . Vijfduizend dollar, By Jove, zo'n sommetje zou
welkom geweest zijn in de zakken van Dave . . . En, mates, ik
heb me in die kerel niet vergist . . . Hij heeft de politie ingelicht over de zaak Swide,
- Yee, bralde de boss, is de politie dan eveneens naar de
Singlestreet gekomen?
- Yes, hell . Ik was er, maar niet in het nummer 3 natuurlijk ! Ik stond achter een haag . Nog geen uur later werd de
woning omsingeld door twintig agenten . Nu wist ik genoeg
en ik lichtte de zeilen, ik trok rechtstreeks naar Dave en ik
schoot de verrader neer, hem en zijn vrouw . . . Dat was immers de enige oplossing, niet waar?
- Yes, gromde de boss . Die vuile hond verdiende niet beter . Maar in afwachting zouden we er goed aan doen een andere schuilplaats te zoeken . The devil, Dave kan hen alles
verteld hebben .
-- Indeed . . .
Eensklaps zwegen ze en allen spitsten het oor . De radio,

die stil speelde en juist een aardig deuntje ten beste gal, werd
plots onderbroken en de stem van de speaker kondigde een
bericht aan van de politie van New-York
Hello ! Hello ! Hier de federale politie ., . Het publiek
wordt er van op de hoogte gebracht dat de gangster jack
Morlan, gekend onder de naam van Red Jack, vogelvrij verklaard werd en als publieke vijand nr . 1 aangeschreven staat .
't Zij gelijk wie, mag hem op staande voet neerschieten . De
premie, uitgeloofd voor zijn vangst, dood of levend, wordt op
tienduizend dollar gebracht . Wie inlichtingen bezorgen kan
over die bandiet, kan zich tot de eerste de beste politiepost
wenden .
De bandieten keken elkander aan en Red Jack grinnikte
- Hebben jullie dat gehoord, mates? Ik ben dus in graad gestegen . Ik word vogelvrij verklaard en ik ben de publieke
vijand nr . 1 geworden . Hell and devil, zulke eerbewijzen kon
ik gerust missen . \Vel, nu hen ik tienduizend dollar waard . Is
er soms iemand onder jullie, die dat sommetje graag in de
wacht zou slepen?
De boss sloeg de vuist op de tafel
- Damned ! tierde hij . Je weet toch wel, fellow, dat de 1e den van onze gang elkander niet verkopen, zelfs voor geen
tien miljoen dollar ! Maar het feit staat vast, dat jij nu een gevaar geworden bent voor onze gezamenlijke veiligheid . . .
- Zo zo gromde de moordenaar . Zou je er soms aan denken me voor mijn diensten te bedanken? In dit geval . . .
Maar de boss liet hem niet verder spreken
- jack, je verkoopt praat tegen de vaak . Luister naar wat
ik te zeggen heb . . .
IV
ZENDING IN DE VREEMDE
De boss bekeek zijn mannen vooraleer te zeggen
-- Wat er ons overkomen is, mogen we betitelen als een
groot gevaar voor onze vereniging . Tot nu toe hebben we

steeds ons plan weten te trekken . Niemand weet of durft er
zelfs niet eens aan denken dat ik, Gene Orvey, de eigenaar
van de Grote Magazijnen, de boss ben van onze gang, De
handelsonderneming, die op mijn naam staat, laat ons toe
ons ander werk verstopt te houden, By June, het zijn niet die
enige dozen corned-beef, die ons rijk zullen maken
---- Maak het kort, gromde Jack . Wrat moet dit betekenen?
-- Het volgende : onze zaak steekt te goed in elkaar, opdat
we de kans zouden lopen alles naar de vaantjes te sturen door
onze onvoorzichtigheid . Het gevaar bestaat en wel zolang de
politie Red Jack, de publieke vijand nr . 1, zal opsporen,
- Hum ., . En vervolgens ? vroeg de moordenaar .
- Elk van ons heeft meer dan genoeg moorden op zijn geweten omn kennis te maken met de electrische stoel, Als ooit
de politie ons te stekken krijgt, natuurlijk, Dus, Jack, jij moet
voor enkele tijd van het toneel verdwijnen, my boy,
- Ha . . . Je biedt me dus vacantie aan ? grinnikte Jack,
-- Inderdaad, die gedachte is zo slecht niet, ik bied je enkele
weken verlof aan, wat zou je zeggen van een reisje naar
Engeland
Wat zou ik daar uitrichten? Met mijn duimen spelen?
-- No, glimlachte de boss, want ik weet dat nietsdoen je
zwaar zou vallen,
- En dit des te meer, ging de moordenaar verder, dat ik
me daar in Engeland zou dood vervelen, terwijl jullie hier
verder zoudt gaan met jullie de zakken te vullen, damned,
--- Hell, sakkerde de boss, wie heeft je zo iets ooit wijsgemaakt? Je kent nochtans onze voorwaarden, geloof ik? Hij,
die in de gevangenis zit, heeft recht op onze algehele hulp om
heen daaruit te helpen . Verder, gedurende zijn afwezigheid
wordt zijn deel in de winst zorgvuldig op zij gelegd .
- Inderdaad, bekende Jack, dat waren we overeengekomen .
---- Dus, ging Gene Orvey verder, gedurende jouw afwezigheid wordt jouw aandeel netjes op zij gelegd en kun je gerust zijn daaromtrent, Maar ik heb je iets beter aan te bieden .
De boss zweeg even om dan verder te gaan

- My boy, schrijf het volgende adres eens op : Henry
Sully, Cross Road, 10, Blackpool .
Red Jack nam nota van het adres en zei dan :
-- Dat is daar
. Zal die Sully me soms helpen ? Is hij een
van jouw kennissen?
- Ja, ik ken die Sully. Maar niet hij zal je helpen . Integendeel, jij moet hem helpen .
- Yes ? En hoe?
- Door hem naar de andere wereld te helpen, hell and
devil,
- Ach, zo, grinnikte Jack . . . Dus een job in Engeland ?
Laat ons zeggen een zending . . .
---- Good, damned, En wat brengt die zending ons op?
- Voor jou alleen vijfduizend dollar.
- Voor mij alleen ?
- Yes . . .
- Hell and devil, bralden de andere bandieten in koor . En
wij?
Stilte! donderde Orvey . De zaak Sully komt op mijn
eigen rekening te staan .
-- Yée, grinnikte Jack, die Sully werd ons dus niet aangewezen door een van onze gewone klanten?
- No, ik wil hem laten verdwijnen
-- Dan heb je redenen om dit te doen?
- Zeker . . . Redenn die in mijn hart sedert twintig jaar
een onverzoenlijke haat hebben doen ontstaan . . .
- Wat heeft die Sully je dan wel misdaan? vroeg een
der gangsters,
- Dat zijn mijn zaken, damned Dus, Jack, ik geloof niet,
dat jij je ginder in Engeland zult vervelen .
- Inderdaad, grinnikte de afgrijselijke moordenaar . ., ik
loop niet eens de kans er te zullen verroesten en, by June, ik
zal er zelfs vijfduizend dollar aan verdienen . Hell, dat zullen eens mooie verlofdagen worden .
Yes Morgen vertrek je met het nachtvliegtuig . In afwachting verbied ik jullie allen deze hoeve te verlaten, we
moeten wat gras laten groeien over de zaak Swide . Morgen
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de naam van Bill Watson, vertegenwoordiger van de Grote
Magazijnen Orvey, die met vacantie gaat naar Europa . . .
In orde, boss .
Een andere gangster grommelde
- Hell and devil, boss, wanneer betaal je mij eens zulk
mooi verlof?
Wanneer jij de publieke vijand nr . 1 zult zijn, lachte
Orvey . . .
V
DE MOORD OP SULLY
Sedert een volle week reeds verbleef Bill Watson, alias Red
Jack, in het Engelse stadje Blackpool .

Hij had er een kamer gehuurd in een net hotel . De dag
na zijn aankomst reeds was hij de woning van Sully eens in
ogenschouw gaan nemen van dichtbij . Het was een grote,
mooie woning, omgeven door een prachtige tuin .
-- The devil, grommelde Jack, die Sully schijnt er warmt
jes in te zitten .
Meteen fronste hij de wenkbrauwen en murmelde
Was dat in New-York, dan kostte het niet eens de minste moeite, zou ik zeggen . Ik schoot hem een kogel in zijn
body, ergens bij een hoek van de ene of andere straat, Daar
zou ik weten hoe ik me uit de voeten moet maken, Maar hier,
damned, hier weet ik hoegenaamd niet waar naar toe, Dus . .,
zal de zaak moeten gebeuren in het huis van Sully zelf ., . Nu
zou ik wel eens graag willen weten, hoeveel er daar zoal in
huis zijn, damned?
Daarop keerde hij terug naar het centrum der stad, al grommend :
By June, er is immers geen haast bij . De boss heeft me
meer dan tijd genoeg gegeven .
Hij nam plaats op het terras van een café en bestelde er
zich een pale-ale . Op een tafeltje lag een avondblad, dat hij
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eens vluchtig inkeek . Dan verscheen er een grijns op zijn gelaat, wanneer hij las hoe de politie van New-York vruchteloos
zocht naar de publieke vijand nr. 1 .
-- De boss had inderdaad gelijk, prevelde hij . By June,
het is allesbehalve aangenaam een ganse bende smerissen achter zich aan te weten, dag en nacht . Met dan in het vooruitzicht de elektrische stoel, damned
Gedurende de vijf volgende dagen sloop hij voorzichtig
achter Sully aan, om zijn gewoonten te leren kennen . Zo vernam hij dat Sully bijna elke avond enkele uren ging doorbrengen in een mooi café in het centrum der stad . Op zijn
beurt trad hij er binnen en handig ondervroeg hij de kelners .
Deze wisten hem mee te delen, dat Sully een vrouw en twee
dochters had . Mary, zestien jaar oud en Daisy, drieëntwintig .
Daarbij hadden ze een meid,
Terwijl Jack naar zijn hotel terugkeerde, grommelde hij
- Hell, met al dat volk in huis zal het zo gemakkelijke niet
van stapel lopen, vrees ik .
Maar de volgende dag, wanneer de avondschemering ingevallen was, stond de moordenaar voor de woning van Sully
op de uitkijk . Een half uurtje later zag hij een vrouw en twee
jonge meisjes heengaan .
- Yëe, grinnikte de schurk, dan blijft er nog slechts de
meid over .. .
Hij scheen toch nog even te weifelen ;
-- Zou ik het vanavond wagen? The devil, die meid zou
me eens voor de voeten kunnen lopen, . .
Eensklaps dan schrok hij op en een glimlach ontblootte zijn
witte tanden . Een vrouw van ouderdom verliet de woning van
Sully . Ze was eenvoudig gekleed en de bandiet meende in
haar de meid te herkennen . Dan gronde hij
--- Dus hij alleen is nog thuis . . . Dat is het geschikte ogenblik, zou ik menen . . .
Hij belde onmiddellijk aan en terwijl hij wachtte, dacht hij
--- ik moet er in gelukken tot in zijn bureel te geraken . . .
De deurr draaide open en Sully zelf stond voor hem .
--- Mister Henry Sully ? vroeg de moordenaar beleefd .

- Yes, sir . . . Met wie heb ik de eer?
- 0, u kent me toch niet, six i . . .
De bandiet hield er niet van zijn naam te noemen, noch de
echte, noch de valse . Plots dan schoot er hem iets te binnen
- well, sir, ik heet Allison en ik kom van New-York . . .
vanwege Gene Grvey . . .
Henry Sully liet here onmiddellijk binnen en zei
-- Vanwege Gene . . . Mijn God, kom dan toch binnen, mister Allison . . . Sedert vele jaren reeds heb ik niet meer het
minste vernomen over Gene . . . Ja, dat zal zowat twintig jaar
geleden zijn, geloof ik .
- wel, ging de bandiet verder, Gene Grvey wist, dat ik
in Blackpool zijn moest voor zaken, en daarom verzocht hij
me u zijn groeten te willen overbrengen .
Intussen waren ze de werkkamer van Sully binnengetreden
en deze laatste zei met een glimlach op de lippen
- Mijn dochters kennen Orvey niet eens . . . maar mijn
vrouw wel . . . Spijtig dat ze hier niet is . . .
De bandiet dacht :
Dus is hij wel alleen thuis . . . Ik waag dus niets .
En met luide stem voegde hij eraan toe
- Dat is werkelijk jammer.
Dus, vroeg Sully, heeft Gene Orvey er u mee gelast me
zijn groeten over te brengen?
Yes, grinnikte de bandiet, zijn groeten en nog wat anders,
--- Zo? En wat dan nog? verbaasde Sully zich .
- Enkele kogels in uw body, by June, gromde Red Jack,
terwijl hij zijn revolver trok,
Henry Sully, onbekwaam nog een enkele beweging te doen,
keek de bandiet roerloos aan .
Red Jack was een echte monsterachtige kerel, die er van
hield zijn slachtoffers te zien beven en rillen van schrik . Hij
schoot dan ook niet onmiddellijk . Hij zag hoe Sully zeer bleek
geworden was en hoorde hem murmelen
- wat. . . wat moet dat betekenen?
- Begrijp je dan nog niet? lachte de moordenaar . Gene
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houdt eraan je een reisje naar de andere wereld te betalen . . .
- Dus haat hij me nog steeds even diep als twintig jaar
geleden?
--- Yes . . . En hij verzocht me voor jou te willen zorgen . Ik
doe steeds het werk waarvoor men mij betaalt . . . Dus, vaarwel, mister Henry Sully .
Viermaal achter elkaar haalde hij koelbloedig de trekker
van zijn revolver over . Henry Sully stond wankelend recht en
bracht de hand aan de borst, waaruit gulpen bloed stroomden . Dan zeeg hij langzaam in elkaar. . .
Plots echter slaakte Red Jack een kreet van pijn, terwijl een
droge knal weerklonk in de kamer . Bloed liep hem over de
nek, Hij draaide zich onmiddellijk om en daar zag hij bij de
deur een nog jong meisje staan, dat reeds voor de tweede
maal een revolver op hem richten wilde . Jack kneep even de
ogen dicht en hij schoot de eerste . Het meisje slaakte een
scherpe kreet en viel neer op het vloerkleed,
Dan gromde de bandiet :
Er hier vandoor, damned! Die kerel was dus niet alleen, Heil, ik geloof dat deze zaak oproer zal maken .
Hij verliet onmiddellijk het huis en verdween in de nacht,
terwijl achter hem luide stemmen riepen :
- Dat gebeurde bij Sully! Er werd geschoten . . .
VI
LORD DICKIE
ZWEERT WRAAK TE ZULLEN NEMEN
Mistress Sully, haar oudste dochter Daisy en diens vriendin Jane Bradt, de verloofde van onze held Lord Dickie, keerden samen terug naar de woning van Sully, toen ze van in de
verte een grote samenscholing voor het huis bemerkten .
Mistress Sully bracht de hand aan het hart en murmelde :
By God . wat is er toch gebeurd?
- Inderdaad, zei Jane Bradt ; al die mensen schijnen voor
uw woning te staan, mistress .

- O, meende Daisy, ik heb het voorgevoel dat er een ongeluk gebeurd is .
- Laten we ons haasten, antwoordde haar moeder daarop .
Op dat ogenblik bleef er een mooie auto stilstaan ter hoogte van de drie vrouwen en een vrolijke stem riep
-- Hello, ik durf er oni wedden, dat jij nie zo spoedig niet
verwacht halt, niet waar?
Lord Dickie, riep Jane Bradt verheugd .
---- `des, my dear, grinnikte onze held, het is inderdaad jouw
welbeminde verloofde, En stel je eens voor, dat ik. . .
Maar het jonge meisje liet hem niet uitspreken
-- Je vertelt ons dat later wel, zei ze. . . Kijk eens, hoe veel
mensen er bij de deur van mistress Sully staan . Daar moet
iets gebeurd zijn .
--- O.K . ik rijd er alvast naar toe . . .
Onze held schoot vooruit tot vlak bij de deur . Hij stapte uit
zijn auto, wanneer zijn verloofde met de beide andere vrouwen op hun beurt aangekomen waren .
De echtgenote van Sully vroeg aan een buurvrouw
- wat is er toch gebeurd ? . . .
Waarop de vrouw hakkelde :
O, Laury . ., het is meer dan verschrikkelijk . . . Uw man . . .
- Henry ? . . . Maar wat is er dan toch?
--- Men heeft hem vermoord . . .
-- Hell and devil sakkerde Lord Dickie ., . Laat ons binnengaan, . .
Jane Bradt ondersteunde mistress Sully, die op het punt
stond in zwijm te vallen . Daisy begon te snikken :
- Men heeft daddy vermoord . . . O, God L .
7e baanden zich een weg doorheen de nieuwsgierigen en
botsten dan op een dikke politieagent, die hen de toegang
tot het huis verbood . . .
-- Hier mag niemand binnen . . .
Maar onze held zei
-- Dit zijn mistress Sully en haar dochter . Dat is mijn verloofde, en bij June, hier heb ie een kaart die me toegang verschaft tot alle huizen .

--- 16
Meteen duwde hij de agent zijn kaart van de Intelligence
Service onder de neus .
-- In orde, sir, klonk het beleefd .
Ze traden de woning binnen . In het salon vonden ze twee
inspecteurs van de politie . Lord Dickie stelde zich voor en
een der plannen zei hem
- Well, sir, we moeten mistress Sully ervan verwittigen.,
dat haar man dood is .
-- Mijn God, snikte het brave mens .
-- En wat uw dochter betreft, mistress . . .
- Mary gilde de arme moeder . . .
Wees maar gerust, mistress . Uw dochter werd slechts
gekwetst en haar leven verkeert niet in gevaar . . . We wach~
ten tot ze in staat zal zijn op onze vragen te antwoorden . . . Er
is reeds een dokter bij haar om haar te verzorgen,
Mistress Sully en haar dochter, vergezeld van Jane Bradt,
gingen even kijken naar het lichaam van de vermoorde, De
vrouwen barstten in tranen los en Lord Dickie vroeg aan de
inspecteurs
- Hebt u een of ander spoor ontdekt?
-- Wel, sir, we waren hier even voor u. . .
0 K .! U kunt het onderzoek doen voor de Yard, ik van
mijn kant wil eveneens een onderzoek instellen .
Voor de I .S ., sir ? vroeg een der inspecteurs verbaasd,
No, gromde onze held, voor eigen rekening . . . Sully was
een vriend van mij en ik zweer zijn dood te zullen wreken .
Yes, hell and devil, ik zal de moordenaar terugvinden, al moest
ik hemel en aarde verzetten
Daarop trad hij de kamer binnen, waar zich de dode bevond, De vrouwen waren reeds heengegaan en onze held onderzocht het lijk, terwijl hij grommelde :
Vier kogels, by June, . . Twee recht in het hart, Laten we
n u eens tot bij de kleine Mary gaan . . . Die heeft misschien
de moordenaars gezien . . .
Hij verliet de kamer en bij de deur vond hij een kleine revolver.
Wel, wel, gromde hij, zou de moordenaar het wapen
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van de misdaad achtergelaten hebben? Dat zou me ten zeerste verwonderen, b y June!
Hij raapte de revolver op en wikkelde hem in zijn zakdoek .
Dan klom hij naar de verdieping en vond daar mistress Sully, Daisy en Jane Bradt bij het bed van de kleine Mary . De
dokter had juist de gewonde verzorgd en vooraleer zich terug
te trekken zei hij
-- Ik gelukte erin de kogel te verwijderen . Hier is hij, De
wonde is zeer pijnlijk, maar hoegenaamd niet gevaarlijk .
Lord Dickie bekeek aandachtig de kogel en gromde dan
No, damned, deze kogel werd niet afgeschoten door de
revolver die ik gevonden heb .
En zich tot Mary wendend, die reeds uit haar bezwijming
ontwaakt was, zei onze held
My girl, ik kan best al jouw smart begrijpen, maar we
moeten tot daden overgaan . ik heb gezworen uw vader te zullen wreken, Je moet me dus helpen en me alles zeggen wat u
weet . . .
Mary was een moedig kind, Ze verkropte haar verdriet en
zei
Je hebt gelijk, Richard . . . De moordenaar van mijn daddy
moet gestraft worden .
Heb je hem soms gezien?
,Yes . . . ik had horen bellen en enkele ogenblikken later
hoorde ik vader met een onbekende spreken . Daar ik juist zinnens was een boek uit de bibliotheek te gaan halen, stapte ik
langs zijn werkkamer voorbij, wanneer ik plots bleef staan .
Op een vraag van vader antwoordde de vreemdeling
--- Ja, zijn groeten en nog wat anders .
Zo? En wat dan nog? vroeg vader,
-- Enkele kogels in uw body, by June !
Ik stond daar als aan de grond genageld . ik begreep
echter dat daddy in groot gevaar verkeerde . f k sloop stil naar
de kamer van mijn ouders en ik haalde de revolver van vader
uit de nachttafel . Vlug keerde ik terug naar beneden, ik stond
weer bij de deur, op het ogenblik dat dad zei
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geleden?
- `des . . . En hij verzocht me voor jou te zorgen . Ik doe
steeds het werk, waarvoor men me betaalt . . . Dus, vaarwel,
mister Henry Bully .
Dan weerklonken er vier schoten . Ik trad het bureel van
vader binnen en ik zag hem bloedend op de grond liggen .
Zonder me even maar te bedenken schoot ik op mijn beurt op
de moordenaar, Ik moet hem geraakt hebben want ik hoorde
hem een kreet slaken . Voor ik een tweede maal schieten kon,
voelde ik plots een hevige pijn in de schouder, ik verloor het
bewustzijn . . . ®, mijn arme daddy . . .
Vees barstte het meisje in tranen los,
Lord Dickie wendde zich toi zijn verloofde
Jane, blijf jij hier, nay dear .
--- Yes, Richard, . .
En onze held ging heen . . .
VII
HET VERLEDEN VAN MISTER SULLY
'u wist Lord Dickie, dat de revolver, die hij opgeraapt
had, toebehoorde aan mister Sully, In de kamer van de moord
gekomen vond hij er de beide inspecteurs verdiept in hun onderzoek,
- Well, boys, hebt u iets van belang gevonden? vroeg hij,
- Yes, sir, antwoordde een der mannen, Klister Sully kreeg
vier kogels te slikken, We vonden echter een vijfde kogel in
de muur steken en wel op een verbazende plaats,
® .K, ! glimlachte onze held, Miss Mary schoot die kogel .
O zo? In dit geval moet ze de moordenaar geraakt hebben, want we vonden enkele druppels bloed op het tapijt,
vlak voor de tafel . . .
- Yes . . . Miss Mary raakte de bandiet, Maar u kunt haar
nu ondervragen, als u wilt,
!
K
.
®

De beide inspecteurs gingen naar boven, terwijl Richard
de kamer van de moord op zijn beurt aan een grondig onderzoek onderwierp .
---- Zou die bandiet soms nog iets anders achtergelaten hebben, buiten die enkele druppeltjes bloed, vroeg hij zich af .
Laat ons eens kijken . Mary stond hier bij de deur, De kogel
vloog ginds in de muur . . .
Daarop onderzocht hij aandachtig het tapijt . Plots bukte
hij zich en raapte een bebloed voorwerp op . Hij bekeek het
en dan zette hij grote ogen op
Hell and devil ! Maar dat is een oorlelletje !
Hij dacht even na
Mary zei me, dat ze de moordenaar geraakt had . Haar
kogel rukte hem een stukje van het oor . . . Nu is die kerel voor
eeuwig gemerkt . . . Maar wie is hij en waar bevindt hij zich?
Hell and devil . . . Waarom zei mister Sully : « Dus na twintig
jaar haat hij me nog steeds even diep als vroeger » . . . ik moet
dus het verleden van het slachtoffer onderzoeken . . . En wie
kan me daarover inlichten, nu Sully dood is ?. . . Zijn vrouw
misschien ? . . . Ja, ja, twintig jaar is een stuk dat kan tellen . . .
Daisy is nu drieëntwintig . . . Hij was dus reeds gehuwd, toen
een voorval in zijn leven een diepe haat ontketende bij een
andere man . . . Want alles laat veronderstellen, dat die bandiet een betaalde moordenaar was . . . Wel, we zullen mistress
Sully eens gaan ondervragen .
In de kamer van Mary teruggekomen zei onze held tot de
twee inspecteurs
Boys, ik neem mistress Sully even met me mee . Ik zou
haar graag enkele vraagfes willen stellen .
O.K . ! We vinden haar dan straks wel terug .
Onze held en de vrouw van de vermoorde trokken zich in
het salon terug, waar Jane Bradt hen weldra kwam vervoegen . Dan vroeg Richard aan de weduwe :
- Mistress Sully, ik heb gezworen dat ik uw man zou wreken . Tot nu laat alles me toe te veronderstellen, dat de oorzaak van die afgrijselijke misdaad moet gezocht worden ergens in het verleden van uw echtgenoot .

- Zou je dat denken, Richard ? vroeg ze verbaasd .
- Ik ben er bijna zeker van . . . Herinnert u zich niet het een
of ander voorval, dat zich afgespeeld zou hebben, zowat twintig jaar geleden .
Laury Sully scheen diep na te denken om dan te zeggen
--- Neen, ik zie niet in . . . 't is te zeggen . . . maar neen, dat
kan het niet zijn . . .
- Alles is van belang in zulke zaak, sprak onze held . Wat
hebt u me willen vertellen, mistress ?
-- wel, luister . . . Toen ik nog niet getrouwd was, maakten
twee mannen me het hof s mijn latere echtgenoot en Gene C rvey, een vriend van Henry . Toen ik Henry boven hem verkoos, scheen hem dit zeer te verdrieten . Toch bezocht hij ons
regelmatig . Maar heel dikwijls toonde hij zich zeer onaangenaam, zal ik zeggen, Op zekere dag dan ging hij heen zonder één woord te zeggen . Later dan hebben we vernomen, dat
hij naar Amerika vertrokken was .
--- Ha, , , En nooit hebt u nog iets van hem gehoord?
Neen, nooit meer . . .
Zo, zo . . . Laat ons niet vergeten, dat uw man gezegd
heeft, even voor zijn dood : « Dus haat hij me nog altijd even
diep als twintig jaar geleden» . . . Die Orvey kan dus heel goed
:en diepe haat gekoesterd hebben voor de man, die u boven
here verkozen hebt . Diezelfde woorden laten eveneens veronderstellen, dat ®rvey de moordenaar niet was . . . Toch is
die bandiet gemerkt geworden . Mary schoot op hem en haar
kogel rukte hem de oorlel af. . . Hum . . . ik zet mijn onderzoek
verder bij de politie, die gelast is met het bewaken van vreemdelingen. . . we zullen spoedig genoeg weten, waaraan we ons
te houden hebben . . .
Daarop verliet hij het huis . Een uur later was hij reeds terug en zei tot zijn verloofde en tot mistress Sully :
---- Mijn redenering was juist . Enkele weken geleden is er
hier in Blackpool een Amerikaan aangekomen . Een genaamde Watson . Hij liet zich een kamer voorbehouden in het
Select Hotel . De kerel is nog steeds niet teruggekomen . . .
Dus, hier hoeven we niet meer te twijfelen . Ik veronderstel,
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dat hij de vlucht genomen heeft en naar Amerika teruggekeerd moet zijn . Op mijn beurt trek ik aanstonds naar ginder.
Dan ga ik met je mee, zei Jane .
-- 0 K ., my girl! Je zult me daadwerkelijk kunnen helpen,
want ik geloof dat er harde noten zullen te kraken vallen . . .
Om te beginnen zullen we die Gene Orvey eens van dichtbij
gadeslaan . Lie Amerikaanse politie zal me wel zijn adres weten te verschaffen, meen ik .
Op dit ogenblik trad een der inspecteurs het salon binnen
en vroeg
Viel, mistress Sully, kunnen we u even ondervragen?
-- Yes, sir, antwoordde de bedroefde vrouw .
Onze held op zijn beurt wilde weten of zijn beide collega's
iets ontdekt hadden .
- 0, tot nu toe nog maar zeer weinig, klonk het antwoord .
- Wel, grinnikte onze held, ik weet al heel wat over die
zaak, Om te beginnen gaan mijn verloofde en ik een reisje
ondernemen .
0, zo? En waar trekt u naar toe?
- Naar Amerika, b y June . . .
VIII
I-IET GEVAAR TEKENT ZICH AF
Twee dagen later trad Jane Bradt, de verloofde van onze
onstuimige held, de Grote Warenhuizen van New-York bins
nen .
Het meisje wendde zich tot een der verkoopsters en vroeg
-- Please, waar ergens vind ik het bureel van mister Orr
vey? . . .
- Op de derde verdieping, miss . . . Maar mister Orvey is

hier ,niet .
--- 0 ! En waar zou ik hem dan ergens kunnen aantreffen,
meent u ?
-- Bij hem thuis, heel waarschijnlijk .
Kent 11 soms zijn adres?

---- Yes . . . Lincolnlaan, nr . 30 .
-- Thanks,
Jane verliet de magazijnen . Terug op straat gekomenn keek
ze vluchtig naar de hoek van de grote laan . Daar stond onze
held Lord Dickie . Jane hield een voorbijrijdende taxi staan en
gaf de chauffeur order haar naar de woning van ®rvey te
voeren . Op het ogenblik dat de taxi wegreed, zag ze Richard
achter het stuur wippen van de auto die hij gehuurd had .. . .
Weldra stond ze stil voor een mooie villa, Ze betaalde de rit
en belde aan . Een meid kwam bijna onmiddellijk voor .
---- Kan ik mister Gene Orvey even spreken, please?
-- Ik weet niet of hij u ontvangen zal, miss
-- Toch wel als u hem zeggen wilt, dat ik van Blackpool
kon, in Engeland, lachte Jane .
Wil u even wachten?
Enkele tellen later geleidde de meid Jane tot in een mooi
salon en nog geen minuut later deed een grote man zijn intrede,
-- Miss? vroeg hij beleefd .
Is u mister Gene (rvey ?
-- Yes . En u ?
--- ®, ik heet Jane Bradt . . . Maar die naam zegt u niets, geloof ik,
Inderdaad. . . Mag ik het doel van uw bezoek kennen?
Natuurlijk . . . Ik ben slechts naar hier gekomen om u te
zeggen, dat uw vroegere mededinger in zake liefde, mister
Henry Sully dus, gisteren vermoord werd in Blackpool ...
®rvey scheen even te rillen en dan grinnikte hij
Wel, dat is waarlijk spijtig voor hem . . . Maar ik veronderstel, dat u heel wat meer weet over die zaak, vermits u
me eiaar komt te zeggen dat hij mijn vroegere medeminnaar
was . . .
Zeker . Ik ben een beste vriendin van de familie Sully . . .
Ik weet heel wat meer . . . Bij voorbeeld dat Sully vermoord
werd door een Amerikaan, die reisde onder een valse naam .
Hij liet zich Bill Watson noemen . . .

--- Zeer belangrijk, grinnikte Orvey. Maar dat alles raakt
rijn koude klederen niet eens, miss .
Ik veronderstel, dat u tevreden moet zijn, nu Sully dood
is, ging Jane verder . Men zegt immers, mister Orvey, dat de
wraak een schotel is die koud moet geproefd worden .
-- wat wilt u daarmee beduiden ? gromde Gene .
- Dat de moordenaar over u gesproken heeft en dat de
laatsten woorden van mister Sully waren : « Hij haat m e dus
nog na twintig jaar » . . . Wel, mister Orvey, wat zoudt u er
zoal over denken?
Jane zag een harde blik in de ogen van Gene Orvey schitteren . Maar onmiddellijk daarop grinnikte de bandiet
- Waarlijk fijn bedacht, dat moet ik bekennen, Toch moet
ik u teleurstellen, ik heb inderdaad vroeger de vrouw bemind
met wie Henry getrouwd is . Maar dat ik hem daarom twintig
jaar later zou laten vermoorden . . . Zeg
Zeg me nu eens, wat u gehoopt hebt, miss?
- ik? Niets ! Ik wilde u eenvoudig zeggen, wat ik u kom
te zeggen . . . Tot wederzien, mister Orvey
Daarop ging het jonge reisje heen, Maar pas had ze het
salon verlaten, of Orvey stormde naar de verdieping . Daar,
in een der kamers, vondd hij vier kerels, waaronder Red Jack,
de moordenaar, Hij bralde luid :
Vlug, hier bij het raam,
Gene toonde hen Jane Bradt, die juist een taxi stilgehouden
had en dan gromde de schurk :
- Dat meisje moet verdwijnen, damned . . . Jack, opgepast,
boy, ze weet dat jij Sully afgeschoten hebt .
- Volgt me, boys, gromde de moordenaar .
De vier bandieten liepen haastig naar beneden .
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24 XI
EEN HARDE SLAG
Lord Dickie had Jane gevolgd tot bij de woning van Orvey . Dan was hij weer achter haar aangereden, wanneer zij
in een tweede taxi gestapt was, Steeds maar keek hij achter
zich, in de kleine spiegel vlak boven het stuur . Onze held
grommelde tussen de tan den
-- we zullen weldra weten, waaraan we ons te houden
hebben,
Eensklaps dan zag hij achter zich een krachtige wagen en
Lord Dickie bralde
Hell, de duivel mag me halen als dat die bandieten niet
zijn . Maar, damned, nu zal het er op aankomen Jane niet te
laten neerschieten door die schurken .
Hij zag hoe de auto van de achtervolgers links uitweek om
hem voor te steken . Onze held raadde onmiddellijk dat ze zinneus waren hun mitrailletten leeg te schieten op de taxi . Onmiddellijk versnelde hij zijn snelheid en wanneer de auto der
bandieten ter hoogte van de taxi kwam, reed hij tussen hen
en hun slachtoffer in, Lord Dickie had zijn zware Colt reeds
in de vuist, Hij zag een der bandieten een venster neerdraaien,
terwijl een andere een mitraillette gereed hield,
- O.K. ! balkte onze held, nu weten we meer dan genoeg .
ik kan me nog onmogelijk vergissen, damned .
Hij mikte koelbloedig op de bestuurder van de auto en drukte af . De man sloeg tegen het stuur en de wagen botste tegen
een der bomen langs de laan . Lord Dickie had uit alle kracht
geremd . Hij wipte uit zijn auto, tegelijkertijd met de schurken die hun wagen verlieten,
Hands up ! keelde onze held .
Maar de moordenaars, in plaats van te gehoorzamen, hieven hun wapens naar Richard op . Deze aarzelde geen seconde . Hij schoot zijn lader leeg op de kleine groep . Twee
der bandieten vielen om niet meer op te staan . De derde kreeg
een kogel door de pols en liet zijn wapen vallen .
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vlug af, Een formidabele uppercut deed de schurk duizend
sterren zien en hij maakte kenris met de stenen .
Jane Bradt, die de taxi wat verder had doen stoppen, kwam
onmiddellijk haar verloofde vervoegen,
- All is G .K. ! bralde oiize held . . . Bekijk de kerel eens,
die ik knockout geslagen heb .
De bandiet had een oor, waarvan het lelletje ontbrak .
f-íé ! lachte Jane, is dat soms Bill Watson?
Yes, my dear, daarvan ben ik ten stelligste overtuigd .
We houden dus de moordenaar van Sully, Tevens hebbenn we
het bewijs, dat die Gene Grvey iemand betaald had om zijn
vroegere vriend van kant te maken, Nu moeten we nog juist
de boss bij de lurven grijpen .
Reeds stond een groepje nieuwsgierigen rondom onze held .
Een agent baande zich een weg doorheen de menigte en zei
By June, zeg me eens wat er hier gebeurd is .
- Later, my boy, later, antwoordde Richard, Doe die kerel
daar liever de handboeien om . Dat zal voorzichtiger zijn .
De politieagent wendde zich tot de moordenaar van Sully
en plots riep de brave man uit
-- Maar, damned, dat is Red Jack . . . Zijn hoofd is tien
duizend dollar waard, hell and devil
--- Die kunt u dan verdienen, als u hem terstond gevangene
neemt, lachte Richard, ik moet de politie onmiddellijk opbel
len nu .
Op een hoek vond hij een telefooncel en hij stelde zich in
verbinding met de federale politie .
-- Hello, hier Lord Dickie van de Intelligence Service . . .
Ik houd de bende, waarover we gisteravond nog gesproken
hebben . Ja, Red Jack zit in de klem . . . Hun boss is de genaamde Gene Grvey. . . Wat zegt u ? ., . Ja, dat zal voorzichtiger
zijn, . . Ga hem bij hem aan huis zelf oppikken en breng hem
dan bij zijn medeplichtigen . . . Ja, in de Strike Avenue . ., Er is
hier reeds een agent ter plaatse, We verwachten u
. ®,K... .
.
Daarop keerde hij naar de plaats van de aanval terug . De
chauffeur van de auto der bandieten was dood, evenals een
W
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van zijn medeplichtigen . Een derde was gevaarlijk gekwetst
en Red Jack, die reeds de handboeien om had, keek met woedende blikken om zich heen .
Well, grinnikte onze held, dat is het einde, Red Jack,
alias Bill Watson . . .
Ik weet niet, wat je zeggen wilt, gromde de schurk .
Zo, zo. . . Straks krijg je van me een kleine verrassing
Enkele tellen later verschenen de politieagenten reeds ter
plaatse, op de hielen gevolgd door een ambulantiewagen . Ze
waren met hun drie onder het bevel van een inspecteur . Gene
Orvey had een paar sterke boeien om de polsen en de eigenaar
van de Grote Warenhuizen zette zijn keel duchtig open
Ik zal een klacht indienen bij de attorney . . .
Dien klachten in zoveel je wil, grinnikte onze held . Klaar
ik kan je nu reeds verzekeren, dat je niet meer uit mijn handen komt . Hell and devil, ik weet niet wat me er van weerhoudt j e even de kin te strelen, als ik denk dat j e die brave
Sully koelbloedig hebt doen vermoorden .
De schurk scheen te huiveren tot Jane Bradt hem toegrijnsde
Wel, Gene Orvey . . . Als het inderdaad waar is, dat de
wraak een schotel is die men koud moet eten, dan is het eveneens waar dat zulk een schotel soms wel eens niet meer eetbaar kan worden, na twintig jaar, bijvoorbeeld . . .
De agenten gooiden de lijken in de ambulantiewagen . Dan
riep de inspecteur tot zijn mannen
--- Vooruit nu, we brengen de anderen onmiddellijk naar
het bureel . Come on, boys, instappen !
En tot onze held
--- Gaat u met ons mee, sir ?. . .
No, by June . Ik rammel van de honger . Over een halfuurtje mag u me op het bureel verwachten .
OK.! Wel, dan wachten we met de ondervraging van
die schurken, tot u daar zult zijn, sir,
-- Right !
Orvey en Red Jack werden in de auto van de politie ge-
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duwd, die er onmiddellijk vandoor reed . Onze held zei tot
zijn verloofde Jane Bradt
- My girl, die oefening heelt me een echte wolvenhonger
bezorgd . Ik zou wel iets eten, als ik iets had . . .
.K lachte het jonge meisje, niet ver van hier ontO
.!
waarde ik een klein maar net restaurant .
Vooruit dan, of ik val nog flauw . . .
X
DE INSPECTEUR IS EEN VERRADER
Lord Dickie en Jane lieten het zich dapper smaken in het
kleine restaurant en een halfuur later stonden ze in het bureel van de federale politie van New-York .
Klaar daar vonden ze de hoofdinspecteur in een staat van
woede, die aan het krankzinnige grensde. Toen hij onze beide helden ontwaarde, riep hij ;
By Jove, u komt op het gepaste ogenblik .
0 yes ? vroeg Richard . Zeg ons eens, wat er dan wel
gebeurd mag zijn?
De auto, die Red Jack en Orvey vervoerde, werd onderweg aangevallen en de beide bandieten werden door hun medeplichtigen bevrijd . De schurken schoten drie agenten neer.
Inspecteur Warrens, die het bevel voerde, werd in bedwang
gehouden door de bandieten, die hem bonden als een worst,
by June! Warrens kan elk ogenblik hier zijn . Hij heeft me daar
zopas getelefoneerd, nadat enkele voorbijgangers hem bevrijd
hadden van zijn boeien . Hij zelf zal ons dan kunnen vertellen
wat er eigenlijk gebeurd is .
Een tiental minuten later deed de inspecteur zijn intrede .
Well, zei de grote boss, die gangsters zijn je te slim
af geweest, Warrens . . . Vertel ons eens hoe alles zich voorgedaan heeft?
In feite was het doodeenvoudig, boss, begon Warrens .
Twee auto's reden ons voorbij en verplichtten ons dan te stoppen . De bandieten wipten uit hun voertuigen en begonnen te
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slag gedood . Ik zeil za inc verplicht me over te geven, na hen
enkele kogels toegestuurd te hebben, Daarna hebben ze me
stevig gebonden .
- Hell, gromde de boss, en vervolgens?
- Vervolgeis ? Meer gebeurde er niet . De Bari sters gin
gen er aanstond vandoor met de beide gevangenen . Ik werd
bevrijd door enkele voorbijaners en ik belde u onmiddellijk
op,
Lord Dickie had dit verhaal grinnikend aanhoord en dan
zei hij
- Aardig Waarlijk zeer aardig l . . .
- Wat bedoelt u ? vroeg de boss, terwijl hij onze held met
verbaasde ogen aankeek .
- \Tell ik ben van mening dat uw inspecteur een gedi-'
plo meerde ieu9enaar is,
- Wat moet dat beduiden, sir ? vroeg Warrens .
- Dat er in sans uw verhaal drie dingen zijn, die ik maar
niet geloven kan. Ten eerste, zijn het inderdaad zeer vreemdsoortige gangsters, die vier agenten neerschieten, maar die de
inspecteur laten leven en er zich mee vergenoegen hem stevig
te binden, Iets wat hun een zekere tijd zal gekost hebben, alhoewel ze zo vlug mogelijk wilden verdwijnen .
- En toch is het zo gebeurd! grommelde Warrens .
- Wat er nog meer ongeloofbaar in is, is het feit dat ze
diezelfde inspecteur zelfs niet eens zijn revolver afnemen, maar
die gerust in zijn gordelriem laten steken .
Onze held rukte de revolver uit zijn riem en bekeek de lader van het wapen . Warrens werd plots zo bleek als een lijk
en Richard grinnikte :
- Hebt u daar zoëven niet gezegd, dat u verschillende schoten gelost hadt op de bandieten? Wel, my boy, uw lader
steekt nog vol kogels . . .
De chef gromde :
- Wat moet dat betekenen, Warrens?
- Heel eenvoudig, dat uw inspecteur ons verraden heeft
en de medeplichtige is van die schurken, sprak onze held .
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--- Ik ben een verloren man, hakkelde Warrens . . .
Spreek op, beet zijn boss hem toe . Een eerlijke bekentenis zal je misschien van de elektrische stoel redden .
Waar bevinden de schurken zich nu ? wilde Richard
weten .
De schurk werd nog bleker en zei
LI zult ze vinden in een kleine hoeve op de weg naar
Marrydal, even ten noorden van de stad ., .
O .K . ! En hoe talrijk zijn ze?
Een tiental ongeveer . . .
De boss riep twee agenten, die hem als uilskuikens aankeken, wanneer hij hen zei
- Inspecteur Warrens wordt op staande voet aangehouden . Sluit hem stevig op .
Dan gaf hij telefonisch enkele bevelen om zich eindelijk tot
onze held te wenden
Klister Wallensway, ik stel me zelf aan het hoofd van
een afdeling agenten . We gaan die bandieten bij hun nekvel
grabbelen . Komt u mee?
Natuurlijk, by June, zo iets wil ik bijwonen .
Een halfuur later wipten ze uit een auto voor een kleine
hoeve, die even van de grote weg afgelegen was, Onmiddellijk werd het kleine gebouw door de agenten omsingeld .
Lord Dickie en Jane Bradt bevonden zich aan de zijde van
de hoofdinspecteur en onze held zei
Ik vraag me af, of die kerels intussen de zeilen al niet
gelicht hebben .
Plots echter brak er een hevig revolvervuur los en de agenten lieten zich neervallen .
No, hell and devil ! raasde Lord Dickie, de vogels zitten
nog steeds in de kooi . Maar het zal niet gemakkelijk zijn hen
daaruit te krijgen, meen ik . . . Hebben uw mannen traangasbommen bij, hoofdinspecteur?
-- Yes . . . Howard ? . . .
Een agent kwam op zijn buik naar de boss toegekropen .
-- Heb je bommen bij?
Yes, sir . . .
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De agent overhandigde hem drie traangasbommen .
Maar u kunt ze nooit van hier in dat huis gooien, was
het oordeel van de hoofdinspecteur .
Dat weet ik, antwoordde Richard . Maar geef uw man
nen het bevel er dapper op los te schieten, terwijl ik naar
daar toeloop !
O.K . i Maar wees toch voorzichtig .
De boss gaf zijn mannen het bevel maar gedurig te schieten . Het klonk dan ook als het laatste oordeel . Richard was
eensklaps rechtgewipt en stormde tot achter een stenen waterput, die op slechts enkele meter van de kleine hoeve gelegen
was. Daar trok hij de veiligheidsklep uit een der bommen en
wierp ze door een der ruiten . Een doffe knal volgde weldra . . .
Daarop gooide hij een tweede bom . Plots echter steeg er
een hoge vlam op in de hoeve en luide kreten weergalmden .
De deur werd opengeworpen en al de bandieten kwamen naar
buiten gelopen . Een onder hen keelde luid,
Vlug . . . Vlugger. . . Het poeder gaat ontploffen . . .
Toen hij die woorden hoorde, wipte Lord Dickie recht en
zette het op een lopen, recht naar de agenten toe . Een halve
seconde later deed een verschrikkelijke ontploffing zich horen en onze held werd tegen de grond geslagen . Wanneer de
rook wat opgeklaard was, bleef er van de ganse hoeve niets
meer over dan wat brandend puin . De bandieten, die getracht
'hadden nog te ontkomen, waren allen dood. . .
Men onderzocht de doden en de chef toonde twee tier lijken, zeggende
- Dat is Orvey en deze hier is Red Jack . De schurken hadden buskruit in huis,
- Yes, beaamde onze held, En een van mijn bommen moet
het vuur gestoken hebben aan de kisten, die dan ontploft zijn .
Ik geloof niet dat er één enkele overlevende is .
Vijf lijken werden teruggevonden .
Well, zegde de hoofdinspecteur, de bende van Orvey
bestaat dus niet meer . De boss en hij, die de publieke vijand
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te danken hebben, mister Wallensway.
- Ik had gezworen dat ik mijn vriend Sully zou gewroken
hebben, gromde onze held.
Onze helden keerden met de agenten naar New-York terug. De hoofdinspecteur nodigde hen uit op een lekker avondmaal, maar Richard verontschuldigde zich :
- Het spijt me, sir, maar het vliegtuig stijgt op over een
uur. En we zijn niet naar hier gekomen met vakantie ...
Jane Bradt en Lord Dickie namen afscheid van de boss der
federale politie en een taxi bracht hen naar het vliegveld.
KAPITEIN RICARDO.

Lees volgende week in Nr. 599 van Serie Excelsior. een
avontuur van Victor Vincent:
NAUWELIJKS GELOOFBAAR

Weer een spannend en geheimzinnig verhaal door uw uitverkoren schrijver. KAPITEIN RICARDO. U allen, beste
vrienden lezers. zult de ongehoorde en verbazende avonturen
meemaken die onze helden beleefden in een fabelachtig land.
dat als het ware uit het verleden herrezen is. Een avontuur dat
u in één adem verslinden zult !
Wij achten het nodig onze lezers er van te
verwittigen dat de « Ricardo-schilden » steeds
recht geven op reeds verschenen verhalen « Ricardo » of « Victor Vincent». t.e beginnen van
het nummer 400 tot 500 voor de beide reeksen. TWINTIG schilden geven recht op één
boekje. Vergeet echter niet een postzegel van
3 F bij uw bestelling te voegen.
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HET IS GEBEURD!
Gisteren nog om zo te
zeggen onbekend, word ik
stilaan de vriend van al
de jongen, en minder
jongeren, die houden van
moderne, oorspronkelijke
en vooral FANT ASTISCHE A VONTUREN !
Van heden af kennen alle boekhandelaars mij.
In het eerste nummer van
de reeks « KANGOEROE » breng ik jullie
een prachtig verhaal :
«DE SCHAT DER INKA'S » waarin ik jullie het FANTASTISCH avontuur vertel dat onze onverschrokken held,
Tony Battle, beleefde. Meteen krijgen jullie dan een kijk op
het groots verleden van de Inka's, de Indiaanse volksstam
van dewelke de beschaving, op talrijke gebieden, verder gevorderd was dan die van onze voorouders uit die tijd.
Ik verzeker jullie dat het een spannende en leerzame avonturenroman is !
Vraagt heden een «KANGOEROE» aan jullie dagbladverkoper of boekhandelaar. EEN BOEIENDE ROMAN,
GEILLUSTREERD, GEKARTONNEERDE EN GEPLASTIFIEERDE OMSLAG voor slechts 25 F.
Indien jullie moeilijkheden ondervinden om het boek bij
jullie gewone handelaar te kopen, bestel dan rechtstreeks bij
de uitgever G. Van Loo, Nellie Melbalaan, 63 , Brussel 7,
tegen een bankbriefje van 20 F plus 5 F in postzegels. (Deze
niet plakken a.u.b.) .
Uitgaven G. VAN LOO, Nellie Melbalaan, 63, Brussel 7.
Drukkerij L. GRAVE, steenweg op Bergen. 401, Brussel 7.

AAN

ONZE

TROUWE

LEZERS . . .

E N LEZERESSEN ! ! !

Dit aardig en enigszins komisch diertje is het zinnebeeld
van onze nieuwe reeks avonturen voor de jeugd, de REEKS
KANGOEROE. Ze is verschenen onder de vorm van boeken met pentekeningen, omslag in kleuren, gekartonneerd, geplastif ieerd en brengt u van heden a f een fantastisch avontuur .

De Schat der Inka's
dat iedereen boeien zal
Vraag aan uw boekhandelaar een KANGOEROE . Het
eerste nummer is verschenen en kost slechts 25 F .
Indien jullie moeilijkheden ondervinden om het boek bij
jullie gewone handelaar te kopen, bestel dan rechtstreeks bij
de uitgever G . Van Loo . Nellie Melbalaan, 63 . Brussel 7,
tegen een bankbriefje van 20 F plus 5 F in postzegels . (Deze
niet plakken a .u .b .) .

