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PADĚLANÉ BANKOVKY.

Podivné věci dály se od nedávné doby v New-Yorku.
Několik bankovních závodů i obchodních
místností bylo za noci násilně otevřeno, pokladny
vypáčeny — však neuloupeno z nich ani centu.
S počátku domníváno se, že lupiči byli
zastrašeni nějakým šramotem, a že tedy prchli, aniž
by se byli zmocnili kořisti.
Brzy však se tato domněnka objevila lichou.
Nedalo se přece mysliti, že by všude byli lupiči
vyrušeni podezřelým šramotem a tak zahnáni!
Co tedy znamenala ona tajemná činnost?
Jaký účel měla tato vloupání se, z nichž nevzešlo
jiné škody, kromě porouchání zámků?
Teprv starý pokladník bankovního závodu
„Bratří Dunbarové“ objevil tajemství oněch nočních
návštěv. —
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Opouštěje večer závod, měl v kapse zápisník,
do kterého poznamenával si čísla větších bankovek
a cenných papírů, kterýžto seznam měl také ještě v
zásuvce svého pultu. Činil tak z opatrnosti, kdyby
snad někdy byla pokladna vyloupena, a s jejím
obsahem zároveň odnesen i seznam.
A když ráno objeveno, že zde byli v noci lidé
nepovolaní, u přítomnosti svých chéfů pokladník
pře? hlédnul obsah pokladny.
Nescházelo zde ani centu. Suma 45.000 dolarů,
kte? rou pokladník měl zaznamenanou, shodovala se
úpl? ně s množstvím papírových i kovových peněz v
pokladně.
Když však přepočítával tisícovky, uložené ve
zvláštní schránce, shledal, že jedna chybí.
„Tedy přece krádež!“ prohodil starší z bratří
Dunbarů. „Měl jste zaznamenáno její číslo, Mr.
Pastore?“
Pokladník přisvědčil, a hned pátral v seznamu,
která asi bankovka schází.
Najednou sebou trhl, zavrtěl hlavou — a zase
pře? hlížel dále. — Hned však opět projevil pohybem
svůj úžas.
„Nuže, mr. Pastore, co shledáváte?“
„Něco podivuhodného, mr. Dunbare,“ zněla
od? pověď. „Račte se podívati, jaká čísla jsou v
seznamu — a jaká na bankovkách!“
Oba Dunbarové uznali posléze, že ani jediná
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ban? kovka v pokladně neshodovala se číslem s
bankov? kami, v seznamu uvedenými.
„Toť záhadné!“ mumlal starší Dunbar. „Nelze
pře? ce mysliti, že by mr. Pastor tolikrát se zmýlil.“
„Jsou tedy bankovky, jež zde zříme, jiné než ony,
které zde včera byly,“ řekl mladší Dunbar.
„Jaký však účel měla by tato záměna?“ nechápal
starší.
Pokladník, jenž zamyšlen díval se na tisícovky,
pojednou promluvil: „Ten, kdo sem tyto peníze vlo?
žil, chtěl se jich zajisté pohodlně zbaviti. Pánové,
myslím, že neznámí pachatelé vnikli sem jen proto,
aby si přisvojili naše pravé bankovky a místo nich
aby nám sem položili padělané.“
,,Hm, hm, snad máte pravdu, mr. Pastore!“
zahučel starší Dunbar. „Tohle by byl originelní
způsob dobrého zpeněžování papírů bezcenných.
Ukažte přece — máte zde lupu? A také bych
potřeboval pravou tisícovku.“
Poněvadž takové bankovky zde nebylo, doběhl
mladší Dunbar do svého bytu, odkud přinesl
tišícovku.
Než se vrátil, pokladník zatím již nalezl
pohřešovanou bankovku. Byla tak přitlačena k jiné,
že se zdála býti jen jedinou.
Mr. Pastor obě tyto bankovky podrobil bedlivé
prohlídce, a tu shledal, že číslo i serie obou jsou
stejné. Jedna však přece něčím líšila se od druhé;
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měla totiž v rohu otisk prstů, jež byly patrně modrou
barvou potřísněny.
Mladším Dunbarem donesená tisícovka uznána
pravou, a potom porovnána s těmi, jež byly do
pokladny přes noc vloženy.
Všechny byly mistrně provedeny — materiál k
nerozeznání od pravých, kresba umělecká, tisk
jemný. Přece však zkušený Pastor postřehl několik
menších chybiček, jež se na všech bankovkách
opakovaly — důkaz to, že všechny tisícovky byly
snímkem téže plotny.
Bratří Dunbarové hned se odebrali k
policejnímu řediteli aby mu oznámili, že byli přes
noc poškozeni o 35.000 dolarů.
Mr. Thomson odebral se s nimi do jejich
závodu, provázen několika zřízenci tajné policie.
Vykonali důkladnou prohlídku, však po
nočních návštěvnících nezbylo zde nejmenší stopy
— kromě 35 tisícovek, jež zde zůstaly místo pravých
bankovek.
Ředitel uznal, že jsou nejvýš dovedně padělány,
a že by jen dobří znalci mohli padělky poznati.
„Víme nyní aspoň, co znamenaly ty noční
návštěvy, při nichž pokladny zotvírány a přece z nich
nic neuloupeno. Toho nesmíme při pátrání po
zlosynech pustiti se zřetele.“
Padělané bankovky zatím zabavil, načež opustil
dům bratří Dunbarů.
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Ještě téhož dne dal mr. Thomson povolati k
sobě Léona Cliftona.
A když slavný americký detektiv dostavil se do
jeho pracovny, zahovořil k němu ředitel: „Master
Cliftcne, nechtěl byste se zase pustiti do práce?“
„Myslíte ty noční návštěvy pokladnám, mr.
Thomsone?“
Ředitel přisvědčil pokynem.
„Co o tom soudíte? Nezdá se vám to býti
tajemstvím?“
„Tajemného je při tom sice dosud dosti; však
účel těch návštěv přece jen není tak nejasný —
aspoň mně ne!“
„Nuže, Cliftone?“
„Zajímal jsem se o to hned od první zprávy o
takové příhodě, a věnoval jsem tomu poněkud
pozornosti.“
„Vypátral jste snad již něco, milý Cliftone?“
„Dosud to nestojí za řeč. Jsou to spíše jen pouhé
dohady, o jejichž oprávněnosti jsem se dosud
nepřesvědčil. Sledoval jsem kratičké články
novinářské, jež dotýkaly se této záležitosti; a tu jsem
dospěl k závěru, že peníze v pokladnách přec jen
nebyly tak netknuty, nýbrž že byly vyměněny za jiné.
Patrně jsou nočními návštěvníky penězokazi, kteří
tímto způsobem domáhají se za své padělky pravých
bankovek.“
„Výborně!“ zvolal mr. Thomson s obdivem.
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„Vy tedy již také víte o padělaných penězích?“
tázal se Clifton.
Ředitel vyprávěl mu nyní o případu bratří
Dunbarů, jenž dosvědčoval, že domněnka
Cliftonova byla správná.
Clifton prohlédl si zabavené bankovky; také on
uznal padělky mistrnými. Onu bankovku, jež nesla
na sobě stopy prstů, vyžádal si na řediteli, a mr.
Thomson ochotně mu ji vydal.
„Doufám, milý Cliftone, že se nám podaří brzy
vypátrati ty ptáčky, kteří přijímají pravost za
nepravost,“ usmál se ředitel.
„Doufám také, že uvidím jejich dílnu; bude-li to
však brzy, nesnadno pověděti.“
K žádosti Cliftonově byla upravena zpráva pro
denní listy tak, že v ní nebyla ani zmínka o poznání
falešných bankovek. „Pachatelé byli patrně zapuzeni
nějakým šramotem, a uprchli, aniž by se byli peněz
dotkli,“ končila zpráva, podobná oněm osmi či
devíti, jež během několika neděl rozvířily veřejnost
new-yorskou.
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SLIČNÁ KREOLKA.

Léon Clifton seděl ve své pracovně, pozoruje
fotografický otisk bankovky, na které byly zřejmé
stopy prstů.
Zkušený detektiv poznal, že jsou to tři prsty levé
ruky, od malíčku počínaje, a že majitelem této ručky
byla ženská, zajisté mladá, a nikoli taková, která umí
dobývati si chléb prací rukou svých. Malíček byl
téměř celý otištěn, vedlejší prst jevil jen třetí a druhý
článek, prostřední prst pak byl zde zachycen otiskem
jenom třetího článku a částky druhého. Dva úzké
proužky na malíčku svědčily, že na té ruce byly
prsteny. Prostřední prst pak jevil na třetím článku
zvláštní znamení: jemné linie byly přerušeny jakousi
nepravidelnou hvězdicí, která měla nad sebou dva
body. Na tomto prstu byla patrně jizva, kterou zde
zanechalo buď popálení nebo jiné zranění.
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Tento otisk zdál se Cliftonovi velice důležitý.
— Osoba, která se dotkla rukou, jež byla pomazána
barvou, oně padělané bankovky, mohla by snad
udati, odkud ta bankovka jest. Ovšem, bude
nesnadno tuto osobu nalézti; vždyť to mohla být
některá ženská síla nesčetných newyorských závodů,
jejíž ruka přijala nebo někomu vydala onu tisícovku.
Než Clifton i v tomto případě důvěřoval svému
štěstí, jež se stalo až příslovečným.
Důvěra jeho nebyla zklamána.
Když příštího dne meškal přestrojen v přední
new-yorské bance — v místnostech směnárny —
vstoupila sem mladá, krásná, elegantně oděná dáma,
jejíž pleť, vlasy i oči prozrazovaly Kreolku.
Clifton se rozpomněl, že tuto krasavici již
několikrát viděl v New-Yorku, neznal však jejího
jména, ani stavu.
Kreolka přistoupila k pokladně a položila na
mramorovou desku v okénku bankovku, v níž
nedaleko sedící Clifton ihned poznal tisícovku.
Pokladník, mladý ještě muž, uctivě pozdravil
dámu, vzal tisícovku, zběžně ji prohlédnul, a potom
vysázel na mramor deset stodolarových bankovek.
Dáma zatím svlékla maličké rukavičky z
nejjemnější kůže. Objevily se rozkošné ručky, něžné
jako dítěte, překrásně oblé a zarůžovělé, s nehtíky
pečlivě pěstěnými.
Clifton zahlédl na malíčku levé ruky dva úzké
prstýnky s malými drahokamy.
8
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Dáma zvolna sbírala stovky a ukládala je do
ruční kabelky se řetízkem, jež byla uvnitř zařízena
jako peněženka.
Vtom vysmekla se jí jedna bankovka z ruky, a
cenný papír dopadl k nohoum Cliftonovým.
Detektiv se vzchopil, zdvihl bankovku a s
galantní úklonou podával ji dámě.
Kreolka, jež se také chtěla sehnouti pro cenný
papír, ve chvatu chytila kabelku pravou rukou a
levou vztáhla po vyklouznuvší stovce.
Však již ji zřela v natažené ruce Cliftonově.
„Díky, pane!“ řekla líbezným hlasem a odměnila
úslužného muže sladkým úsměvem.
Když přijímala bankovku levou rukou, všimnul
si bystrozraký Clifton, že má krasavice na spodní
ploše prostředního prstu levé ruky malou jizvu.
Vyčkal, až dáma odešla, načež přistoupil k
pokladně.
„Mohl byste mi, pane, pověděti, kdo jest ona
dáma?“ otázal se tiše.
Mladý muž s úžasem zahleděl se na Cliftona.
„Divím se této otázce, pane,“ ozval se. „Snad ji
považujete za —?“
„Ani mne nenapadne,“ nedal mu domluviti
Clifton. „Když jsem ji uzřel, zdála se mi nápadně
podobnou jisté miss Blackové, kterou již dávno
hledám jako dědičku velikého jmění; kdybych ji
nalezl, uch ním dobrý obchod — a tím já nikdy
nepohrdnu!“
9
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„Proč jste se jí tedy přímo neotázal?“ s jistou
nedůvěrou prohodil pokladník.
„Netroufal jsem si; neboť podobnost mnohdy
klame — a ona dáma byla by snad uražena mou
smělostí. Škoda, tedy z toho nebude nic!“ povzdechl.
„Poznávám již, že to není miss Blackova — ač jest jí
nejvýš podobna. Těšilo by mne, kdyby ona byla tou
dědičkou milionů. Hm, hm — ona snad ani nezná
svého pravého jména — jsou takové případy — měl
jsem se jí přece zeptati — musím za ní — odpusťte,
pane, že jsem obtěžoval.“
„Už byste ji nedohonil!“ zadržel jej pokladník.
„Odjela v autu. Záleží-li vám však tolik na rozmluvě s
ní, mohu vám posloužiti její adresou. Přál bych miss,
aby ona byla tou hledanou miss Blackovou.“
Načrtl několik slov na papír a podal jej
Cliftonovi. —
Detektivovi neušlo, když toto psal, že se
pokladník něžně usmíval.
„Hm, jsme zamilováni do té krasavice!“
pomyslil si Clifton. „Proto bychom jí přáli ony
vymyšlené miliony!“
Poděkoval pokladníkovi, načež opustil banku.
Když stanul na ulici, nahlédl do papíru.
„Miss Inez Velasquezová, 9. ave, 45,“ četl adresu.
Hned se odebral do zmíněné ulice, a brzy nalezl
číslo 45 — výstavný dům, podobný paláci.
Vstoupil do trafiky v protějším domě, a vybrav
si nejlepší druhy cigaret, vtáhl obstárlou prodavačku
10
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do hovoru. Obratným vyzvídáním nabyl všelikých
údajů o miss Velasquezové.
Krásná Inez jest potomkyní dávných Španělů
— kteří zalidnili zemi, Kolumbem objevenou. Otec
její byl nesmírně zámožný muž, jenž v Argentině měl
mnoho haciend, rozsáhlé pastviny a nepřehledná
stáda. Tak aspoň vyprávěla jí Juanitta, čiperná
komorná miss Inez. Po smrti otcově krásná Kreolka
všechno prodala, a přestěhovala se do New-Yorku,
kde si zakoupila tento dům. Žije prý v přepychu, a
se svou komornou podniká časté zábavní vyjížď ky
do okolních států. Jest prý velice pověrčivou, věří v
hádání osudu a často dává si vykládati karty. —
Clifton věděl již dosti. Opustil trafiku a zašel do
domu č. 45, kde se ptal vrátného, je-li miss doma.
Dostal odpověď, že se miss ze své vyjížď ky
dosud nevrátila.
Čekal tedy Clifton v protější vinárně tak
dlouho, až se auto s miss objevilo před domem.
Krásná miss vjela do průjezdu.
Asi za půl hodiny dal se Clifton ohlásiti jako
doktor Habakuk, newyorský advokát. Byl tak
přestrojen, že se do nejmenších podrobností
podobal lidem toho druhu.
Miss Velasquezová přijala jej v rozkošném
salonku, kde z každého kouta vypínalo se bohatství.
Když oba usedli, udal Clifton svou bajku o
milionech. Prý se sice již přesvědčil, že miss
Velasquezová — která je tak nápadně podobna
11
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hledané miss Blackové, jejíž podobizna byla mu dána
k disposici — že miss Velasquezová pochází odjinud,
než miss Blacková; že však přece jen jakési tušení mu
praví, že krásná miss mohla by býti onou dědičkou.
Snad ani nebyla dcerou Velasquezovou, snad se jí
tento ujal v útlém věku — miss Blacková prý je také
Kreolkou — po matce, anglické jméno má po otci. —
Mluvil tak horlivě, a počínal si při tom tak
obratně, že miss Inez posléze sama se domnívala, že
by mohla býti dědičkou oněch milionů. Dala také
„doktoru Habakukovi“ plnou moc, aby v té
záležitosti všechno sám za ní vyjednal.
Clifton prohlásil, že za tím účelem odebéře se
do jejího dosavadního bydliště.
Miss Inez sice jevila jisté rozpaky; posléze však
přece souhlasila s jeho návrhem.
„Jděte, milý doktore, a nešetřte penězi, vše vám
později nahradím. Doufám totiž, že přec jen já
dostanu ony miliony. Však vy to dovedete už zařídit,
abych byla uznána za miss Blackovou,“ řekla, a
významně se zahleděla na Cliftona.
Nepravý advokát porozuměl.
„Všechno na světě dá se provésti, miss,“ řekl
tiše. „Jen když při tom spolupůsobí chytrost, odvaha
a peníze.“
„Ty dvě vlastnosti máte zajisté vy, doktore,“
usmála se Inez. „Já snad jich mám také část, jak
myslím; poslední vlastnost, totiž bohatství, mám
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však určitě. Nebudete toho litovati, milý doktore,
když dokážete, že já jsem vlastně miss Blacková.“
Ještě chvíli se spolu bavili, načež Clifton opustil
její dům.
Z této návštěvy seznal, že krásná Inez lační po
penězích; milionové dědictví ji tak zaslepilo, že k vůli
němu vybízí i k podvodu.
„Nu, uvidíme, uvidíme,“ mumlal Clifton.
Odebral se pak do svého příbytku, kde napsal
dlouhý dotaz na policii v Buenos Aires, kteréžto
argentinské město jest po brasilském Riu největším
jihoamerickým městem.
Poté odložil masku advokáta a stal se zase
Léonem Cliftonem.
Ne však na dlouho. Již příštího dne zříme jej zase
v salonku miss Inez. Nikdo by však v tom vážném
stařečkovi, jemuž splýval šedý vous až k pasu, a jako
mléko bílé vlasy vlnily se do týla, nebyl poznal
detektiva Cliftona. —
Krásná dáma dívá se na starého muže a zase na
psanou navštívenku, na které čte: „Daniel Eliáš
Morthon, čtenář budoucnosti“.
„Vy jste master Morthon?“ obrátila se posléze ke
Cliftonovi.
„Ano, miss,“ třesoucím se hlasem odvětil
detektiv. „Jsem nesmírně potěšen, že miss tak spanilá
věří našemu umění, které mnozí omezenci zavrhují a
jemu se vysmívají.“
„Že bych těm pošetilostem dávala víru, není
13
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zrovna pravda; patrně jste byl špatně informován,“
ohrnula rty krásná Inez. „Připouštím k sobě lidi, jako
js.te vy, jen proto, abych se ve své nudě trochu
pobavila. — Nuže, master Morthone, jak vy čtete
budoucnost?“
„Z ruky, miss, z ruky, z jejích linií,“ odvětil
Clifton.
Zase ohrnula rty.
„Tedy nic nového! Škoda! Nepokračujete nijak
ve svém umění, vy proroci; jak to bylo za dávných
dob, jest i nyní.“
„A přece, miss! Já jsem vynalezl zvláštní způsob
hádání z linií ruky, jenž je dosud tajemstvím. Kdyby
se miss zaručila svým slovem, že o tom všude pomlčí,
dokud já sám nepustím onen vynález do světa, tedy
bych ji seznámil se svou methodou.“
„Mé slovo již máte!“ s úsměvem pravila Inez.
Clifton vyňal zpod kabátu čtverhranné
pouzdro, jež otevřel a položil na stůl před miss.
Každá polovina pouzdra byla vyplněna zvláštní
hmotou šedé barvy, zcela podobnou modelovací
směsi, jež je známa názvem „plasta“.
„Prosím, miss, aby do těchto přehrádek položila
ruce a pevně je přitiskla,“ žádal Clifton.
S úsměvem vyhověla Inez. A když po chvíli ruce
oddálila, neměla ani prsty, ani dlaň nějak znečistěnu;
v šedé hmotě pak jevily se věrné otisky její pravice i
levice.
„Co nyní, master Morthone?“
14
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„Nyní, miss? Stačí, otisknuté linie pročísti
pomocí zvětšovacího skla,“ odvětil Clifton, a nasadil
si své brejle, které bylv jakýmsi drobnohledem.
„Podivná methoda!“ ušklíbla se Inez. „Staré
ženy hádají bez brejlí přímo z ruky; vy však
potřebujete skla a otisk dlaně ruky —“
„Miss,“ ozval se Clifton, „kdvbyste věděla,
jakými vlastnostmi nadána jest ona hmota, když ji
pronikne ozbrojený lidský zrak — ovšem ne každého
smrtelníka! — nak byste takto nemluvila! —
Vyslechněte mne, libo-li vám!“
Zahleděl se na otisky, a promluvil dutě znějícím
hlasem: „Krásná miss má milovníka; je to však jen
pouhý pokladník —“
Inez sebou trhla — však neříkala ničeho.
„Miss očekává nesmírné dědictví, jemuž však
stojí v cestě veliké nřekážkv. Tuto vidím — ano,
němýlím se — dědictví milionové — —“
Obličej Kreolky zčervenal jako krev.
„A dostanu ty miliony?“ otázala se chvatně,
zapomínajíc, že má před sebou jen pouhého
,,proroka“.
,,Bude vám mnoho překonati než dosáhnete
oněch milionů.“ pronášel Clifton zdlouhavě.
Inez otočila se na podpatku.
„Výborně, master Morthone! Až budu
milionářkou, přihlaste se, nezapomenu na vás!“
Clifton se zadíval nyní na otisk levé ruky, kde
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bylo zřetelně viděti na prostředním prstu zvláštní
znamení: nepravidelnou hvězdici se dvěma body.
„Aj, co tu vidím?“ zamumlal jakoby uděšen.
„Miss, vás čeká hanba, žalář —“
Inez sebou trhla a zbledla.
„Mne?“ pokoušela se o úsměv. „A proč vlastně,
master Morthone?“
„Nemohu vysvětliti, miss, linie zde splývají v
neurčito — vyniká z toho jenom bankovka — ha!
tady čtu zřetelně — padělaná bankovka!“
Kreolka setrvala asi minutu nehybně a mlčky.
Zrak její ztrnule zíral před sebe.
Konečně se usmála.
„Jste jako všichni hadači budoucnosti, master.
Nejprve prorokujete samé hezké věci; aby to však
nevzbuzovalo nedůvěru, předpovíte také něco
ošklivého. Jsem jista, že se mi dostane žaláře právě
tak jako milionů,“ zažertovala. „Kdyby však přece
část vašeho proroctví se splnila, totiž ta příjemná,
nebudu neuznalou.“
„A stane-li se to nepříjemné, miss?“
„To se nestane!“ rozhodně prohlásila Inez,
obdařila čtenáře budoucnosti a propustila jej. —
Doma porovnal Clifton otisk levé ruky v hlíně
s otiskem na fotografickém snímku tisícovky, a
shledal, že obé shoduje se do nejmenší podrobnosti.
Bylo tedy jisto, že Inez měla v rukou onu
bankovku. —
Clifton měl jisté podezření, kterého se nepustil.
16
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A když za několik dní dostal z Buenos Aires
odpověď, seznal, že miss Inez může býti podezřívána.
Policejní úřad s ním sděloval, že v Argentině
sice žil skutečně bohatý Velasquez, jenž však dovedl
svůj majetek tak rozhazovati, že po jeho náhlé smrti
jediné dceři Inez nezbylo skoro ničeho. Nemohla
tedy do New-Yorku přivézti tak veliké jmění, o
jakém se mluví. V New-Yorku žije teprv několik
měsíců, kdežto Argentinu opustila již přede dvěma
roky.
Léon Clifton vložil do své nedobytné pokladny
onen policejní připiš, fotografický snímek, jakož i
otisk v pružné hmotě. O tom, co byl dosud vypátral,
nikomu se nezmínil — tím méně mr. Thomsonovi.
„Mám jakési stopy, ty však jsou ještě velice
neurčité,“ vymlouval se, když byl někdy tázán, jak
záležitost pokročila …
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Od noční návštěvy závodu bratří Dunbarů bylo
vypáčeno ještě několik pokladen v různých
závodech. Také v těchto případech nebylo ničeho
odcizeno. Žádný z pokladníků neměl ten nápad, jako
mr. Pastor u bratří Dunbarů: aby totiž zkoumal, majíli bankovky v pokladně táž čísla jako v seznamu. A
protože mr. Pastor i oba chéfové firmy k žádosti
policejního ředitele zatím pomlčeli o záměně
tisícovek, kolovaly falešné peníze po New-Yorku a
po Americe, aniž by byl kdo pochyboval o jejich
pravosti.
Chtěla policie učiniti neznámé penězokazy
příliš důvěřivými, a potom je polapiti. Však dosud
nepodařilo se objeviti ani jediného z vetřelců, kteří
za noci vnikali do peněžních závodů, ač byly tyto
přísně střeženy.
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Clifton najal si malou světničku právě naproti
domu miss Inez Velasquezovy; a ubytoval se zde
pode jménem Alick Robertson, malíř. Býval v této
světničce velmi často u okna, kdež „maloval“ na
plátně nějakou krajinu, ve skutečnosti však
pozoroval dům podezřelé Kreolky.
Navštěvovalo ji dosti osob, mezi nimi také
mužové. Cliftonovi utkvěla v paměti zejména
tvářnost tří mužů, kteří sem nej častěji docházeli.
Jednoho již znal; byl to týž mladý pokladník,
milenec miss Inez, který mu udal její adresu.
Druhý byl vysokorostlý, štíhlý muž, oděný s
bezvadnou elegancí, na levém oku měl černou
pásku.
Třetí pak vynikal statnou, svalnatou postavou,
a byl zejména nápadným svou malebnou uniformou
plukovníka.
Tento muž opět kdysi odpoledne navštívil
příbytek sličné Kreolky.
Clifton ze svého pokojíku uzřel pojednou
plukovníka, jenž přistoupil k oknu — byl trochu
temný den — a začal přepočítávati papírové peníze,
jež vyjímal z veliké kožené tobolky.
Clifton hned posunul podstavec s plátnem, na
kterém „maloval“, tak, že jej nebylo z protějšího
domu viděti; on však mohl ostrým kukátkem
všechno pozorovati.
Poznal, že peníze, které plukovník přehlíží, jsou
vesměs tisícovky.
20
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Vtom přistoupila Inez a zatáhla plukovníka do
temného pozadí.
Clifton kvapně se převlékl jako obchodní
cestující, vzal revolver a svůj věrný „boxer“, levicí
chytil ruční kufřík, načež opustil byt. Usednuv ve
vinárně, čekal na plukovníka.
Ten posléze vyšel z domu a zaměřil k nádraží.
Clifton jej následoval, aniž by se byl stal
nápadným.
Plukovník přistoupil k pokladně a žádal lístek
do St. Louis.
Detektiv, jenž mu byl v patách, koupil si také
listek s týmž cílem.
Oba cestující usedli proti sobě v jednom
vagonu, aniž by se byli jeden o druhého starali.
Aspoň plukovník nevěnoval detektivu žádné
pozornosti.
S počátku četl newyorský list, později vyňal z
kapsy objemný jakýsi román.
Na třetí stanici Clifton náhle vystoupil.
Vlak již byl zase v pohybu, když z okna jednoho
vagonu ozval se výkřik: „Zloděj! Byl jsem okraden!“
Clifton zaslechl ten výkřik přes hukot a rachot
vlaku. Usmál se nepatrně a zahučel: „Jen křičte, pane
plukovníku, zloděje nedostanete!“
Setrval na stanici, pohlížeje za vlakem, až zmizel.
Potom opustil nádraží, a zabočil k potoku, jenž
za stanicí protékal lučinami. V hustém křoví se
svlékl, z kufříku vyňal ošumělý oděv, zcela jiného
21
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střihu a barvy, oblékl se, dřívější šat vložil do kufříku,
jejž pak přetřel kusem papíru, na němž byla
rozetřena zvláštní barva. Hned byl kufřík samá
skvrna a vyhlížel jako odřený; nikdo by v něm nebyl
poznal nový kufřík „obchodního cestujícího“.
Krátce ostříhanou hlavu pokryl vlásenkou s
prošedivělými kadeřemi, z falešného vousu
ponechal si jenom knír, na levou tvář přilepil si
velkou bradavici. Zapáliv si krátkou dýmku, vracel se
k nádraží. Zde usedl a čekal na vlak, jenž pojede k
New-Yorku.
Konečně se jej dočkal. Na peronu objevilo se
nekolik černě oděných mužů, kteří zde přecházeli,
jakoby čekali na své známé.
Clifton se usmál. Hned poznal v nich tajné
policisty. Okradený plukovník patrně oznámil svou
nehodu, o které bylo telegrafováno do New-Yorku,
a mr. Thomson rovněž touto cestou nařídil tajným
policistům, v této stanici usedlým, aby zde vyčkali, až
sem přibude plukovník.
Brzy uzřel Clifton plukovníka, jenž nejvýš
rozčilen vyskočil z vagonu, volaje: „Kde je policie?“
Tajní se přihlásili, a on jim kvapně rozlíceným
hlas sem vyprávěl, že měl u sebe dvacet pět tisícovek,
které měl ukryty v náprsní kapse. Když přibyl na
stanici, sáhl si na prsa — tobolka byla pryč.
Prohlídkou ve vlaku neobjeven dlouhoprsťák.
Teprv když byl plukovník již na zpáteční cestě,
rozpomněl se, že s ním jel jakýsi člověk, jehož popis
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nyní dosti podrobně podal. Ten člověk nejel dále,
patrně vystoupil zde, a zajisté on byl ten zloděj.
Jeden z policistů pokrčil rameny.
„Master, ptáček byl zajisté dost chytrý, aby se
zatím bezpečně ukryl. Škoda, že jste si na to dříve
nevzpomněl; mohli jsme jej dostati. Teď to nepůjde
tak snadno !“
Rozlícený plukovník ohlížel se po přítomných,
kteří čekali na vlak; toho však, po kterém pásl, zde
ovšem neuzřel.
Také policisté důkladně si prohlíželi čekající.
Jeden z nich, jenž měl pronikavé oči. utkvěl dlouhým
pohledem na Cliftonovi, načež k němu přistoupil.
„Kam jedeme, master?“ otázal se úsečně.
„Do New-Yorku,“ huhňavým hlasem odpovídal
Clifton.
„Hm — a co tam?“
„Vystoupit ve městě.“
„Ptám se, co tam Chcete?“
„Co chci? Ty můj bože, já bych toho chtěl! Ku
příkladu, kdyby mi některý new-yorský milionář
chtěl dáti aspoň deset tisíc dolarů, to bych si
pomohl.“
„Kdo jste? Máte s sebou své průkazy?“
„Listiny, bohužel, nemám, master. Myslím však,
že dostačí legitimace spolku temperenclářů, jehož
jsem horlivým členem. Zde jest!“
Ukázal policistovi tuhý lístek.
Tajný sebou trhl.
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„Štípia vás moucha, master?“ ozval ,se Clifton.
„Mne také ty mrsky dnes už několikráte píchly. Z
toho soudím, že bude pršet.“
A tiše dodal:
„Mlčet!“
Policista mu vrátil legitimaci — jež byla
vystavena na jméno Léona Cliftona a podepsána
ředitelem newyorské policie — a řekl hlasitě: „V
pořádku, master, děkuji vám.“
„Máte výborný zrak, milý Burnleyi,“ řekl tiše
Clifton. „Může z vás býti jednou chlapík!“
Zřízenci
tajné
policie
nyní
přislíbili
plukovníkovi, že hned začnou pátrati v okolí, načež
on — hlasitě proklínaje — vrátil se do vlaku, jenž se
již chystal k odjezdu.
Clifton též vlezl do vozu, a šťastně dostal se do
New-Yorku.
Když se octl ve svém domě, otevřel kufřík a
vyňal z něho objemnou tobolku, ze které vytáhl
dvacet pět tisícovek.
„Účel světí prostředky!“ usmál se. „Clifton,
který pronásleduje zloděje, dnes sám dopustil se
krádeže. Podařilo se mi jako nej obratnějšímu
dolináři vypáliti plukovníkovi ve vlaku ty peníze !“
Hned podrobil tisícovky bedlivé prohlídce. —
Seznal, že jsou vesměs pravé.
Vytáhl nyní seznam čísel oněch bankovek, jež
byly vybrány z pokladny bratří Dunbarů — a hle!
Dvanáct kusů mělo táž čísla jako v seznamu.
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„Jsme tedy na stopě!“ zaradoval se Clifton.
„Plukovník je členem bandy penězokazů, a nejspíše
jezdí po světě, aby na různých místech rozměňoval
tisícovky. Třebas byly pravé — totiž vyměněny za
padělané — přec jen bojí se prozrazení. Proto jel do
St. Louis, aby tam vyměnil tisícovky za drobnější
peníze. Teď bych mohl pomalu přikročiti k
dokončení. Jen aby mi žádný z ptáčků neuplách’!“
Ještě téhož dne vyzvěděl na policii jméno a
obydlí onoho plukovníka. Jmenoval se Walter
Kennedy, a měl teprv krátkou dobu najatý byt v
hotelu.
Byl považován za bohatého gentlemana.
„Nu, uvidíme, kdo vlastně je ten gentleman!“
pomyslil si Clifton.
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V přestrojení advokáta Habakulka vstoupil Clifton
příštího dne do salonku miss Inez, která se podivila
jeho návštěvě. Domnívala prý se, že jest již někde v
Argentině.
„Nepředvídané překážky mne zdržely, miss.
Jsem však jen povděčen, že jsem dosud neodjel;
aspoň vás mohu zachrániti — před žalářem!“
Překvapení i bázeň jevící Kreolce začal
vyprávěti hlasem nejtišším, že náhodou vyslechl
důvěrný hovor Léona Cliftona s ředitelem policie.
Netušili, že je na blízku v úkrytu, a proto netlumili
svůj hlas. Z jejich hovoru prý zvěděl, že Léon Clifton
má miss Velasquezovou v podezření, jakoby byla
spojena s výrobci tisícovek. Vypátral prý již tolik
závažného, že má v úmyslu zatknouti miss i
plukovníka Kennedyho.
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Kreolka se třásla strachem. Však pojednou se
nuceně zasmála.
„Ten Clifton je buď sám blázen, anebo si dělá
blázny z policejního ředitele! Já že jsem ve spojení s
penězokazy! Věříte tomu, doktore?“
Nepravý doktor Habakuk pokrčil rameny.
„Člověk, jako je Clifton, ve svých výpovědích
ni? kdy nelže! Přesvědčil jsem se o jeho bystrém
duchu sám, když před léty by mne byl málem
usvědčil z protizákonného činu.
„Vy jste se něčeho dopustil, doktore?“
„Dopouštím se dosud, miss. Nejsem takový
hlupák, abych věřil, že počestností dojde člověk
bohatství. Rád bych na stará kolena žil co
nejpříjemněji, a proto se nevyhýbám takovým
příležitostem, které se příčí sice zákonu, ze kterých
však mně, i těm, kteří mých služeb vyhledávají, kyne
značný zisk. Nejnovějším mým činem bude získání
milionového dědictví, určeného miss Blackové, pro
miss Velasquezovou. Snadno tedy oželíte, miss,
dosavadní zdroj svých příjmů —“
„Ten tak brzy nevyschne! Mám dosud veliký
majetek z dědictví otcova!“
„Přede mnou se nemusí miss přetvařovali !“
usmál se Clifton.
A nyní jí vyprávěl, co prý ještě vyslechl z
hovoru. „The Grant Carlina“ s mr. Thomsonem.
Slídil ten prý vypátral, že miss Velasquezová
dohromady nezdědila po otci ničeho. Objasnil prý
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také záhadu nočních návštěv v peněžních ústavech.
Neznámí vetřelci vybírali dobré tisícovky z pokladen
a vkládali tam místo nich bankovky mistrně
pádělané. Dále prý vypátral Clifton, že miss Inez a
plukovník Kennedy vyjíždějí do jiných států, aby
tam rozměnili získané pravé bankovky, vyhýbajíce
se tak i stínu podezření. Konečně se zmínil o tom,
co Clifton prý vyprávěl o okradení jí známého
plukovníka ve vlaku. Některé z tisícovek byly prý
dle čísel poznány jako ony, které až do tajné výměny
spočívaly v pokladně bratří Dunbarů.
„To všechno ale jest jen smyšlenka!“ zvolala
Inez.
„Nikoli, miss,“ usmál se Clifton. „Podejte mi
laskavě svou levici!“
Když ji držel v ruce, ukázal na jizvu
prostředního prstu. —
„Otisk tohoto prstu nalezl prý Clifton na jedné
z padělaných bankovek, a přesvědčil prý se, že vy jste
ji měla v rukou. Zjednal prý si důkaz — má druhý
otisk —“
„Ten čtenář budoucnosti!“ zvolala Inez zděšeně.
„Něco takového povídal také řediteli. — Miss,
důvěřujte mi, ve svém vlastním zájmu! Nenávidím
toho Cliftona, jenž by mne byl málem dostal za
mříže; bylo by mi tedy velikým potěšením vytříti mu
zrak!“
„Co vlastně hodláte učiniti?“ otázala se Kreolka
chvějícím se hlasem.
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„Toto: Radím vám upřímně, miss, abyste
bezodkladně sebrala všechny své šperky a peníze —
ať již pravé či padělané — a v mé společnosti opustila
New-York. Odebereme se do Argentiny, kde z vás
jistě učiním miss Blackovou, a dopomohu vám k
milionovému dědictví. Vím, že nebudete skoupou!“
„Aniž bych dala svým přátelům věděti, co se
chystá a kam se ubírám?“
„Z toho vás zrazuji, miss. Mladému
pokladníkovi — nedivte se, miss, i to Clifton
vypátral, koho milujete! — dopíšeme později, a on
zajisté přijede za vámi.“
„A což Kennedy? A Spencer?“ —
„Ten elegán s páskou na oku?“
„Vy jej znáte?“
„Já ne, ale ten kletý Clifton také o něm povídal.
O, ten špehoun ví snad všechno na světě! — Myslím,
miss, abyste oněm dvěma přátelům dala o sobě
věděti také až později.“
„Nuže, pojďte se mnou!“ po delším váhání
rozhodlá se Kreolka.
Vedla přestrojeného Cliftona řadou komnat, až
v poslední stanula.
„Zde jsou ty bankovky,“ ukázala na železnou
pokladnu.
„Vyberte je všechny a vložte do kufříku — třeba
do onoho, jejž tuto vidím,“ žádal Clifton.
Stalo se! Detektiv viděl množství balíčků mizeti
v kufříku . ..
30

ZRÁDNÁ BANKOVKA

„Teď ještě zničíme zařízení dílny,“ prohodil
Clifton, načež zavedla jej Kreolka do malé
chodbičky, ze které vedly točité schody do sklepa.
Tu byly dveře nezamčené. Vstoupili do temného
prostoru. Miss chvíli hmatala, až nalezla svítilnu, ve
které udělala světlo.
Clifton uzřel malou místnost, vyplněnou
několika prázdnými bednami. Na konci byly dveře,
jež Kreolka otevřela klíčkem, který měla za ňadry.
Odšoupla jednu bednu, jež patrně nebyla příliš
těžká — objevily se padací dveře. Stisknutím tajněho
péra je otevřela; objevil se temný otvor a v něm
schody.
Clifton sešel s ní dolů, a v záři svítilny zvědavě
prohlížel si podzemní místnost.
Uprostřed nalézal se lis, v němž byly formy k
tisknutí bankovek. Na několika stolech byly zásoby
papíru, potřebného k hotovení bankovek. Pod
oknem, jež se nalézalo téměř u stropu a bylo zakryto
plechovou žaluzií s ventilem, nalézal se stůl, na němž
byla kovová plotna s nedokončenou rytinou.
,,Chtěli jsme vyráběti také i jiné bankovky,“
prozrazovala Inez a vzdychla si. „Škoda ! Doufali
jsme, že tím získáme nový zdroj příjmů!“
„Vždyť není ještě vše ztraceno!“ těšil ji Clifton.
„V Argentině lze přece také vykonati totéž, co bylo
možno v New-Yorku! Vyzveme členy vaší
společnosti do Buenos Aires — tam začneme znovu

31

LÉON CLIFTON

vesele pracovati doufám, že mne také přijmete za
podílníka — nebudu vám ke škodě!“
S účastí prohlížel si veškeré zařízení dílny.
„Kterak to ale vše zničíte, doktore?“ otázala se
pojednou Inez. „Vy sám přece nestačíte k odstranění
lisu!“
„Jen se nebojte, miss!“ usmál se Clifton.
„Ujišťuji vás, že tento lis nevytiskne již ani jedinou
bankovku! Hleďte, mám zde maličký nástrojek —“
Sáhl do kapsy a vyňal — samočinná pouta.
Inez pohlédla na něho zděšeně.
„Co chcete, doktore?“ vykřikla.
„Nic jiného, než poprositi miss, aby se ozdobila
těmito náramky.“
„Zrada! Zrada!“ vykřikla Kreolka. „Vy nejste
doktor Habakuk — vy jste špehoun — dokonce snad
sám Clifton „“
„Divím se vašemu důvtipu, miss!“ usmál se
Léon. „Když jste mne poznala, nemusím se vám již
představovat. Díky za vaši laskavost, s jakou jste mi
ukázala zátiší svého domu!“
Přikročil k ní, aby jí vložil na ruce pouta. Ona
však uskočila a začala volati o pomoc.
Vtom bylo slyšeti kvapné kroky, žaluzie se
odsunula — do sklepení vpadlo denní světlo
Clifton uzřel kmeny stromů — pak bylo viděti
mužský obličej, jenž ihned zase zmizel.
„Pomoci Kennedy!“ volala Inez.
Clifton vytrhl z kapsy revolver.
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Zazněl skřípavý zvuk, v jedné stěně otevřely se
dveře, jichž si byl Clifton dosud nepovšimnul — a
ze zahrady vrazili do sklepení dva mužové: jeden v
uniformě plukovníka, druhý v elegantním oděvu, s
černou páskou na oku.
„Co se tu děje?“ vykřikl Kennedy a vytasil šavli.
„Špehoun! Léon Clifton!“ zvolala Inez.
„Ano, Léon Clifton, pánové!“ opakoval
detektiv, míře na ně revolverem. „Doufám, že se
budete chovati tiše.“ —
„Inez, revolvery!“ vykřikl jednooký.
Kreolka obrátila se k jednomu stolu. Však
Clifton ji předešel. Skokem octnul se u něho, a opřel
se zády o přední část zásuvky. Současně vytáhl druhý
revolver.
„Teď všichni ruce vzhůru, sice střelím !“ hrozil.
„Na útěk ani nepomýšlejte ! Budova i zahrada je
obklopena policisty!“
Tato lest účinkovala. Mužové zkrotli. Plukovník
upustil šavli.
Clifton přiblížil se k Spencerovi, jenž s resignací
dal si přiložiti pouta.
Když však přistoupil k plukovníkovi, zaslechl za
sebou vrznutí.
Kvapně se obrátil. Uzřel Inez, kterak vytrhla
zásuvku stolku, a v její ruce zaleskl se revolver.
Šlehnul blesk, třeskla rána — Clifton se svalil k
zemi …
„Výborně, Inez!“ zajásal plukovník a sklonil se
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k padlému, aby se přesvědčil, je-li mrtev nebo jen
raněn.
Vtom vymrštil Clifton obě ruce do výše, chytil
Kennedyho za krk, bleskem se vzchopil, a drže
plukovníka před sebou jako štít, hnal se na
překvapenou Kreolku.
Couvala před ním, neodvažujíc se vystřeliti,
neboť byla by jistě trefila Kennedyho.
Tak zatlačil ji detektiv až ke zdi, pustil pravou
ruku s hrdla mužova — prudký pohyb — a již byla
Inez odzbrojena. Držadlem revolveru udeřil
plukovníka do hlavy, jenž omráčen svalil se k zemi.
Clifton vyňal druhá pouta.
„Jste statečná, miss!“ úsměšně pochválil
Kreolku. „Střílíte však špatně. Prosím!“
A než se nadála, měla také ona ruce spoutány.
Vtom se probral plukovník z mrákot. Hned se
vzpamatoval, když uzřel Cliftona. Nedaleko zahlédl
šavli, na kterou Clifton ve spěchu zapomněl.
Zmocnil se jí a vrhl se na detektiva jako šílenec.
Hrot smrtonosné zbraně narazil prudce na záda
detektivova; však neprojel jeho tělem, nýbrž
smeknul se stranou, při čemž zazněl zvláštní zvuk.
Clifton měl pod oblekem ochrannou košili z
jemného, však nejvýš pevného ocelového pletiva,
která mu již mnohokráte zachránila život. Také v
tomto případě se osvědčila.
Clifton se otočil a zaměřil na Kennedyho
revolver rem.
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„Jen rozumně, plukovníku! Moje olovo spíše
projede vaším tělem, než vaše ocel mým!“
Však muž ve své zuřivosti pozbyl veškeré
rozvahy.
Znova skočil po Cliftonovi, a tentokráte letěla
šavle na hlavu detektivovu.
Clifton nespustil. Nechtěl plukovníka zabiti;
nepatřil jemu, nýbrž spravedlnosti.
Mrštně se uhnul, takže ostrá zbraň jenom
zavadila o rukáv jeho kabátu. A teď vrhl se mu na
prsa, a oběma rukama přitisknul jej mocně ke své
hrudi, takže nemohl užíti šavle.
„Spencere! Inez! Bušte do něho pouty!“ křičel
Kennedy.
Spencer však nepřispěl mu ku pomoci, nýbrž
vyrazil do zahrady.
Kreolka však poslechla. Přiskočila ke
Cliftonovi a již sypaly se na jeho hlavu rány. Nebyly
ovšem příliš pádné, neboť je zasazovaly jen ženské
ruce; přece však byly bolestné, a Clifton již cítil na
obličeji řinoucí se krev.
Vtom zahryznul se mu plukovník ostrými zuby
do tváře. Clifton nemohl utajiti výkřik bolesti.
Chtěl pustiti plukovníka, aby jej pádnou ranou
zase omráčil. Tu udeřila jej Inez tak prudce do
skráně, že se zapotácel.
A již zase mihla se mu nad hlavou břitká šavle.
Clifton se sehnul, a dříve než šavle mohla
zasvištěti vzduchem, udeřil plukovníka hlavou tak
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prudce do žaludeční krajiny, že ten pozbyl dechu a
zkroutiv se bolestí, svalil se k zemi.
Detektiv se na něj vrhl, odepnul mu řemen, jímž
byl opásán, a na kterém visela pochva šavle, pouzdro
zbraně odseknul šavlí, zručně spoutal jeho ruce a
přitáhl jej k těžkému lisu, k němuž upevnil volný
konec řemenu.
Potom přeseknul šavlí drát elektrického vedeni,
provléknul jej pouty, a připevnil takto Inez k
druhému konci lisu.
Potom vyšel tajnými dveřmi do zahrady, aby
vyhledal uprchlého Spencera. Však po něm zde
nebylo ani stopy. Je tedy zajisté někde ukryt.
Cliftonovy zraky sjely dolů — a hle, zeď je na
jednom místě čerstvě otlučena; na zemi byla spadalá
omítka.
„Zajisté tajné dveře!“ pomyslil si Clifton.
„Spencer úderem spoutaných rukou je otevřel.“
Hledal, hledal, až uzřel hlavici šroubu. Uhodil
do ni pěstí, ve zdi objevil se otvor, jímž bylo viděti
chodbu a část schodiště.
Clifton vniknul do domu, jenž byl pěkně
zařízen. Nikým nepozorován vstoupil do prvého
patra. Vtom zaslechnul temné bouchání, jako když
kov naráží o kov.
Otevřel nejbližší dveře, a téměř neslyšnými
kroky ubíral se řadou nádherných komnat, jež
neměly dveří, nýbrž jen záclony— podle zvuku.
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Konečně bylo slyšeti bouchání zcela blízko.
Také se ozvalo zaklení.
Vyňal svůj revolver, a směle vkročil do poslední
komnaty, kde uzřel Spencera, jak buší pouty na
rukou o hranu kované skříně.
„Nenamáhejte se, master!“ ozval se Clifton.
„Však vám pouta budou odstraněna! Jenom mne
laskavě následujte!“
Uzřev Cliftona, Spencer zaklel zuřivě. Však
neodporoval, když jej Clifton vzal za rameno a vedl
zase do sklepní díry penězokazů. Zde připevnil
Spencera drátem k lisu; a maje takto všechny tři
zajatce zabezpečeny, vyšel nahoru; vzal kufřík s
bankovkami a pospíšil k policejnímu řediteli, jemuž
pověděl jen to, že má náčelníky penězokazů již v
rukou.
Mr. Thomson tam hned spěchal s množstvím
ozbrojenců. Podle rady Cliftonovy obklopen
strážemi nejen dům Kreolky, nýbrž i sousední, jakož
i mezi nimi ležící zahrada. Ředitel s Cliftonem a šesti
ozbrojenci vkročil do domu miss Velasquezové;
komisař se čtyřmi strážníky postavil se do průjezdu
domu sousedního.
Clifton vedl nyní mr. Thomsona i jeho družinu
do sklepení, kde nalezli zajatce dosud na témž místě.
Detektiv odpoutal je od lisu, strážníci je
obklopili a vedli nahoru. Mr. Thomson a Clifton je
následovali.
Vtom bylo slyšeti kvapný dupot — Clifton se
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obrátil — však v příštím okamžiku svalil se k zemi,
strhnul s sebou mr. Thomsona.
Houklo několik výstřelu, které vyslali z
revolverů čtyři mužové, vniknuvší sem tajnými
dveřmi ze zahrady.
Policisté, kteří odváděli zajatce, rychle se s nimi
vrátili. —
Když mužové uzřeli spoutanou Inez, jakož i
Kennedyho a Spencera, a proti sobě namířeno tolik
revolverů, chtěli se obrátiti zase do zahrady.
Však Clifton pohrozil, že každý bude ihned
skolen, kdo se jen hne.
To účinkovalo. Mužové, kteří sem vnikli ze
sousedního domu, odkud byli vyplašeni policisty,
dali se spoutati bez odporu.
Nyní prohlédnuty zevrubně obě budovy, jakož i
zahrada; však nového již nic nebylo nalezeno.
Zajatci dopraveni v autech k soudu. Oba domy
zůstaly nestřeženy.
Veřejnost byla zase ohromena důvtipem a
smělostí Léona Cliftona, jenž připravil posluchačům
v soudní síni zase pěkný požitek.
Jeden ze služebníků Spencerových, jenž byl též
členem roty penězokazů, vše prozradil. V domě
Spencerově bylo služebnictvo, jež bylo vlastními
výrobci bankovek. Chodilo do domu Kreolčina
tajnými vchody, aby zde ve sklepě pracovalo. Inez,
Kennedy a Spencer nejdříve udávali mistrně
padělané tisícovky v cizích státech; později, nočním
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vloupáním byly vyměňovány za pravé, a tyto z
opatrnosti proměnovány za hranicemi státu NewYorku.
Hlavní vinníci ovšem drze zapírali — však
důkazy Cliftonovy je usvědčilv. Rozsudek byl velice
přísný; nejvíce ovšem dostali Inez, Kennedy a
Spencer.
Cliftonovi při odchodu ze soudní síně
uchystány bouřlivé ovace.
Nalezené
pravé
bankovky
znenáhla
vyměňovány za bankovky nepravé, jež byly v oběhu,
takže ústavům a soukromým osobám nevzešlo
mnoho škody. Padělky potom spáleny.
Mladý pokladník, jenž miloval Inez a nevěděl o
její činnosti, po jejím odsouzení opustil New-York,
aby v cizině snáze zapomněl na ránu, jež tak bolestně
dotkla se jeho srdce …
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