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lVelnu dan zult gij morgen Keizer Karel aan een boom zien zwieren

- Gij s,ch,ijnt mij toe een braaf meisie

rliet om u, ]naaï ile ontgoocheling staat u

- lVell<e ontgoocheling, , mijnheer ?

Keizer Ka,rel

te wezon en ik ls( h

te wachten.
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- Niot al te beet, Majesteit,

" ka,pot",

Audere .jarren heette het :

- Niet te best, Nlajesteit, te

" kapot".

Maal goed '\Àras het nooit. In

te veel nattigheid. De oogst is

Yeel ciroogte. ?" oogst is

den beginne hatl cle vorst ziclr
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Signor Contreras

tior-rr clie nare vooLsfeilingen laten ontloeren, maar toon el tel-

ken jare goucleu liorenvelden ovcl Vlaanilerens akliers ryiegel-

den, bel<reunde hij er zich niet verder cml en kwain hij tot het

Les,iuit, clat God el' nreel rrnn weet dan cle la.ndman hoe het

best gaan moest.

Dnr onclervloeg hij hcu ovor hunne familie, hun fortuintot-
sband err hnane aangelege"nhecleu.
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-- D',ln zal ili il.ls1;iirperl ctr hel hier' aiirl cert bootnstrttll 1-llsi-

lnnliell.

D,if zeggcrriler sllronÉl rle j'onge heizel uit tleri zu,tlel eir nret

tlen toorn sjortle hii zlin schimlnel ilall een boom van tten

boschliant"
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Goeien ciag, mijn beste.heer ! stamelde hij''

Terwijl hij .tlaalmecl-e bezig rl'as speeltle een helsche glinr-

lach op het gelaat t'an den bedelaar'

- Langs r4raiar nu7 vriencl ? vroeg de heizer'

- Langs hier, mijn bralre heel, langs hier'

- G a voor... il< volg u.



GROOTE OCCASIE
VAN

PRAOHTIGE B()EKEN
Bij al de verkoopers van KEIZER KABEL zijn cle volsende

werken tegen aauzienlijke prijsr-ermincleriug te'bckomen ;-
Bakelandt en zijne Rooversbende van het Vrijbosch.

8oo blz. 5o piaten. Prijs z fr. in plaats van fr. 3.oo
lan dg-l-ichte en zijr zwarte Bende, rroo blz. 6o pl.

Pnjs 3,5o fr. in plaats van >> 5.oo
0p Gods genaffe, r3oot blz. zoo platen. Prijs ro fr. voor

slechts
Cartouche dc Koning .der Dieven. r43o blz', groot form.

eoo platen. Prijs ro.oc fr. rroor
Ketzer Nero. rooo blz. 6o platen. Prijs fr. 7.50 voor
Bismark. cl9-rjzeren l<anselier, en cla oorlog-van rB7o.

rooo bl/. roo platen. Prijs 7.5o ,roo. "
Robert en Bertrand, de lustige vagebonden, 6oo biz. 5o pl.
Generaal de Wet. de held van Zuid-Afrika. rooo blz.

roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats van
Jan Brey.{el. de leeuw van Vlaanderen, rzoo blz. 5opl. Prijs fr. 3.5o in pla.rts van
De schoone historie van Genoveva van Brabanl, rzooblz.

4o platen
Maria-Antoinette en de Fransche revolutie, 4oo blz.
, roo pl. Prijs fr. 3.5o in plaats van

Arme Martelaars, 600 blz. qo pi. Prijs z fr. plaats van
Jan Clercker of de laatste binders van Vlaanderen. 5oo blz.

Prijs z fr. in plaats van
Het vroolijk leven van Don Quichot, 5oo blz, roo pl.
De Koning der Zeeschuimers. 4oo bl. 15 pl. r fr. in pl. v.
Napolgon zijn leven en oorlogen. rzoo b7z. roo platen

Prijs 3.5c [r. in plaats r:an
Maria van Brabant, 5oo bl. 3o pl. Prijs r fr. in pl. van
Abel Polet en de bende van Hazebroek. rooo bI.35 pl.

Prijs fr. e5o in plaats van

De Reis Rond de weretd door. 2_Vtaamsche jongeniJ7so ElffiIE",
6o platen. Prijs 4frank in"plaat'sian 6Ë"k.

Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen. rroo bl., r5o pl. prijs fr. 3.5o
Jeanne de Nihiliste, 35ob12., z5 platen. prijs fr. !.oo. Vraa,g den algerzl.eerren Cataloog'.

4" Afl. 32 bladz. 1O centiemen

[o ïrooliiko f,af,an

Karul
> 5.oo

> 5.OO

>) 5.OO

)> 3.50

Nieuwe uitgave der

J U LES
beroemde werken van

VERNN E

>> 5'OO
)) 3,50

3.oo
2.50
r.5()

5.oo
r.50

3.50

r0 deelen in gekleurden omslag
Prijs per deel : fr. 0.75

Wie de rz deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
teloos een schoon en nuttig boek ter rvaarde van 3 frank.

t. Viit weken in een luchtballon.
e. De Reis om de wereld in 80 dagen.

3. De Reis naar de maan.'

+. Michaël Stnogof de koerier yan den Czaar.

S. Het Zwarte Goud.
6. Naar het middelpunt der aarde.

7. Twintig duizend miilen onder 2ss (0osieliik halfroud)

8. Twintig duizend miilen onder 2ss (westel$k halfrond)

q. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukelingen.)

io. Het Geheimzinnig Eiland (De Verlatene.)

r r. Robur de Veroveraar
rz. Wonderbare Avonturen van

Wie de rz schconste werken
een Chinees.

schrijver JULES VERNE wil
bij onze verkoopers of in

van den beroemden
bezitten, bestelle deze
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