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Vergeet ééne zaak niet : zrvart is l'lrit

.- Wat ge moet htrlen. Ilebi ge

lror,,ftl slanrL. ezeMlebf gij niet

Vraa,gt ! maak dat ge wegkornt !

Keizer Karel

dan geene ooren itan uw

gehoord wat clie heer u



169

-- trfajosfci.l ! 'liooni,]o is rnijn cchtgenoot niet.
- L)rrrr u'eldla. l)ezc afs|attnitrg noe{, een l rrartl lrelrlrr:rr

riio ric reizigr:rs lriorrrleliili itresplcekt oI l,en mins{ir uitlcgt tlnt

r:wart bij tr $ril, is. I(olielr iiurrl ge goerl, rrraaL cle vorn waarirr

gii ulv geitachten vortolkt, laai missclrielr rvrit te \\:enschelr.

il.'ooliie is ccl br:a.vc vclstanrligc iongen.

- O ,la, N[ajes1ci, !....

- I iij benrint u !

- Is het waar, Nlajesteit ?

- En gij bemint hem... Gij sienit ilus toe in het hLrwelijli?

- Ili ? met r.reugde... ft-aar 'foontje zal niet willen trou-

r"en met... iemand... als ik !

-.la \r-cr. mrr;ll'traclti lc r-crlrrder'err. Tjelh. vool. ll\\'gel.ltii
en lust eu die van de reizig,ers, en clienstltoclen.

- O Majiesteit, hoe zal ili Lt bedankem ! In pla,ats trrl rni.l

le stralfen. maakt gij mij gelukkig el belorint gij rrij, warll

It'ouwen met 'loontjc was sinds lrrng miirr rhoorn.
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De vorst meende daartegen op te
buitengeiwoon aangenaam moest zijn,
gen :

- ÙIaar, waar he,bt gij den keizer gezietr ?

- Op straat.

- Hoe ziù, }l.ij er uit ?

\..--__:

-

Met dees hand heb ik een ieeun en twee draken gestreeld

- Hij is nog jorrg, maar 't is on klepper !

- Die was zeker kostelijh gekleed ?

* Dra,'t. kunt ge rru wcl gaan rlenlieri. Dai uitleggen io^ niet

rrtugelij k. lli weet ulleen dai hij een latrgerr prrrl)ererr rrra.trtgl

clroeg en op zijn hoofd had hij een groote ltroon vatL iatttc r

welperr, dat zoo iets nier'

doch hij \'erkoos te vta-

ililtUI



tle
- Ik tlacht dat 'gij 

hem

keizer schralks op.
*- Hm ! ja, zçker', jonlier,
* Van vege ?

186

tc lJrusscl gezicrr hatil ! rvict'p

zokcr'. Maii r'. .

r9 lit

Kennis peker, r'roeg Balder

- Van heel rrerre !... Ge moet vers{aa,u, liameraad, il:rt ge

in de hoofdstald rlen keizer njet yan dichttrij liunt te ziel
komen.

- En waarom rriet ?

tùûi [i.tn



GR.OOTE ÛCCASIE
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PMAChI TIÛË E()TKEN
.tsrj cle verkoopers van KEIZER KAREL zijn de volgende"

s-e'rken tegen prijsvermindering te bekomen;
Bakelandt en zijne Rooversbende van het Vrijbosch.

8oo blz.5oplaten. Frijs z.5o fr. in piaats van fr. 3.oo
ian de .Lichte en zijn zwarte Bende, r roo blz. 6o pl.

Prijs 3.5o fr. in plaats van
0p Gods genade r3ooblz. zoo platen, Prijs

slechts
Cartouche de Koning der Dieven. r43o blz.

:oo platen. Prijs ro.oo fr. voor: ))

>
5.oo
4.oo

+.oo

5.00

5.00

3.:a

Keizer Neno, rooo blz. 6o platen. trrrjs fr. 7.50 \-oor
Bismark, de ijzeren kanselier, en de oorlog van rBTo

rooo blz. roo piaten. Prijs 7.5o voor
Robert en Bertrand, de lustige vagehonden. 6oo iriz. 5o pl.

.Generaal de Wet, de held Van Zuld-Atrika, rooo blz.
roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats van

Jan Breydel, deleeuw van Vlaanderen. r2oo blz. 5opl.
Prijs fr. 3.5o in plaats van

De schoone historie van Genoveva van Brabant, rzoo blz.
4o plateu.

Marie-Antoinette en de Fransche revolutie, r3oo biz.
roo pl. Prijs fr. 3.5o in plaats r-an

Ârrne Martelaars, 600 blz. .po pl.Prijs z.oo fr. in plaats van
Jan Clercker of de laatste binders van Vlaanderen,'5oo blz.

Prijs z fr. in plaat's r.an
Flet vrooliik leven van Don Quichot, 5oo blz. roo pi-
De Koning der Zeeschulmers, 4oo bl. l5 pl. r fr. in pl. van
Âlapoleon zijn leven en oorlogen, t zoa blz. roo piaten

Prijs 3.5o lr. in ptraats r-an

Maria van Brabant, 5oo blz,3o pl" Prijs r fr. in pl. r'an
Abel Polst en cle bende van Hazebroek, rooo blz. 35 pl.

Prijs fr. z.5o )n plaats van

> e5.oo
> 3.50

)> 3roo
>> 2.50
)> r .5o

> 5.oo
)> r .50

> 3,50
De Reis rond de wereld door 2 Vlaarnsohe jongens, r75o bladzijden,

6o platen. Prijs 4 franl< in plaats van 6 frank"

6" Afl. 32 bladz. 1O centiensen

[t Trrtoliifte ilaf,nn

rilil lrsiz0t Ka[tl
)> 5.OO

ro fr. voor
> 5.oo

groot form.

Prijs fr. 35o
Prijs fr. z:oo

Nieutue uitgave der benoernde

JIILËS VER

i
;

,i,
t
I

J

.il

;Ï

werken van

NE
l2 deelen in gekleurden omstrag

Frijs per deel : fr.
Wie de lz deelen te sarnen neemt
telloos een schoon en nuttig troek

0.75
ontvangt hrerbij kos-

ter waarde \ran 3 frank"

Tyl lJilenspiegel in Vlaanderen, rroobl., r5o pl.
Jeanne de Nihilisie, 35o b12., z5 platen.

r. Vijf weken in een luehthallon.
z. te Reis om cle wereld in 80 dagen.

3. De Reis naar,de maan.

4, Midhaiil $trogof de koerier van den CIzaar.

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

7. Twintig duizend mijlen onden,zee (OosTelilk iialfrourl)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (westetriik haxroud)

q. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtsehiptrreukeiingen)
ro" Flet Gehelmzinnig Eiland (De Verlatene)

r r " Robur de VeroveraaF.
rz. Wonderbare avonturen van een Ghlnees.

Wie de rz schoonste werken van den beroernden
schrijver JULES VERNE rvil bezitten, bestelle deze
bij onze verkoopers of in

Vraag den aTgerneerter2 Ca,ta,Toog [U llaamsufim [utltltaltf,ll, $t-Iflillehrurdsslr,, dT, Anïwnrpen
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