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rlelerr gaat afleggen voor de grove pij van
het klokje zal aanstonds de kloogterlingen

[ten.

I)o vorst volgde den abt in dezes cel dir:

nls clie van cle minsten leehebloeder'.

deun monnik, want
naar de kap,:l rle-

el zoo arm u-izag

+_

Een fijne glimlach plooide den nrond van den abt

-- Tleli deze l.:leederen aan, sprali de prior.
lreizer Karel legde zijn liosielijke halssnoer van het Gultlerr

\'lies af ; hij rvierp zijn zijden mantel van de schouders, hing
den ge,r'ederckrn Ïroed aan den kapstoh en troli t1e b'inkenrie

llot,{el me.i. gouden sporen uit om ee!\'orldige sandalen a&n te

litnrel.

Keizer Karel



Oh .! dat za1 den çorst irenr betaald zetten.

Velscheidene maleu heefi hij reedÈ gekuc-lrt eu ge&roest. otn

t'1i zich tle aanclacht larr clen abt ie tlelrlierr, rloch deze blijft
onverstoord en onberveeglijlc als eeh marnelen beeld.

0h ! dat zal tle-v'orst hen betaald zetteu.



1:li

Atin cle poort vindt hij zijr schilciknrap rlic iret ongeduidig

staurpend paa,rd bij clen teugel houilt.

Doch claa.r' ooli sta,a,n di'ie eclellierien hunnc o pr,r'achting te

nra kcrr.

l\

\

:-t
,, *(
r

Waar is de prior ? r'roeg hij bitsig.

Het zijn plins van Olanje. gl.aaf de fiannof en graaf van
Itrgrnr,o,nt.

- llijne heelerr; zegi rle vor.sl. iii heb u rloerr wachlerl,
rloch r,elontsclltil{-i!gt niij. I{et is mijne schuld ltiet gerveest.

- Ilei wachten is niels, Sile, irnirrooltlt Nassau. Wlj z,ijn
geluliliig Urie fi[ajesteit in gueden toestand temg te ziern. \yij
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. Broeder Foi'liel sttrk

maar nu slzral<1en beiilen

trntsteltenis.

Ook d'e ouversaa,gde

Op drien kleet lolgtle

- Hemel ! .Tohannes

zijne lantaarn boven den s(apende,

een lcleet vau çi;irilijko verrasrsing e j

Johanncs \'virs. \ra,rr lileur vclsr;htite'n.

eerr tlrtblrele rritt'rrc1t :

I
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Brj de verkoopers van KEIZER KAREL zijn de volgenCe
werkeir tegen prijsvèrmindering te bekomen;
Bakelandt en zijne Rooversbende van het Vrijbosch.

8oo blz. 5o platen. Prijs z.5o fr. in plaats van
Jan de Lichte en ziin zwarte Bende, rroo blz. 6o pl.

Prijs 3.5o fr. in plaats van
0p . Gods genade rgooblz. zoo platon, Prijs ro fr. voor

slechts
Cartouche de Koning der Dieven, 43o blz. groot form.

. zoo platen. Prijs ro.oo fr. voor
Keizer Nero, rooo blz. 6o platen. Prijs fr. Z.5o rroor
Bismark, de ijzeren kanselier, en de oorlog van I87o

roooblz. roo platen. Prijs 7.5ovoor
Robert en Bertrand, de lustige vagebonden, 6oo blz. 5o pl.
Generaal de Wet, de held van Zuid-Atrika, rooo blz.

roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats van
lan BrBydel, de leeuw van Vlaanderen, rzoo biz. 5o pl.

Prijs fr. 3 5o in plaats van
De schoone historie van Genoveva van Brabant, voo blz.

4o platen.
Marie-Antoinette en de Fransche revolutie, t3oo blz.

roo pl. Prijs fr. 3.5o in plaats van
Arme Martelaars,600 blz.4opl.Prijs z.oo fr.in plaats van
Jan Clercker ol de laatste binders van Vlaanderen, r5oo blz.

Prijs z fr. in plaats van
Het vnoolijk leven van Don Quichot, 5oo blz. roo pÏ-
De Koning der Zeeschuimers, 4oo bl. t5 pl. r fr. in pl. van
Napoleon zijn leven en oorlogen, rzoo blz. roo platen

Prijs 3.5o fr. in plaats van
Maria van Brabant, 5ooblz.3o pl. Prijs r fr. in pl. van
Abel Polet en de bende van Hazebroek, rooo blz. 35 pl.

Prjjs fr. z.5o in plaats val
De Reis rond de wereld door 2 Vlaamsche jongens, r75o bladzijden,

6o platen. Prijs 4 frank in plaats van 6 frank.
Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen, rroo bl., r5o pl. Prijs fr. 35o
leanne de Nihiliste, 35o blz,, z5 platen. Prijs fr. e.oo

Vraag Cen a,Tgeftteenen Ca,ta,Toog

Prijs per deel : fr. 0.75
Wie de rz deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
telloos een schoon en nuttig boek ter waarde van 3 frank.

r . Vijf weken in een luchtbaUon
z. De Reis om de wereld in 80 dagen.

3. De Beis naar de maan.

4. Michaël Strogoffde koerier van den Czaar.

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

Z. Twinlig duizend mijlen onder 2ss (0osteliik halfroud)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (wostelijk'halfrond)

q. Het Geheimzinnig Eiland (De luohtschipbreukelingen)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (De Vorlatene)

r r. Robur de Veroveraar.
r2. Wonderbare avonturen van een Chinees.

ltaI

f,ailen

ftdzn fiatel
Nieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VERNE
t2

Wie de rz schoonste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle deze
bij onze verkoopers of in
lu Tlaan$ûlm Boofiflandil, $t-I[illolr0rf,sslr., 41, anlueruen
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