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De rreemdeling boog voor haar en ontving het lint datzi; hern om
clen hals hiog.

Keizer Karel 19
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is ; Peer, Jan en Paurvel, dii hnlwelijk z,ouden goedkeuren

of het wraken."

.Iarr,nelrin bernint tlien jongeling en geheel tle wereld zou dil
rriet andlers hunnen maken.

Dat vind,t gij ongelukkig, niet rvaar, Barbara ?

Ja, mensch, rn&al dit is nu eenrnaal zoo. I)a1 is a,l cle

sehuld van cllie vreremde taal dje gij niet begrijpt, mtlirr.,Janne-

l;in wel.

Nrr, toch zal het. u eens klaar ir.r den geest worden wâaroln

tlie m,innezanger, welke gij eens gez,ien hebi, toen ge nog b't-



ilit

600

Liefde pelste niet alleen zuchten uit den boezem en lraned

de oogen, maar za.ngen en vreugdeglarizen !

Liefde ! lielde ! wat zijt gij toeh ?

Poort van Audenaerdc.

I'IOOFDS1'T]K XXVII

DE KF]IZER !

Men was in de maand Octobe,r'.

Reetls drie maanden rl\rurde tle lioftic tusschen Jarnneliin

Van der Gheenst eii clen schoonen vreerutieling.



GROOTE OCCASIÊ

PRACHTIffiE E(}EKE]!l
tsii al de 'i'erl<r;opers varr KEIZER KAREL zijn

n'erkeÉ tegett lrlijsr'èrmintlering te bekomen ;

Bakelandt en zijne Rooversbende vanhet Vrijbosch.
8oo blz. 5ô platen. Plrjs z.5o fr. in plaats van

ian de Lichte en zijn zwarte Bende, t roo blz. 6o pl.
Prijs 3,5o fr. in plaats van

do volgendt

fr. 3.oo

, 5.oo
0p Gods genade. I3oo blz. zoo platen. Prijs lo fr. voor

slechts
*artouche de Koning der Dieven, t43o blz', groot form.

, zoo platen. Prijs ro.oo fr. r'oor
Ketzer Nero. Iooo blz. 6o pltrten. Prijs fr' 7'50 voor
Bismark. de ijzeren kanselier; en de oorlog van r87o.

rooo bli. Ioo platen. Prijs 7.5o voor
Robert en Bertrand, de luslige vagebonden, 6oo blz. 5o pl.
Generaal de Wet, de held van Zuid-Afrika, rooo blz.

roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats van
lan Breydel, de leeuw van Vlaanderen, reoo blz. 5o

pl. Prijs fr, 3.5o in plaats van
De schoene historiel van Genoveva vaR Brabant, rzoo blz.

4o platen
ileria-Ântoinette en de Fransche revolutie, r3oo blz.
, roo pl. Prijs fr. 3.5o in plaats van
Arme lMartelaars, 6oo blz. qo pl. Prijs e fr. plaats van
lan Clercker of de laatsle binders van Vlaanderen. 5oo blz.

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

Prijs 3.5o fr. in plaats van
Maria van Brabant, 5oo bl. 3o pl. Prijs t
Abel Polet en de bende van Hazebroek,

Prijs fr.e.5o in plaats van
De Reis Rond de wereld door 2 Vlaamsche jongens r75o bladzijden,

6o platen. Prijs 4 frank in plaats van 6 frank.

Nieuwe uitgave der beroemde wsrken van

JULE$ VERruE
I I deelen in gekleurden ornslag

Prijs per deel : fr. 0.75
Wie de tz deelen te samen neemt ontvangt hierbij lios-
teloos een schoon en nuttig bcek ter waarde van.3 frank.

Vijf weken in een luchtballon.
De Reis om de wereld in 80 dagen.
De Reis naar de maan.
Michaël Strogoff de koerier van den Czaar.
Het Zwarte Gourl.

Naar het middelpunt der aarde.
Twintig duizend mijlen onder zee (0ostelijk halfrond)

Twintig duizend mijlen onder 2[s (westei.jk halfrond)

Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukelingen.)

llet Geheimzinnig E!land (Do Verlatone,)

Rcbur de Veroveraar
rz. Wonderbare Avonturen \ran een Chinees.

Wre de tz schconste werken van den beroemden
sehrijver JULES VERI'lE rvil bezitten, bestelle deze
bi1 onze yerhoopers of in
$$r Ulaam$ûfts[ [0sfi&ri$sl,$l'llililubtottsstt 4Ï. Âttwsltrou

Afl. 19, 32 bla. .l. u centlelloen
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Ian trrelzil Kmrnl
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rooo bI.35 pl.
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Prijs fr. z.oo

t
j,

\
j

4.oo
2.OO

5.oo

5.oo

,
D

t

t

D

t 5.oo
r.50

Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen,'Iroo bl., I5o pl.
lcrnpn de l{ihiliste, 35o blz., e5 platen,
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