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- Neen, Karel, dat kan de wereld nict. Een meirje kan

z,eive hare oor verliezon, ma&r' laster kan haar dio niet

ontnemen.

- Laat ons toch spoexlen, Jannoliin, hervatle de jongeling

haar tlwin,gende deu stap te verhaasl.en.

iVapens van Keizer Karel

Doch ind,iren zij den jachtstoet rvilclen ontloope'n clan lvRs

het te laat.

Op een twintigrtal metets, aa.n een breeden kruis'weg van

het bosch, veltoonde zich eensklaps een schitterende drom vau

eclellied'en, jonkvrouwen elr Ûn rood uitgedoste hoornblazers.

* Bij alle nikkens ! gromde de jongeling.

Keizer Earel 20
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I)ie man, gebroken door de droefheid, weetde a1s een kind.

zal uw huis en uw stàm vorstelijli naken... mâSr haat niet

meer .zien, dlxt lian ik niet !... Dht is eene onurenschelijl<e

vlaag !... Het is onrnogelijk ! gansch onmoge'lijk !

Lalaing stond langrzaam recht. :

Ilij r"ichtie zijn gehromden rug op, veegde de tranen vân

zijne rvangen en blikte nu met fiere dlooge oogen naar rien

lreizer.
* En loch, Nfajesteit, het moet ! sprali hij met Étt:enge

sl.enr.

De lieizer bliliie op.



EROOTE OCCASIE
VAN

PRASI{TIGE B()EKEil
IJii al de verl<oopers van KEIZER KAREL zijn do volgondc

werken tegen prijsr'èrminclering te bekomen i

Bakelandt en zijne Booversbende van het Vrijbosch.
8oo blz. 5-o platen. Prijs z,5o fr. in plaats van fr. 3.oo'

lan de Liehte en zijn zwarte 8ende, I loo blz. 6o pl.
Prijs 3,5o fr. in plaats van t 5.oo

0p Gods genade, r3oo blz. zoo platen. Prijs to fr. voor
slechts

$artouche de Koning der Dieven, t43o blz', groot form.
r zoo platen. Prijs ro.oo fr. r'oor

Kerzer Nero. looo blz. 6o platen. Prijs fr. 7.50 voor
Bismark, de ijzeren kanselier, en de oorlog van r87o.

rooo bli. loo platen. Prijs 7.5o voor
Robert en Berlrand, de lustige vagebonden, 6oo blz. 5o pl.
Genemal de Wet, de held van Zuid-Afrika, rooo blz.

roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats van
tan Breydel, de leeuw van Vlaanderen, rzoo bla 5o

pl. Prijs fr, 3.5o in plaats van
lh schoenc hietoriel van Genovcva van Erabant, reoo bk.

4o platen
ltlrria-Antoinettc en de Frrnsche rcvelutie, r3oo blz.

roo pl. Prijs fr. 3.5o in plaats van
Arme:Martelaars, 6oo blz, 4o pl. Prijs e fr. plaats van
lan Clercker of de laatste binders van Vlaanderen. 5oo blz.

Prijs z fr. in plaats van
He vroolijk leven van Don Quichot, 5oo blz, Ioo pl;
De Koning der Zeeschuimers, 4oo bl. 15 pl. i fr. in pl. v.
l{apoleon zijn leven en oorlogen. rzoo blz. Ioo platen

Prijs 3,5o fr. in plaats van
ilaria 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.e.5o in plaats van

De Reir Rond de wereld door 2 Vlaamsehe jongens r75o bladzijden,
6o platen. Prijs 4 frank in plaats van 6 frank.

Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen, rroo bl., r5o pl. Prijs fr. 3.5o

Af,. 20, 82 blz. 1U Centielrùen

ilt Trrooliif,s ilaf,en

Inlznrïan Karnl

r 5.OO

D 5.oo

r 5.oo

r 3.50

r 3.50

Prijs fr. z.oo

II
f
I

f
1

'I

$
ù

r
l*

r 5.oo
r 4.oo

> 4.OO
> 2.OC'

I

t)*]
1

r 5.oo)' 3r5o

> 3.oo
, 2.50
r r.5o

D 5.OOr r.5o

ilieuwe uitgave der beroemde

JULËS VER
werken van

NE
I I deelen in gekleurden omslag

Prijs per deel : fr.
Wie de lz deelen te samen neemt
teloos een schoon en nuttig boek

0.75
, ontvangt hierbij tios-
ter waarde van.3 frank.

I
t
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.[

l r. Viif weken in een Iuchtballon.
e. De Beis om de wereld in B0 dagen.

3. De Beis naar de maan.

+. lrlichaël Strogoff de koerier van den Czaar.

S. Het Zwarte Goud.
6. l{aar het middelpunt der aarde.

Z. Twintig duizend mijlen onder zee (Oostolijk haifrond)

8. Twintig duizend miilen onder 2ss (wostel'jk halfrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukolingen.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (Do Verlatene.)

r r. Robur de Veroveraar
rz. Wonderbare Avonturen van een Chinees.

Wre de tz schconste weriren van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle deze
bi; 

"onze 
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