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- Ik korn u gce,n kwaad doen, m&ar drn weg Yragen'

rvoet waatrheen !

- O, Majeoteit, ik oprak het in drift.

Eenige soldaten zaleo, te dobbelen.

- De weg... de weg... heer schepen !

- 't lyas op don burgemeester gedoeld !

- Neen,. ook op mij. Maar claa,r de burge!ïIeester

den weg kent als ik, moet gij ons inlichtsn !

Keizer l(arel

evenmin
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Vertrek van' Ileizer llarel uit Geeraardsbergen



Bil a!. onse verkoopers ts verlrnlJgbaa't: Afl. 34 Sâ blz. I U eentrlemen

$wt

roerrng.

ITet werk is hij
verkrijghaar gesteld
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Lmwmm $ff rrsrIiiftu f,af,8n

[ffn ftnilsr KmrnlVersiard mct ttier Portrelten

en een omslag aan E. Walraaers

FEESTUITGAVE,

op puik Engelsoh papior, 128 bladz.

met niouws lotior godrukt

Prijs : fr. â"Ê5
VV
V

Dit iaar is hct voor Vlaan-
deren een iubeliaar. Het js een
eeuw geléden 

- dat de grootc
schliiveir Hernlrtx CoNsct gNcg
lret lËvenslicht zàg. CoNsct ex-
cE, de heropwekker van ons
volk.
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Nieuwe uitgave der beroemde werken van- JULE$ UERNE
l2î

Prijs per deel : fn. 0,75
Wie de tc deelen te samen neemt ontvangt hierbij tos-
tefoos een schoon en nuttig boek ter waarde van.3 frank.

r. Vijf weken in een luchtballon
a. 0e Beis om de wereld in 80 dagen.
g. De Beis naan de maan.

4. Hichati! $trogoff de koerier van den Czaar.

5. llet Zwarte Goud.
6. l{aar het m,iddelpunt der aarrle.

Z. Twintig duizend mijnen onden 2ss (Oootelijk halfrond)

8. Twlntig dulzend nni,!!en onder 2ss (westohjk halfrond)

g. Het Gehelmzinnig Eiland (De luchtsohipbreukelingon.)

ro. Het Sehelmzlnnlg Ëiland (Do Vorlaiono.)

r r. Rgbur de Venoveraar
rz. lffonderbare Avonturen van een Chinees.

Wre de tz schconste rverken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
bi;,onze verkocpers of ttt

[ro-tFams4sq Ë$sKqû&û8l,il]'Wt[nbrsrdutr, {T" Antweryen
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Ietler Vlanring zou dit prachtige boek moeten in huis bezit-
ten. Hàt is een aaidoerrliih'geschriven verhaal waarin tnetr zien

;;i-ir99;it deLi tengere','ridft eiijken l<uaap, uit den teerhartigcit
soldaat en den scharnelerr onderwilzer den grooten scllruver valt

l)e Leeuw aan Vlaanderen is gegr'ooid.
Het is een boeh dat veleritrânen zal doeu stortetr van ont-

INHOUD : r. - I. De Boekenvriend. IL Moeder conscience vertelt. III.Vader--cô*.iË".--vertclr. 
lV. He'drik genecst. V. Droe{lreid,. vl, op.straar..\ II.,uu

Pocsiennellenkejdcr. YIlt. In dèr', Groenen Hock. l-\. F,cn r)reu\\'e I\lucùcr.
fI.:-il iX i6"eèichoohneester. lI. Hendrik rvordt_soldaat. IIl. Betteker cn--Li".f."n. lËilac bii Leuven. IV. Verderc lotgevallen in het Ieger'
III._ I Con"cienie ê Ant$.erpen. ll. cunscience te_Kortru.k. lIl. uonscrer)ce

als mcrrsch, lv conscicnce's 
-populariteit. V. Conscience's doocl ()n blsralel)ts.

illûnruru$$t 1., {h7,, ffntwnry{] *



De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL
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