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Joke Tissels hield den doopelilg borendevont

I(eizer Karel



81

Bij het bulderen yan den storm $,as de Spanjaard binnen gestoven

'vlaâmsche soldeniers vier duim ijzer tusscn-en de ribbe' hebgestooten.

Bertha rilde als een riet... zij vreesde te begrijpen.
Krelis ook was geheel bedremmeld.



eRooTt occagl!
VAN

. Bij deverkoopersvan CEIiIllVEVA VAf{ BRABAI{Tziindo
ï)tgendc werken togen aaDzionlijke prijsvormindoring to bo-
lromen ;

PRACHTIGE B(lEKEN

lan de Lichte en zijn zwarte Bende, rroo blz. 6o pl.
_ Irrijs 3.5o fr.. in plaats van
0p GodS genadO r3oo blz. zoo plaroa. Prija ro fr.voor

slechts
Cariouche de Koning der 0ieven, r{3o btz.sroor form.

zoo platon. Plijs" ro.oo fr.. voor'
l(eizer l{ero, rooo t tr. eo platen. prijs fr. 7.5o voor
BiSmark, ao ijzeren kanselier. en deoorlog ven r87o.

rooo blz. roo platen. Plijs 7.5o voor
Robert en Bortraûd,de lusligï tiagebonden,6oo brz.5opt
Generaal de Wet, de held vàn Zuid-Afrika, rooo btz.

roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats van
lan Brefdel, de teeuw van V!âarideron. rzoo blz. 5o

pi. Prijs fr. 3.5o in plarrts van
De Vroolijke Daden van Keizer Karel, rzoo blz. 8o pl.

Prijs fr. 3.5o in piaars van
ilario-Ântoinette en de Franscho revolutio, raoo btz.
_ roo pl. Prijs lr. 3.5o in plaats van
{rme Martelaars, 6oo blz.{ô pl.Prijs z fr.in plaats van
tan Clercker 0l de laatste binders van Vlàanderen,

6oo blz. Prijs r fr. in plaats van
Het vroolijke leven yan 00n Quichot, 5oo blz. roo pl.
Do Koning der Zeeschuimers,{oo bl.r5 pl. r fr.in pl.v.
tapoleon zijn leven en 00rl0gsn, r2oo blz. roo platon,

Prija 3.6o lr. in plaats van
[laria Yan Brabant,boo bl. 3o pl. Prijs r fr. in pl. va,n
Abol Polet en de bende van Hazebrosk, rooo b1.35 pt.

Prijs fr. r.5o in plaats van

Dc Reis Rond do wereld door 2 Vlaamsche jongens r75o btad.Reis
zij-dgg,6o plato . Prijs { lrank in plaÀts vau 6 frank.

Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen, rroobl., 15ôBl. prijsfr.3.5o
-l 

yl UnefiSplegel ln VIAAnûSren, rroo b
h'oot ù lihilirtc, g5e bb., r5 phten D'{ir lr. roe
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DE VR()CI LIJ KE I)AI}EN
VAN KEIZIR KAREL
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De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL
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