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- Ik beu blijde dat ge u tot ruij hebi gericbt' sprak de

onbekenile. Ik ben gelukkig als ik iemantl kan helpen' die hel

verdient. Hebt ge nog iets noo'dig, kom dan maar bij mii' Op
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dit recept staai ge,schreven waar ik woon.

De man verliet de woning, terwijl de dankwoorden van

moorlcr cn liitrLl hem na,lilonlien,

Het zweet droop hem in dikke droppels van het gelaat en de tong'hing hem

bijna urt den mond.
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GROOTE OCCASIE

FRAc[.r TrH.r
Bii de verkoopers van KEIZER KAREL zijn dcr

s'erken tegen prijslernindering te beliornen ;

Bakelandt en zijne. Rooversbende van het Vrijbosch.
8oo blz. 50 platen. Prijs :.5o fr- in plaats van

Jan de Lichte en zijn zwarte Bende. rroo blz. 6o pi.
Prijs 3.5o fr. in plaats vatn

0p Gods genade t3oo blz. :ot-t plitterr. Prils
slechts

Cartouche de Koning der. Dieven. i.i3o blz.
zoo plated. Prijs ro.oo fi'. r'oor

Keizer Nero. rooo blz. 6o platen. Prijs fr. 7.50 \-oor
Bismark. cle ijzeren kanselier, cn de ooriog van rETo

rooo blz. roo piaten. Prijs 7.5o voor
Robert en Bertrand, de lustige vagebonden. 6oo trlz. 5o pl.
Generaal de Wet. de held Van Zuid-Atrika. rooo blz.

roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaati van
Jan Breydel, de leeuw van Vlaanderen: r2oo blz. 5o pl.

Prijs fr. 3 5o in piaats van
De schoone iristorie van Genoveva van Brabant. tzoa b1z.

4o platen.
Marie-,4nloinette en de Fransclie revolutie. r3oo blz.

r oo pi. l'r'ij s fi . 3 . ;o in 1'rlaa ts r-an
Arme Martelaars. 6oo b\r.. p pl.Prijs z.oo ir'. in plaats van
Jan Clercker of de laatste binders van Vlaanderen, l5oo Lriz.

Prijs e ir. in piaats virn
llet vroolijk leven van Don Quichot" roo blz. roo pi.
De Koning der Zeeschuimers,4oo bl. I5 pl. r 1t'. iu pi. r'an
Napoleon zijn leven en oorlogen. rzoo b)2. roo platen

Prrjs 3.5o fr. irr plaats varr
Maria van Brabant. 5oo blz. 3o pi. Prijs r fr. in pl. vau
Abel Pol.t en cte bende van Hazebroek, rooo blz. 35 pl.

Prijs ir. z.5o in plaats van

Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen, rroobl., r5o pl.
leanne de Nihiliste. 35o blz., z5 platen.

B(lE KEN
v<llgcntle

ro fr. r-oor

groot form.

)> 5.OC

>> 5.O(.

De Reis rond de wereld door 2 Vlaanrsche jongens, r75o bladzijden,
6o platen. Prijs 4 fianh in plaats r.a.tt 6 franli.
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2.40

>> 5.Oo

>) 3roo
> 2.50
> r"5o

> 5'9o
> r.50

> 3.50

Prijs fr. 35o
Prijs fr. z.oo

Vraag 4en algrenl.eenert CataToog

10" 4fl. 32 bladz. 1O centiemen

[r uooliifiu ilailnn

KaffiIratl Islzur
Nieuwe uitgave der

Ju[-E$
werken van

IUE
heroemde
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1
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f
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l2 deelen in gekleurden omslag
Prijs per deel : fr.

\Mie c1e tz deelen te sarlren neernt
telloos een schoon en nuttig boek

0.75
ontvangt hierbij lios-

ter rvaarcle van 3 franii.

'. Vijf weken in een luchtballon.
:. De Reis om de wereld in 80 dagen.

3. De Reis naar de maan.

+. Michaêl Strogoffde koerier van den Gzaar.

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

Twinlig duizend miilen onder 2ss (0ostelijk iralfroud)

Twintig duizend miilen onder 2ss (westelijk halfrondl

Het Geheimzinnig Eiland (De luohtschipbreukelirgen)

Het Geheimzinnig Eiland (De Verlatene)

Robur de Veroveraar.
Wonderbare avonturen van een Chinees"

Wie de rz schoonste urerken van den beroernden
schrijver TLiLES VEITNE n'il bezitten, bestelle deze
bù or)ze i-erkoopers of in
luil lllaamsûûm B0gfiflatt(tl, $l-lïiltelrordsslr,, 47, Antwertrnn

7.
8.

9.
ro.
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De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL
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