
Er worde,l lwee Pakheir

gen naffrem er çlk een onder

gemaaki en de twer hovcllq'

erm.

8Zl

vaû

deu

, Bn ze viel geknield voo!: het $eheipzinnig rvezen ':
-- Err ïiu op weg, zei de vorst, Onder'weg leg ik u miin

krijgsplan uit.

11 KeizorKarel
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Wat is er hier nog onlangs geberild ? ÀIaar korr, 'wij zijn
aan 't feeslen, en we zullen rrraar eens leliker lrlinken.

'i:: i'r'r:i..?

...;

r*,I
il

.1

en nant plaats tuss.ihen Cies en Mele

Bij deze lcoorclen hief heel 't gezelscbap den beke,rr" op.

-- Ja, leve de \rreugde', klonk het,
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1c velnemen, rr-a,nt uJ wat leefde

ruoecl r.liet meor zij n rnontl in zijn
()[.enen.

Plol"seling galmdo het geluid

baan.

Dadelijk herr,yonnen i,tl de

vôôr elk ra,tvnr, nieti.egensiaarrde

hail na het noenmaal don

. zrveetenri aanschijn nog te

van hoe{slagen. op de grootc

tlorpelingen hunnen moed cn

de zon et hare zerngende srlra-



GROOTE OCCASIE
VA}I

FRACHTIGE B(lE
.IlU de verkoopers varr KEIZER KAREL zijn de

u.erlien tegen prijsvermindeling te bekon:en ;

Bakelandt en zijne Rooversbende van het Vrijbosch.
Eoo biz. 5o platen. Prijs z.5o fr. in plaats van

Jan de fl-ichte en zijn zwarte Bende. rroo blz. 6o pl.
Prijs 3.5o fr. in plaats van

0p Gods genade t3oo bh. zoct platen, Plijs ro fr. r'oor
siechts

Cariouche de Koning der Dieven. r43o blz. groot form.
zoo platen. Prijs ro.oo fr. r'oor

Keizer Neio, roool-tlz. 6o platen. Prrjs li. Z.50 1.oor
Bismark. de ijzeren lianselier, en de oorloe van r87o

iooo b7z. roo platen. Prijs 7.5o r-oor
Robert en Bertrand, de lustige vagebonden. 6oo blz. 5o pl.
Generaal de Wet. de held van Zuid.Atrika. looo blz.

roo platen- Plijs fr. 3.5o in l'laats r arr

lan Qreydel, de leeuw van Vlaanderen. r2oo blz. 5o pi.
Prijs fr. 3 5o in plaats van

De;schoone historie van Genoveva van Brabant. reooblz.
4o platen.

Marie-Anloinette en de Fransche revolutie. r3oo blz.
roo 1il. Prijs fi'. 3.;o in plaats vau

Arme Martelaars,600 blz. 4opl.Prijs z.oo fr. iu plaats van
lan Clercker of de laatste binders van Vlaanderen. ioo blz.

Prijs z rr. in piaats van
Het vroolijk leven van Don Quichot. 5oo.blz. roo pi^
De Koning der Zeeschuimers, 4oo bl. r5 pl. r fr. in pl. r'an
Napoleon zijn leven en oonlogen, rzoo b\z. roo platen

Prijs 3.5o ir. iu plaats r-an
Marla van Brabant. 5oo blz. 3o pl. Prijs r fr. in pl. van
Abel Pol t.en de bende van Hazebroek, rooo blz. 35 pI.

Pnjs fr. z.5o in plaats van
De Reis rond de wereld door 2 Vlaamsche jongens, r75o bladzijden,

6o piaten. Prijs 4 fi'anli in plaats van 6 frank.

1 1" 4fl. 32 bladz. 1O centiemen

KEN
volgenCe

fr. 3.oo

> 5.oo

> 5.OO

> 5.OO
>> 4.OO

> 4.op
>> 2,OO

> 5.oo

> 5.()0

> 3.jo

> e5.oo
> 3.50

> 3,oo
r> 2.5O

)> r .50

>) 5.oo
> r.50

> 3.50

Prijs fr. 35o
Prijs fr, z.oo

[o uooliifiu ilailrn

ïan fieizu fialtl
Nieuwe uitgave der beroemde werken van

JU[-ES VERNE
| 2 deelen in gekleurden omslag

Prijs per deel : fr.
Wie de rz deelen te salnen neemt
telloos een schoon en nuttig boek

0.75
ontvangt hierbij kos-

ter vi'aarde van 3 frank.

r
I

I
II
I

{

1i

,ii

r. Vijf weken in een luchtballon.
z. De Beis om de wereld in 80 dagen.

3. De Reis naar de maan.

+. Michaël Strogoffde koerier van den pzaar.

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

Z. Twintig duizend mijlen onder zss (0ostelijk haurond)

8. Twintig duizend mijlen onder 7s6 (westelijk haifrond)

9. Het Geheimzinnig Eiland (De Luchtschipbreukelingen)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (De Verlatono)

r r. Robur de Veroveraar.
rz. lUonderbare avonturen van een Chinees.

Wie de rz scboonste lr.erkeu van den beroemden
schrijver JIILES VERNE wil bezitten, bestelle deze
bij onze verkoopers of in
[il ïlaamsul|ttt Bgolillattf,]1, SIT{iltnlrnrdsslr., 47, Antwnrynn

Tyl Uilenspiegel in Vlaarideren, r roo bl., r5o pl.
leanne de Nihiliste. 35o blz., z5 platen.

Vra,àg 4en algrenteexren Ca,talo'og



De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL
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