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donlieJ'e (rogeu, slorrcl een lange havikerous, boven den kleinen

rnontl. Zijn hoogggwellde schedel clroeg op rlen top lang, dun-

gczaaiti zwalt h,aar, eu &an zijne puntige kin hingen ook zoo

)/
t,

eenige lange haaltjes, die hij
ziohzolf err den a.utleren wijs

Gror:te, dunue oollappen

De basel.em vrir ser Pla"Ç
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gewoorl l'as glild te sirijken, orn

te mirken clat hij baard bezat.

,qtondon n;ls luiken aan dat hoofd.

liet zich hooren 
,

tn
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F)ene zitting van den gemeenteraad van Oolen.
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*-- 'k Zou T.'rezekea tgch zoo gaarne eens zi€rn, baas !

* Ik gelool, zei ,de secrolaris, çlat we goed zouclen doen
rlen jongen mede l.e ncmen. Hij kan rle palilien clrage en zo-

ven man zijn toch ai{ijd sterker dan zes, des te meer da,, Van

De gemeenteraad van Oolen op weg naar Antwerpen.

nes een sterke kerel is... En, te Antwerpen kan Trezeke. ons
wellicht veel drenst bewijzen. ..:.* Dat hij dan meeloope, sprak de burgemeester doof dit
leatsto argtment ingepakt... Als dit zoo blijlt voor[gaan, dan
zijn rve toekomend jaar nog niet te Antwerpen... vooruitma'r!
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Bij al de verkoopers van KEIZER KAREL zijn Ce

rn'erken tegen prijsvermindering te bekomen ;
Bakelandi en zijne Booversbende van het Vrijbosch.

8oo blz. 5o platen. Prijs z.5o fr. in plaats van
lan de Liohte en zijn zwante Bende, rroo blz. 6o pl.

Prijs 3,5o fr. in plaats van
0p Gods genade, r3oo blz. zoo platen. Prijs ro fr. voor

slechts
Cattouche de Koning der Dieveno t43o blz', groot forr4.

zoo platen. Pr:ijs ro.oo fr. voor
Ketzer Nero. rooo blz. 6o platen. Prijs fr. 7.50 voor
Bismark. de ijzeren kanselier, en de oorlog van r87o.

rooo blz. roo platen. Prijs 7.5o voor
Robert en Bertrand, de lustige vagebonden, 6oo blz. 5o pl.
Generaal de Wet, de held van Zuid-Afrika, rooo blz.

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

pl. Prijs fr, 3.5o in plaats van
De schoone historiet van Genoveva van Brabant, rzoo blz.

4o platen
Maria-Antoinette en de Fransche revolutie, r3oo blz.

roopl. Prijs fr.3.5o in plaats van
ArmelMarlelaars, 6oo blz. qo pl. Prijs z 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, 5ooblz, Ioo pl.
0e Koning der Zceschuimers, 4oo bl. l5 pl. r fr. in pl: v.
Napoleon zijn leven en oorlogen, tzoo blz. roo platen

Prijs 3.5o fr. in plaats van
Maria van Brabant, 5oo bl. 3o pl. Prijs I fr. in pl. van
Abel Polet en de bende van Hazebroek. rooo bl.35 pl.

Prijs fr.z.5o in plaats van
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De Reis Rond de wereld door 2 Vlaamsche 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
Jeanne de l{ihiliste,35oblz., z5 platen. Prijs fr. z.oo

Vîaag den a,Tgern eenerz Cata,Toog.

rall ftdzrr KaI0l
beroemde werken van

VERNE
I 2 deelen in gekleurden omslag

Prijs per deel : fr. 0.75
Wie de Iz deelen te samen neernt ontvangt hierbij kos-
teloos een schoon en nuttig bcek ter waarde vanlj frank.

r. Uijf weken in een luchtballon
z. De Reis om de wereld in 80 dagen.

3. De Beis naar de maan.

+. tlichaël Strogoffde koerier van den Czaar.
S. Het Zwarte Goud.
6. ilaar het middelpunt dor aarde.
7. Twintig duizend mijlen onder 2sg (0osioliik halfrond)

8. Twintig duizend miilen onder 2ss (n/ostoliik halfrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukelingen.)

io. Het Geheimzinnig Eiland (Do Vorlatene.)
r r. Robur de Veroveraar
rz. Wonderbare Avonturen van een Chinees.

Wre de tz schconste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten. bestelle deze
bij onze verkoopers of in
[0n ÏIaaln$0tlil 800[IlaMsl,$l-will0brords$tr,, 4T, antwilpen
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