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' Crispinus keek den keizer met domme oogen aan

Keizer Karel !8



Gn'OOTE CICCASIE
VAI{

Afl. 16 82 hlz. 1O centiemen

PRAOHTIGH B(}EKEN uooliilru f,ailen
_,^_,9{ il9"_ r:*"opers. van.K€IZER KAREL zijn de volgende
we-rken tegen prijst'ermindering te bekonreu ; -

Bakelandt en zijne Rooversberrcie va,ihet Vriibosch.

. .8o: blz. 5o platen. Pr.ijs :,5o fr. irr piaats van fr. 3.oolan de_Lichte en.zij.n zv';arte Bende. r roo bJz. 6o pl.
rrUS 3,5o lr. rn plaats r.ail > 5.oc0p 

Qo.ds 
genade, r3oo blz. zoo pJaten. prijs ro fr. voor

slechts
C rtouche dL Koning .der Dieven, rq3o b\2., groot form. 

> 5'oo

2oo platen. I,n1s ro.or: fr-. r.oor.
Kerzer Nero. rcoo blz.6o pl;rtc,r. pi.ijs îi. Z.5o voor i Ï.ii
Bistu3q{,lJg,ijzeren kanselier, cn cie oorlog van rg7o.

rooo blz, roo platen. Prrjs 7.qo voor > 4.oo
Robert en Bertrand, de lustige vagebonden, 6oo blz. 5o pl. u ,.oo
Generaal de Wet, de held van Uuid-Afr.ika, rooo blz.
. .loo 

platen. Pnjs tr. 3.5o in piââis.i;ân > 5.oolan tlreyjlel de leeuw van 
, 
Vlaànde,en, rzoo blz. 5o_ pl . Prrjs fr, 3.5o iu 1.ria.tts van ' u 5.ooDe schoone historiet van Gonoveva van Erabant, tzoo b)2.

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

> 3'50

. '.9: 1ri . Prrjs fr. 3.5o in piaats r.ar.r ' , ii.oo
"Arme'fllartelaars, 6oo b]z..qo pl . Frqs e Ir. plaats van ,, i,roJan C-lcrcker of de laatsie binders van Vtaanderen, 5oo blz.
.. t"ill.z Tr. in plaats van > .t.o,
He vroolijk leven van Don Quichot, 5oo blz, roo pl. ,, î 5oû' l{oning der Zeeschuimers, 4oo bi. r5 pJ. r fr. in pJ. v. ; ;.5,,N-utll:,1 

lj:^11_y.! en. oorlogen, troà t lr. roo plirtent'rr.;s.î 5o {r. in pJaats r.an
Maria_van îrabant, iof .frf 

.3o pJ. prijs r fr. in pl. r,an ; ;.ll
Abel Polet en de bende van Hazebioek, rooo'bJ.35pt.

Prijs fr.z.5o in plaats ,,ar, 
---'

De Reis Bond 
"de 

wàretd door 2 Vtaamsche jongens ,75o iri^Jiqi.s,f6o platen. Irn3s a-iiâ,ir. rn ptaars van 6 fiarli.ïyi Uilenspiegel in Vlaanderen, rroo bi., rSo pl. p,,Jr;;:;.;"
lcr:le de ltJihiliste, 35oblz., z5 pl:riel. 

r L 
pr.ijs fr. z.oq

V ra,agr d.en alge_r,leêsJen Cat aloog.

Ir
Tran fidzu fiarnl

Nieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VEBNE
t2 deelen tn gekleurden omslag

Prijs per deel : fr.
Wie de tz deelen te salnen neemt
teloos een schoon en nuttig boek t

r, Vijf weken in een luchtballon.
z. [fe Reis om de wereld in 80 dagen

3. Be Reis naar de maan.

+. Michaël $trogof de koerier van den Gzaar.

S. Het Zwarte Goud.
6. lrlaar het middelpunt der aarde.
Z. Twintig duizend mijlen onder 2ss (0ostehjk halfror.J)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (wosteljk h.rlfrold)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luohtschipbreukelingen.)
ro. Het Geheimzinnig Eiland (De Verlatene.)

r r. Robur de Veroveraar
rz, Wonderbare Avonturen van een Chinecs.

Wre de r 2 schconste r.r'erkcu van cier i.lei'oernd e,,
schrijver JULtrS VEI(Nt1 rçrl bezitten, l>c'st.clle ,1 ,;r:
bi; onze verlioopers of in

0.75
ontvangt

er waarde
hierbij lios.
van 3 frank.

s
rl

,l

llen Tlaamsolil B0CIlt[0&û81,$l.1fiilelroduTr,, 4?, Ât.iwrrlsl



De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL
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