
v'
a

ffik
?ffi,

Ui
J '*l
iÉ.1/

'3.1
\1!
}i\æ

sgryryg!%-âr

^{v\I{%
Portret van Keizer Karel, d,ror een tijdgenoot.

Keizer Karel 18



(1) Deukelijk eene

golijk men ile wegen

werden.

548

vertastering van "Roomsche heirwegr,
noemt die door de Rour,einen gebaand

Zicht op Audenaerde.

HOOÏ'DSTUK XXV

DE OVERW]NNAAR VAN D]IN '' GROOTEN COLFDACH "

Audenatarde was gevlagd en zag er feestelijh uit op rlien

zonnigen narn,idclag van den eeq:sten Zonûag der maanil Juli
11ù21..

D'e rijke poorters der stad', in kostelijk gewaad, en het joe-

lende volk s'troomd'en in1 dle richtiing van cle Roschen heerevrr:g

(1) die larngs d,en' rechtefoevsr der Schelde loopt naar Een-

ntlDe op.

Dààr, een weinig buiien de stad rras de herberr,g golegen

" In de,n Gekroonden ffanclboog".

Ook van d'e omliggende plaats'en zag men mannen in groe-

pen tookomel, meest allen met het vuurroer op den sehouder.
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Ookzotte Hans krvam naarden jongeling aangedribb-eld.
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PRACHTIûE B(lEKEN
Bii ai de verkoopers van KEIZER KAREL zijn do

werkei tegen prijsvèrmindering te bekomen ;

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

Jan de Lichte en zijn zwarte Bende, rroo blz. 6ô pl.
Prijs 3,5o fr. in plaats vatr

0p Gods genade. r3oo blz. zoo platen. Prijs lofr. voor
slechts

CartouchedeKoning derDieven, r43o blz', groot form.. zoo platen; Prijs ro.oo fr. voor
Kerzer Nero. rooo blz. 6o platen. Prijs fr. Z.50 yoor
Bismark. cle ijzeren kanselier, en de oorlog van r87o,

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

loo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats van
lan Breydel, de leeuw van Vlaandeien, rzoo bïz. 5o

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

u.r'l-"oliil,i.îe en de Fransche revotutie, r3oo blz.
roo pl. Prijs fr. 3.5o in plaats van

Arme'Marteiaars, 6oo blz, qo pl. Prijs e fr. plaats van
lan Clercker ol de laatste binders van Vlaanderen. 5oo blz..

Prijs z fr. in plaats van
f{e vroolijk leven van Don Quichot, 5oo blz, roo pl.
ûe KoninE der Zeeschuinners, 4oo bi. 15 pl. r fr. in pl. v.
lriapoleon zijn leven en oorlogen, tzoo blz. loo platen

Prijs 3.5o fr. in plaats van
ffiaria van Erabant, 5oo bl. 3o pl. Prijs r fr. in pl. van
Abel Polet en de bende van Hazebroek, rooo bl.35 pl.

Prijs fr.z.5o in plaats van

ufi wrffifilË$$qm #mffim[r
volgende

fr.3.oo

r 5.Oo

r 5.oo

, 5.oo
D 4.OO

r 5.OO

, 3.50
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Nieuwe uitgave

JTJH-

der heroenîde

ffiS VHffi
wrrE{en van

ruË

De Reis Rond de wereld dcor 2 Vlaamsche jongens r75o bindzijden,
6o platen. Pnjs 4 frank in plaats van o fiank.

Tyl Uilenspiegel in Vlaandeien, rroo bl., rqo pl. llrgs fr. 3.5o

I p deelen in gekleurden omslag
Prijs per deel : fr. ffi,75

Wie de ts deeien te sarnen neemt ontvangt hierbij kos-
teloos een schoon en nuttig bcek ter waatde van 3 Îrank.

r, Vijf weken in een luehtballon.
e. De Reis om de wereld in 80 dagen.

3. De Beis naar de maan.

+, ffiichaël $trogoffde lcoerier van den 0zaar.
S. Het Zwarte Ssud"
6. Naar het mlddeipunt de r aarde. j

7. Twintig duizend mijlen ond*r zee (0ostelijk halfrond)

8. Twintig duizend mijlen 0nder zss (vJestel,ik halfrond)

g. Het Geheimzinmig Eilamd (De luchtsohipbreukelingen.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (De Vorlatone")

r r. Robur de Veroveraar
rz. Wonde!'bare Avsnturem van.een ehinees.

Wre de tp schcouste rverken van den beroeinden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle dczo
bij cnze verkoopers of in
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lsanne de Nihiliste, 35o b12,, e5 platen. Ï'r'ii,s fr. e.oo
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