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Men rveet dat Keizer Karel rnet dè lieden veltrouq.elijk omging



Brtclrndt en zijae Rooversbende
van_het Vrijbôseh, 8oo bladzijdeo,
5o platen. Prijs 3.- fr.

Ja,n de Llchte en zijne zwa,rte
bcndg. rrcn bladz., 6o platen. Prijs
3.5o fr. in plaats vdn I fr.

Op Gods g:enade, r3oo bl. zoo platen.
Prijs ro fr. ; voor slechts 5 fr.

Ca,rtouche dc Koning der Dieven,
t43oblz., groot form., zoo platen.
Prijs lo.-Tr. : voor 6 frank. '

Bismarck, de ijzcren kanselier, en de

^ 
qorlog van 187o. rooo blz., roo pl.v Prrjs 7.5o fr. : voor + frank.

Robert en Bertraud, de lustige
vagebonden, 6oo blz., 5o pl , z fr,

Generaal de \ÂIet, de held van
?uid-Afrika., rooo blz., roo platen.
Prijs j 5o-

Jan tsreydel, de leeuw v&n Vlaa,a-
deren, rzoo blz.. 5o pl. Prijs fr. 3.5o.

De scboone historie vau Genoveva,
van Brabant, r zoo bladzijden,
4o platen, 3.5o fr.

lltarie-Antoinette en de Fransche
reyolutie, r3oo blz., roo pl. Priis
fr. 4.- in plaats van 5 franli.

Aqme Martelaa,rs, 6oo blz., 4o pl.
Prijs z fr.

Jan Clercker of de lantsto Bin-
. . ders van Vlaa.nderen, 5oo bladz.

" Prijs z fr.
be Koning der Zeeschuimers, 4oo

bladz.,. 15 platen, r fr.
Napoleon zijn leven ea oorlogen,

rzæblz. roo plcten. Prijs 3.5o fr. .

Maria.va,n Bra,bant, 5oo bladzrjden
3o platen. Prijs r fr. '

Abel Polet en de bende van Ihzo-
broek, rooo b1..35 pl. Prijs 3.-, fr.

De reis rond de wereld dcor twee
Vlaamsche jongens, r75o bladz.,
6o platen. Prijs I frank in plaats van
6 frank.

Tyl ûilenspieg:el in Vl&anderer,
trao bl., I5o pl. Prr;s 3,5o fr. ô
.; V&1A'Gï CLTâ.L,QOG

BEROEffi ME BOEKETÛ
te verkrijgen bij al onze verkoopers

CN IN dEN VLAAMSCHEN EIo)EKHANDEL
St-Willebrordsstraat, 47, ANTWEITPEN.

Jeanne de l{ihiliste, 35o bladzijden,
z5 platen. Prijs z.- fï

De nieuwe groote uitga,ve van
BakelaDdt en de Binders dcr
Fijpelheide, r6oo bl. roo pl.'5 fr.

De Smokkelaa.rs v&n \Àfa,sseDe,l,r,
ingebonden 3 frank.

Voortg:edreven Daa.r de Noord-
pool. 3.5o fr.

De Geva,ngeûe van Fcking. Ge-
bonden z.z5 fr. o

Ha,ns Sterk de olifantjager, mct ge-
kleurde piaten z fr.

HE?'GROOTE NIEUWE
I{OOI{BOE!I(, zo6 bladzijden
kleine druk. r,z5 fr.

Dolf de boerenheld, met gekleurdo
platen. Prijs z fr.

Zomerland. Uit onze Congo. 2 frank.
De kleine l-ord (rvereldberoemd

boek) gebonden, z.5o fr.
Groeninge of De Slag der Gulden

Sporen. 3.5o fr.
Ja,n Zonder Vrees uit bet llrab-

benstra,atje. z.5o fr.

-o-
iliuuwo [oman-tiiliolflsot(
De schoor,'ste verhalen van V [']S-

TERS, Ar;'c.SNlEDERS, BANNI\ (i
MAI'HILDE, Raour- or NAVERY,
VAN IltrR LANS. en anderen. vcr-
schiinen thans in stevige boekdeclcrt
van- t6o bladzijden druk, op scl){'un
papier, tegen 7.25 ft. het exeml)i3aI.

-o-]S I/ERSCI{ENEN :

De erfgena,me van Duivelvoor-
de, do-or J. B. Vesters, aan fr. 1.115

-o-TER PERS:
Aus. Snieders : Het Zu$taFh;a .1er

Àrmen. Pnjs r.r5 fr.

Lfl'24 82 btrz. 1(, Centi,eûùeD
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I t deelen in gekleurden onnslag

schrijver JULES VEitNË wil
bij onze verkoopers of in

Priis per deel : fr. $,7S
Wie de rz deelen te samen neemt ontvangt hierbij lios-
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van 3 littnk.

r. Vijt weken in een luchtballon.
a. De Reis om de wereld in 80 dagen.

De Reis naar de lnaan.
ffilchaël Strogoffde koerier van den Gzaar.
l{et Zwarte Goull.
Naar het midclelpumt der aarde.
Twintig duizend miilen ondsr zee (0ostolijk halfrond)

Twintig dulzend fixijlen CInùer 7ss (westulrjk halfrond)

H et Gehei rnzln nl i g Ëiiasr d (De luohtsohipbreukelingen. )
!{et Gehehnzinnig Ëilartd (De Verlatene,)

r r" Rrbilr de Verovenaar
rz. \ffonderbare Avonturen van

Wre de Ia schcotiste rverken
een chinees.
van den beroemden

bezitten, bestelle deze

!n llaaa$ûlq [0$[naqû81,$l'Willtlrud$$tt., {1, Antryrueu
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