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Karel hield een doodshoofd in de hand en blikte er nadenkend op.

(ieriuronde eenige stonden *us n'"t een kinderlijke vreugoe,

uifipatlingen-, dJat de klei,ne .ongen van pret begon te lachen

en te frazelen, en dtat zij hem uit 't wiegje nam en er zin-
gend mede rondhuppelde.

Kelzer l(arel
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Plots z'rveeg de nal. Flij was

r':rCen rn'o.t hi.3 zoo lang in zijn
r-cns hurlcle en ceno dochter had.

Dat lii.i cene dochter rr-ad,

op het punt geweest te ver-

hart opgesloten had : dnl hij

moesterr die hovelingel uiet

In September 1506 bezx'eet van het kaatsspel narn l"ilips, vader ran
I(eizer Karel, een ijskouden drank, \'atte kori en rvercl in den bioei des
levens rveggenraaid.

weten ! I{aar speelbal doen worclen hunner kuiperijerr
grillerr ?

-- Waarom Zwijgt ge ? vroeg ale vorst.
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Prijs per deel : fr. 0.75
Wie de te deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van.3 frank.

32 blz. 10 eêntiemerr

Brlclendt en zijae Looversbonde
vor het Vriibosch, tæ bladzijden,
50 plateû. Prijs 3.- fr.

llan de Ltchte en zfine zwa.rte
ben{c..lrcn bledz., 6o llaten. Prijs
3.5o fr. in pleets van 4 fr.

Op Gods geaad,c, r3oo bl. 2oo platên.
Prijs lo fr. ; voclr sllecbts 5 fr.

Cartoucho de Eoning der Dieven,
t43oblz., groot form., zoo platen.
Prijs ro.-Tr. ; voor 6 frank. 

-

Bismarck, de ijzæren kansclicr, en de
., oorlog van r87o. rooo blz., loo pl.' Prijs 7.5o lr. : voor a frank.
Robert en Bertrand, de lustige

vagebonden, 6oo blz., 5o pl , z fr.
Genereal dé \iilet, de held van

Zuid-Àfrika, rooo blz., too platen.
Prijs j.5b.

Ja,n Breydel, de leeuw va,n Ylaan-
deren, tzæ blz.. 5o pl. Prijs fr. 3.5o.

Dà schoone historie van Genoveva
van Brabant, rzoo bladzijden,
4o platen, 3.5o fr.

Mario-Antoilette en do Fransche
rcvolutie, 13æ blz., roo pl. Prijs
fr. +.- in plaats ven 5 franl.

Alme Martcler,re, 6oo blz., 4o pl.
Prijs r fr.

ila.u Clercher of de la,rtsto BiD-
ders vrn Vl&aJrdero[, 5oo bladz.
Prijs z fr.

De.Koning der Zeeschuimers! '4oo
bladz., 15 platen, r fr.

Napoleon zijn leven en oorlogen,
rzæblz, roo platen. Prijs 3.5o fr.

Irrie vra Br.abant, 5ocl bladzrjdcn
3o platca. Prijs r fr.

.ilbel Polet en de bendo vaD lla.zc-
broek, roæ bl. 35 pl. Priis 3.- fr.

I)e reis road de wereld door twee
Vlaamsche jong:ers, t7 5o bledz.,
6o platrn. Prijs a frank in plaats van
6 frank.

Tyl_ Uilenspiegel in vleâ,nder6r,
tr-oo bl., l5o pl. Pnts j,5o fr

Jeanne de Nihilisto, 35o bladzijdcn,
25 platen, Prr.,s .2.- lr.

De nieuwe g:roote uitg'ave van
Bakela.ndt en de Bindcrs dor
Pijpelheide, 16oo bl. roo pl. 5 fr.

De SmokkelaaPs y&tr \ttf&ssent,l,r,
ingebonden 3 frank.

Vocrt6'edreven Daar de Noord-
pocl. 3.5o fr.

De Geva,n6:ene Ya:r Peking. Ge-
bonden z.z5 fr.

Haas Sterk dc olifantjager, mct gô.
klcuroepaten2lr.

IIEI'GROOTE I\TIEII\,VE
I{OOIIBOEI(, zc6 bladzijdor
kleine druk. r.z5 fr.

Dolf de boerenheld. met geklcurdo
platen. Prijs z fr.

Zomerland. Uit onze Congo. z frenk.
De . kleine Lord (rvereldberoemd

boek) gebonden, z.5o fr.
Groeninge o/ De Slag dcr Guldol

Sporen. 3.5c fr.
Ja:r Zonder Yrees uit brt frab-

belstra,etJe. 2.50 h.

Uijf weken in een luchtballon.
De Reis om de wereld in 80 dagen
De Reis naar de maan.
tlichaël Strogoffde koerier van den Czaar.
Het Zwarte Goud.
llaar het middelpunt der aarde.
Twintig duizend mijlen onder 2ss (Oostoliik halfrond)

Twintig duizend mijlen onder zee (wosielijk halfrond)
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l{ieuwr a0man-BiÛli0lllr0[
De schoonste rerhalen van VES-

1'ERS, Auc.SNIEDERS. BANNI]-G
MAI'HILDE, Rrrour Pl NAVERY,
VAN DER LANS, en anderen. ver-
schiinen thans in stcvigo bockdeelen
van'16o bladzijden dru.lr, op schoon
pepier, tcgcn L.25 ît. hct clcoplaar.
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De erfactrtne vaD Duivonvoor'
de, ddôr J. B, Vesters, een fr. 1.25

--4-
. lER PERS:
Aug. Snredon: Ect hltcnlcr dcl

Àrmcn. Prijs r"r5 fr.

4.
5.
6:

8.

vn-^â-(t caT^Looe 
-

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luohtschipbreukolingen.)
Io. Het Geheimzinnig Eiland (De Verlateno.)
r r. Robur de Veroveraar
r2. Wonderbare Avonturen van een Chinees.
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