
FIij bevond zich nu voor de woning.

Nauwolijks had hij d,eze woortlern gesplohen, of tle deur

weril geopencl en vlouw Beeraert ve,rscheen.

D'Ass'che groefte, haar nadele:rd,, met een ruinzamen glim-

lach.

Hans slaakte een kreet van pi.jn.

Hij was zeer bekwaam in cle kunst van vleierij.
Na ecnige woordou laad hij reeds de achting del vrouw

gewonnen wolke hem met vooringenomenheicl behanclekle, ntet

eerbied tevens, rvant zij dacht aan het geval met dien jonge-

ling en aan liostelijke juweelen en gouti.

Keizer Xarel pg
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Filips clc Sciroone, r'adcr r.an Keizer Karel.



Karel nil Kwa lleth

die al de verkoope!"s verplicht zijm koste-

loos af te levsren.

I O centiemen

ffi.u rruolniffi

ffiieuwe uitgave der heroemde werken van

JULËS \fffiffi&wffi
t2 deelen in geklsura9em om$trag

Prijs per deel : fr. ffi,35
Wie de rz deeien te samen neemt ontvangt hierbij kos-
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van 3 Ïrank.'

r. Vijf weken in een luchtballon.
a. De Heis om de rvereld im 80 dagen.

s. De Beis naar de maam.

+. ffiichaël $tnogoff de koerier van den Czaar"

;. Het Zwarte Goud;
6" ilaar het middelpunt der aarde.
Z. Twintis dtlizend mijlen onden pss (0ostolijk halfrond)

8. Twintlg duizend mljlem onder 2ss (wosteliJk halrrond)

ç. Flet Geheimzinnig Elland (De luchtsehipbreukeiingeu.)
ro, liet Geheirnzinnig Eiland (Do Verlatene.)

r r. ftCIhilh de Veroveraar
rz. Wondenhare Avontun"en l;an een Chinees.

Wie de 12 schconste werken van den berrremden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
bi1 onze verkr:opers of in
neffi HIeem$uX{Bq ffifififiqft&flûtr,liT"Willelrurd$$n 41. Âilwnruen

Be!an$rl$k ffimrilcht
Âfl. 2 6. S* htrz.
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mm Hm$rmr ffimsmt
Met deze

inschrijvers

id kleuren,

stellende

aflevering

de eerste

Het is een

ontvangen al onze

kostef ooze premie

mooie plaat, vCIor-

Keizer
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Een tweede kostelooze p|aat zal

laatste aflevering hesteld worden.

met de

De Vlaanosoho Bsekhand,ell

8r Willebrordsstraat, 47, Antwerpen



De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
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