
2t51

- Sinds gistel avoncl.. Gij moet gelukliiglijk nog den weg

gevonden hebben tot aan het kloosler, men he:ft u aàn tle poort

gevonden.

-,Ha ! ha ! iachte de m&n nu begriip ili alles ! Ja, ili
hael hei gisteren leelijk zit,en.

\_

* I{oc dr}beschaamrl cie drank toch maakt ! dacht de pater

- Gij heot m,ij ingenomen, dat is braaf.

- Gij v'elpt de schantle op het l<leed dat ge draagt.

* Ra ! mijn i<leed kan er tegon. Ik trek er uit, pater !

Keizer tr(arel
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I)e burgerreester trad \''oomit

De Jroclkens snnelfen van vreugd en pleirJirl

;ll"^ clo oogst is binnengetroden ;

Zij giLarr nirt llunne boerinnen te bier,

1:,t ti\ Innk'ri ...

Nri rvilrle liel hef toei'al tiai steerls geleed is on de

rljslrs{-;hei} iri de lilechlige oogetrbiilriierl cen lirvadc. l)o*1s te
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i 9 Afl. 32 bladz. 1O centiemênGR'OOTE OCCASIE
VAN

PffA0l.lTlff[ B0[KIf,l
tsij al de verkoopers varr KEIZER KAREL zijn

werken tegen prijsvermindering te bel<otnen ;

Bakelandt en zijne Rooversbende van het Vrijbosch.
8oo blz. 5o platen. Plijs z.5o fr. in p)aats vau

lan de Lichte en zijn zwarte Bende" rroo blz. 6o pl.
Prijs 3,5o ii. in plaats van

0p Gods genade. r3oo blz. zoo platen. Prijs ro fr. voot'
slechts

Oartouche de Koning der Dieven, r43o blz' , groot form.
eoo platen. Prijs ro.oo fr. voor

Ketzer Nero. tooo blz. 6oplaterr. Prijs fr. Z.50 vool
Bi'smark. de ijzeren lianselier. cu de oorlog van r87o.

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

roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats van
lan Breydel, de leeuw van Vlaanderen, tzoo blz. 5o

pl. Prijs fr, 3.5o in pla.rts vatr
De schoone historie van Genoveva van Brabanl, tzooblz.

4o platerr
Maria-Antoinette en de Fransche revolutie, r3oo b)2.

roo pl. Prijs fi'. 3.5o in plaats van
Arme'Marlelaars, 600 blz. qo pl. Prijs z fr. plaats van
Jan Clercker of de laatste binders van Vlaanderen. 5oo blz.

Prijs z ft'. in plaats van
Het vroolijk leven van Don Quichot. 5oo blz, roo pl.
De Koningder Zeeschuimers. 4oo bl. t5 pl. r fr. in pi. r'.
Napoleon zijn leven en oorlogen. tzoo blz, roo platen

Prijs.3.5c fr. in plaats varr

Maria van Brabant.5oo bl.3o pl. Prijs t fr. jn pl. van
Abel Polet en de bende van Hazebroek. rooo bI.35 pl.

Prijs fr'.:.5o itt plaats lan

TyllUilenspiegel in Vlaanderen, Iroo bl., rqo pl.
leanne de llihiliste.35o blz., z5 platen.

Prijs fr. 3.5o
Prijs fr. z.oo

il8 w[0CIlfiIft8 fimfrmnr
de volgende

fr. 3.oo

)> 5.OO

)> 5.OO

5.oo
4.oo

4.oo
2,OO

>) 5,OO

>) 5.oO

> 3.50

>> 5.OO
) 3r5o

>> 1.OO

t 2.5o
> r.5r)

>> q. oo
>> r .50

>> 3.50

KaMI
N ieuwe uitgave der

JUil-ffi$
benoernde werken van

wffimruH

De Reis Rond de wereld doot'2 Vlaamsehe jongens r75o bladzijclen,
(x) plxten. Prijs 4 fiarrk in plaat.s van O fiank.

I 2 deelenin gekXeurden ornslag
Prijs per deel : fr. ffi,75

Wie de rz deelen te satnen neetnt ontvangt hierbij kos^
teloos een schoon en nuttig bcdl; ter n'a:trcle t'tn î franlr.

r. Vijf wekon In een luchthallon.
z. De Reis om de wereld in 80 dagen.

3. De Reis naar de rnaan.

+. Michaël Strogoffde koerier van den Czaar.

S. Het Zwarte Goud"

6. trlaar het rniddelpunt der aa!'de.

Z. Twintig duizend miilen 0nd0r 2ss (0osielijk halfrond)

8. Twintig duizend mijlen onder zss (v/esteliik halfrond)

9. Het Geheimzinnig Eilanci (De luchtschipbreukeiingen.)

ro. llet Geheinrzinnig Ei!and (Do Veriatenrt,)

r r. Robur tle i/eroveraar
r z. Wonderhare Avonturen van eeffi Chinees.

Wie de r2 schcottsle r,r'erliett van cletl beroetndcn
schrijver .l LI t-ES VIr.itN E rçil bezittern, besteile deze
bij onze verlioopers of in

0sn llafln$tl0[ [0tfi llaltûI,$T'lTillnlrnrdssÏt,, 4?, Antwntilnn
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Vra,ag den algenteenerr eatalaag.
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