
- !Yel, irrrners uit den

Tilawat.

- ZwUS nu over tl;.en

weg in het wator gevallen

4t7

pot met de cL'ij ooren, meende Tisi

ongelukkigen pot. !... Hij is onder-

€n we zijn hem kwijt.

Petrus Plas stak rvanhopig de hand.en in cle lucht. (b1, a4r)

- Zeg dat dan, splak Krawai, 't Is dan toch zoo elg, niet,

dat we nie,t mecle naar Antwerpen zijn geweest.

- I{isschien zouden ze he'm dan niet in 'i wâter hebben

laten vallen, lrromde Bol.

Xeizer I(arel 14,
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1\'ar-r rschijnlijk zullerr tleze lcgcriden hiln oor.sïïolg gevorr-

den he'blocn in den joli- of wraaklust van eenige per.sonen oi
cener'' nabijlliggendo gomeente.

Doch voorzoker is het oaii deze veriellingen rceils ee uweri

eucler het rroli< van mond tot rnond zijn ovorgegâan"r

De hrridige l.revoiking van L)olen, door c{eri volksnrunr' zuu

zeel begelit is niet dommeL, niet slinlmer clan cle bevolLring van

. umliggcrrrlc gentccn terr j Even alo dczc k enme rkL zij zich tloor

hare vlijt en rvelkzaamheid en h'are trvouwe velknaltheid aan

hei Geloof tler brave Limburger"s

Vloolijtihcicl on lachlust zijn bijzondele eigenschaplien val
tle V'lamingen en, wie zii te i.seg,rimmen ale ecn ijsbeel elr

vïj,antl is van leutc c'llie nloet te Oolen riict gilàn ï'orlcllr



GROOTE OCCÀSm

PRACFI TIGE B()EKEN
Bii al de verkoopers van KEIZER KAREL zijn 'de

werkei tegerr .prijsvèrruinclering tc' bekomen ;

Bakelandt en zijne Rooversbende van het Vrijbosch.
8oo blz, 5o platen. Prijs e.5o fr. in plaats van

Ian de Lichte en zijn zwarte Bende, rloo blz. 6o pl.
Prijs 3,5o fr. in plaats van

0p Gods grnade. r3oo blz. zoo platen. Prijs lo fr. voor
sl et'hts

ta.touche rle Koning der Dieven, t43o b)z', groot form.
:oo platen. Prijs to.oo lr. r'oot'

Kerzer Nero. rooo blz. 6o platen. Prijs fr. 7.50 voor
Bismark. cie ijzeren'lcanselier, en de ooriog van r87o.

rooo blz. Ioo platerr. Prijs 7.5o voor
Robert 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, rzoo blz. 5o

pl . Prijs fr, 3.5o in pla.rts van
De schoone historiel van Genoveva van Brabanl, tzoo blz.

4o platen
Maria-Anioinette en de Fransche revolutie, 4oo blz.

roo pl. Prijs fr. 3.5o in plaats van > 5.oo
ArmeiMartelaars, 600 blz, 4o pl. Prijs e fr. plaats van )) 3,5o
ian Clercker ol de laalste binders van Vlaandelen. 5oo blz.

Prijs z fr. in plaats van
He. vroolijk leven van Don Quichot, 5oo blz, roo pl. D z.So
De Koning der Zeeschuimers, 4oo bl. 15 pl. i fr. in pl. v. > r.5o
Napoleon zijn leven en oorlogen, tzoo blz, roo platen

Prijs 3,5o fr. in plaats van > 5.oo
Mariavan Brabant,5oo bi,3o pl. Prijs r fr.in pl. van > r.5o
Abel Polet en de bende van Hazebroek, rooo bl.35 pl.

. Prijs lr.z,5o in plaats van ) 3.5o
De Beis Rond de wereld door 2 Vlaamsche jongens r75o bladzijden,

6o platen. Plijs 4 frank in plaats van 6 frank.
Tyl Uilenspiegel in'Vlaanderen, rroo bl., r5o pl.
leannc de Nihiliste, g5oblz., z5 platen.

Nieuwe uitgave der beroemde
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a{1. 14. 32 blz: 10 centiemen
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Prijs per deel : fr. 0.75

Wie de lz deelen te samen neemt ontvangt
teloos een schoon en nuttig boek ter r,vaarde

hierbij t<os-
van 3 frank.

r. Uijf weken in een luchtballon.
z. De Beis om de wereld in 80 dagen

3. De Feis naar de maan.

+. Michaël Strogoffde koerier van den Czaar.
j. Het Zwarte Goud.
6. lrlaar het middelpunt der aarde.
Z. Twintig duizend mijlen onder zee (Oosteliik halfrond)

8. Twintig duizend mi,!len 0nder 2ss (wsstehjk halfrond)

g. Flet Geheimzinnig Eiland (De luohtschipbreukelingen,)
ro. Het Geheinrzinnig Eiland (De Verlatene,)

r r. Robur de Veroveraar
re. Wonderbare Avonturen yan een Ghinees.

Wre de t2 schconste r'verlçen van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
bi; onze verkoopers of in
lsn lil*fttn$ûterl filslilla{idcl,$l-lïillclroilulr 4?, Anlwet[ct,ll

Trail knlzsr

17na,a,g den algemeenen Qataloog,
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