
Houdt de lantaarn eens vast, heerschap.
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Een bedelaar kreeg zekeren dag bij Keizer Karel verhoor en sprak : Majes-
teit, ik kom hier als uw broeder wegens onze voorouders Adam en Eva en
yerzoeke u om eene broederlijke aahnoes ". Dekeizergafhemeendultof
negenmanneke, hettvelk zeer de onteyr.edenheid van den bedelaar verwekte.
< Gaat de rvereld ro.d, zei de keizer, en zoc: al urv broeders en zusters zoo'eêl
geven a1s ik; zult gij mij in rijkdon nog te boven gaan,



EROOTE OCCASIE

PRACHTIGE B(}EKEI{
tsii ai de verkoopers van KEIZER KAHEL zijn

werkeir tegen prijsvermiudering te bekomen ;

Bakelandt en zijne Rooversbende van hel Vrijbosch.
8oo blz. 5o platen. Prrjs z.5o fr. in plaats van

trn de Lichte en zijn zwarte Bende, Iroo blz;6o pl.
Prijs 3,5o fr. in plaats van
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Âfl. 2IJ. 32 blz. LU centiémén

[t ïruolilkn f,nilsn
do volgondr

fr. 3.oo
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) 3.50

Hatal
0p Gods genade, t3oo blz. zoo platen. Prijs ro fr. voor

slechts
Sartouchede Koning der Dieven, r43o b7z', groot form.

r zoo platen. Prijs to.oo fr. t'oor
Kerzer Nero. Iooo blz. 6o platen. Prijs {r. 7.50 voor
Bismark. de ijzeren kanselier, en de oorlog van r87o.

rooo bli. roo platen. Prijs 7.5o voor
Roberi en Eertrand, de luslige vagebonden, 6oo blz. 5o pl.
Generaal de Wet, tie 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 plaats van
Ec rchoenc historiel vrn Geneycva vrn Brabant reoo blz.

4o platen
Irria-Antoirctte en de Fnnsche revolutie, i3oo Hz.

roo pl. Prijs fr. 3.5o in plaats van
Arme:Martelaars, 6oo blz. 4o pl. Prijs e fr. plaats van
ten Clerekcr of de laatste binders van Vlaanderen. 5oo blz.

Prijs z fr. in plaats van
He vroelijk lcven van Don Quichot, 5oo blz, Ioo pl.
De Koning den Zeeschuimers, 4oo bl. t5 pl. r fr. in pl. v.
ilryolcon ziin leven en oorlogen, rzoo blz, roo platen

Prijs 3,5o fr. in plaats van
Hrria vur Brabant 5oo bl. 3o pl. Prijs r fr. in pl. van
Abel Polct en de bende van llazebroek, rôoo b1.35 pl.

Prijs fr.z.5o in plaats van
0e Reic Rond de wereld door 2 Vlaamsche jongens r75o bladzijdcn,

6o platen. Prijs 4 frank in plaats van 6 frank.
Tyl Uilenspiegel in Vlaandeien, rroo b1., r5o pl. Prijs fr. 3.5o

, lorn+ de Âlihiliste, 35oblz., e5 piaten, Prijs fr, z.oo

l2
Prijs per deel : fr. 0,75

Wie de re deelen te samen neemt ontvangt hierbij t<os-
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van.3 frank.

r. Vijf lveken in een luchtballon.
e. De Beis om de wereld in &) dagen.

3. De Reis naar de maan.

+. 'ilichaël Strogoff de koerier van den Czaar.

S. Het Zwarte Goud.
6, hlaar het mlddelpunt der aarde.

7. Twintig duizend mijlen onder 7ss (0ostoliik halfrond)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (wostelik halfrond)
' g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukolingen.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (De Verlatono.)

r r. Robur de Verbveraar
rr. Wonderbare Avonturen van een 0hinees.

Wre de Ia schoonste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
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