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GROOTE OCCASIE

PffiAO$.! TIffiT EOEKIN
7" Afl. 32 hlaclz. 1O centiemen

Bii al de r.erkoopers van KEIZER KAREL zijn
n'erkelr tegen priislet'mintlerirrg te bekorrtetr ;

Bakelandt en zijne Rooversbende van het Vrijboseh.
6oc blz. 5o piaten. Pdjs e.5o fr. in plaats vau

Jan de Lichte en ziin zwarte Bende. rroo blz. 6o pl.'
' Prijs 3,5o fr. in plaats vart

0p Gods genade. r3oo blz. zoo platen. Prijs io fr. voor
si ecirts

Ca'touche de Koning der Dieven, r43o blz' , groot form.
zoo platen. -Prijs ro.o,.- fr. voor

Kërzer l\iero. rooo bl;. 6o pia'ten. Prr.js fr. 7.50 voor
Bisrnark. rle ijzeren l<anselier. en cle oorlo.q van r87o.

iooo blz. roo pllLten. Prijs 7.5o voor
Robert en Bertrand, de lustige vagebonden, 6oo blz. 5o pl.
Generaal de lVel. de held van Zuid-Afrika, rooo blz.

roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats r,an

lan Breydel, de leeuw van Vlaanderen, rzoo blz. 5o
pi . Prrjs lr, 3.5o in pla,rts r-arr

De schoone historie van Genoveva vaq Brabanl. tzooblz.
-io plitteil

Maria-Antoinette en de Fransche revolutie, r3oo blz,
roo pl. Prijs fr. 3.5o in plaats van

Arme Martelaars, 600 b7z. qo pl. Prijs z fi'. plaats r.an
.lan Clercker ol de laatste binders van Vlaanderen. 5oo blz.

Prijs z fr. in piaats van
Flet vroolijk leven van Bon Quichot, 5oo b\z. roo p1.

De Koning der Zeeschuimers. 4oo b1. t5 pl. r fr. in pl. r'.
Napoleon zijn leven en oorlogen. tzoc blz. roo platen

Prijs 3.5c fr. in plaats r art

Maria van Brabant,5oo bl.3o pl. Frijs r fr. in pl. van
Abel Polet en de bende van Hazebroek, rooo bl. 35 pi.

Prijs fr.z.5o in plaats van

Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen. Iroo bi., r5o pl.
leanne de Nihiliste, 35oblz., z5 platen.

De Reis Rond de wereld door 2 Vlaamsehe jongens r75o bladzijden,
tro platen. Prijs -1 fi'ank jn plaats van 6 fianli.
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Nieuwe beroemde werken van
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Prijs per deel : fr. ffi.75
Wie de rz deeien te sainen neernt ontvangt hierbij iios-
telooS een schoon en nuttig bcek ter rvaarde van 31r'ank.

r. llijf Tveken in een luchtballon
e. De Bels om de wereld in 8û dagen.

3. De Feis naar de maan.

+. Michaël Strogoff de koerier van den Êzaar.

S. Flet Zwarte Goud.
6. Naar het middelpunt der aarde.

7. Twintig duizend mijlen onder 7ss (0ostelijk halfrorid)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (westeljk halfroud)

g. Flet Geheimzinnig Eiland (De luohtschipbreukelingen.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (De Verlatone.)

r r. Robur de Veroveraar
rz. Wonderbare Avonturen van een Chinees.

Wie de le schconste -,r'erken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wii bezitten, bestelle deze
bii onze verkoopers of in
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