
De schout r''arr Oolen

den jaspand I'arn lv&nnes

tior'1: lr':ngcn ev€rrzo() aàn

385

hield met kla.mpachiig gesloten hantl

vaét en de andere lVijzen v&n het

malkrlars klee:'lin gstukken.

De knecht vellcor het evens'icht en liel iu het lrater(bl. 4 r z)

Acl"iteraarrr sliu,gerrle de gele elcle

ntisrroccd \ïirs oni(lai cen cenvorrdigc

s{\'l'olill"s cn gctnoenlet'narl te leitlerr,

KeizerKarel

ilo'rpsse cletar is', die rvill

l<neeht ntr de cer gen()')t

maar clie laugs clen ancltr-
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GROOTE OCCASIE Afl. 13 38 bladz. 1O centiemen

PffiAoHTlë.n B(}EKINd
Bii tle rrerkoopers van KEIZER KAREL zrjn de

werkeir tegen prijsvèrnrindering te bekomen ;

Bakelandt en zijne Rooversbende van het Vrijbosch'
8oo blz. 5ô platen. Prijs z.5o fr' in plaats varr

Jan de Lichte en zijn zwarte Bende, rioo blz. 6o p1'

Frijs 3.5o fr. in Plaats van

0p Gods-genade t 3oo ltlz. zoo 1llaten, Prijs ro fr' r'oor
slechts

Cartouche de Koning der Dieven' r43oblz- gloot lbrrn'
eoo platpn. Prijs Io.oo fr. r'oot

Kelzer [\ero, rooo b]2. 6o platen. Prijs fr. 7.50 voor

Bisrnark. cle iizeren hatlselier, en de oorlog r-an r87o
rooo blz. roo platen. Priis 7.5ovoo1' )>

RobertenBertrand,delustiEevagebonden.6ooo1z.5opi.>>
Generaal de Wet. de held Van Zuid'Atrika. rooo blz'

roo platen. Prijs fr. 3.5o in Jriaats vatr )>

tan Brevâel, de leeuw van Vlaanderen. r2oo blz' 5o pl'
Prijs fr. 3 5o in lllaats vau )>

De schoone historie van Genoveva ran Brabant' rzooblz'
4o p,laten.

Marie-Antoinette en de Fransche revolutie. r3oo btrz'
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Nieuwe uitgave

JUL
der beroemde

E$ VER
werken van

NEt

Frijs pen deel : fn.

Wie de tz deelen 1e samen neernt
telloos een schoolr en nuttig boeli

l2 deelen in gekleurden omslag
0.75

ontvangt hierbij kos-
ter lvaarde van 3 frarnk.

r. Vijf weken in een !uchtballon.
z, Oe Heis om de wereld in 80 dagen.

3. De Feis naar de maan.

+. Michaël Strogoffde koerier van den Czaar.

s. llet Zwarte Goud.
6. Naar het middelpunt der aarde.

Z. Twintig duizend mijlen onder 7ss (0ostelijk halirond)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (westeliik halfrond)

9. Het Geheimzinnig Eiland (De Luchtschipbreukelingen)

io, Het Geheimzinnig Eiland (De Verlatene)

r r. Robur de Veroveraar.
rz. $londerbare avonturen van een Chinees.

Wie de rz schoonste rverken van den beroemden
scbrijver JULES VERI{E wil bezitten, bestelle deze
bij onze verkoopers of in

roo pl. Prijs fr. 3,.5o in plaats vau > e5'(

,Arme Martelaars, 6oo b1z. 4o pl.Prijs e.oo fr' in plaats van > 3 ' 5tl

Jan Clercker of de laatste binders van Vlaanderen' 5oo blz'
Prijs z ir. in plaat.s van >) .3'o0

Het vrooliit< leven van Don Quiehot. 5oo blz' roo pi^ > 2'5o

De Koning der Zeeschuimers,4oo bt. r5 pl' r fr' in pl' van >> r'5o

Nanoleon ziin leven en oorlogen' tzoo blz' roo platen
' Priis i.5o fr. in piaats r-an > q'oo

Maria vàn Brabani.5oo blz.3o pl Prijs r fr' in pl' van > I'5o

Abel Polat en de benele van Hazebroek, tooo blz' 35 pl'
Pnjs fr. z.5o in plaats van > 3'5o

De Reis rond de werelo door 2 vlaamsche iongens, r75o blaclzijden,
-'Oo pio1"n. Prijs 4 frânll in piaats vtttr 6 frank'

Tyl Uiienspiegel in Vlaanderen' Iroo bl., r5o pl' Prijs fr' 35o

leanne Ae Nitritiste, 35o blz., z5 platen. Prijs fr' z'oo

Vraag 4en algreîrzeenerr Cata'Ioog
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