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De vriend 6 l{arel )) en Crispinus.
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Afl. 1?. 8P blz. 1O oeqtiemenGROOTE OCCASIE

PRACHTIGE B()EKEN
Bii al de verkoopers van KEIZEB KAREL zijn

werkei tegen prijsvàrmindering te bekomen ;

Bakelandt en zijne Booversbende van het Vrijbosch.
uoo blz. 5o platen. Prijs z.5o fi. in plaats van

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

0p Gods genade, r3oo blz. eooplaten. Prijstofr. voor
slecl-rts

Cr tuuche de Koning der Dieven, t43o blz', groot form.
:oo platen. Prijs lo.oo fr. voor

Kerzer Nero. rooo blz. 6o platen. Prijs fr. Z.50 voor ,

Bismrrk,cle ijzeren kanselier, en de oorlog van r87o.
rooo blz. rooplaten. Prijs 7.5o voor

Robert en Bertrand, de lustige vagebonden, 6oo blz. 5o pl.
Oeneraal de Wet. de held van Zuid-Afrika. rooo blz.

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

pl . 
'Prijs fr, 3.5o in plaats van

0e schoone historiel van Genoveva van Brabanl, rzoo blz,
4o platen

Maria-Antoinette en de Fransche revolutie, 4oo blz.
rco pl. Prijs fr. 3.5o in piaats van

Arme'Marlelaars, 600 blz. qo pl. Prijs z fr. plaats vgn
Jan Clclcker ol de laatsle binders van Vlaanderen. 5oo blz.

I'rijs : fr. in plaats vau
lle vroolijk leven van Don Quichot, 5oo blz, roo pl. ))

DlKoningderZeeschuimers'4oobl'r5pl.lfr.inpl'v.>
Napoleon zij r leven en oorlogen, rzoo blz. roo platen

Prijs 3.ric fr. in plaats van
ll'iaria lan Srabant, 5oo bl. 3o pl. Prijs r fr. in pl. ran
Ahel Poiet en de bende van Hazebroek, rooo bI.35 pl.

I'rijs fr. z.5o in plaats van
De Reis Rcnd Ce wercld door 2 Vlaamsche jongens r75o bladzrjden,

rr. pluteu. prijs 4 iranî in plar.it-s van ci fianli.
Tyl Uilcnspiegel in Vlaande'en, rroo bl., r5o pl. prijs fr.3.5o
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werken van

NE
I p deelen in gekleurden omslag

Prijs per deel : fr. 0.75
Wie de re deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
teloos een schoon en nuttig bcek ter waarde van 3 frank.

r. Vijf weken in een luchtballon.
e. De Reis om de wereld in B0 dagen.

3. De Beis r.aar de maan.

+. Michaël Strogoffde koerier van den Êzaar.
5. Het Zwarte Goud.
6. Naar het middelpunt der aarde.

Twintig duizend miilen onde r 2gs (0ostolijk haifrond)

Tw"ntig duizend mijlen onder 2ss (r'estel jL halfrond)

Het Geheimzinnig Eiland (Do luchtschipbrouhelingen.)

Het Geheimzinnig Eiland (De Veriatene.)

Robur de Veroveraar
Wonderbare Avonturen van een Chinees,

Wre de 12 schconste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
bij cnze verkoopers of in
nil ïlaan$0lil 800[nant0l,Sl'lïillult0rûutr,, 4?, Ànlw8r!0[
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!asnne de Nihilistc, 35o blz., z6 platen.
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