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Paus Adriaan VI, leermebster van Keizer Karel.

- I(ent gij dal. niet ?

- Neen.
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Gn.CIOlE OCCASIE

PRAOhI TIGE BOEKEN
Bii ai. cle verkoopers van KEIZER KAREL zijn

werkeÉ tegen prijsvèrmindering te bekomen ;

Bakelandt en ziine Rooversbende van hei Vrijbosch.
8oo blz. 5ô platen. Prrjs z.5o fr. in plaats van

Jen de Lichte en zijn zwarte pende, rroo blz' 6o pl.
Prijs 3,5o fr. in Piaats ratt
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0p Gods genade, i3oo blz. zoo platen. Prijs lo fr. voor
slechts

Cartoucne de Koning der Diever, r43o blz', groot form.
,", eoo p.laten. Prijs Io.oo fr. voor

Kerzer Nero. Iooo blz. 6o platen. Prijs fr. 7.50 Yoor

Bismark. cle iizeren kanseiier, en de oorlog vap rB7o.
rooo bil. roo platen. Prijs 7.5o loor

Robert en Bertrand, de lust!ge vagebonden, 6oo blz. 5opl.
generaal de Wet, de held van Zuid'Afrika, rooo biz.

roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats van
lan Breydel, de leeuw van Vlaanderen, tzoa blz.

pl. Prijs [r, 3.5o itt plaats van
De sihoone historiel van Genoveva van Brabant, izoo

Tyl Uilenspiegel in Vlaande'en2 Iroo bl., r5o pl.
leanne de l{ihiliste, 35oblz., z5 plaf.en.

4o platen
Maria-Antoinette en de Fransehe revolutie, r3oo blz.

roo i)l. Prijs fr. 3"5o in plaats rtan

Arme'Martelaars, 6oo blz.. to pi. Ptijs z fr. plaats van
Ian Clercker of de laatsie binders van Vlaanderen. 5oo blz.
* Prijs e fr. in plaats van

Eie vrooiijk leven van ilon Quichot, 5oo blz, roo pl. ))

DeKoningderZeesohuirners'4o0bl.r5pl.rfr.inpl.v.>
Napoleon zijn leven en oorlogen, tzoo blz. roo platen

Prijs 3,5c fr. in plaats van
Maria van Brabant, 5oo bi.3o pi, Prijs I fr. in pl. van
Abel Polet en de bende van Hazebroek, tooo bI.35 pl.

Prijs fr.z.5o itr plaats van
De Reis Rond de wereld door 2 Vlaamsche jongens i75o bladzijden,

6o platen. Prijs 4 frank in plaats van 6 frank.

lrlieuwe uitgave der beroemdÊ werken van

J U LHS WffiffiME

Prijs per deel : fr. (3,75
Wie de re deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
teloos een schoon en nuttig bcek ter waarde van,3 frank.

r. Vijf weken ln een luchtballon.
z. De Reis om de wereld in 80 dagen.

3. 0e Beis naar de maan"

+. Michaël Strogoff de koerier van den Czaar.
S. Het Zwarte Goud.
6. llaar het middelpultt der aarde.

Z. TwintiE duizend mi.!len 0nder 2ss (0ostolijk halfrond)

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

g. Het Geheimzinnig Eiland (Do iuchtschipbreukelingon,)

io. Het Geheimzinnig Filand (De Verlatono,)

r r. Robur de Veroveraar
rz. Wonde!"hare Avonturen van een Ghinees.

Wre de t2 schconste r,r'erken van den beroemden
schrijver JULES VtrItIdE rvil bezitten, bestclle dezo
bi; -rnze verkoopers of in
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De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL
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