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Keizcr Karel en de Boeren van Oolen

(Penteekening van E. Walravens)

Keizer Karel
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Boer Grijp en de prijs van het veulen.

moeten eene uitvlucht zoeken, meentle de

is spoedig gezdgd.
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Bii ai rle verkoopers van KEIZER KAREL zijn do

werkei tegen prrjsr-èrminderittg te bekomen ;

Bakelandt en zijne Fosversbende vanhet.Vrijbosch.
8oo blz. 5-o platen. Prijs e.5o fr. in piaats van

lan de Lichte en zijn zwarte Bende, tioo blz. 6o pl.
Prijs 3,5o fr. in Plaats vatt

0p Gods genade, rloo blz' zoo platen' Prijs to fr' voor
slechts

Cartoucne de Koning der Dieven, r43o bIz' , groot form.
- zoo platen. Prijs Io.oo fr. r'oor

Kerzer ltiero, rooo blz. 6o platen. Prijs fr. 7'50 voor
Bismark. cle iizeren kanselier, cn de oorlog van r87o'

rooo bll. loo platcn. Prijs 7.5o voor
Bobert en Bertrand, de lustige vagebonden, 6oo blz' 5o pl.
Seneraal de Wet, de held van Zuid'Afrika, looo blz.

roo platen. Prrjs fr. 3.5o in plaats van
Jan Breydel, de leeuw van Vlaanderen, rzoo blz. 5o

pl. Prijs fr, 3.5o iu plaats van
De schoone historiei van Genoveva van Brabant, tzoo bb'.

.4o platen
Maria-Anloinette en de Fransche ' revoluiie, r3oo blz.

roo pi. Prijs fr. 3.5o in plaats van
Arme'Martelaars, 6oo b12,. qo pl. Prijs z fr. plaats van
lan Clercker ol de laatsle binders van Vlaanderen. 5oo blz.
.- Prijs z fr. in plaats vau

He vroolijk leven van Don Quichot, 5oo b\z, roo pl.
De Koning der Zeeschulmers, 4oo bl. t5 pl. r fr. in pl" v.
ilapoleon zijn leven en oorlogen, tzoo blz. roo platen

Prijs 3,5o fr. in plaats lan
Mariavan Brabant,5oo bl.3o pl. Prijs r fr. in pl. van
Abel Polet en de bende yan Hazebroek, rooo bI.35 pl.

Prijs fr.z.5o iir piaats van

$an fiurÏÛr

t2
Prijs per deel : fr. t"75

Wiæ de rz deelen te sarnen neernt ontvangt hierbij kos-
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van.3 Ïrank.

t. Uijf weken in een luchtballon.
a. De Beis om de wereld in 80 dagen

3. De Reis naar de maan.

+. lilichaël Strogoff de koerier van den Czaar.
S. Het Zwarte Goud.
6. l{aar het middelpunt der aarde.

Twintig duizend mijlen onder zee (0ostslijk halfrond)

Twintig dulzend mi,ilen 0nder 2s6 (wosielijk halfrond)

H et Geh ei mzin n i g Ei lan d (De luchtschipbreukelingen. )
Het Geheimzinnig Eiland (De Verlatene.)

Robur {e Veroveraar
Wonderbare Avonturen van een Chinees.

Wre de Iz schoonste rverken van den beroernden
schrijver JULES VEITNE rvii bezitten, bestelle dezo
bi1 .enze verlioopers of irr
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De Reis Rond de wereld door 2 Vlaamsche jongens r75o bladzijden,
6o platen. Prijs 4 frank in plaats van 6 frank"

Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen, r roo bi., r5o pl. Prijs fr. 3.5o
leanne de Nihiliste, 35ob12., z5 plaf.en. Plijs fr. z.oo

V raa,g d.en algeftteenen Qataloog. 0sn fl,aamsûftu B00lqrNsl,$l.lTillelrurdsfir,, 4Ï, anlunrprn
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