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Keizer Karel

Stadhuis van Audenaer<le.
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Zotte Hans, nar van Keizer l{arel

- Ja, kindr.

- Ern schbon ?

- Hm !... hm !...

- Schooner dan
J4,... noen...

Audenaarde ?



GR.OOTE OCCASIÊ
VAN

PRAOHTIÛE B()EKEI{
tsil al de verlioopers van KEIZER KAREL zijn do volgondc

werken tegen 1.,rr.1svèrminderjng te bekomen ;

Bakelandt en zijne Booversbende van het Vtijboseh.
8oo blz. 5ô platen, Prijs z.5o fr. in plaats van fr. 3.oo

lan de Lichte en zijn zwarte Bende, I loo blz. 6o pl.
Prijs 3,5o fr. in piaats van t 5.oo

0p Gods genade, l3oo blz. zoo platen. Prijs lofr. voor
slechts

Sartouche de Koning der Dieveno t43o blz', groot form.
r zoo platen. Prijs to.oo fr. t'oor t

(erzer Nero. tooo blz. 6o platen. Prijs fr. 7.50 voor
Bismark. de ijzeren kanselier, en de oorlog van r87o.

rooo blz. roo platen. Prijs 7.5o voor
Robert en Berlrand, de lustige vagebonden, 6oo blz. 5o pl.
Generaal de Wel" de held van Zuid-Afrika, rooo blz.

roo platen. Prijs fr. 3.5o in plaats van
lan Breydel, de leeuw van Ylaanderen, noo blz- 5o

pl. Prijs fr, 3.5o in plaats van
Dc rchosnc historiel van Gcnovcya van Brabant rzoo bk.

4o platen
teria-Antoineth en de Frrnsche rcyolutie, r3oo Hz.

ioo pl. Prijs fr. 3.5o in plaats van
Arme:Martelaars, 6oo blz. 4o pl. Prijs z fr. plaats van
9an Clercker of de laatste binders van Vlaanderen. 5oo blz.

Prijs z fr. in plaats van
He vroolijk leyen van Don Quichot, 5oo blz, roo pl.
De Koning der Zeeschuimers, 4oo bl. 15 pl. r fr. in pl. v.
l{apofeon zijn levcn en oorlogen, tzoo blz. roo platen

Prijs 3,5o fr. in plaats van
terie van Braban! 5oo bl.3o pl. Prijs r fr. in pl. van
Abel Pslet en de bende van Hazebroek, rooo bI.35 pl.

Prijs fr.z.5o in plaats van
De Reis Rond de wereld door 2 Vlaamsche jongens r75o bladzijden,

6o platen. Prijs 4 frank in plaats van 6 fiank.
Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen, rroo bl., r5o pl. Prijs fr. 3.5o
lunaa de Nihiliste, 35oblz., z5 platen. Prijs fr. z.oo
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Voaag den algremeenen CataToog

Afl. 21 82 blz. 1U Centiemen
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I I deelen in gekleurden omslag
Prijs per deel : fr. 0.75

Wie de te deelen te samen neemt ontvangt hierbij lios-
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van.3 frank.

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

3. De Beis naar de maan.

+. tlichaël Strogotrde koerier van den Czaan
S. Het Zwarte Goud.
6. llaar het middelpunt der aarde.
7. Twintig duizend mijlen onder zee (0ostelijk halfrond)

8. Twintig duizend miilen onder 2ss (westel.jk halfrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukolingen.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (De Vorlatene.)

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

Wre de t2 schconste werken van den béroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
bil 
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