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Keizer I(arel klopte hem opde schouder,(bl. Iz68)

feizer Karel
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l{ieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VERNE
l2
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{ Priis per deel : fr. 0.75

Ieàer Vlamin g zou dit prachti ge b oek 
-moet:1 ^i: -h* :,.0 ".,?l:-Ieusl Yl4rurrrK zuu urL vrav$!rn- -'- 
haai waarin mett zien

ton. Hàt is een aaîdoetrlijk'gcschreuqtt u-",t- --:! r^- +oa+h.rr-riopn
liiiâil,iiiJ'"t"ù;;;l;iJ*iiil."-"kqoup,-_Tl.i:'":î:i1,1'j'$î:
:âi#ii ;ii ffi .ihf;;Ï; ;iâ"ïi"\i,". aen' grooten schrij ver van

f;î;;;; iài vt"",,a'r'e rr is gegr"ooid' ."" "H;t*i"";;i, bôàË'aut velen"trânon zal doen storten van ont-
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Wie de r z deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde vani3 frank.

t. .llijf weken in een luchtballon.
z. De Beis om de wereld in fll dagon
3. De Reis naar de maan.

+. ilichaël $trogoff de koerier van den Czaar.

5. Het Zwarte Goud.
6. taar tràt miOCelpunt der aarde.

7. Twintig duizend-mijlen onder zee (oostôlijk halfrond)

8. Twintig duizend miilen onder 2ss (wortelijk halfrord)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luohtsohiphroukelingen.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (Do Vorlrtenc.)
r r. Robur de Veroveraar
rr. Wonderbare Avonturen van een Ghinees.

i l['re de rz schconste werken ven den beroemdon
\schrijver JLfLES VERNE wil bezitten, bestollo dezo
hrj*onze verkoopers of in
[l llmrulltl MtltNsl,$t-Wills!ru1$u., {1, lttru:l
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Bil aI onze verÈ.oopeîs Is vcrfrtltgbaalr. t

Luten ran tsnûill(

HINDruK Versicrd îrçal shr Portretten

cn ecn omslag van E.Walrattens

FEESTUITGAVE,

op puik Engcls.h PrPior, 188 bladz'

not drrvr lrthr godrukt

Prijs: fr. L"25
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Dit iaar is het voor Vlaan-
.l"ren àeh iubeljaar. Het is een

u"utu geléden 
- dat de groote

schriiveJ Hnnonrr (,oNsclENCE

irôt lâvenslicht zag. Coxscte\r-
', cE, de heroPwekker van ons

volk.
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INHOLTD : r. ; l. De goeken-vrientl' II' I\lto,ecler Cg'-',î"+Î"Àï:Îll;lli;It1i3Ë
tiiJ'?"::'"*à'Ïif :ff;*iriliË;*i;i'î;;::r"ni:i*9r,l1lî,""1#ihl;
F3Ë:ii:ffii::[iï;i." virïl' i^' à5; ^ffi ;;; ; ri ÀÀÈ' tx' Een ir ieuwe Moeder'

I r. - r: De j on ge . 
"t' 

oo-r.àiitË''l lir j i ;."-'1-lii^Y:^*1, 

"#,t 

t; 

" 
1 \ l;.Te 

t te k e n e n

l':'i"il*.i,IiÈ"iÏkï,"#t,:';l'":m:i*:;il,î"îljT:Tli"LË:Ë";:ôi'3Ë bùil;;n. IV' verde'e lotgcvallen in het reser
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IIet werk is .bri- al onze ""l|".T?li" ln, 1.25vertri;gnaar gesteld tegen den prr;l
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De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL
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