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Prijs fr. L.26 r2
VV
V

Prijs per deel : fr. 0.75
Wie de rz deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos.
têloos een schoon en nuttig boek ter waariie vand3 irank.

r. Tijf weken in een luchtballon.
z. Be Beis om de wereld in 8{l dagen
g. De Beis naar de maan.

+. ilichaël Strogofde koerier van don Gzaar.

S. Het Zwarte $oud.
6. llaar het mitldelpunt der aarde.

Z. Twintig duizend mijlen onder 2es (0ostelijk halfronrl)

8. Twintig tluizend mijlen onder 2ss (westohjk haifrond)

E. Het Geheimzinnig Eiland (Do iuehtschipbreukelingen.)

ro. Het Gehcirnzinnig Eiland (Do Yorlrtono.)
r r" Robur de Veroyeraar
rz. Wonderbare Avonturen van een Chinees.

Wre de 12 schconste werken van den beroemden
schrryver JULES VERNE wil bezitten, bestello dezo

Eet werk is bij- al onze verag.orng;r, ln. 1.2$velkr{gbaar gesteld tegert alen priit 
o

INHOUD : I. - I. Do Boekenvrientl. II. Moccljr Conscience vertelt. III'V-ad_er
-1f,".ËiË"1â'"urËlt. iv. H;;a'riÈÀ;Jst. v. Droefheid. vl. oo straat. vll. Do

pooeiennellenkelder. viiÏ.'iit'à3à"Ciààï"" nà"t . IX. Een àieuwe l\loeder.
nlj"il"ôËîi'Ëi"uîàt*Ëiitei. II. Hendrlk wordt soldaat. lll. Betteken en
-Liotif."î. ô;'it"g bij Guven' lv. \'erdere lotgevallet\ in tret leser'
nI_- I. Conscience tu a"tî"ip"n. lt.-ôàn.cicfice te Kortrijk. lfl. Conscience

4r nensch. lV. Conscienï!;. Ë"piriiiii"ii. V.-Cot scitnce's âood en btgr afenis.

,1t

h
t$

1

,i

.Dll'rI oalo vortootl e?t It vclt.tttgrbaarl 4fl.47. BZ blz. 1O centiemen

ra[ ftdzrr tat0l
Nieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VERNE

r0il01f,
Versicrd mct uicr Portretbn

cn een omslag aan E. Walravæt

FEESTUITGAVE,

op puik Dngolsch papior,'128 blrdr.

mot nieuwe lettor gedrolt r9
li r{

f)it iaar is het voor Vlaan-
deren een iubeliaar. Het is oon
eeuw geléden dat de groote
schriivel Hnnnnrr CoNscrBNcB
het lôvenslicht zag. CoNscrrx-
cn, de heropwekker van onl
volk.

ton. Hot is een aanctoelllrlK gcscnreven ver
;ît;;it dut ià"g"t"tt, tieTieljken l<naap, uit. den teerhartigen
soldaat en den schamelen onderwijze.r-den grooten scnrr1ver van

Dc Lceuw vcn Vlaanderen is gegroeid.-- Hii ir ôn Uook dat volen"trâtnon zal doon storton van ont-

Iodor vlaminR zou dit prachtige boek moeten in huis bezit-
to". Èuil. u;;;i4;;',iijË gcschrËven verhaal waarin qen. f ien

rccnnt.

ffitoil$$lt., 41, fintwgruen

bii onze verkoopers of iu {

dt' tlaansstil ù0sllanûrl,$l-Wlilrlr0rds$il., ll, Antriller



De Vroolijke Daden'
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NIEUV\IE UITGAVE
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