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[an ftuilfi ta[0l
ilieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VEBTUE
r2

Prijs per deal : fr. 0.75
Wie do rz deeleo te sailrou neoæt ontvangt hierbij t<os-
toloos een schoon en nutt[ boek tcrwaardo vanfu frenk.

r-
r. llijf weken in een luchtballon.
r. De Beis om de wereld in 80 dagol
3. De Bois naar de maan.

+. tiohaël Strogof de kocrier van don Czaan

S. Het Zwarte Goud.
" 6. Xaar het middelpunt der aarde.

Z. Twintig duizend miilen onder zee (ocshliik ha,lftond)

8. Twintig duizend miilen onder 2s6 (wedelijk halfrond)

9. Hgt Geheimzinnig Eiland (De luchlsohipbreukolingon.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (Dc Vorlrtenc.)
r r. Robur de Veroveraan
rr. Wonderbaro Avonturen van een Chineeg.

38 blz. 1O centiemen

fr. S-.35
VV
V

Dit iaar is het voor \'laan
dereu eeh iubeliaar. Het is oen
eeuw geléden dat tle groota
sclrriiver HnNpnrx COtrSCt g,xcs
het lËvenslicht zag. C<xsctex-

" cn, de heropwehkqr van ons
volk.

Iedor Vlaming zou dit prachtige boek moe.ten ln buls bezrt-
Het is een aandoetrlijli geschrcven verhaa.l waarln mell zlen
oe rrit den tengeren.'zie1ieliiken linaap. uit den teerhartigeu

prachtige boek {noe.ten in huis bezit-

i:r""i'i"i"iiiin -ff" ln.

Wre de rz schconste werken
schrijver JULES VERNE wil

van den beroemden
bezitten, bestollo dezo

IIet werk is bii
vogkrtJgbaar gesteld

É
s1.4 bii onze verkoopers of in

dr" ttrusûm ùosilaqf, tl, $LÏIr[slru[$ft {1, fitrru:l

Hul lsvun ran Hnnfliltr t0il$tltlltt [u Trrûollifie ûaf,unffi aU nfi r0l[ ruililfi
TIINilRII{ Versicrd met vicr ltorlretlcn

cn ee?l omslag uan E.lValrawsl
FEESTUITGAVE,

op puik Engelsoh papior, 118 blr{u

mol nisuwe lettor godrnh

Prijs

ton. Het is een aandoerrliili
zal hoo uit den tengerert, zielie)ijken linaap, uit den teerhartigeu
aoldaat on don schàmelen onderwijzer derr grooten schrijver va*r
De Leeuw aan Vlaand,erez is gegr'oeid.

Hot is con book dat veleritrâr*on zal doen storten van out'
rooring.

INHOUD ,''f. - I. De Bopkenvriend. II. Moeder Conscience vertelt, IIl.Vader
-Con.ii""cuvortelt. IV. Hentlrikeeneest.V. Droefheid.Vl.Opstraat. VIl.l)o

Poesiennellenkelder. VIll . In dën Groenen lioek. lX. Een nieurve M0etlcr.
n.: il Dj lône" schoolmeester, lI. Hendrik wordt soldaat- lll. IJetteken en

Liesken. Ôe itag bii Lcuven' IV. Verdere lotgevallen in het leger.
fil.- l. Conscienê t-e Antwerpen. II. Conscieàce te Kortrijk. ll1. Conscience

dr mensch. IV. conscience,s 
-populariteit. v. conscience's dood en bcgr afenis.

Wn$m fTf[fiill[L; $t'Wil10[t0lû$$fi., {1, flnlwtrysn
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