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Versierd, met aier portretten.

en eeil omslag uan Ë, Walrauens

ITEESTUITGAVE,

op puiL [ugelsch papier, 128 bladz.

met nieuwo letier gedrukt

Prijs fr. t'.25
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Dit iaar is het voor Vlaan-
rierer-r een iubeliaar. Het is een
eeuw gelèden dat de groote
scluijver HuxoHrx CoNscrexcn
lret lôvenslicht zag. CoNsclnN-
ce, de heropwekker van ons
voll<.
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Ieder Vlarning zou dit ptachtige boek moetett in huis bezit-
ten. Het is een aaÏrclocnliili'Eesclrrér-'-'n verltaal waarin metl zien
zal hoe uit den tenge'ren,"z.iel<"lrili"n litlaap, uit den teerltartigen
soldaat etr den sclrattrelett orrdcrii'iizcr cleu grooten schrlver van
I)p l.eeuu uan Vlaandet'e'n is gegrbeicl.

Het is een boek dat velen tt:irneu zai tloen storten van ont-
roering,

INHOTID : r. - I. D" Bo"k"rluIil-. Ifil-*r: Conscience veltelt. lti.vaqer
Consciencevertelt.lV. Hendlikgctrecst. \'. Drocfheid.Yl.Opstraat.Vll.De
Poesiennellenkelder. Vllt. Ll dôn Groencn floek. I\. Een nieurve Moeder.

fr.- tl De ioneeschoolmeester. It. flcndril< $'orclt solclâât. lll. Betteken en
Liesken. Ôe ilag bii Leuven. IV. VerJcrc lotgcvallen in het leger

III.- l. Con"cienie te Antrverp.n. [I. Cr,nscieirce te Kortrijk. lll. Conscience
als mensch. IV. Conscicnce's'populariteit. V. Oonscience's dood en begrafenis.

"*,llij'uil.i15r'&r1ià?L-"#i#;Tfi?.'-.tr"[nr,l.{5ffi {4

Afl. 27. 83 blz. 1O centiemen

Itail ffrizur
t{ieuwe uitgave der beroemde werken van

JU VERIIIE
gekleurden omslag

Prijs per deel : fr. Q,75
Wiæ de lz deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos.
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van.3 frank.

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

3. De Beis naar de maan.

+. ilichaël Strogoffde koerier van den Czaar.
S. Het Zwarte Goud.
6. ilaar het middelpunt der aarde.

7. Twintig duizend mijlenlnder 7ss (0ostelijk halfrond)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (westeh.ik halfrond)

ç. Het Geheimzinnig Eiland (Do luchtschipbreukelingen.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (De Verlateno.)

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

Wre de 12 schconste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
bij onze verhoopers of in .,
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