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Dit jaar is het voor Vlaan-
deren een jubeljaar. Het is een
eeuw goleden dat de groote
schrijver Hnnonrr CoNsclnNcE
het Jevenslicbt zag. CoNscrnN-
cE, de horopwekker Yan ons
volk.
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Ieder Vlaming zou dit prachtige boek moeten in huis bezit-
ten. Het is een aandoenliik seschréven verhaal waarin men zien
zal\oe uit den tengeren,'zieï<elijken knaap, uit den teorhartigen
soldaat en den schàmelen onderwiizer den grooten schrijver ian
De Leeuw aan Vlaanderen is gegrôeid.

Het is eon boek dat veleritrânen zal doon storton van ont.
roering.

INHOUD : I. - I. De Boekenvriend. II. l\Ioeder Conscience vertelt. Ill.Vader
Conscience vèrtelt. IV. Hendrik qeneest. V. Droefheid. Vl, Op straat. VII. Do
Poesjennellenkelder. VlIl In dËn Groenen Hoek. lX. Een irieuwe Mocder.

rr.- I Do loaqo rchoolmecrtor ll Hendrik wordt soldaat. III. Betteken cn
Lieskon ôo àlag br1 Louvon IV. Verderè lotgevallen in het leger.

rrl.- i ConscicnËe to Antn'erpen. lI. Cc,nscieicete Kortrijk. IIl. Conscience
lls mensch. IV. Conscience's 

-populariteit. V. Conscience's âood en begrafenis,
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Prijs per deel : fr. 0.75
Wiæ de rr deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos.
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van.3 frank.

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

3. De Beis naar de maan.
4. Iilichaël Strogoff de koerier van den Czaar.
s. Het Zwarte Goud.
6. ilaar het middelpunt der aarde.
7. Twiniig duizend miilen onder zee (0ostslÛk halfrond)

8. Twiniig duizend mijlen onder 2ss (westohjk halfrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukelingen.)
ro. Het Geheirnzinnig Eiland (De Verlatene.)
r r" Robur de Veroveraar
rz. Wonderbare Avonturen van een Chinees.

Wre de 12 schconste werken van den Èeroemdei
schrijve.r JULES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
bij onze verkoopers of in
lgn lllaamsûftru Blgfinaqf,tl,$l"Willetrroilsstr,, 41, Anlwsrlc[
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