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Blanca en Wonderhoorn

Een kindekell is geboren,

At in den heiligen tracht,

Hij stierf voor zondige rûenschen,

Hier zweeg hij.

I(eizer Karel
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Versierd' met uier portretten

en een onælag uan E. Walraacat

FEESTUITGAVB,
op puik Engolsoh papier, 128 blarb.

met nieuwe lettor godrukt
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Dit iaar is het voor Vlaan-
deren een jubeljaar. Het is een
eeu\r' geléderr dat de groote
scl-rtiiver Hn-rnnrx CoNsclBNcB
lret lêr-enslicht zag. CoxscrBN-
cE, de heropwekkeL van ons
volk.
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l{ieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VERNE
l2

Prijs per deel : fr. 0.75
Wie de Iz deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
teioos een schoon en nuttig boek ter waarde van.3 frank.

r. Vijf weken in een luchtballon.
z. De Reis om de wereld in 8{l dagen
3. De Beis naar de maan.

+. illichaêl Strogoffde koerier van den Czaar.

S. Het Zwarte Goud.
6. llaar het middelpunt der aarde.

7. Twintig duizend miilen onder 7ss (0ostolijk halrrond)

8. Twintig duizend mijlen onder 2gs (westoliik halfrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luehtsehipbreukolingen.)

ro. llet Geheimzinnig Eiland (Dc Verlateno.)

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

Wre de 12 schoonste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
bi; -onze verkoopers of in
[n ÏlmnsWl B0t[laN0l,$t-Wilhlru[s[,, {?, &fftllst
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Ieder Vlaming zou dit prachtige boek moeten in huis bezit-
ten. Het is een aaidoenliili'geschrËr',:n vethaal waarin metr' zien
zal hoe uit den tengeren,'zidkelijkeu linaap, uit den teerhartigeu
soldaat en den schàmelen onderwijzer den grooten schrijver van
De Leeuza uan Vlaanderen ls gegroeid.

Het is eon boek dat veleritrài.en zal doen storten van ont'
rooring,

INI{OUD : I. - I. De Boekenvriend. Il. Moeder Conscience vertelt. lll.Vader- 
Coascience vertelt. IV. Hendrik qeneest. V. Droefheid. Vl' Op straat. Vll. De
Poesiennellenkelder. VIll. In dàr Gloenen Hock. IX. Ecn nieurve Moeder.

ff.- tl De ionse schoolmeester. ll. Hendrik s'oldt soldaat' III' Betteken en
Liesken. Ôe Jlag bij Leuven. IV. Verdere lotgevallen in het leg-er..

UI.- I. Conscienée ie Antwerpen. II. Cr,nscience te Kortrijk. IlI. Conscience
als mensch, IV. Conscience's 

-populariteit. V."Conscience's dood en begrafenis.

I{et werk is bij al onze verkooners ln" 1"2Éverkrijgbaar gesteld tegen den prij 
ô
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De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL
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