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Het doopsel van Margareta van Parma

Overal, in de zalen, hingdn de zelclzaahste bloer.ren ûeor,

van wanden en zuilen. Zij walon ilool elkaar gestrengeld en

in zwale trossen zwiâ'den en' ontloken ze in de bonste l(leu-

renschaheeling, machtig, e€ne zee yan bloemen.

Uit de verru,kkendste groepen y&n beelden, allegoricchc

fig;.uren, ontsproteur fonteinen.

Ileizer Kanel

nffi
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FEESTUITGAVE,

op puik Engolsch papier:, 128 bladz.

met nieuwe lettor godrukt

Prijs : fr. L,25
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Dit iaar is het voor Vlaan-
deren eeh jubeljaar. Het is een
eeu\Y geleden dat de groote
schriiver HnNonrr CottscteNcB
het lËvensli cht ztg. CoNscrBr.i-
cE, de heropwekker van ons
volk.

Ieder Vlamins zou dit orachtise boek moeten in huis bezit-
ten. Het is een aaidoenliik'geschr?ven verhaal waarin men zien
zalhoe uit den tengeren,'zieÏielijken knaap, uit den toorhartigen
soldaat en den schamelen onderwijzer den grooten schrijver van
De Leeuw aan Vlaanderen is eesrôeid.

Het is osn book dat velen"trânen zal doen storton van ont-
roering.

INHOUD : I. - I. De Boekenvriend. II. Moeder Conscience vertelt. I[.Veder
Conscienco vertelt. IV, Hsndrik seneest. V. Droefheid. VI. Op straat. VIl, Do
Poesjennollenkelder. Vlll In dËn Groenen Hoek. IX. Een iieuwo Moedcr.

rr.- I f]r longo rchoolmootor ll llendrik wordt soldaat. lII. Bcttolen on
Lieskcn Dc ilag br1 l,euvcn lV. Verdere lotgevallen in het legor.

IrI.- i Consctenèe tc Antwerpen. ll, Cc,nscience te Kortriik. III. Conscienco
tlg mensch, lV. Conscience's iropulariteit. V. Conscience's âood en begrafenir.

Het werk is bij
verkf,iJgba;ar gesteld ?:-"#ËJ";îi'"r'ii. ln, I 
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Wre de t2 schoonste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wii bezitten, bestelle dezo
bij onze verkoopers of in
nen fiaamûM [00[[aqd0l,$1.ïfilslr0tû$$il,, {T, Allwnrpsr
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Prijs per deel : fr. [!,75
Wh do rl deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos.
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van-3 frank.

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

3. De Beis naar de maan.

+. ilichaël Strogoffde koerier van den Ezaar,
S. Het Zwarte Goud.
6. llaar het middelpunt der aarde.
Z. Twintig duizend mijlen snder zee (Oostelijk halfrond)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (Y{osteljk halfrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukelingen.)
ro. Het Geheimzinnig Eiland (De Verlateno.)
r r. Robur de Veroveraar
rz. Wonderbare Avonturen van een Shinees.
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