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trj mgen in de vçrtç .ca ttoot nadoren

Ileizer Krrel



BtJ aI onze venFoopers ls werktljgbd,a,r: A.fl. 33 3Ë i:la I (j Û$.jtt.rrl JÏl$tr

fist leïen Tan Hoiltril( ûilil$fitfffr[ ilt'trrûotriiko flaf,gil
r0rtiltoffi nfi rol[

Versierd met aier portretlen

cn een omslag aan E. Walrauers

FEESTUITGAVE,
op puik [ugeleoh papier, 128 blada.

met ùuwc lottor godrukt

Prijs; fr. L.25

Nieuwe uitgave der

J U LES

Dlt iaar is het voor Vlaan-
tleren eeh iubeliaar. Het is een
eeuw geléden 

- dat de groote
schriiver HeNonrr CoNscteNcE
het Iêvensli cht zag. ConscteN-
cE, de heropwekker van ons
volk.

Ieder Vlamins zou dit prachtise boek moeten in huis bezit-
ten. Het is een aa"ndoenlijk geschr"even verhaal waarin men zien
zalhoe uit den tengeren,"zieT<elijken l<naap, uit den teerhaltigerr
soldaat en tlen schamelen onderwijzer den grooten schrlver vall
l)e Leeuw aan Vlaanderen is gegrbeid' t

Het is eon boek dat veleritrânen zal doen storten van ont-
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INHOUD : I. - L De Boekenvriend. lI. Moeder conscience vertelt. Ill.vader
-- 

ôà"riiè""e vertelt. IV. Hendrik gerleest. V. !to"-fh"i4-' VJ. O p.straat.-Vll'.De
pÀesiennellenkelder. VllI. ln dàn Groenen Hoek. IX. Een nieus'e Mocder.

ff,- t'. De ionseschoolmeester. IL lIendrik $'ordt soldaat. III. Betteken en
Liesken. Ére *"lug bii Leuven. lV. Verdere lotgevallen in het leg-er'

rri- t con.cienie iê Antwerpen. II. Conscieice te Kortrijk. lll Conscience
als mensch. IV Conscience's 

-populariteit. v. conscience's dood cn begralerris.
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Ttail finizsr ,Kffirffil

beroemde werken van

VEHNE
I2

Prijs per deel : fr. 0.75
Wie de tz deelen te samen neemt ontvangt hierbij xos-
teloos een schoon en nuttig boek ter waarile van.3 ïrank.

t. Vijf weken in een luchtballon. "

z. De fieis om de wereld in 80 dagen.

3. Ile Feis naar de maan.

+. ftlichaël $trogoffde koerier van.den Czaar.
., S" Het Zwarte Goud.
"' 6. hlaar het middelpunt der aarde.

7. Twintig duizend mijlen 0nder sss (0osteliik halfrond)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (westolÛk halfrond)

ç. tlet $eheimzinnig Eiland (De luohtsohipbreukelingen.)
ro. Het Geheirmzinnig Eiland (Do Verlateno.)
r r. Robur de Veroveraar
rr. Wonderbare Avon'turen van een Chinees.

Wre de rz schconste werken van den beroemden
schrijv'er JUI"ES VERNE wil bezitten, besteile dezo
brl 
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De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL
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