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FEESTUITGAVE,
op puik tngelsoh papier, 128 blrdr

. mot niouwe lettor gedrukt

Prijs : f.r. L,26

Dit iaar is het voor Vlaan-
deren eoh iubeliaar. Het is een
oeuw geléden 

- dat de grooto
schriiver Hpxonrr CouscrEucn
het lévenslicht zag. CoNsctnN-
cE, de heropwekker van onE
volk.

Iodor Vlamlnr zou dit nrachtise boek moeten in huis bozit-
ton. Hot is oen aaidoenliiËgeschrËven verhaal waarin men zien
zal hoe uit don tongeren, zie)<elijken knaap, uit den toorhartigen
eoldaat en don rchamolen ondorwijzer den grooten schrryver van
De Lecuw uan Vlaanderen is gegrooid.
o Hct lr cct book dat voloritrânon zal doen storten van ont-

rooring. r
INHOUD : I. - I. Dc Boekonvriend. II. Moeder consciénce vertelt. Iil.vailor- 

Cônscienco yortêlt. IV. Hondrik geneest. V. Droefheid' VI. Op straat.-VII.-Do
Poosiennellenkelder. VIIL In dën Groenen Hoek' lX. Een nieuwc Moeder.

ff.* t'. De ionseschoolmeester. II. Hendrik wordt soldaat' lII. Bcttolten cn- Lierken. bc Stas bii Leuven. lV. Verdere lotgevallen in het leg-er'

ffi.- L Conscienie ie Antwerpen, lL Conscience te Kortriik. lll, Consciencc
dr rrensch. lV Conscience's 

-populariteit. V. Conscience's dood en begrafonir.
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ïail kulzu Karsl
t{ieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VERNE
t2

Prijs per deel : fr. 0.75
IVit do te deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos.
teloos een schoon en nuttig boek ter waarile van.3 frank.

Vijf woken in een luchtballon.
De Beis om de wereld in 80 dagen.
De Reis naar de rnaan.
ilichaël Strogoff de koerier van den Czaar.
Het Zwarte Goud.
Xaar het middelpunt der aarde.

7. Twintig duizend mijlen onder 2ss (0ostolijk halftond)

8. Twintig duizend miilen onder 2ss (wortolijk halfrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchlschipbreukelingen.)
ro. Het Geheimzinnig Eiland (De Vcrlrbno.)
Ir. BeburdeVeroveraar
re. Wsnderbare Avonturen yan een Chineeg,

Wre de t2 schoonste werken van den beroemden
retrrijier JULES VERNE wil bezitten, bestello dezc
bij onze verkoopers of in
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