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Portret van Keizer Karel

sLraks is ze misschien minder helder.

-- Ja...

- Ga er dan bij,

- Kom mee clan.
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l2 deelen in g:ekleurden omslag
Priis per deel : fr. 0.75

Wie de rz deelen te samen neemt ontvanst hierbii kos-
toloos een schoon en nuttig boek ter waarEe vani3 irank.

r. Vijf weken in een luchtballon
z. De Beis on de wereld in &l dagen
g. De Beis naar de naan.
+. tichaël Strogoff de koerien van den Czaan
S. Het Zwarte Goud.
6. taar het middelpunt der anrde.

7. Twintig duizend mijlen onder zee (0oshlijk helfrond)

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

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukolingon.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (Dc Yorlrtonc.)
rr. RoburdeVeroveraar
rz. \flonderbare Avonturen van oon Chineer.

Wre de 12 schconste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitton, bestollo dezo
bij*onze verkoopers of in ' -..

lll Ïlmn$gltt Bltlltllgl$ffilslruBn, {1, lttttut!

INHOUD : r. - l. De Boekenvriend. Il. Moeder conscience vertelt. lll.va{er
-bï"-.ài"""à'o"rt"li IV. Hendrik geneest. V. Droefheid. VJ, Op.straat.-Vll..De

Poesiennellenkelder. Vlll. In dën Groenen Hoek. lX. Een nieuwe Moeder.
U--i1-be ioneè school*eester. II. Ilendrik wordt soldaat. III. Betteken en--Li".t 

"n- 
Ô" Slae bii Leuven. lV. Verdere lotgevallen in ]ret leger'

ffi.- t Conscien-ce tê Antu'erpen. II. Consçience te. Kortrijk. lI[. Conscrence
als mensch. lv. conscience's populariteit. v. conscrence's oood en Degralenrs.
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Versi.crd rnd Jhr Portretten

cn een ontlag uan E, Walraacnç

FEESTUITGAVE,
op paik [l3ub.h prpirr, 128 bhdr.

net drnvr htter godruht

Prijs ; fr. d,"25

Dit iear is het voor Vlaan-
deren eon iubeliaar. Het is een
eeulY geléden 

- dat de grooto
schriiver Hrnnntr CoxscrExcr
het lêvenslicht zag. CoNscteN-
cn, de heropwekker van ons
volk.

Iedor Vlaming zou dit prachtige boek moeten in huis bezit-
ton. Het is een aaidoenliik'geschr"even verhaal waarin men zien
zal hou uit den tengeren,'zie'lielijken ktraap, uit den teerhartigen
soldaat en den schamelen onderwiizer den grooten schr{ver Yan

De Leeuw aan Vlaanderen is gegr-oeid.
Het is oon boek dat veleritr"anen zal doen storten van ont-

roenng.
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