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lk doe ugevangen zetten, rakkers, boosn'ichten ! Ik doe u gevangen zeTten.
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ff, d orllùo jortoanors ls verr};rdgbro! r s
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ol lsloil ran fisnilfil( 0ûil$0ttlt0t

rocring,

æ afll [0t rglfi r0il01f,
Versicrd mct aicr portrettcn

en een omslag aan E. Wahavcnt

FEESTUITGAVE,
op puik Engolsoh papior, 128 blaù.

met nieuwo lotter gedrukr

Prijs : fr,7.,25

DIt jaar is het voor Vlaan-
deron oon jubeljaar. Het is een
eeuw geleden da! de grooto
schriiver HnNpnm CoNsclnNcn
het lâvenslicht zag. Couscmu-
cn, de heropwekker van onE
volk.

Iodcr Tlamlnr rou dit nrachtise boek mooten in huis bozit-
ton. Hot ir oon aaidoenliiËseschrËven verhaal waarin men zien
zal hoo uit don tongeron, zieÏelijken knaap, uit den toorhartigen
rcldaat on don rchamolon onderwijzer den grooten schrijver ian
Dc Lecuu uan Vlaanderen ia sesrboid.
ç Hot lr oon bock dat volon"trânon zal dosn etorton ven ont-
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INHOUD : I. - l. Dc Bookenvrlond. II. Moeder Conscience vôrtelt. IILVeilor
Conscionco vcrtolt. IV. Hondrik seneest. V. Droefheid VI. Op straat. VIl. Do
Poosiennollonkelder. VIII. ln dËn Groenen HoeL. lX. Een iieuwc Moedor.

tL- I: Do iongoschoolmeoster. lI. Ilcndrik wordt soldaat. Ill. Bcttokon ol
Lierken. De àlag bij Louven. IV. Verdere lotgevallen in het leger.

III.- l. Conscionée te Antwerpen. Il. C<,nscience te Korrrijk. lfl. Conscienoa
tlr nrensch. IV Conscience's populariteit V Conscience's dood cn begrefonlr.

Àn 42 sË ntu. tG-eentibr.ert

[t uooliifis frmfrmn

[0n ffuffi0t Karel
, î{ieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VËRNE
f2

Prijs per deel : fr, 0.75
IVh do rz deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
toloos oon schoon en nuttig boek ter waariie vanô frank.

r, Uijf weken in een luchtballon.
r. De Beis om de wereld in 80 dagen
g. De Beis naar de maan.
+. tiÉaël Strogof de koerier van den Gzaan
S. Het Zwarte Goud.
6. taar het middelpunt der aarde.
Z. Twintig duizend miilen onder zee (ooshliik halfrond)

8. Twintig duizend miilen onder 2ss (werto{k ha'lfrond)

9.. Het, Geheimzin n ig Eilan d (Do luohlsohipbreukelirgen.)
ro.. HetrGeheimzinnig Eiland (Do Vuhteno:)
rr. Rohur deYeroveraar
rz. \tenderbare Avonturen van een Chinees.

'W're de 12 schoonste werken van don beroemden
sehrijver JULES VERNE wil bezitton, bestollo dezo
bi-j onze ve koopers of in
ltt lllruL$Wl BsnaNsl,$t-Wilslrsdut., {1, Ailïorygtr



De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL
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