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De Gentsche Stropdragers
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Vcrsîerd met aier portretkn

en een omslag aan E.Walraacnt
FEESTUITGAVE,

op puik Engolsch papior, 128 blrda

net nieuwo lotter gedrukt

Prijs : fr. L.25
VV
V

Dlt iaar is het voor Vlaan-
deren oeh iubeliaar. Het is een
eeu\Y goléden.'dat de grooto
schriive"r HnNnnrr CoNsctr,Ncr
het lévenslicht zag. CoNsctBN-
cE, do heropwekkor van ong
volk.

" rut û olr,o vcnkooFcr.s ts rer:trdgbc&! t I

r0il0If,

Icdcr Ylamlnr ùou clit prachtise boek moeten in huis bozit-
ton. Hot ir oen aaidoenliik^geschrËven verhaal waarin men zien
ral hoo uit don tongoron, zieÏelijken knaap, uit den toorhartigen
roldaat on don rchamolon onderwijzer den grooten schrljver van
De Lccuu aan I4aanderen is geg;ooid.
o Hot h rcn book dat voloritrânen zal doen etorton vrn ont-

rocrlng., _
INHOUD : I. - L Dc Bookonvrlend. II. Moeder Conscience vortelt. III'Vrilgr
-Co"siio""à vcrtolt. IV, Hondrik geneect. V' Droefheid. VI. Op straat' Vll. D.

Iioerionnollonkelder. VIll. In dën Groenen llock. IX. Een nieuwo Moodor.
tI.- l: De ioncc schoolmeester. ll. Ilendrik wordt soldaat. lll. Bottokon oa

Llcrkon. De ilas bii Louven. lV. Verdere lotgcvallen in het legor'
lII.- I Conscionie t'e Anto'erpen, ll' Conscieice te Kortrijk. lll. Conscienoo

tb mensch. IV Conscience's iopuleriteit V Cunscience's dood on begrefonlr.
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verkr$gbaar gesteld

$Iltiilttrûr$$tl,, {1, flltUgilu !u llaaE$4cl l0snaN8l,$tjffilhlrsrûuu,, {1, alff8rl3tr

Ân 4s $à blz, tFeentler.en

[t uoolrlfiu frnf,sn

Iran finiz0t Kalsl
ilieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VEBNE
f2

Prijs per deel : fr. 0,75
lVh do rr deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
toloos oon schoon en, nuttig boek ter waarâe vani3 Ïrank.

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

3. De Reis naar de maan.

+. tioftaël Strogoff de koerier van den Gzaan
S. Het Zwarte Goud"

. 6. f,aar het middelpunt der aarde.
Z. Twintig duizend mijlen onder 2ss (o0ùlijk halfrond)

8. Twintig duizend mijlen onder 7ss (wertoliik haifrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchlsohipbreukelingon.)
ro. Het Geheimzinnig Eiland (Dc Verlrtcnc.)
rr. RoburdeVeroveraar
rz. Wonder[are Avonturen van een Chineeg.

W're de 12 schoonste werken van don beroemdon
scbrijver JULES VERNE wil bezittsn, bestollo dezo
bij 

"9nze 
verkoopers of in



De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL
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