
- Uit eerbied voor

willigen.

- Dank, Maj,osteit !

L377

Lieven Wyn zal ik Neeltie's lrede in-

I)e monnir bleef eerbiedig staan bij den ingang der kostbare tent.'

- Maar hoe heeten tlie lieilen ?

- Meeuws, ùIajesteit, zoo heet de man, wi-,i vragen qenB,ile

voor hern en zijn vxou'w en voor hun kloinzoon Karel !

Eelzsr Karel
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cn ecn omslag aan E. Walraacnt

FEESTUITGAVE,
op puik Engelsch papior, 128 blrdr

met nieuwe lettor gedruht

Prijs: fr. L.25
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Dit iaar is het voor Vlaan-
deren oeh iubeliaar. Het is een
eeuw geléden 

- dat de grooto
schriive,r HnxonIr CoNsctBrqce
het léver:slicht zag. CoNscrrn-
çr, do heropwekker van ons
volk.

Icdcr Ylamlnr z,ou dit prachtige boek moeten in huis bezit-
ton. Hâila Àun 

""ido"ntiiËgeschrËven 
verhaal waarin men zien

iitlôïtit d"tt t"ngut"n,'z.ielelijken knaap, trit den toerhartigen
rcldaat on don echamolen onderwijzer den gruoten scnrr]Yer van
Dc Lceuu uan Vlaanderen it gegrbeid.-; H6t h rn bock dat vslon-trànsn eal doen etorton vtn ont-
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INHOUD : I. - t. Dc Bookonvriend. Il. Mo,ed,-er conscierco vôrtelt. III.Vetlcr
-ijôi'rËiË.tiïortorliv. nà"aril-g;"Ërt. v. D-roefheid. vt. op straat. vll. Do

È;;îd;;;ir;;ËId-;;. viiÏ:'Ï;' à3;'ôiàà" "' H ô"t' IX' Een- iriouwo Mocdor'
ni"Ïf iËîic;-r"h"àr-âï.i"i. tr. ti""a'ik wordt.soldaat. lII. Bottolon oo
-il"i[;. ô;'iid biiÏ;;;;'fv.'vl'd"Ë iotsevallen in het legor'
ur_ t. conscionie te Antwerpen. IL C<rnscience te.Kortru.k. lll. uonscrcDo..-iL 

-o"ritt, iV. Ôonscience's iroputariteit V Conscience's dood on begrrfcalr.

Nieuwe uitgave der beroemde werken uan

JULES VERNE

Priis per deel : fr. 0.75
IVie do re deeleu te sarnen neemt ontvangt hierbij kos-
toloos een schoon en nuttig boek ter waardc vanb frank.

r. Vijf weken in een luchtballon
z. De Reis on de wseH in fll dagen r,,

3. De Reis naar de man.
+. tiohaël $tregotr de koorler yan don CIzaar.

S. Het Zwarte Êoud.
6. ilaar het middelpunt der aardo.
Z. Twintis duizend miilen onder 2s6 (Mttijk htlfrond)

8. Tùintig duizend miilen ondor 2s6 (wo$oliik halftod)

g. Het Geheimzinnig Eiland (Do luohtsehipbreukelingcn.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (Ib Ychtonc.) "

i r. Rgbrr de Verov*aar
rz. Wsnderbare Avonturen van GGn Ghineer.

Wre de 12 schoonste weriien van don boroomdon
schrijver JULES VERNE wil bozitton, bortollo dezc
bij*onze verkoopers of in
la lltlrsu mnawl$lrifi$lrul$u., lI, ltlrunl

n omslag
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De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL
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