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Pnijs per deel : fr. 0,75
Wie de tz deelen te samen neemt ontvangt hierbij t<os-
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde vani3 frank,

;ï 2 hls" t O cent,ievntln

r: Vijf weken in een luchtballon.
z. De Heie om rle wereld in 80 dagen
g. De Reie naar de maan.

+. ffiichaël Strogoffl de koenier van deR Gzaar.

S. l'let Zwarte Goud.
6, l{aar het middelpunt der aarde.

7. Twintig duizend nrijlen ollder zss (0ostolijk halfrond)

8. Twintig duizend mljlen onder 2ss (wostelijk halfrond)

g. Het Geheigllziniraig ffiiland (De luehtschipbroukelingen.)

ro. l'Net Geheimzimmig Ëiian,el (De Verlafuno,)

r r. Robur de Verovenaar
rz. Wontlerbare Avonturen v&n een CIhinees.

Versierd tnet vier Portretten

en een omslag aan E. Walraucns

FBESTUITGAVE,
op puik Dngelsoh papier, 128 blodr.

. met nicuws lcttsr gedrukt

Prijs: fr. L.25
YY
V

IXt iaar is het voor Vlaan-
deron eoh iubeliaar. Het is een
eeuw geléden'dat de grooto
schriiver Htxpnrr CoNscrcNcB
het ]ôvensli cht zag. CoxscrPx-
cb, de heropwekkor ven (mt
volk.

Iodor Vlamlnf zou dlt prachtige book mooton in huir bodt-
tcn. Èuils uen aà'ndoenliik'geschr"even verhaal waarin mon zion
iiïhàïuit aon toogur"tt.',idÈelijken knaap, uit den toorhartigon
eoldaat cn don schamolen oncloru'iizer don grooton rcbnJvôr Yllr
De Lccuw oan Vlaanderen is gegrôoid."- -È"ïlr *n uoil dat volen"trânen ral doen rtorton vra o*

TU

rocnng.

INHOUD : I. - I. Do Bookonvrlond. IL Moedor congcienco yortolt, lr[.Y-rdor-it;;Ë';'t"'iorliv'-lfooa.il-s;"à.t. V. Droe{heid VI' Op rtr't' VII' D'
F;;Ë;;;ir;;Ltlaài" viiÏ'Ïi'a$"d;;;; "; H oerr' ix' Een- i-iruwc Moodor'

n-1"Ï-ùt-f""i"i"ttooloro"nr.r ll Hendrik wo'dt soldart. Ill, Brttckon rn
-i-icrl"n fu-;it bti lrtvon !v. vcrdere lotgevrile-4 in hot lcg-or'

uI._ I Consciea;e ie Àntworpon. [I. cuirscienco tô. Kortrru(. ILl. (rûlcrcûo.
dr uronsch. lY. Coneclencc's populeriteit' V' ConrcieDce'c dood otr begrrtcnrl'

""diîTf#". -5'*T" î*?il'i.îiF$i$" I nu 1 !4 çn iws$psn

Wre de t2 schooriste we;:i'';eit van den breroemden
schrijver JLILES VIII{Nli wil bezitten, bestelle dezo
bi; onze verkoopei:s of in

ltr Haau$û[ru Hs$gne&d fi T, $T"\v ille&rsrÉ$[,{T., anffi nruen
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