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Prijr: fr. L.25

Dtt ilrr ie hot voor Vlaan-
doron oc'n iubeljaar. Het is een
oeurs gcléden dat de groote
schriiveir Hnnonm Coxscleucp
het lêvenslicht zag. CoNscreN-
cE, de horopwekker van ons
volk.

Ioder Vlaming zou dit prachtige boek mooten in huis bezit'
ton. Het is een aaidoenliik^s,'schr?ven verhaal waarin mett zien
zal hoe uit don tongeren, zie'l<eiijken knaap, uit den toerhartigen
soldaat en don schamelen onderwiizer den grooten schrrJver van
De Leeuw aan Vlaanderen is gegrboid' $

, Hot is osn book dat voleritrânen zal doen storten van ont-
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rooring.

TNHOUD : r. - I. Do Bookenvriend. lI..Moeiler conscience vertelt. III.Vader
--Consèience vortelt. lV. Hendrik eeneest. V. Droefheid. Vl. Op straat. VII. De

Poesiennellenkelder. VIII. In dËn Groenen Roek. lX. Een nieuwe Moeder.
ff- tl De ionseschoolmeester. II. Hcndrik wordt soldaat. lll. Betteken en

Liesken. Ûe s"las bii Louven. lV. Verdere lotgevallcn in hct leger'
11I.- I. Conrcienie te Antwerpen. ll. Conscieice t.e Kortrijk. lll Conscience- 

ols mensch, IV. Conscience's iropulariteit V Conscience's dood e,' begralènis.

tlet werk is bii al onze verkoopers fin f tËtr
'r""t"ii sltâ" gËsieid îàs-"ïà"" p;ù;i;;" lEl., l' ffi ËÛ

Afl. 49.ErtJ a7 arTuê varÈoopers fit vcnf,nttg/bae'r, I 32 blz. 1O centiemen

[0 ff00liirs $af,m

rrna ftuizur K,msml

l{ieuwe uitgave der beroemde werken van

JULHS VERTUE
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Prijs per deel : fr. 0,75
Wie de rz deelen te samen neesrt ontvangt hierbij kos"
ieloos ecn schoon en nuttig boek ter waariie van.3 ïrank.

r. Uijf weken in een luchtballon.
z. Be Reis om de wereld in 80 dagen
:. [e Beis naar d.e maan.

+. ffiichatil Strogoff de koerhr yan den Gzaar.
S. Het Zwarte ûoud.
6. î{aar het mirldelpumt der aarde.

Twintig duizend rlrijl;n onder zee(0ostolijk halfronil)

Twintig duizend rnijlen onder 2ss fl[estolijk halfrond)

H et Geh ei m zin n i g E i land (De luchtschipbreukeiingen. )
Het Geheimzinnig Ëlland (Dc Vcrlatonc.)
Robur de Veroveraar
llVonderbare Avonturen van een Ghinees.

Wle de rz schconstt: rverken vgn den beroemdeu
schrSver JULES VEI()IE wil bezitten, bestello dezo
bij .onze verkoopers of ir,
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