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Iecler Vlaming zou dit prachtige boek moeten in huis bezit-
ten. ftâi-is 

""n 
oai,lo",rlijk'geschr"even verhaal waarin mett zien

,âf"t ôË "if 
den tengeren,'z.ieïiclijkeu hnaap, uit, den teerhartigett

soldaat en den schâmelen onderrviizcr den grooten schlUver van

I)e Leeuza uan Vlaqnderen is gegrbeid.
Het is eon boek dat veleritrânen zal doen stortert van ont-

rùering.

INHOIID : I. - L De Boekenvliend" IL Moecler conscience vertelt. Ill.Vader..ô"*ii""."'o"rGlf. 
iv. Ècnàrit geneesr. v. Droelheig_. VI. Op,straar."\-1I.,Irc

PocsieDnelienkeldcr. VIII..ln dén Groenen f'loek. l.\. Ecn nlcu\\'e Illocdcr.
U.j"i1"il-io"sËi"h;ut-è".ter. II. Hendrik nordt soldaat. IIl. Iletteken cn--Li.J.". 

ôi; Ftre lrii L",,u"n. lV- Vclde re lotgevallen in het leger
III.- t Con"cienîe te Antwerpen. lI. Conscience te- KortrU.k' tlI' Uonsclence

als rnerrsch. IV COnscic.nce's iropularitcit V. Conscience's dood cn Degralerlls.

T/ersierd. nut ùcr portretten

en een omslag uan E. Walraaens

FEESTUITGAVE,

op puik Engelsoh papior, 128 bladz.

met niouws lotior gedrukt

Prijs ; fr. â-"25
VVv

Dit iaar is liet voor Vlaan-
deret een iubeliaar. Het js een
eerlw gelèden dat de groote
sclrriiver HrNnnts CoNSCIENCE
hct lôvenslicht z.ag. CoNscteu-
cn, de heropwekker van ons
volk.
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Nieuwe ultgave der

J U LHS
beroemde werken van

vËBruE
r2

Prijs per deol : fr. (1,75
Wie de rz deelen te samen neemt oqtvangt hierbij xos-
teloos een sbhoon en nuttig boek ter waaràe van.3 Îrank.

r. Vijf weken in een luchtballon
z. De Reis osn de wereld in 80 dagen.

3. De Beis naan de maan.

+. frliehaël $trogoffde koerier van den Czaar.

S. Het Zwarte Goud.
6. Naar het rniddelpunt der aande.

7. Twintig duizend mijlcn onder 2ss (0ostelijk halfroud)

8. Twintlg duizend nni,!Êen snder 2ss (wostoltjk halfrond)

q. Het Geheinnzinnig Eiland (De luchtschipbroukolingen.)

ro. Flet Gelreisnzinnig Eiland (Do Vorlateno.)

r r. Robur de Venoveraar
rz. Wonderbare Avonturen van een Chinees.

Wre de t2 schconste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
bi; onze verkoopers of in

lu-ilean$ffitq tfrsfila&ûel,;l-wiliubrsrùuil, {Ï. antwsllcl

TIet werk is hij
verirnijghaan gesteld

{':t*l, flntwerllen
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