
865

-- Het zij dan zao, zei li.areJ.

va,ndaag niert te Gent zail komen...

als ge er eerr hebt...

Er stanl; geschreven, dat ik
Kom, ik koop uw vat bier,

De moeder van Keizer Karel aan'het sterfbed van Fhilips den Schoone

- Vier, zei esn der zonen.
* Alle vier als 't noodig is, om op het

van de,n besien, vfierrd des Koizers te drinke,n,

Keizer Karel

ondersneeuwerr
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sta,ren, <iie in het bed van haren ltrieoht, op hareur zolder, op
een ta{ellalien had geslapen.

..- Illijf aitten, bedto baron... Mrjn morgengroet, lio{,ste
traronee'.. ,

Moeder van Keizer Karel.

-* Mag ik zoo vrij wezen u
aan ts d,oen ons karig maal met

* Ik dtank u. Ik herb reerie
en er waeht et' nopç een op mij,

te vorzoeken, Sire, ons rle eer

ons te deelen.

oen lekkeren spekkoek bimren
niet 'wa,ar, ba,ziu ?
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na[l fist r0l[ r0il01f,

Afl 28 82 blz. r iJ centi'erlleû

[o Hûoliifio ilailnn

ltan ftnizar
Nieuwe uitgave der beroemde

JULES VEB

KnrnlVersierd. met aier portretten

è'n een omslaguan E,Walrauers

FEESTUITGAVE,
op puik Engelsch papier, 128 bladz.

met niouws lettor gedrukt

Prijs : fr. 4.25

?'nr""î"i#iFry"g" [n, l" f, ffi
tt$$il., 4F, fifi l]illtrutil

Dit iaar is ltet voor Vlaatt.
dercn een iuheliaar. Het is cen
eeuw geléden dat de groote
schriiver Hrxotrx CoNsct Exce
het lËvenslicht zag. CoNsctex-
ce, de heropweliker van ons
volk.

Ieder Vlaming zou dit prachtige boek moeten irr huis bezit-
ten. Het is een aaîdoenliiliseschréven yerhlal waarin mett zietr
zal hod uit den tengeren,"zidliclijken knaap, uit clen teerhattigerr
soldaat en den schàmelen onderï-iizer den grooten schrijver. r'an
I)e Leeuw uan Vlaattderen is segrbcitl,

Het is eon boek dat velen"tianen zal doen stortett van otlt-
rtlering.

INHOUD : I. - I. De Boekenvriend. II. Nloeder Conscietrce vertelt. IlI Vadcr
Conscienceçertelt. lV.Hendlikger)eest.V. [-)roellreid Vl.Opstraat.\rlI Ite
Poesiennellenkelder. Vlll. ln dën Groenen Hoek. IX. Ecrl nieuse Mrrcdr:r.

tf.- tl De ionse schoolmeester. II. Hcndrik rv.r'dt soldaat. Ill. Bettekcn cn
Liesken. ô" 3t"g bij Leuven. IV. \/erdere lotgcvallen in hct leg-er-

lII.- I Conrcienie te Ant*'erpen. [1. ( ]c,nscieiice te Kortri.ik. Ill. cousciencc
als mensch. lv conscicnce's'poprrlariteit. v (l'nscience'c dood cn bcgrafcnis.

I I deelen in gekleurden omslog
Prijs per deel : fr. 0.75

Wie de lz deelen te samen neemt ontvangt hierbij xos-
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van 3 Ïrank.

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

3. De Beis naar de maan.

+. ilichaël Strogoff de koerier van den Czaar,

S. Het Zwarte Goud.
6. Naar het middelpunt der aarde.

7' Twintig duizend mijlen onder 2ss (0ostelijk halfrond)

8. Twintig duizend mijlen onder 2gs (\{ostel,jk halfrond)

q. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukelingen.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (Do Vorlateno.)

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

Wre de 
' 

r a schconste werken van den beroemden
schrijver JTJLES VERNE wil bezitten, bestelle dezo
bi; onze verkoopers of in

wertr(en van
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Het werk is bij
verkrijgbaar gesteld

!u Ilaan$û[tn B0ffina[flû1,$t-lrrlluhsrûstr, {Ï. ailverlen
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