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den elkander zoo innig. Ilat deed ik u, of aan anderen dat men

mij opgestoten houdrt ? l.{irets,, niete !

- Tatata, sprak de berwaker barsch. Schre,i niet. Die tra-

nen heb ik. ook niet nood,ig, En dat wat g,ij vertelt is fla,uwe

zeeyer, Stel u in uw lot, meis'je, de graaf is niet slecht.

- De gra"ad ?

Blanka

- Naiuurlijk. De,nht gij dat wij u hrrudep yoor ons plei-

zrer ? D'e gra,ad heelt edn on6çsken !p u en hij heeft gelijk.

Gij zijt, 'verdord, eene hnappe meid.,.. Ha, dai is het leven,

Ineisje,, en gij moet er u in schikken.
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BIJ aI onze verkoopers is verkrlJgbaan !, o"

0il ftut r
Versierd rnet aier portretten '

en een omslag aan E. Walraaens

FEESTUITGAVE,
op puik Engolsch papier, 128 bladz.

mot uieuwo lettor gedrukt

Prijs : fr. L,25
YVv

Dit iaar is het voor Vlaan-
cleren eeh jubeliaar. Het is een
eeuw geleden dat de groote
schriiver Flnrr,nrri CoNsclBNcn
het lévenslicht zag. CoNscrnN-
cE, de heropwekker van ons
volk.

aa â9 $Ê blz. 10 eentlemen

flut lsvsn ran HCInfiril{ [t uooliiftt f,ailon$ilfi$trril0t

ûlfr r0il01f,
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Iaffil
Itieuwe uitgave der

J U LHS

Ieder Vlaming zou dit prachtige boek moeten in huis bezit-
ten. Het is een aa"ndoenlitk'geschtËven verhaal rnaarin mett zien
zal hoe uit den tengeren,-z.ie)<elijlien l.ir1aap, uit den teerhartigen
soldaat en den schamelen onderirijzei den grooten schrijver van
De Leeuw aan Vlaanderen is Reeroeid.

Het is een boek dat veleritrâuen zal doen storten van ont-
roering.

lNHOUD : I. - I. De Boekenvriend. Il. trIoeder Conscience vertelt. III'Vatler
Conscience vertelt. lV. Hendrili qeneest. V. ilroefhcid. VI. Op straat. VIl. De
Poesiennellenkelder. Vlll. lrr dàn (]rocuen Hock. II. Een nieurve Moeder.

ff.- tl De ionceschoolnrrester. ll. Il' ndrik tordi sol<laat. ill. Betteken en
Lieskcn. Û. ilag bii I-errren. l\'. \'erdcrc lotgcvallen in het leg-er.-

III.- I Con.cierrie t-e Arlttlcrncn. Il, (l,nscit ircc te Kortrijk. llI. Conscience
als mcnsch. IV (lonsci-'nce's'l)oprrlaritcit V ( irnscicncc's dood en begrafenisl

al onze verhooPers 
lgq, I.25tegen den prdis v ,

Het werk is bi.i
verkrijgbaar gesteld

rtn fidzrr
beroemde .werken van

VERNE :

r2
Prijs per deel : fr. 0.75

Wie de re deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos.
teloos een schoon en nuttig boek ter waarde van"3 frank.

r. Vijf weken in een luchtballon.
z. Re 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. llaar het middelpunt der aarde.
7: Twintig duizend mijlen onder 2ss (0ostolijk halfrond)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (westolrjk halrrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukelingen.)

ro, Het Geheimzinnig Eiland (Do Verlateno.)
r r. Robur de Veroveraar
rz. lVonderbare Avonturen van een Chinees.

Wre de rz schconste rverken van den beroemden
schrijver JULES VERNiI rvil bezitten, bestelle dezo
bij onze verkoopers of in
ûon lllaamsgntn tos[nfltid$l,$i-T{iilulrorûsstr., 4T, AlffitttrslIfntmuuur Ë0iKfffll{[ir $l-ll1lillrar0rû$$1t,, 41, fflilil0t[tn
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