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ik dozen srtontl gewensrlht ! Ge goJijkt eene duivs... .t
vreesr da,t ge weg vliege,n zult, maai ilc zal u Tasthou{1\lll.

-- À{ajosrtort, urompelde ze, nog n.iet du,rvende opzien.

Maar ik bevrijdde me zelf

- Majesteii, herhaalde Karel vri.errdelijli verlrijtend. Noeur

mij toch Karrel. Ik hr'n niet meester over u, maar gij over

mij ge hebt mijn hart gevaTr,gon. Kom, zie mij aan. Zie me

iran met clie heerlijke oogsn', zie me dan Veelle...

ilç
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ffiet Â"mwmxn wffiffi ffiffiffiffirifl{ frffiru$ffi[ffÛË
, $t urûgtrfiiKu fla

nffi'fiot rsll{ turtstil

u, X}'dS s.I onze werkoopers ls verkrlJgbeat ! .

Versierd met aier Porlretten

en eèn omslag uan E' Walrauet:s

FEBSTUITGAVE,

op puik Engelsoh papier, 128 bladz.

msi niouwe lotter godrukt

Prijs : fr. fr..25
VY
V

Dlt iaar is het voor Vlaan-
dcren eeh iubeiiaar. Het is cen
eeuw gehiden 

- dat de groote
schriiver Herontx CoHsclexce
hct ]êvenslicht zag. CoxsctaN-
cE, tle heropwekker van ons
volk.

an 36 gP flz. i 0 ce.rtienen

Itatl
Nieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VERNE
l2

Prijs per deel : fr. 0.75
Wie de rz deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
teloos een schoon en nuttig boek ter waariie van 3 frank.

r. Vijf weken in een luchtballon.
z. De Reis om de wereld in fl) dagen
3. De Reis naar de maan.
+. ilichaël Strogoffde koerier van don Czaan
S. Het Zwarte Goud.
6. taar het middelpunt der aarde.
Z. Twintig duizend miilen snder zee (0æhlijh halfrond)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (wertolijk ha.lfrod)

g. Het Geheimzlnnig Eiland (De luehtschipbreukelingen.)
ro. Het Geheimzinnig Eiland (Dc Ycrlrtenc.)
r r. Robur de Veroveraar
rz. Wonderbare Avonturen van een Ghinees.
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ftrizrr fiilrrl

IecJor \'lltrrîng uol.l dit rrachtige boek moeten in huis bezit-
ten. Fiet is een aairdoenliil.i'qeschr"even verhaal waarin men zien
zal ho+ rtit deii tcirlierèn."ie'[ietiiken kttaap, uit den toerhartigen
soldiral. en rlerr rcli:ttn,-,ion ot:dcrwiizer den grooten schrlver van
!)e I.ttt:zt uatt L'/uan,il.,é:r is gegrboid.

É{et ic een boek dat veleii.trànon zal doon storton vln ont'
roerind.

lNI{Cii-ll} : T" -- L I)o Rr:ekenr;rlenrl" Il }iloeder Conscienco vortelt' III^Va{er
- Con.,' i,'.* ner t(:it. l 1'. ilr:lrtriL qcnee6t. V. l)rcefheid Vl. Op straat. VIl.-Do

Foe;.i:r:nlllerhci:lcr. \'ill lr, CËn (]roenen lloek. lX' tren nieuwo Moeder.
rr.--- t' 1). irlir4 t.ir,-,,rlrrt***ter ii iiendrik wordt soldaat. lIl. Bottokcn cu

I-iesk..., 1,,, i!a5. i,:i ; .1ir?r'n I V. \,'erlere lotgerallen in het leg-or.
ItL - .i ( .,,n:,:ienic Ic AnlR'erper.. ll. Cc,nscieiice te Kortrijk. lll. Conscienco

Blg mer,sc,r. IV (.'anscirnce's lropulariteit. V. Conscience's dood en begralenir'

ifle* werk is bij aI onze verkooners 
ËW, ["PSl:rx'i.i.r-'i.!e,;ill"nr gels.{;*}d tegen den pr[i 
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.Wre de 12 schconste werken van den beroemdon
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestollo dezc
bij*onze verhoopers of in
!u ÏImn$4st [0stlaNtl,$lwilhltgrlsllr., {1, lrtuuu

t{HhiffiffiTK
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