
1153

IIij beval zijn vrouw zeer aar, goed op Vserle te letten,

err de be,en,lrouwerin be'loofde r-et.

Toerr Voerle benerlen lcwam was haar vader a,l heen en

rnoedcr vertelcle het doel zijner reis.

't lVa,s oon nie,uwe stoot voor het meisje...

De tijd fuârer verbanning nadende snel.

vocgcle zich een edelman bij hen
I

ù{ol'gen misschien nroest ze reeals heen... Vandaa,g dtende

ze Karel 1o zjen... Antlors zou hij kunrren denkcn, clJat zc hcm

ontvlucht was als oen troû\telooze. Boyenc[ten, hij moest weten

ri'aar zijrL bruid zjch bevond, om haûr te verlossen en tot zijn

\rrouwe t,e maken.

Xlaar hoe hem ontmoet ?

Keizer Karel 3"
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Mijne moeder streed aan vaders zi.1de,
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Iedor Vlamirlg ?ou dit prachtige boeL' foeten in huis b.ezit-
tcn. Hàils een aa'ndoenlijligeschieven rerhaal u-aarin meu zien
zal hoe uit den tongeren,-zieftelijken knaap, uit den tqerharttgen
gOldaat en den schamelen onderwijzer den grooten sCnIrJYer 'van

De Leeuw aan Vlaanderen is gegrôoid.
Het is oon boek dat veleritrânon zal doen storten van ont-

roônng.

INHOUD : I. - I. De Boekenvriend. Il. Moed.gr conscience vertelt. I[.v,a{er
"ô"'.Ëié"tèïe.Gtf. fV. Èendrikgeneest. V. D-roe.fhej$, V_1. Op.straat.,Vll..De

Poesiennellenkelder. VllI. ln den Groenen Hoek. IX. tien nleu\Ne Moeoer.
Il.j-i1-il iôosôi.hoôt"t""ster. lI. llendrik wordt soldaat. lll. Betteken en--Li"J"n. 

ÛË'iâs bii tàuo"n. lV. Verdere lotgevalle! in het leg-er'

11i.- I ConscienËe ie Ant*'erpen. lI. Conscie'ce te_Kortrl-k. III. Uonsclence

cls mensch. IV Conscience's iropulariteit. V. ConsCience's dood en Degralenrs.
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au nd r0l[
VersicrJ nl û.r portrçtten

cn een omtlag van. E, Walravens

FEESTUITGAVE,
op puik Engolrrh prpior' 128 blrdl.

mot nbnrt btter godruh!

Prijs ; fr. 1L.25

Dlt iaar is het voor Vlaan'
deren ooh iubeljaar. Het is een
eeuw geléden dat de grooto
sclrriiver HrNpntx ConscIrNcB
het lêvenslicht zag. CoNscreN-
cE, de heropwekker van ons
volk.
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Nieuwe uitgave der beroemde werken van

J U LES VERNE
t2 deelen in gekleurden omslag

Priis per deel : fr. 0.75
lVie do rz deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
tcldos een schoon en nuttig boek ter waarâe van.3 irank.

r. Vijf weken in een luchtballon.
z. De Beis om de wereld in 8{l dagen

De Beis naar de naan.
ilichaël Strogoffde koerier van den Czaar.
Het Zwarte Goud.
ta4r het middelpunt der aarde,

Z. Twintig duizend mijle.n onder 26s (0oshlijt halfrond)

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

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbroukolingen,)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (Dc Yerlrteno.)
rr. RoburdeVeroveraar :

rz. Wonddtbare Avonturen van oon Chinees.

Wrc de tz schoonste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestello dezo
bij onze verkoopers of in
lll llm$sH msqllItl,$t,WilhlrulEtr., {1, ltFule!



De Vroolijke Daden'
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