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Het onverrvachtc bad

En gij - dit betrof Scherptong - Cij
den Carolussel aan den arme. Bovenclien za,l

een stukje uwer: tong worden afgesneden.

Scherptong brak uit in jammerklachten,

knieën yallen, om gena,ale smeekend.

Ileizer Karel

betaalt tien gou-

toekomencle week

liet zich op tle

4t



c Sr! tt onrc vortooDars I verkrlJgrDa,e'} t:

lut lsr0n ru Hùnûrilr ttil$ÛltiltE [0 uûoliifts tmffisnæ aal lst rglfi

j. FEESTUITGAVE,
ii op puik Engolsoh papier, 128 blrdr

mst nieuwe lettor gedrukt

Prijs: fr. L.26
YV
V

Dlt iaar is hot voor Vlaan-
deren eoh iubeliaar. Het is eon
eeuw geléden 

- dat de grooto
schriivàr Hexontx CoNscrrNcr
her lêvenslicht za{. CoNscrnN-
ce, de heropweEkor van one
volk.

Iodcr Vlamlng zou dit prachtige boeh Pg"i1!-h:i:-b:*
t"o. ^rii['ir' ;;;;i fi ;rJ4 r' g; lô-ht-" v en verhaal waarin m en zisn

iiî hâï ùiî aàn t"n g u' 
" 
n 

"i 
t c lj k e n k n aa p,,'l !. 9:"^ li:iLTti $,:l

;i,Ëi ]ï À;; ;;d;"1;" ont.leri'ij ze.r. den grooten schrijver van

nt-Ltru, van Vlaanderen is gegroeid' . r,- ---- ^-.": "H;\r-*i, i-i[ a"t volon'tr?non zal doen storton van ont-

Àfi -41 82 blz. tO ;rt tlèn

[an lruft0t Knrul
î{ieuwe uitgave der beroemde werken van

JULES VERNE
t2

Prijs per deel : fr. 0.75
lVh do re deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
toloos oon ccboon en nuttig boek ter waarde van.3 frank.

rc'
r. Uijf weken in een luchtballon.
a. De Beis om de wereld in &l dagen.

3. De Beis naar de maan.

+. tichaël Strogof de koerier van den Gzaar.

S. Hot Zwarte Goud.
6. taar het middelpunt der aarde.

Z. Twintig duizend miilen onder 2ss (o0ltolijk halfrond)

8. Twintig duizend mijlen onder 2ss (wedoliik halfrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtsohipbreukelingon.)

ro. Het Geheimzinnig Eiland (Do Yulrtenc.)
rr. ReburdeYeroveraar
re. lflonderbare Avonturen van een Chinees.

Wre de 12 schoonste werken van den beroemden
schrijver JULES VERNE wil bezitton, bestollo dezo
bij onze verkoopers of in
lsn lhmûlst ButlaN0l,St-Wilhlrsrilutr,, {1, Alh8l18r

TOtIOIil

HENDNK Versicrd mel uicr Portrctba
cn een omslag a an E.Walraacnt

c

rocring.

INHOUD : I. - 1. Do Boekenvriend ll trl,oeder C'onscience Yertelt' lll'Veilcr
c.onscienco vortelt. rv. H"r"ari'Èf.i,"*.r. v. [)roe{heid. Vl. oo straat. vII. Do

poesiennollonr."ra"r. viiT.'T;'àâ;'il;;;,'.; I lock. [I(. Een irieuwc Moodor.

"#j"*iif 
"g,:;ttnI*:i"l,li;i.lilrî*"J,9i'i"'l'1,î';"1',-:'s,ii'*n""-

III._ I Conscicnce ,. An',il.ip"n'. ii. ii,t*..i,.1.r: te Kortriik. Lfl. Conscionoo

dr mensch. lv cunscicnce;s'p,,pula, it..ir \' ( ()nscience's âood en begrefenh.

IIet wsrk is bli al onze verkooPers ln, l.ZEve"riiùtlââr sestelï tesen flnn pr{f 
o
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De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL
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