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Met vonkelende oog stond Meeus voor den vorst.

I(eizer Ka,rol 46
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l)ie kerel lion niet lijclerr, da,t de zon in't water schcerr,

(tre !vas jaloersch !

Nlaar een liwartier later hwam de gerechtsdielir,nr loeh rlt'

straat on,truimen en hij gelastte zelfs een zijner mannen, de

wacht te hourlen, opclat 's keizers pee'tkind niet in zijn rust

gestoord zou 'worden

Hertog van Alva

Helaas ! Duuveltjes vroolijkhoid blee{ niet duren.

-- Ik kan u geen goed nieuws 1geve1l, zei 's ii.vonds tle:

vt'cr'erh'rouw,

- Gaaf het niet go'ed met

- Neen en rnet haar kind
l<c.rortsen. en het arme kind is

er een geneeeheer bij roepen.

mijn vrouw ? vroog hij angstig.

eYenlnin. IJw vrouw heeft kwaile

een doodzwak wichtje. Ge nroesl
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fiut lsrun ril ïienftift [r H$olilkr f,ailen$*$$firtfftt

fi( Y fiIÏfrIf,æfifiRfir,i 'i

rooring.

T/crsicrd met aiet |-i ':t r licn

cn ecn omslag aan E. Walraucrt

FEBSTUITGAVE,
op puik [ngelsch papior, 128 bladr

net nieuwe lotter gedrukt

Prijs : fr. L.25
YV
Y

Dit.iaar is het voor V]aan-
deren eeh jubeljaar. Het is oen
êeuw geleden dat de grooto
schriiver Hnxonrx CoNscIBNcg
hct 1ôvenslicbt zag. CoNscrnu-
cE, de heropweirker van ong
volk.

Icdor Ylamlns tou dit orachtiee boek moetcn in huis bezit-
ton. Hot ia oen aaidoenl!iËueschriven verhaal n'aarin meu zion
ral ho" uit don tongoren.'rielelijken knaap, irit den teorhartigon
roldaat en don schàmelen onderwijzer tien grtoteu schrijver van
Dc Lecuw van Vlaanderen ig gegroeid.

Hot lr oen bock dat volon-trânon zal doou storton van ont-

rnn ftdzn fiat0l
Nieuwe ultgaVe der beroemde werken yan

JULES VERNE

INHOUD : f. - I. Do Bookonvrlend. II. Iioecler C<xrscier-ce vertett. III.Veilor
C-onscionco vortolt. IV. Hendrik senecst. V. Llr"ocfhe irl. VI. Op straat. VlI. Dc
Pooslonncllcnkelder. VllI. In dën Groenen Ilock. IX. Een nieuwo Moodor.

ff.- t' Do ionceschoolmeester. ll. Ilcndrik g'ordl scldaat. lli- Ilettelon cl
LlcrLon. Dc ilaq bij Lousen, lV. Verderc lolgevallen in het legor'

ffi.- t. Conscicnie ie Antwerpen. il. Conscieàce te Kortrijk. lll. Consciono.
tb nrensch. lV Conscience's'populariteil V Coliscience's dood en begrafonlr.
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PriJs per deel : fr. 0.75
Wie do Ie deeleu to samen ncogrt ontvangt hiorbij kos-
toloos een schoon on nuttig boek ter waarilc vanl frank.

-

r. llijf weken h een luchtballon.
z. De Beis om do wcrcld in &l dagea
3. De Beis naar de maen. !:t

+. ilicfiaël Strogoff de kserler yan don Gzaan
5. Het Zwarte Goud.
6. taar het middelpunt der eardc.
Z. Twinti$ duizend miilen ondor zee (0cdllijl ha'lfrend)

. 8. Twintlg duizend mijlen ondor zee (wutelijk halfroul)

g. Het Geheimzinnig Eiland (Do luchl*hipbroukolingon.)
ro. Het Geheimzinnig Eiland (lb Valrtono)
rr. RgburdeYeroveraan
rr. Wsnderbare Avonturon van oon Ghinost.

Wre de 12 schoonste werken van don boroomdoa
schrijver JULES VERNE wil bezitton, bo$ollo dezo
bij*onze verkoopers sf in
l8r llmnslll bstllllrl$t lillrlnrl$t, {1, lilruryr

Ect werk ts bti ai onze verkoopers l'' É
vcrkr{fgbaar g:eeteld tegen den pr{s van' llrr fu

n0fffiflrun: $l-wiuÊnrur$ru,, ll, llfl url
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