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Ronclom streliten zish (lichte wiouden uit, cle bergen waren

beplant met heerlijke wijngaatden. Iliel e,n daar, cloor het

loovet, piepte eene lachendr: hoeve ; de landlieden werkten op

ch veltlen, geiten en schapen graa,scl,en.

Knappe Spaartsche vrouwqn, wier zwarte oogen schitter-

den, wiet gebronsd gelaat rdas omlijst mot raven-zwarte lok-
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heroerg,
<<De Zilveren Drui{i>

tijdens de regeering van



-, 161?

- Broeder, laat onq wat wancl,elem. Ik wil u spreken over

hetgeen ik vroegerr reeds vroeg.

- lk volg u, mijn vorst, antw:oord e de pa,ten, eJ) beiden

begave,n ziôh toen in den 'tuin.

Eene oucle poort te Aqdenaerde

1,angc stonden bleef Keizer Kairel heit stilzwijgen behouticn
en blikie ten gronde. Soms wier.p hij een blik op de hcm om-

ringende natu,ur oa loosde doarna een zucht. Jan Regla lei
he,rn <le hand op den schouiler. IIij zei :



.lU d o,ta vaul,oo',cnt fr vcrx:'ltgÊla'r,

roolrn8.

32 blz. 1O centiemen
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Wie do Iz deeleu te samen neemt ontvangt hierbij kos.
teloos een schoon en nuttig boek tor waardc van{3 frank.

r. Vijf weken in een luchtballon i \

z. Ile Reis om de wereld in 80 dagen
g. De Beis naar de maan.
+. llichaël Strogoffde koeriar van den Gzaan
s. Het Zwarte ûoud.
'6. î{aar het middelpunt der aarde.
Z. Twintig duizend miilen onder zec (0cg{clijk halfrotil)

S. Twintig duizend mijlen onder 26s (we$olijk halfrond)

g. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtsohipbroukelingen.)
ro. Het Geheimzinnig Eiland (Dc Yclrhnc.)
rr, RoburdeYeroveraar
rz. lilonderbare Avonturen yan'con Ghinees,

Wre de rz schoonste werken van den beroemdou
schn;ver JULES VERNE wil rbezitton, bestollo dezo
bij oonze verkoopers of in
lm tttans4tt BoffiaNsl,$l'Will0llstûItt, 

"fi 
, Ailsstlsl

lot lttgn lan flsn[ilft 00il$ûltflCItæ a1n nd yglft Ï0tt0lil
Ycrdcrt rut ohr Portretten

an an otntlag uan E, Walraacnt

FEESTUITGAVE,

I ptf h3olroh papier' 128 bladl.

nct ilruwc lctter godrukt

Prijs; fr. L.25

Dlt irer Ir hot voor Vlaan'
doron oin iuboliaar. Het is eon
oeuw golédon-dat de grooto
schriivdr Hrnpn rr CoNscrcNcs
het lâvenglicht zag. Coxsctnx-
cE, do horopwc[kcr Yan onl
volk.

Iodcr Vlamlng lou dtt prechtigo book mocten in huir bcdt-
tcn. Hàils oàn aaidoenliiÉseschr"ovon verhaal vearin mcn zion
;-th;"it don tongoron,'zieÏetjkon knaap, uit dou tcerhartigon
soldaat on don rchamolon ondorwijzor-don grootcn rcDn vcr vr'n
Dc Lecuw ven Vldanderen h gogtooid.

Hot h oon bo.k drt vclcn-trËnon rrl doen dortm nr *
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n-:Ï il-lâiiiiÀôt.iiiài tl truoatil vordt sold.t. IlI. Bottolca I
,rl j:'Ï't"F",**ttl"l;;j3;"LiTi'S:'"",lt'f ïii'"'t"i'iif rlftTô*.orooo.

dr mcarch. lv. conrcloaco'r iropulrrttoit. v. (bnrcionco'l 4ood c! bcgrrlcill-

,"fr,.îLr,ff"n rT"*ru *r"*'i;"#ï"ffi ln. t 
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