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Uitgaven van G. F. CALLENBACH te Nijkerk. 

Ernst Schrill. Robert FahrenHft. Een verhaal uit 
Rusland. Uit het Duitsch naverteld door Adelpha. f 1.80 

Gebonden in linnen band »' 2.25 
Armin Stein. Albrecht Diirer. Een levensbeeld. Uit 

het Hoogduitsch 	 »  1  80 
Gebonden in linnen band » 2.25 

Armin Stein. Catharina von Bora. Het leven van 
Luthers huisvrouw. Uit het Hoogd. door Adelpha » 1.80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Armin Stein. Wonderbaar geleid. Het leven van Chr. 

F. Gellert. Uit het Hoogduitsch door Adelpha . . » 1.80 
Gebonden in linnen band » 2.25 

Armin Stein. Koningin Louise van Pruisen. Een 
levensbeeld. Uit het Hoogduitsch vertaald. Met 
een woord vooraf van J. P. G. Westhoff . . . . » 1.80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Mevr. De Witt—Guizot. Charlotte de Laval en 

Louise de Colligny. Historische tafereelen. Uit het 
Fransch vertaald door Charlotte Smits. Met eene 
inleiding van P. J. van Melle . . ...... » 1.80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Ka t hl e e n. Een verhaal uit het Iersche volksleven 

van onze dagen, door de schrijfster van Serge 
Batourine. Naar het Fransch door Adelpha. Met 
een voorrede van Dr. F. van Gheel Gildemeester » 1.80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Alexandra of de macht der liefde, door de schrijf-

ster van Serge Batourine. Naar het Fransch door 
Adelpha. Met een voorrede van Dr. F. van Gheel 
Gildemeester 	 » 1  80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Adelpha. Stofgoud 	 » 1  80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Ernst Schril. Uit Ruslands steppen. Uit het Hoog- 

duitsch 	 » 1  50 
Gebonden in linnen band »  1.90 

De op den omslag geannonceerde boeken zijn niet in. 
de prijsvermindering begrepen. 



Catalcs,tu, 
VAN 

G. F. Callenbach's Zondagsschooluitgaven. 

Welke Zondagsschoolonderwijzer of -onderwijzeres 
kent niet bij ondervinding het spreekwoord „een kin-
derhand is gauw gevuld." Vooral op onze Chr. feesten, 
inzonderheid op het Kerstfeest, heeft menigeen dat 
ondervonden. Toch dient er voor meer gezorgd te 
worden dan voor wat dit spreekwoord uitdrukt. Niet 
slechts de hand moet gevuld, maar ook aan de be-
hoeften van oog en hart moet voldaan worden. Te 
zorgen voor een goed uiterlijk en voor degelijker 
inhoud mijner Zondagsschooluitgaven is dan ook 
steeds mijn streven geweest. 

Ook dit jaar zijn daartoe kosten noch moeiten ge-
spaard. Niet minder dan 36 nieuwe Zondagsschool-
boekjes zijn heden bij mij verschenen. Wat de uit-
voering aangaat, die overtreft zoo mogelijk nog die 
van vorige jaren, en wat den inhoud betreft, daar-
voor spreken luide de namen: ADELPRA, BETSY, 
ELISABETH, HOOGENBIRK, JOHANNA, Wall. RIEM VIS 
en VERROEST. 
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Ook Is weder voor een ieder gezorgd. Er is reke 
ning gehouden met het. grootere of minder groote 
bevattingsvermogen der kinderen, er is ook rekening 
gehouden met ieders beurs. De. allerarmste Zondags-
school kan eerre uitdeeling houden, terwijl ook voor 
de meer gegoeden ruime keus is. 

Al wie minstens 26 Ex. (hetzij boekjes, hetzij platen 
bestelt, betaalt den halven prijs. 

Bovendien ontvangt ieder bij ELKE f10,—
boekjes in eens besteld, (waarvoor men &Us 
slechts f 5,— betaalt,) een present-ex. van 
het prachtige boekwerk „A. L. 0. E. DE  
JONGE PELGRIM," een flink boekwerk van 
200 bladzijden, geïllustreerd met 4 gekleurde 
platen en gebonden in zeer netten band. 

Dit boekwerk dat reeds een derde druk beleeft is 
zoowel geschikt voor jongens als meisjes; het is voor 
de jeugd wat Bunyans Christenreize voor volwassenen is. 

Dat mijn Catalogus weder minder Nos. bevat dan 
verleden jaar, niettegenstaande 36 nieuwe uitgaven 
verschenen, komt doordat meer dan 36 boekjes totaal 
uitverkocht werden. Niet slechts noem ik dit feit om 
aan te toonen, dat mijne uitgaven wel gezocht zijn, 
doch voornamelijk om bij allen aan te dringen op 
vroegtijdige bestellingen, daar ik verleden jaar tot mijn 
leedwezen velen moest teleurstellen, aangezien begin 
December reeds een groot getal boekjes uitverkocht was. 

De nieuwe uitgaven voor dit jaar bestaan uit: 

9 boekjes met geïll. omslag en zwart plaatje. 

	

21 	yy 	„ 	 „ 	en gekleurde plaatjes. 

	

6 	„ in klein formaat, bijzonder fraai van uitvoering. 
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Voor elke Zondagsschool in Nederland stel ik gratis 
verkrijgbaar: 

1 Boekwerk, getiteld „WINTERBLOEMEN," waarin 
20 nieuwe boekjes zijn overgedrukt. Als proeve van be-
werking is dat boekwerk met enkele gekleurde plaatjes 
versierd. 

2 der boekjes met geill. omslag en zwart plaatje. 
1 „ 27 	in klein formaat. 

Genoemd boekwerk wordt gratis en franco toege-
zonden aan elk hoofd of elk bestuur eener Zondags-
school, dat zijn aanvraag vergezeld doet gaan van 
15 cent aan postzegels voor de port en als hoofd of 
bestuurslid eener Zondagsschool die aanvraag onder-
teekent. 

Op aanvragen zonder bijvoeging der portkosten 
wordt geen acht geslagen. 

Voor elke Zondagsschool kan ik niet meer dan 
één Ex. gratis verkrijgbaar stellen. Meerdere Ex. zijn 
verkrijgbaar tegen f 1.— per stuk. 

Ter inzage worden alle gewenschte boekjes 
franco toegezonden, mits men ze ook franco terugzende. 

N.B. De vele oplichterijen waaraan tegenwoordig ieder 
die zijne artikelen publiceert, blootstaat, en 
waarvan de uitgever dezer boekjes ook reeds 
een en andermaal de dupe werd, deden hem 
besluiten, om aan hem geheel onbekende per-
sonen niet anders te verzenden dan tegen voor-
uitbetaling of als verrekenpakket. 
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Verklaring der verkortingen. 
K. 	beteekent Kerstverhaal. 
P. 	 Paaschverhaal. 
G. 	77 	Geschiedenis, 't zij Vaderl. of Algem. 
Z. G. 77 	Zendingsgeschiedenis. 
K. G. 	77 	Kerkgeschiedenis. 
J. 	 voor Jongens. 
M. 	7, 	voor Meisjes. 
Boekjes waarbij geen letter staat zijn zoowel voor 

jongens als meisjes, en geschikt voor alle gelegenheden. 
De met een * geteekende boekjes zijn dit jaar 

nieuw verschenen. 
De met een § geteekende boekjes zijn van andere 

uitgevers aangekocht. 
Alle solide Boekhandelaren nonen bestellingen aan. 



Voor uitdeelingen worden alle boekjes en 
platen, bij bestelling van minstens 25 

stuks, voor de helft der genoteerde 
prijzen geleverd. 

Bovendien wordt een prachtig gebonden 
premieboek bij elk bedrag van ƒ10,— gevoegd. 

ZONDAGSSCHOOLUITGAVEN 
VAN 

G. F. CALLEM3ACH te 1\ ijkerk. 

Boekjes van 51cent 
met geïll. omslag en zwart plaatje. 

1 * Betsy. /Ook voor mij. Een kerstverhaal. 3e dr. 
2 * Betsy. Wat Grietje van de kiekentjes leerde. 3e, dr. 
3 * Betsy. Anton Reigers, of eerlijk duurt het langst. 3e dr. J. 
4 * Verhorst. Grootmoeders versje. 2e dr. 
5 C. P. Schdttelndreiër. De Hagepreeken te Overveen. 

2e dr. K. G. 

Boekjes van 71/2  cent 
met geïll. omslag en zwart plaatje. 

6 C. P. Sohdttelndreiër. Het gezegend Kerstfeest. 5e dr. K. 
7 Betsy. De Heer is waarlijk opgestaan. 2e dr. P. 
8 Verhorst. De muilezeldrijver of het onbekende dorp. 

2e dr. K. G. 
9 E. J. Veenendaal. De wreker. G. 

10 P. J. Kloppers. Blinde Frans. 2e dr. J. 
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Boekjes van 10 cent 
met geïll. omslag en zwart plaatje. 

(Alleen het laatste No. zonder plaatje, doch met 
omslag in kleurendruk.) 

11 *Hoogenbirk. Baas Klaas. 2e dr. J. 
12 *Betsy. Tijds genoeg. 2e dr. J. 
13 * Johanna. Waarom niet tevreden. 2e dr. M. 
14 *Adélpha. Gij gaat vele muschkens te boven. 2e dr. M. 
15 * Johanna. Een God die wonderen doet. P. 
16 Verhagen. Hendrik Voes. 4e dr. K. G. 
17 Johanna. Vaders laatste woord. 2e dr. 
18 Betsy. Piet en Pietje. 2e dr. J. 
19 Elisabeth. Krukken Jan. 2e dr. J. 
20 Kansen. Het nieuwe leven (zonder plaatje doch met 3 

illustraties in tintdruk tusschen den tekst.) P. 
21 Betsy. De gelijkenis van den Zaaier. 2e dr. B. G. 
22 Betsy. Draagt elkanders lasten. 2e dr. 
23 Betsy.. Een kerstfeestviering in het schuurtje. 2e dr. K. 
24 Hoogenbirk. De viervoetige ruiter. 2e dr. J. 
25 Hoogenbirk. Onverwacht en ongedacht. 2e dr. J. 
26 Johanna. Jan's verzoeking. 2e dr. K. 
27 E. J. Veenendaal. De erfenis van den Camisard. G. 
28 C. P. Scheittelndreiër. Iets voor jeugdige vrienden en 

vriendinnen der Zondagsscholen. 10e dr. 
29 Betsy. Wat Grietje van de kiekentjes leerde. 2e dr. 
30 A. Verhorst. Aan de beek. 

Boekjes van 12 1/, cent 
met geïll. omslag en plaatje in kleurendruk. 

31 * Elisabeth. Kerstnacht en Kerstmorgen. 
32 * Hoogenbirk. Onwetend bewaard. 2e dr. 
33 Betsy. Maaike, of zonder tevredenheid geen geluk. M. 
34 Josine. Een kindergebed (zonder plaatje doch met 4 

illustraties in tintdruk tusschen den tekst). 
35 Johanna. Klein Leentje. K. 
36 Elisabeth. Grootjes Kerstgeschenk. K. 
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37 § L. P. Bungener. Wat de Kerstboom ons te zeggen 
heeft. (vroeger 15 cent) K. 

38 T. M. Looman. Het Labrador-schip. 2e dr. Z. G. 
39 A. Verhorst. Achter spiegelruiten. 
40 P. J. Kloppers. Het offer van een meisje. G. 
41 A. Verhorst. Een schat om niet. K. 
42 P. J. Kloppers. Tweemaal hetzelfde geschenk. J. 

Boekjes van 15 cent 
met geïll. omslag en plaatje in. kleurendruk. 

43 A. J. Hoogenbirk. De verborgen helper. 2e dr. G. 
44 * A. J. Hoogenbirk. De boer van Woudhof. 2e dr. G. 
45 * Elisabeth. Grietjes vader. 
46 * Wilh. Riem Vis. De mooiste naam. M. 
47 Elisabeth. De nieuwe Sint Maarten. 
48 Betsy. De jonge tamboer, en andere verhalen. 
49 Johanna. Niet snoepen! Een Kerstverhaal op waarheid 

gegrond. K. 
50 Coma. Anna's verjaardag. M. 
51 Johanna. Vrees niet. Een Paaschverhaal. P. 
52 Adelpha. Het morgenrood der hervorming in Engeland. 

K. G. 
53 Adelpha. Met goedertierenheid getrokken. 
54 Adelpha. De Koninklijke wet. 
55 Betsy. Oom Frits of Het gouden tientje. K. 
56 A. J. Koogenbirk. Het berouw en Na vele dagen. J. 
57 P. J. Kloppers. Een rechte babbelaar. 
58 Betsy. Herinneringen uit het laatste levensjaar eener 

jeugdige Christin. M. 
59 Betsy. Uit de geschiedenis van eén speld. K. 
60 Corna. Kleine verzoekingen. 
61 Eduard. De zoon van den dorpsschout. K. G. 
62 P. J. Kloppers. In den strik. J. 
63 A. J. Hoogenbirk. Zwarte Keetje. 2e dr. M. 
64 A. J. Hoogenbirk. De droeve vioolspeler. 2e dr. J, 
65 Betsy. Hoe een stuivertje rollen kan. e dr, 
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d 	 Boekjes van 17 11, cent 

• met geïll. omslag en plaatje in kleurendruk. 

PI 66 *Adelpha. De eerste misstap. 2e druk. J. 
67 *Wilh. Riem Vis. Groote gevolgen van een klein kwaad. M. 

"te 	68 * Johanna Geen kerstboom. K. 
69 Elisabeth. Brommige Teun. 

0 	70 Johanna. Gods Woord is een lamp voor mijn voet. M. 
ba 	71 Anna. Witter dan sneeuw. M. 
0) 72 Vaacher. Het Kerstfeest der uitgewekenen. (behalve ge-

kleurd plaatje nog 4 illustraties tusschen den tekst) G. 
21 	73 Johanna. Geef ons heden ons dagelijksch brood. 
Te' 	74 Elisabeth. Toch gelukkig. 

75 Betsy. Ida's eerste prijs. M. 	 ti 
re 	76 Betsy. Arnold en Karel. J. 

• 
0 
aa 

Boekjes van 20 cent 
0 0 	met geïll. omslag en plaatje in kleurendruk. 

rol 	77 * Wilh. Riem Vis. Uit doodsgevaar gered (met 2 plaatjes.) 

0 	78 * Betsy. Hoe Dina zich wreekte (met 2 plaatjes). M. 
79 * A. J. Hoogenbirk. De twee wegen (met 2 plaatjes). J. 
80 Elisabeth. Het zilveren horloge (met 2 plaatjes). J. 
81 Betsy. Wien God bewaart is wel bewaard (met 2 plaatjes) J. 
82 Kenning. Ben Adams in de Geestenkloof (met 2 plaatjes). G. 

d 	83 J. Bressen. Van Oost naar. West. De ontdekking van 
Amerika. Met aanbeveling van A. J. Hoogenbirk 

be 	(met 2 plaatjes en 1 kaartje.) 
84 Josine. Oudejaar. M. 
85 Betsy. Het leven van een groot man. 

.p 	86 Betsy. Het bloemenmeisje. P. 
a) 	87 Adelpha. Lize en hare vrienden. M. 
P 	88 Betsy. Wie had dat gedacht. J. 
:;;3 89 Betsy. Driftige Eduard. J. 
Pq 	90 C. v. Koetsveld. Ware rijkdom. M. 
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GESCHIEDENISSEN UIT DEN BIJBEL. 
Prijs 20 cent 

elk, boekje met 4 gekl. plaatjes en geïll. omslag in 
kleurendruk. 

Deze boekjes zijn voor de jongere leerlingen der Zondags-
scholen geschreven. 
91 Geertruida. De Kerstgeschiedenis aan onze kinderen 

verteld. 
92 	 's Heeren vroegste levensjaren. 
93 	 Elia, de strijder voor Gods eer. 
94 	» 	Jacob, strijder en overwinnaar. 
95 Adelpha. Abraham, de vriend van God. 
96 • » Mozes, de getrouwe dienstknecht des Heeren. 
97 » David, van herdersknaap tot koning. 
98 » Jona, een profeet tegen zijn zin. 
99 » Daniël, of God is getrouw..  

100 » Esther, uit de ballingschap op den troon. 

Boekjes van 25 cent 
met geill. omslag en 2 plaatjes in kleurendruk. 

101 *Betsy. Teunjs Baan. 2e druk. 
102 * Wilh. Riem Vis. Onder de turfgravers in de Drentsche 

venen. 
103 *A. J. Hoogenbirk. Dubbel weergekregen. 
104 A. J. Hoogenbirk. Wonderlijk bevrijd. 2e druk. G. 
105 A. J. Hoogenbirk. In des Heeren hand. 2e druk. J. 
106 G. L. Mansen. De bijbel van. Luther in Joachimsthal. 

4 -Boheemsche Kerstvertellingen. K. G. 
107 A. J. Hoogenbirk. Herwonnen en verloren. J. 

Boekjes van 30 cent 
met geïll. omslag en plaatjes in kleurendruk. 

108 *Johanna. Booze Griet. (met 3 plaatjes.) 
109 * Betsy. Weldoen zonder geld. 2e dr. (met 3 plaatjes.) M. 
110 Mevr. 0. P. Walton. Het geheimzinnige huis. 
111 Betsy. Onze goede oude Vriend. 
112 Betsy. Groote blijdschap. (met 2 plaatjes.) K. 
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Boekjes van 35 cent 
met geill. omslag en plaatjes in kleurendruk. 

113 A. J. Hoogenbirk. Door strijd en lijden. (met 3. pl.) K.G. 
114 A. j. Hoogenbirk. Charlotte, of grootheid en Gods-

vrucht. (met 3 plaatjes). M. 
115 J. Keurling. De Vogelkoning. Een verhaal uit den Tach-

tigjarigen oorlog. (met 3 plaatjes). 
116 A. J. Hoogenbirk. Elk zijn werk. De geschiedenis van 

een droomer. (met 2 plaatjes). 
117 J. Kenping. De gevangene uit het Emder-hoekje. G. 
118 Nanning. De smid en zijn pleegdochter. 

Boekjes van 40 cent 
met geill. omslag en plaatjes in kleurendruk. 

119 * Wilh. Riem Vis. In de bosschen v. Florida. (m. 3 pl.) J. 
120 * Wilh. Riem Vis. Door de menschen verstooten. (met 

3 plaatjes.) 
121 Wilh. Riem Via. In ballingschap. (met 3 plaatjes). 
122 A. J. Hoogenbirk. Verlaten maar niet vergeten. (met 

3 plaatjes). J. 
g 	123 § J. H. v. Linschoten. Theodoor Morunger of de be- 

+D 	strijder van den aflaathandel in Beijeren. 2e dr. 
(vroeger 60 cent.) 

eg 

	

	124 Betsy. Onder de wilden of de zendeling John Paton 
en de Zuidzee-eilanders. Z. G. 

cd 	125 Betsy. Uit de duisternis tot het licht of De Zendeling 
1> 	John Paton en zijn arbeid op Aniwa (vervolg op 

»Onder de wilden»), met 2 plaatjes. Z. G. 
126 J. Keurling. Koene Hein of Spaansch geweld gestuit. 

(met 2 plaatjes) G. 
+2 	127 A. J. Hoogenbirk. De Noorsche Prins. G. 
cu 

	

	128 G. C. Roogewerff. De priester van Pele. Een historisch 
verhaal uit de geschiedenis der Zending. Z. G. 

:::§1  129 G. C. Hoogewerff. Theodora. Een verhaal uit den tijd 
Pl 	der Christenverv. onder keizer Maximianus. K. G. 

130 Betsy. Het gezin van meester Zandveld. (met 2 pl.) 
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131 G. C. Hoogewerff. De ketellapper van Elstow. (met 2 
plaatjes. K. G. 

132 Josine. Willem en Gretha. 

Boekjes van 50 cent 
133 * A. J. Hoogenbirk. Behouden — ook voor altijd (met 

3 plaatjes.) J. 
134 C. 1". Sch6ttelndreiër. Te laat. (met geïll. omslag en 

3 plaatjes in kleurendruk en illustraties tusschen 
den tekst.) J. 

135 Johanna. Eigen meester. Eene geschiedenis uit het 
leven, met een voorrede van Ds. J. H. R. G. THEESING. 
(Een uitnemend boekje voor meisjes bij het ver-
laten der Zondagsschool.) 

136 Z. J. Koning. Levensschets van Willem van Nassau, 
den Vader des Vaderlands. Met geïllustreerd om-
slag, portret en plaatje. G. 

137 G. C. Hoogewerff. Ignatius, bisschop van Antiochië. 
(met 2 plaatjes.) K. G. 

60 cent. 
138 J. P. v. d. Maas. Kindergedichtjes, met 6 gekl. pl. 

en fraai geïll. omslag. 

Boeken van 75 cent. 
139 G. C. Hoogewerff. De vrijbuiters van Kennemerland. 

(met geïll. omslag en plaatje in kleurendruk.) G. 
140 Hesba Stretton. De leerjaren van Timotheus Breedvelt. 

(band 25 cent.) 
141 Zonder naam, door den schrijver van »Van de planken 

hut naar het witte huis". (band 25 et.) 
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80 cent. 
142 Van Stuivenberg. De drie schoolmakkers. Met geïll. Pij omslag en 2 platen. 

0 
a) 

7's 	 Een gulden. 
• 143_* A. L. 0. E. De jonge pelgrim, derde druk met 4 ge- 
i» 	kleurde platen, (gebonden in netten band.) 
a 144 Cornelia. Belijdenis en leven. Een verhaal (Goedkoope 

uitgaaf.) (band 40 ct.) 
aa 

Een Gulden 10 cent. 
4:5"' 54 	145 1'. H. Plomp. De Camisarden of de opstand in de 
4> 	Cevennen. 4) 

0 
Boeken van f1,50. bO 

,h4 	146 Pansy. Rebecca en hare omgeving. (band 40 et.) 
Ó 147 Emma Marshal. Lettice Mainwaring. (band 40 et.) 0 

148 Emil Frommel. Volksverhalen. (band 40 ct.) 
02  ▪  149 A. Verhorst. De Hellebaardier va7n Enkhuizen. Met 4 

platen. (band 40 ct.) 
Ott 	150 Mirjam of de kracht der waarheid. Uit het Engelse> 

door GA. JASPERS. (band 40 ct.,) 
Cl 

Een gulden 80 cent. cd 

bo 	151 Jacobshagen. Licht van boven. (band 45 ct.) 
•Fi Om aan veler verlangen te voldoen, stel ik voor 

e> uitdeeling bovenstaande werken ook tegen halven 
zo 	prijs verkrijgbaar, op de voorwaarden in de voorrede van 
• dezen catalogus vermeld. 

Voor gebonden exemplaren wordt de prijs verhoogd 
met het volle bedrag van den band, die achter elk boek, 
dat gebonden verkrijgbaar is, genoteerd staat. 
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Zes geheel nieuwe zeer fraaie Boekjes 
elk met 4 lieve plaatjes. 	er. 

Bijschriften van JOHANNA. 
1-4 Prijs 40 cent per stel van 6 boekjes. 

Als vervolg op de zes boekjes voor de kleintjes, met aq 
bijschriften van Ds. van Melle, waarvan de aanzienlijke 4 
oplage geheel is uitverkocht, bied ik thans eene geheel nieuwe 	g 
serie van 6 boekjes aan. De uitvoering is aanmerkelijk 
fraaier dan van de vorige serie, de bijschriften zijn recht 	b"; 
kinderlijk en eindigen met een versje. 

Zeer geschikt om de belooningskaartjes te vervangen of 
om uit te deelen aan de kleintjes. 

152 * Een zachtmoedige geest. 
153 * Gehoorzaamheid. 
154 *God. is overal. 
155 * Het goede zaad. 
156 * Al doende leert men. 
157 * Mijne lammeren. 

Bijbelsche- en Zendingsplaten 
met bijschriften van ADELPHA. 

le SERIE. 

ZES ZWARTE PLATEN. 
Prijs 5 cent per stuk. 

I. Kerstplaat. 
II. De verschijningen des Heeren aan Maria Magdalena 

en aan de Emmausgangers. 
III. De profeet Elia in• 2 tafereelen. 
IV. De geschiedenis van Jozef in 4 tafereelen. 
V. Zendingspl. uit de warme luchtstreek (Afrika en China). 

VI. Zendingsplaat uit de koude luchtstreek (Labrador, 
Groenland en Patagonië.) 

stuks
 (ook  gesort eerd)

 alles tegen
 h

al v
e
n

 prijs. 



Z. 0. Z. 



is 

Door de gansche Chr. pers werd deze bewerking 
der oude, nooit Verouderde geschiedenissen, als om 
strijd aanbevolen. De bewerker is bOvendien bij het 
christelijk publiek genoeg bekend om te weten, dat 
hier iets goeds /gegeven wordt. Op echt kinderlijke 
wijze weet hij. de Bijbelsche geschiedeniss'en zoo te 
verhalen, dat zij door de kinderen begrepen worden. 
Hierin werd de vader nog bijgestaan door den zoon, 
den Heer F. W. SCHeiTTELNDREIRR, die een 50 tal 
fraaie, toepasselijke teekeningen vervaardigde, 
welke, in tintdruk tusschen den tekst afgedrukt, 
het boekje een aantrekkelijk aanzien geven..  

Het spreekt wel van zelf, dat het iljustreeren met 
oorspronkelijke plaatjes veel grootex kosten met zich 
brengt, dan wanneer gebruik was gemaakt van cliché's 
uit den wereldhandel. 

De uitgever rekent er echter op, dat deze zooveel 
betere illustraties gewaardeerd zullen worden en dat 
een groot debiet eenigszins aan de groote kosten zal 
'te gemoet komen, waarom hij den prijs dan ook 
uiterst laag stelde en wel: 

45 cent per Ex. 
50 Ex. á 40 cent. 

100 Ex. á 35 

Dit boekje wordt in geen geval tegen 
halven prijs geleverd. 



t F. Alone. Overwonnen — toch Overwinnaars. Vrij 
naar het Fransch door Cornélie Daubanton . 	. f 1.50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
t Armin Stein. Maarten Luther en Graaf Eberhard 

van Erbach. Uit het Hoogduitsch 	 » 1  50 
Gebonden in linnen band » 1.90 

t Ernst Schrill. Hedwig. Een verhaal uit Rusland » 1.50 
Gebonden in linnen band » 1.90 

Anna Bowman. Twee jongens op reis of de zee-
roovers van de Oost. Uit het Engelsch door Ga. 
Jaspers. Derde druk. Met zes platen 	 »  1  50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
F. B. Meyer. Israel een vorst Gods. Uit het Engelsch. 

Met een voorrede van H. Pierson 	 » 1  50 
Gebonden in linnen band » 1.90 

Budolph Sohm. De geschiedenis der kerk in hare 
grondtrekken geschetst. Uit het Hoogduitsch ver-
taald door L. H. F. A. Faure. Met een voorrede 
van Prof. Kleyn 	 » 1  50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
Dr. S. D. van Veen. Zondagsrust en Zondagsheili- 

ging in de zeventiende eeuw 	 » 1  50 
Deboral Alcock. In 's Konings dienst. Uit het En- 

gelsch. Met 4 platen 	 » 1  50 
Gebonden in linnen band » 1.90 

G. C. Hoogewerff. De Martelaars der eerste Chris-
tengemeenten. Verhalen uit de Kerkgeschiedenis. 
Met 6 gekl. platen 	 » 1  50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
G. C. Hoogewerff. De Zoon der Ster. Een verhaal 

uit de Joodsche geschiedenis. Met platen . . . . » 1.50 
Gebonden in linnen band » 1.90 

G. C. EE(oogewerff.) Een Schipbreukeling. Een ver- 
haal voor Jongelieden. Met 8 platen 	 » 1  50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
J. W. A. Notten. De staf des pelgrims 	 »  1  50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
Cornelis. Belijdenis en Leven. 5e druk 	 » 1  50 

Gebonden in linnen band » 1.90 

De met een t g eteekende boeken zijn dit jaar nieuw 
verschenen. 



Cornelia. Zaaien en Oogsten. Opnieuw bewerkt door 
\ Adelpha. 3e druk 	 f 1  50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
Cornelia. De oude Bijbel. Een verhaal voor jonge-

lieden. 4e druk 	  » 1.50 
Gebonden in linnen band » 1.90 

Adelpha. Kijkjes naar binnen en naar buiten . 	» 1.50 
Gebonden in linnen band » 1.90 

t Herinneringen, of de stem eener ontslapene moeder. 
Uit het Engelsch 	 » 1  25 

Gebonden in linnen band » 1.75 
t Coma. Verschillende werkkring 	 » 1  00 

Gebonden in linnen band », 1.50 
J. J. L. ten Kate. Op 's levens tweesprong. Woor-

den van raadgeving en bestuur aan jonge lieden, 
bij hunne intrede in de waereld. ..... . . » 1.00 

Gebonden in linnen band » 1.50 
Julius Dammann. Is het wel met II ? Uit het Hoog- 

duitsch door Ds. A. F. Adriani 	...... 	. 	. » 0.90 
Otto Stockmayer. Gedachten over den profeet Elia. 

Met een woord vooraf van Ds. Berkelbach van 
der Sprenkel 	 » 	0  65 

	

Gebonden in linnen band » 	0.90 
P. J. van 	Melle. 	Korte 	Schets 	der 	Christelijke 

Geloofsleer 	 »  1 00 
Nicolaas Beets. Geschenk aan jonge lidmaten der 

Gemeente van Christus. 6e druk. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. » 0.60 
Gebonden in linnen band » 0.90 

Havergal. Geheel voor den Heer. 2e druk . 	. 	. » 0.65 
Gebonden in linnen band » 0.90 

Havergal. De lichtende ster in de duisternis 	. 	. 	. » 0.65 
Gebonden in linnen band » 0.90 

Havergal. Koninklijke bevelen of Morgengedachten » 0.65 
Gebonden in linnen band » 0.90 

Havergal. Koninklijke gift of Avondgedachten 	. 	. » 0.65 
Gebonden in linnen band » 0.90 

Otto Stockmayer. Van stap tot stap of van Mesopo- 
tamië naar Moria. Met een inleidend woord van 
Dr. F. van Gheel Gildemeester 	 » 0  45 
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