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Aan 
H. H. en Dames Zondagsehoolonderwijzers, 

Onderwijzeressen en Besturen van Zondagsch,olen. 

ERRATA. 

Op pag. 10 is bij de boekjes van 40 cent vergeten : 

HOOGEWERFF. De ketellapper van Elstow. 

Met 2 gekleurde plaatjes. 

25 Ex. 17,50 — 50 Ex. /13,50 — 100 Ex. 122,50. 

staande recensiën betrekking op mijne uitgaven van 1887. 
Hierbij merk ik alleen nog op, dat de boekjes van 1888 
even degelijk en even fraai zijn als die van 't 
vorig jaar, alleen zijn nu de prijzen van alle boekjes 
aanmerkelijk lager gesteld, zoodat de reeds buitengewoon 
billijke prijzen, waarvan alle bladen gewag maakten, nu 
nog zijn verminderd zoodat er van nog lagere prijs-
berekening geen sprake kan zijn. 

Niet twijfelende of U zult na kennismaking een flinke 
bestelling op mijne uitgaven doen, verblijf ik met de 
meeste achting 	

IJ-Eds. dw. dien. 
G. F. CALLENBACH. 

Nijkerk, October 1888. 
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PERSBEOO:RDEELINGEN. 

Een goed denkbeeld vonden we het, dat dit jaar tal van 
herdrukken verschenen. Nieuws bestaat er op dit gebied toch 
eigenlijk niet. De heer Callenbach vond op deze wijze een 
middel om uiterst goedkoop iets fraais en goeds te geven voor 
lieden, die nu ook zonder haute nouveauté 't stellen willen. 
We kunnen ieder de proefneming raden. 

Dezelfde uitgever geeft nieuwe boekjes van oude kennissen 
als de heeren: HOOGEWERFF, KLOPPERS, VERHAGEN, VERHORST, 
„EDUARD" en de dames BETSY en ADELPHA. Zeggen we in 
't algemeen, dat de verhalen, kleine of groote, zeer geschikt 
zijn voor de jeugd, „Kerstverhalen" zijn de meeste niet en —
gelukkig. Want is er niet maar één Kerstverhaal? 

Betsy is als altijd een degelijke, onderhoudende vertelster, 
Adelpha toont talent. Hoogewerff schrijft flink voor grootere 
kinderen. 

De uitvoering en de plaatjes zijn als altijd -- onberispelijk. 
De Heer Callenbach heeft er weer alle eer van. Het publiek 
toone het op prijs te stellen! 	 (De Standaard.) 

Wij ontvingen van den Heer G. F. Callenbach te Nijkerk 
een twintigtal boekjes ter aankondiging. Met volle vrijmoedig-
heid vestigen we er de aandacht op. Uitwendig en inwendig 
bevelen ze zich aan en de schrijvers en schrijfsters zijn sedert 
lang gunstig bekend. 

Vooral vestigen we de aandacht op de boeiende werkjes 
van BETSY, die zoo juist den kindertoon weet te treffen. 

(Doetinchems Weekblad.) 

Als naar gewoonte heeft de boekhandelaar G. F. Callenbach 
te Nijkerk voor de aanstaande feesten weêr een behoorlijke 
voorraad van zeer goede kinderboekjes verkrijgbaar gesteld, 
alle met éen of twee lieve plaatjes en keurig geill. omslag. 
Men vindt er enkele goede bekenden onder, die in tweeden 
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of derden druk verschijnen. Van elk dezer boekjes in 't 
bijzonder iets te zeggen is onnoodig, de namen der auteurs 
zijn op dit gebied te gunstig bekend. 

De gansche voorraad van Callenbach heeft voor het Kerst-
feest onze onvoorwaardelijke aanbeveling. 

(De Nieuwe Sprokkelaar.) 

De heer G. F. Callenbach zond ons kort voor het afdrukken 
van dit Nr. eenige bij hem verschenen boekjes. Zooveel doen-
lijk hebben wij met den inhoud kennis gemaakt. Reeds de 
namen der schrijvers waarborgden ons trouwens iets goeds. 

Van de uitgaven des heeren Callenbach kan over het alge-
meen worden gezegd : degelijk van inhoud en keurig van 
vorm. De prijzen zijn daarenboven uiterst laag. 

(2Ifaranatlba). 

Het moet erkend worden, dat de heer Callenbach op het 
gebied van boekjes ter nitdeeling op Zondagscholen de kroon 
spant boven alle andere Uitgevers. De boekjes die wij ont-
vingen, zijn meest alle nieuwe uitgaven. Zij zijn alle van een 
geïll. omslag en van een of twee mooie plaatjes in kleurendruk 
voorzien. En goedkoop zijn zij ook. De prijs wisselt tusschen 
40 en 10 cents. Bij getallen zelfs veel goedkooper. Sommige 
dezer boekjes kosten bij de 100 maar 	Aan de drie 
eischen, die men aan zulke boekjes mag stellen, goed, fraai 
en goedkoop heeft de uitgever in ieder opzicht voldaan. 

(De Banier.) 

De heer G. F. Callenbach te Nijkerk is zeker als uitgever 
van werkjes voor de Zondagschooj bij de meeste onzer lezers 
geen onbekende meer, en indien bij sommigen wel, dan mag 
hij dit waarlijk niet langer blijven; want indien de volmaakt-
heid op dit als op ander gebied niet bereikbaar is, dit is 
zeker dat deze uitgave haar zeer nabij streeft. 

Wat rijkdom van keurige boekjes biedt hij ons thans weder 
aan! Niet minder dan 14 geheel nieuwe verhalen kwamen 
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ditmaal van zijne vruchtbare pers en wel van de beste onzer 
kinderschrijvers, terwijl een 6 tal herdrukken van de meest 
gezochte werkjes tegen veel verminderden prijs het licht zag. 
Zoowel voor 't een als 't ander hebben we niets dan lof en 
daarom bevelen wij dan ook allen, die zich met de aanstaande 
feesten geroepen zien goede lectuur onder de jeugd. te ver-
spreiden, dringend aan, den Catalogus of, beter nog, de boekjes 
zelf ter inzage te ontbieden. Een elk vindt er zeker iets van 
zijne gading bij, zelfs hij wiens kas maar schraal gespekt is. 
Ook voor zeer weinig geld levert de heer Callenbach iets 
bijzonder fraais. 	

(Geill. Volksblad.) 

Deze uitgever heeft een schoon geïllustreerde Catalogus 
verkrijgbaar gesteld, die we iederen belanghebbende bij kinder-
uitdeelingen ten sterkste aanbevelen, te meer, daar de. heer 
Callenbach thans twee soorten : geheel nieuwe lectuur en her-
drukken aanbiedt. De laatst genoemden zijn iets minder kost-
baar uitgevoerd, doch daardoor ook verbazend goedkoop, wat 
ongetwijfeld ieder te pas komt. 

(De Chr. Schoolbode.) 

Deze werkjes elk afzonderlijk te bespreken, laat onze ruimte 
niet toe, doch is ook niet noodig. Callenbach is te goed als 
specialiteit in Zondagschool-litteratuur bekend, zoodat alle, aan-
beveling overbodig is. Door jarenlange ondervinding op het 
gebied van Zondagschooluitgaven weet hij degelijke lectuur, 
fraaie uitvoering en lage prijzen met elkander te vereenigen. 

Degelijke lectuur waarborgen namen als HOOGENBIRK, BETSY, 
KLOPPERS, HOOGEWERFF, VERHAGEN, VERROEST. 

Laat ieder onderwijzer exempl. ter inzage bij zijn boekhan-
delaar of den 'uitgever vragen, dan zal hij zelf uit het vele 
goede dat hier gegeven wordt, kunnen kiezen. 

Een fraaie uitvoering met lage prijzen zijn we reeds eengen 
tijd van den wakkeren uitgever gewoon, doch dit jaar spant 
Verre boven zijne voorgangers de kroon. 

(Nieuwe Prov. Groninger Cowrant.) 
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In netheid van uitgave spannen de werkjes de kroon, welke 
de heer G. F. Callenbach te Nijkerk dezer dagen uitgaf, en 
die bijna alle zijn van Vaderlandsche schrijvers en schrijfsters. 
Sommige illustraties er van zijn in haar soort waarlijk fraai, 
en meer dan één verhaal durf ik uitnemend noemen; ik denk 
aan BETSY'S „Het huisgezin van meester Zandveld," of het 
»Onze Vader aan kinderen verklaard" en »Draagt elkanders 
lasten" van dezelfde schrijfster. 

Ook deze boekjes durf ik gerust aanbevelen. 

(Stemmen voor waarheid en vrede.) 

Met de meeste vrijmoedigheid kunnen wij den Zondagschool-
onderwijzers de uitgaven van den heer Callenbach te Nijkerk 
aanbevelen. 

Evenals zoovele voorgaande jaren heeft hij zich ook dit jaar 
beijverd, lagen prijs en degelijkheid, gepaard met sierlijkheid' 
aan de kerstuitgaven te versenigen. 

(Maas- en Merwedebode.) 

»We durven den heer Callenbach met de uitgave dezer 
serie gelukwenschen. Niet alleen is de inhoud, maar ook het 
uiterlijk goed. - 

Omslag en plaatjes voldoen aan het oog uitstekend. Daarbij 
is de prijs werkelijk laag. Hier is inderdaad goede waar voor 
weinig geld." 

(De Commissie der Zondagsehool- Vereeniging „Jachin") 
in »De Bazuin". 

Met genoegen nemen we ook dit jaar kennis van de ver-
schillende plaatwerkjes, uitgegeven door den Heer Callenbach, 
die op het gebied van Zondagschooluitgaven zich de sporen,  
verworven heeft, zoowel door de keuze van goede auteurs, 
waaronder zeer uitnemende, als door fraaie uitvoering, twee 
aanbevelingen, die te hooger waarde hebben, daar de prijzen 
laag gesteld zijn. 

We raden bestuurders en onderwijzers van Zondagscholen 
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zeer aan met deze uitgaVen, en voor zooveel noodig, met die 
van vorige jaren kennis te maken en daartoe den Catalogus 
van Feestgeschenken te ontbieden, die op aanvrage te ver-
krijgen is. Bij getallen zijn de prijzen aanmerkelijk minder. 

(De Boodschapper.) 

Van het uiterlijke der 14 nieuwe uitgaven zoowel als van 
de thans herdrukte geldt : de omslag is vriendelijk gekleurd 
en de illustratie mag verdienstelijk heeten. Ook 't papier en 
de druk zijn zeer goed. En de inhoud? Ik noem daarvoor 
de namen slechts van mannen als KLOPPERS, HOOGEWERFF, 
VERHAGEN en v. D. MAAS ; en ook BETSY mag niet vergeten. 

Wat deze schrijvers en schrijfsters geven is voldoende voor 
verstand en hart beide en de gedachten zijn in een vorm 
gegoten, die het kinderhart aantrekt en boeit. De prijs is laag, 
zeer laag gesteld. 	 (Het Noorden.) 

Voortreffelijk kan men op dit gebied terecht bij den Heer 
Callenbach te Nijkerk, die dit jaar met enkele oude bekende, 
ook zeer goede nieuwe boekjes bood. Het uiterlijk, dat de heer 
Callenbach aan zijn werkjes geeft, is zeer gelukkig en vooral 
de plaatjes zullen menig kinderoog een blijden glans.  ontlokken. 
Dit wat het uiterlijke aanbelangt. En het innerlijke ? Waarde 
lezer, zie en oordeel! Uit den aard der zaak kunnen we de 
boekjes niet uitvoerig bespreken, we noemen dan ook maar 
enkele namen van schrijvers : HOOGENBIRK, KLOPPERS, SOED5T-
TELNDREIëR, VERHORST, VERHAGEN, HOOGEWERFF, EDUARD, 
ADELPHA, BETSY, e, a. Daar zijn me inderdaad namen bij, 
die, wat kinderboeken betreft, klinken als een klok. Hoe prettig 
vertelt BETSY, hoe onderhoudend HOOGENBIRK 	. maar, door 
den een te noemen en den ander voorbij te gaan, zouden we 
onbillijk worden. 	 (Al msterd. Predikbeurtenblad.) 



Achterstaande boekjes worden geleverd door alle 

soliede Boekhandelaren en door den Uitgever. 

Elke bestelling wordt met de meeste nauwgezetheid 

en spoed uitgevoerd en franco geleverd. 

Te allen tijde kunnen boekjes, mits ongebruikt en 

zindelijk, bij franco terugzending geruild worden. 

25, 50, 100 of meer verschillende boekjes van 

denzelfden prijs worden tegen den bij getallen ver-

minderden prijs geleverd. 

Op aanvraag zijn steeds Exemplaren ter inzage 

verkrijgbaar, zij worden franco toegezonden en na 

kennismaking franco terug verwacht. 

De prijzen zijn netto á contant, bij toezending van 

de gelden voor het geleverde kunnen de onkosten 

van het bedrag afgehouden worden. 
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EITGAM VOOR N 20 DAGSCI1001, 
VAN 

G. F. CALLENBACH TE MERK. 

De met een * geteekende boekjes zijn dit najaar 
voor het eerst verschenen. 

Boekjes van denzelfden prijs worden gesorteerd geleverd. 

Bloemkrans. Vier verhalen van ANNA BACHOFNER—
BUXTORF, uit het Hoogduitsch vertaald door J. H. 
VAN LINNHOTEN. Met acht gekleurde plaatjes. 

Prijs /1,25 — 25 ex. 125,— — 50 ex. 147,50 
100 ex. f 90, — 

Cornelia. Belijdenis en Leven. Een verhaal. (Goed-
koops uitgaaf.) 

Prijs fl,— — 25 ex. /20, — — 50 ex. /35, — 
100 ex. f 60, — 



9 

* G. C. Hoogewerff. De Vrijbuiters van Kennemer-
land. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. 

160 pag. met gekl. plaatje en geïll. omslag. 
Prijs 75 cent — 25 ex. 115, 	— 50 ex. f 25, — 

100 ex. f 40, — 

Kindergedichtjes door J. P. VAN DER MAAS JR. 

'Met zes gekleurde plaatjes en fraai geïll. omslag. 
Prijs f 0,60 — 25 ex. /12,50 — 50 ex. f 20, — 

100 ex. f 35, 

* A. J. Hoogenbirk. Te rechtertijd gegrepen. 

96 pag. met gekl. plaatje en geill. omslag. 
Prijs 50 cent — 25 ex. f 10, — — 50 ex. /17,50 

100 ex. f 27,50 

DB 1181'16133n dor Buste Christen-Gemeenten. 
VERHALEN UIT DE KERKGESCHIEDENIS 

DOOR 

G. C. HOOGEWERFF 
Schrijver van „Een schipbreukeling." 

I. Ignatius, Bisschop van Antiochie. 
II. Blandina en Ponticus. 

III. Polycarpus, Bisschop van Smyrna. 
Ieder met 2 plaatjes en omslag in kleurendruk. 
Prijs 50 cent — 25 ex. 110, — — 50 ex. f 17,50 

100 ex. f 27,50 
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* Josine. Willem en Gretha. 79 pag. 
Betsy. Het gezin van meester Zandveld of het „Onze 

Vader" aan kinderen verklaart. 
Betsy. Twee weezen. 
Betsy. Ter elfder ure. 
E. Thorne. Zoovelen als er Hem aanraakten werden 

gezond. 

Met gekleurd plaatje en geïll. omslag. 

Prijs 40 cent — 25 ex. 17,50 — 50 ex. 113,50 
100 ex. f 22,50 

"* Betsy. Het gebed van een. kind. 56 pag. 
Adelpha. Kleine Jozef. 
Betsy. Groote blijdschap. 
A. J. Hoogenbirk. Wonderlijk bevrijd. 
Betsy. De witte muisjes. 

Met gekleurd plaatje en geïll. omslag. 

Prijs 30 cent — 25 ex. f 6,— — 50 ex. 1'10,- 
100 ex. f17,50 

Anna Baohofner-Buitorf. Onder één dak. 
Anna Bachofner-Buxtorf. Tweeërlei water. 

Met twee gekleurde plaaOs en geïll. omslag. 

Prijs 25 cent — 25 ex, f 5,— — 50 ex. 18,50 
100 ex. /15,— 
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* Adelpha. Lize en hare vrienden. 39 pag. 
* Nancy. De veeziekte of doet wel dengenen die u 

haten. 40 pag. 
Anna Bachofner-Buxtorf. Mathilda in het kinder- 

ziekenhuis. 
J. Verhagen Jr. De vrijbrief. 
Betsy. Wie had dat gedacht. 
Betsy. Driftige Eduard. Een verhaal. 
A. J. Hoogenbirk. De verborgen helper. 
A. J. Hoogenbirk. De dokter. in 't Moorenland, of 

van West naar Oost. 
A. G. Welsoh. Ter gedachtenis. Een bladzijde uit de 

geschiedenis van ons Vaderland. 
C. v. Koetsveld. Het gezin van den Boschwachter. 
C. v. Koetsveld. Ware rijkdom. 
C. v. Koetsveld. Het lied van Huis. 

Met gekleurd plaatje en geïll. omslag. 
Prijs 20 cent — 25 ex. f 4, — — 50 ex. f 7,50 

100 ex. f 13,50 

GESCHIEDENISSEN UIT DEN BIJBEL 
AAN ONZE KINDEREN VERTELD DOOR 

P. J. KLOPPERS. 

1. Zoo de Heere God is, volgt Hem na. 
II. Hij was verloren en is gevonden. 

III. Door geloof behouden. 
IV. Wat moet ik doen opdat ik zalig wonde? 

Ieder boekje is in fraai geïllustreerd pmslag en bevat 
VIER plaatjes in kleurendruk. 

Prijs 20 cent — 25 ex. f 4, — — 50 ex. f 7,50 
100 ex. f 13,50 
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* Adelpha. Gij gaat vele muschkens te boven. 24 pag. 
* Betsy. Herinneringen uit het laatste levensjaar eereer 

jeugdige Christin. 24 pag. 
Betsy. De Herder en het Schaap. 24 pag. 

* A. J. Hoogenbirk. Onverwacht en ongedacht. 24 pag. 
* Coma. Kleine verzoekingen. 24 pag. 
Betsy. Karels droom. 
Betsy. Draagt elkanders lasten. 
Betsy. Uit de geschiedenis van een speld. 
P. J. Kloppers. Het garen- en bandmeisje. 
P. J. Kloppers. In den strik. 
P. J. Kloppers. Mijn naaste. 
A. J. Hoogenbirk. Uit Grootvaders jeugd. 
A. J. Hoogenbirk. De viervoetige ruiter. 
A. J. Hoogenbirk. Baas Klaas. 
Eduard. De zoon van den dorpsschout of de Her- 
' vorming in Zwitserland. 
C. van Koetsveld. Het vijfde gebod. 
C. van Koetsveld. Het verloren blaadje. 2e druk. 
C. van Koetsveld. Een dubbele redding. 2e druk. 
.A. G. Welsop. De timmerman van het dorp. 

Met geïllustreerd omslag en gekleurd plaatje. 
Prijs 15 cent — 25 'ex. 1'3,25 — 50 ex. 15,75 

100 ex. f 10, — 

* Betsy. Ook voor mij. Een kerstverhaal. 16 pag. 
* Betsy. Anton Reigers, of eerlijk duurt het langst. 16 pag. 
* J. Verhagen Jr. De apostel van het Noorden. 16 pag. 
* A. Verhorst. Na vele dagen. 16 pag. 
* A. Verhorst. Op de binnenplaats. 16 pag. 
P. J. Kloppers. Blinde Frans. 
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P. J. Kloppers. Puike Sinaasappelen. 
P. J. Kloppers. Tweemaal hetzelfde geschenk. 
P. J. Kloppers. Twee kinderen bij den Kerstboom. 
A. Verhorst. De stem in den storm. 
A. Verhorst. Moeilijke wegen. 
A. Verhorst. Het lied uit de hoogte. 
A. Verhorst. Verlaten maar niet van God. 
J. P. v. cl. Maas Jr. De gelukkige weduwe. 

Met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk. 

Prijs 125  cent — 25 ex. 12,50 — 50 ex. f 4,50 
100 ex. f8,— 

Alle 'werkjes die vroeger bij mij verschenen en niet 
meer in deze rubriek voorkomen, zijn, UITVERKOCHT. 

II. 

Serie goedkoops boekjes. 

Van deze serie die in 1886 uit acht nommers bestond, 
zijn nu nog slechts twee Nos. over, de andere zes zijn 
totaal uitverkocht,, terwijl van deze beide soorten nog 
slechts een klein getal voorhanden is. 

0. F. Schiittelndreier. Wijbrandt Aertsen.. 3e druk. 
0. F. Sohatelndreier. De wraak van den Christen. 

2e druk. 

Met geïllustreerd omslag en plaatje. 

Prijs 125  cent — 25 ex. 12,75 — 50,ex. f 5,- 
100 ex. f 9,— 
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III. 

Nieuwe serie goedkoope boekjes. 

Bij 100 Ex. voor de helft van den prijs. 
Het groot succes, dat mijne Zonde gschooluitgaven reeds jaren 

lang ten deel mocht vallen, stelt mij in staat deze boekjes bij 
honderdtallen tegen de helft van den prijs per exemplaar 
verkrijgbaar te stellen. 

Nieuwe boekjes, van goede schrijvers en fraai geïllustreerd, 
zijn nergens goedkooper verkrijgbaar. Ik twijfel dan ook niet 
of Zondagscholen, die over weinig middelen te beschikken 
hebben, zullen deze boekjes gretig koopen. 

C. F. Schiittelndreier. Het kind in de kribbe. 3e dr. 
C. F. Solaatelndreler. De Heer verlaat de zijnen niet. 

Met geïllustreerd omslag in kleurendruk. 
Prijs 10 cent — 25 ex. f 2,— — 50 ex. f 3,25 

100 ex. f 5,— 

A. J. Hoogenbirk. Zwarte Keetje. 2e druk. 
A. J. Hoogenbirk, De droeve vioolspeler. 2e druk. 
Betsij. Hoe een stuivertje rollen kan. 2e druk. 

Met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk. 
Prijs 15 cent — 25 ex. f 3,— — 50 ex. f 5,-

100 ex. f7,50 

A. J. Hoogenbirk. De boer van Woudhof. 2e druk. 
Met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk. 

Prijs 25 cent — 25 ex. f 5,— — 50 ex. f 8,- 
100 ex. f12,50 

Al deze boekjes worden ook, bij minstens 100 Ex., naar 
verkiezing gesorteerd geleverd, tegen de helft van den prijs 
per exemplaar. 
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Onmisbaar voor den Zondagschoolonderwijzer is : 

NISSEN 'S .  
PRACTISCHE HANDLEIDING BIJ HET ONDERWIJS 

IN DE BIJBELSCHE GESCHIEDENIS 
, DOOR 

L. H. F. & K. F. CREUTZBERG 
2 dln. 0. en N. Testament 

4e DRUK. GOEDKOOPE UITGAAF. 

Dit werk dat D. V. in November a. s. gereed 
komt, is uitnemend geschikt als Kerstcadeau voor H. H. 
Zondagschoolonderwijzers, onderwijzeressen, en voor allen 
die op Zondagscholen werkzaam zijn. 

De prijs van dit, door de geheele Christelijke pers 
geroemde werk, is nu z66 buitengewoon laag gesteld, 
dat die geen bezwaar voor eenig Bestuur of voor eenig 
onderwijzer kan zijn, om het Of als Kerstcadeau het per-
soneel der school aan te bieden, Of het zich zelf aan te 
schaffen. 

Tot 31 December a. s. blijft de inteekeningsprijs geldig, 
na dien datum wordt de prijs onherroepelijk verhoogd. 

De inteekeningsprijs der beide deelen samen 980 
pag. post 80 formaat is slechts 12,—; gebonden in 
twee fraaie linnen banden f2,60. 

Uit de vele gunstige beoordeelin gen der Christelijke 
pers laat ik er hier slechts enkele volgen : 

Nissens Handleiding heeft reeds jaren de vuurproef 
doorstaan. Het is en blijft een Standaardwerk, dat zelden . 
teleurstelt en nooit te vergeefs wordt geraadpleegd. 

(De fongelingsbode.) 

Wat de uitvoering betreft, papier en druk zijn zelfs beter 
dan vroeger. Het boek is te wel bekend aan Zondagsehool- 
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onderwijzers, onderwijzers e. a. om tot aanbeveling van de 
bruikbaarheid hier nog iets bij te voegen. (De Standaard.) 

Het aan te bevelen is niet meer noodig, want drie oplagen 
hebben bij aanmerkelijk hoogeren prijs hun weg reeds gevonden. 
En dat een vierde druk noodig is, bewijst reeds dat het werk 
bij een prijs van f 4,50 ingenaaid en f 5,50 gebonden, toch 
aangeschaft werd. En waar thans de prijs op slechts f 2,—
en f 2,60 is gesteld, daar kan het niet anders of alle predi-
kanten, onderwijzers en huisvaders, die het werk nog niet be-
zitten, schaffen het aan. Voor slechts f 2,— ontvangt men toch 
een huisboek van bijna duizend bladzijden in twee doelen. 

(1V. Prov. (bron. Courant.) 

Het is een uitnemend werk, zoo algemeen bekend en ver-
spreid, dat wij alleen maar zullen zeggen, dat wij het onder-
wijzers, Zondagschoolonderwijzers, huisvaders, Bijbelonderzoekers 
(in vereenigingen of waar ook) ten zeerste kunnen aanbevelen. 
Het is bij het onderwijs een leiddraad, die zelden u begeeft. 
Wij herinneren ons nog het loffelijk getuigenis, dat een god-
zalig, nu reeds ontslapen Zondagschoolonderwijzer er ons eens 
van gaf. Wij bevelen het boek van harte gaarne aan. 

(Excelsior.) 

Met volle vrijmoedigheid bevelen we het werk aan. Met 
genoegen hebben we het steeds gebruikt en steeds iedereen, die 
een flinke handleiding wil hebben, aanbevolen. De bijbelsche 
geschiedenis behandeld naar dit werk, moet aantrekken. Van-
daar dat we onderwijzers en onderwijzeressen ten zeerste aanraden 
zich deze handleiding, zoo ze niet in hun bezit is, aan te schaffen. 

(Doetinchems Weekblad.) 

Nissen 's Handleiding zal door velen met vreugde 
worden begroet, moge het door z66 velen zijn, dat de uitgever 
niet te leur worde gesteld door de uitkomst van deze zoo goede 
en nuttige, doch ook kostbare onderneming ! Het werk zal 
tegen fabelachtig lagen prijs worden verkrijgbaar gesteld. 

(Amsterd. Predikbeurtenblad.) 

„Goede wijn behoeft geen krans." In 1863 door de genoemde 
predikanten Cre u t z berg uit het Hoogduitsch voor Hollanders 
bewerkt, is het terstond allergunstigst ontvangen en beoor-
deeld, en de vierde druk, welke thans verschijnt, rechtvaar- 
digt dat gunstig oordeel. 	 (De N. Sprokkelaar.) 





Uitgaven van G, F, CALLENBACH te Nijkerk, 

Armin Stein. Koningin Louise van Pruisen. Een levens-
beeld. Met een woord vooraf van J. P. G. Westhoff f 1,80 

Gebonden in linnen band „ 2,25 
Alexandra of de macht der liefde, door de schrijfster 

van Serge Batourine 	  1,80 
Gebonden in linnen band 2,25 

Kathleen. Een verhaal uit het Iersche Volksleven onzer 
dagen, door de schrijfster van Serge Batourine 	. 	. „ 1,80 

Gebonden in linnen band „ 2,25 
Emil Frommel. Volksverhalen. Met een voorrede van 

Dr. A. W. Bronsveld . 	. 	.. 	. 	... 	. 	. 	. „ 1,50 
Gebonden in linnen band „ 1,90 

G. C. Iloogewerff. De Zoon der Ster. Een verhaal uit 
de Joodsehe Geschiedenis. Met 4 platen 	 „ 1,50 

Gebonden in linnen band „ 1,90 
G. C. Hoogewerff. De Martelaars der eerste Christenge-

meenten. Verhalen uit de Kerkgeschiedenis. Met 6 pl. „ 1,50 
Gebonden in linnen band „ 1,90 

Misjam of de kracht der waarheid. Uit het Engelsch 
door Ga. Jaspers. Tweede druk 	  71 1,50 

Gebonden in linnen band „ 1,90 
Cornelia. Belijdenis en Leven. Vierde druk 	. 	. 	. 	. „ 1,50 

Gebonden in linnen band „ 1,90 
Cornelia. De Oude Bijbel. Derde druk 	  „ 1,50 

Gebonden in linnen band „ 1,90 
Cornelia. Zaaien en Oogsten. Tweede druk 	. 	. 	. 	. „ 1,50 

Gebonden in linnen band „ 1,90 
ilesba Stretton. De leerjaren van Timotheus Breedvelt „ 0,75 

Gebonden in linnen band „ 1,- 
0. Stockmayer. Gedachten over den profeet Elia 	. 	. „ 0,65 

Crebonden in linnen band „0,90 
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