
Förteckning
öfver

Ei sloi. fördeiiill liksosliu
innehållande:

Skönlitterära arbeten och Romaner

af

J. C. Bring, Carl Blink, Christoffer Boeck, Conan Boyle, Alexander
Dumas, Oscar Hoffman, Arvid Järnefelt, Kapien Marryat,

Fritz Reuter, Henry Svage, Zola, m. fl.

Historiska arbeten, Handböcker, Sagor och Ungdomsböcker,

Religiösa böcker, däribland Bibeln, Illustrerade arbeten

och Planckverk, Jultidningar m. m., m. m.

som försäljas å auktion

dagen den 191

För den händelse tiden ej tillåter Eder att personligen när-
vara vid auktionen kanna uppdrag om inköp lämnas tili auktions-
förrättaren samt priset tili hvilket böckerna önskas inropa ifylläs
i marginalen.
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1. Den Döda staden. En episod från trettio-
åriga kriget af Nils Hyden. —: 40

2. Filosofen på landsvägen. Folktankar och
Brandrök af Sali. Crisp. Novissimus. 1:30

3. Bjällerklang. Fjärde årgången. Bidrag af
Bertell Gripenberg, Selma Lagerlöf, Mustafa,
Karl-Erik Forslund, Olof Högberg m. fl. 2
konstbilagor. Elegant utstyrsel och rikt illu-
strerad. 1:90

4. Flugsvampen Årsrevy 1908. 2:
5. Lifsbilder af V. Lindman. En samling små,

fint och känsligt skrifna berättelser. 2: 75
6. Teatern. I ord och bild med utmärkta por-

trätt af berömda skådespelare i deras mest
framstående roller och situationer från tea-
tern. 2:25

7. Indianbyn vid Ucayalai. Berättelse från Syd-
amerika af Frans Pistorius. Kartonerad. 1: 50

8. Norrsken. Yackraste jultidning. En verk-
lig prydnad för hvarje hem. Gratis med-
följer en tilläggsplansch »Främmancle på Rerr-
gården.> Rikt illustrerad. 1: 50

9. Ridå. Julnumraer. Stort dramatiskt-lyriskt
utstyrselstycke på 32 sidor, författad af skå-
despelare från skilda teatrar. Musik af Hel-
frid Lambert och Josef Fischer. Tecknin-
gar af A. de Wahl, Carl Barcklind, Gunnar
Klintberg, Ivar Nilsson, John Wahlbom,
Ernst Fastbom m. fl, samt många roliga
uppsatser. 1:15

10. Julklappsverser och Grötrim af Gustavus.
Mycket roliga. —: 90

11. Bjällerklang. Pemte årgången. Bidrag af
Bo Bergman, Wraner, Wallander, Hjalmar
Höglund, D. N. Söderberg, Börge Janssen
m. fl. 2 Tconstbilagor. Konstnärlig, fin ut-
styrsel och rikt illustrerad. 1: 90

12. Amerikanen. Svensk-Engelsk parlör med ut-
talsbeteckning. Oumbärlig för emigranter.
Kortfattad och praktisk. 1:15
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13. Jul- och Nyårsverser af Gustavus. En sam-
ling jul- och nyårshälsningar på vers, att
skrifva på vykort m. m. —: 90

14 Den Stora egyptiska drömboken af munken
Åegydius Lebrecht, efter garnla egyptiska,
persiska och arabiska handskrifter, jäätte för-
teckning på årets lycko- och olycksdagar, 74
sidor, häftad. 1 ; Ib

15. Bacchi bröder. Bellmansroman af Lodbrok.
256 sidor. 3:

Modern utstyrhel. Intressant och roande.
16. Död för världen. Roman af Alexander Du-

rnas. 144 sidor. Kartongomslag. —: 75
I denna roman, en af den världsberömde för-

fattarens bästa arbeten, skildras på ett gripande
sätt en kvinnas ungdom, hennes giftermål med
grefve Horace de Beuzeval, samt den förfärliga
upptäckten af mannens handlingar, hvilken föror-
sakade att hon för sinä närmaste blef död för
världen. En af de känsligaste och finaste böc-
ker mankan läsa.

17. Kikkamakkato och andra historier från Rosla-
gen berättade för barn af Gustaf Kärne.
Kartonerad. 2:25

18. Den lilla Broderboken. En liten mönster-
bok af största värde vid utförande af mono-
grarn o. dyl. 0; 75

19. Jägaren, med 2 helsidesbilder, porträtt och
illustrationer. Häftad. 5:25

20. Puritanens blockhus. Berättelse från Arkansas
vildmarker af W. Frey. Kartonerad. 1: 50

21. De tre musketörerna af Alexan-
der Dumas. Inbunden i 2 Band. 6:

De tre musketörerna är ett a! den store mä-
starens bästa, mest kända arbete.

22. Cyprianus, dröm- och spåbok. —: 55
23. Lektyr. En samling berättelser- skisser och

noveller, rikt illustrerad, c:a 150 sidor. Stort
kvartformat. 2:25

24. Lurifax 1910. Söndags-Nisses karrikatyralbum.
Sjutt ioåtta Teckningar af framstående konst-
närer 2:25
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25. Namnsdagsverser, mycket roliga att skrifva
på vykort och gratulationsbref af Gustavus.
Upptagande de allmännaste i almanackan
förekommande namn. —: 90

26. Minnen af Joh. Fr. Fröleen. Innehåll: Mystik
och folklig öfvertro, Allvarliga dikter, Skämt-
sarnma verser. Tillfällighetsdikter. 4; 50

27. Lurifax 1908. Söndags-Nisses karikatyralbum.
Etthundraen teckningar af Oscar Andersson,
H. Carlberg, C. Ekholm, G. von Hennings,
Theodor Heurlin, Erik Lange, Per Lindroth,
Nils Ringström, Torsten Schonberg, 0. Schu-
bert och A. Törneman. 2: 25

28. Utkant. Berättelser från bakgatan af Adolf
Nygren, Häftad. 3:40

Pörfattaren skildrar i bjärta färger lifvet och
eländet i de fattigas kvarter i stadens utkanter.

29. Carl Linnseus. »Botanisternas furste.» En
minnesteckning af Lektor Johan Erikson.
Med illustrationer och faksimiler. Lämpli-
gaste folkbok om Linne. 1: 15

Medryckande och populär i framställningen.
Bästa populära bok öfver blomsterkungen.

30. Columba. En berättelse om korsikansk ven-
detta af Prosper Merime. Illustrerad af A.
Hjelm. 128 sidor. Häftad och skuren. —: 90

31. Barberaren i Parisroman i två delar
af Paul de Kock.. 332 sidor, rikt illustr.
Inbunden i fin klotpärm. 8: 25

32. Död ellen fången. Berättelse af Franz Pisto-
rius. Kartonerad. 1:50

33. Nils, Lisa och trollet. Saga af Siri Rhodin.
Bilder af Herta Rönquist. Tryckt i flera
färger. Stort foraiat. Synnerligen lämplig
som julgåfva tili barn. Kartonerad. 3: 75

34. En hvar sin egen astrolog. Hvad stjärnorna
säga, eller konsten att utfinna en människas
karaktär och öde, då födelsedagen är bekant.
Efter den ryktbare astrologen Leo, af Ba-
chisi. 3:

Utomordentligt intressant. Skrifven af en i de
ockulta vetenskaperna djupt initierad högt bildad
man. Modern utstyrsel.
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35. Blå oktober. Dikter af Harald Jacobson. 1: 50
“Harald Jacobson är framför andra diktaren

med den barnafromma själen."
(Stookholms-Tidningen.)

“Värme ooh innerlighet genombäfva den och
ger äkthetens rätt.“ (Idun.)

“När hän besjunger sin moders minne, bli
dikterna små perlor af skaldekonst. “

(Hallands-P osten.)

36. Anno 1808. Skildringar frän kriget af Gustaf
Thorsander. 2; 25

37. Maria. Berättelse enligt en gammal legend
af Arvid Järnefelt. 1:

“Järnefelts 'Maria’ är en framstående psyko-
logisk skildring. Den är icke ett fantasifoster,
utan byggd på sjelfständig erfarenhet."

Päivälehti.
38. Min försvunne broder. Berättelse ur minä

upplefvelser bland indianerna af Robert Kiel.
Kartonerad. 1:50

39. Lurifax 1909. Söndags-Nisses karikatyralbum.
Sjuttioåtta teckningar af Oscar Andersson,
H. Carlberg, 0. Ekholm, G. von Hennings,
Teodor Heurlin, N. Kjellberg, E. Kiisel, E.
Lange, Per Lindroth, Nils Ringström, T.
Schonberg, Knut Stangenberg, A. Törneman
m. fl. 2: 25

40. Könshälsolära I. För män och manlig ung-
dom, af Max Oker-Blom. Med. d:r. Docent
i fysiologi vid Helsingfors universitet. 1: 90

D:r Oker-Bloms vetenskapliga hållning bor-
gar för att i denna bok alla vetenskapens se-
naste rön blifyit tillämpade. En oumbärlig bok,
som alla män ooh ynglingar böra äga ocb läsa.

41. 0m lungsot af Henrik Berg, med. d:r., prakti-
serande läkare i Stockholm. Förf. af »Lä-
karebok», »Om barnavård» m, m. 3:dje illus-
trerade upplagan. 488 sidor. Häftad. 7:50

“Mänskligbetens uppgift är att öfvervinna
tuberkulosen, s&som skörbjuggen är öfvervun-
nen.“ E. Virchow.

42. Paradisets Portnyckel. Smidd af Olle. Ele-
gant utstyrsel. Häftad. 1:50

Afsikten med denna bok är att försöka visa
riktningen för en väg tili lyokligare förbållan-



6

den pa alla områden än den nuvarande äro
en väg tili ett samballe, byggdt på fastare och
verkligare grund, där vi utan att störas af den
nuvarande förbistringen i synnerhet på det eko-
nomiska och samhällspolitiska området, trygga
kunna bygga vidare på v&r frihets, trefnads,
förädlings, glädjes, längtans och drömmars Ba-
bel.

Afsikten är ic k e att för någon viss klass
försöka ordna det bättre och för någon annan
sämre än hvad det för tillfället är, tili exempel
att höjaarbetarnes ekonomiska nivå och sanka
kapitalisternas, utan afsikten är att visa rikt-
ningen för utvecklingen tili ett friare, högre,
sundare, gladare, ljusare och rikare lif för
alla.

43. Raskolnikow. Roman urryska samhälls-
lifvet af Fedor Dostojevski. Inbunden i 2 hand 6;

Den store tyske författaren Georg Ebers
skrifve om Raskolnikow:

“Denna roman är en fruktansvärd, vacker,
våldsam dikt Jag har knappast läst
något mera gripande än denna bok. Med af
ifver skälfvande hand vände jag bladen, och då
jag var färdig, andades jag ut, som efter en
lång vandring vid gapande afgrundsbranter.
Denna bok ooh denna diktare äro stora och vär-
da att man lär kanna dem.“

44. Konsten att spå i händerna. En hvar sin
egen spåman. Chiromanti. Af Bachiel, förf.
tili »En hvar sin egen astrolog». Fullstän-
dig och enastående vägledning i konsten att
af handens linier och form sluta sig tili en
människas karaktär och öden. Modern ut-
styrsel. Trefligt omslag, 3:

45. När vi sist voro med. Skildringar från vår
armes fälttåg i Belgien och Norge 1814 af
G. Thorsander. Häftad, 3:

46. Citronkuren. Ett läkemedel mot akut och
kronisk gikt äfvensom gallsten. Ett bepröf-
vadt och säkert botemedel mot en massa
olika sjukdomar. 1: 50

47. Bröderna. Roman af Arvid Järnefelt. 7:
I sin nya roman, hvarmed Arvid Järnefelt

återvändt tili skönlitteraturen, skildrar hän en
prestfamilj, hvars medlemmar efter fadrens död
skingrats tili olika delar af landet. Eomanens



hufyudperson, Henrik, en af bröderna, är en
sensibel kanske något svag natur, hvilken
med intresse hänger sig åt sinä studier, men
snart finner detaljarbetet dödande, för att åter
hänföras af någon annan gren af mänskligt ve-
tande. Så finna vi bonom förat sysselsatt med
filosofi, sedän med naturvetenskaper, slutligen
med juridik.

De öfriga bröderna, hvilka icke sedän de
första ynglingaåren sett hvarandra, utvecklas i
olika riktningar och utöfva hvar för sig infly-
tande på Henrik.

Vårtlands soeiala och partiförhål-
landen utgöra skildringens bak-
gru n d och på sitt intelligenta samtidigt
kritiska och förstående sätt skildrar författa-
ren såväl dessa förhållanden som personagernas
inre lif. De under olika villkor och på olika
orter uppvuxna brödernas utveckling erbjuder
ett tacksamt ämne för den skarpsynte författa-
ren, dess tacksammare, d å bröderna til-
lika äro väl träffade typer ur det
soeiala lifvet i vårt land.

48. Bland kosackdolmor och pickelhufvor. Åländ-
ska böndernas kamp mol ryska invasionen
1808 m. fl. af Gustaf Thorsander. 3:

49. Indianens hämd. Berättelse af Friedrich
Möller. Kartonerad. 1:50

50. Guineafararen. Berättelse fran Väst-Afrika
af Paul Fullgrap. Kartonerad. 1;50

51. Ett lif. Roman af Guy de Maupassant. 208
sidor. Illustrerad. Kartonerad. 3:75

52. Peter Simpel. Sjöroman af kapien
Marryat. Illustrerad. 615 sidor. Inbunden
i klotband. 6; 75

Frederick Marryat är sjöromanens mästare.
Bland alla de författare, som försökt sig 1 den-
na genre, intar hän alldeles oomtvistligt främ-
sta platsen. Då hans arbeten härmed börja ut-
gifvas 1 en komplett svensk upplaga, är detta
att taga af ungdomslttteraturens bästa guld, som
redan gifvit flera genarationers ungdom en
verkligt god, medryekande och nn-
derhållande lektyr. Marryats plats 1
litteraturen är ännu icke utfylld af någon an-
nan. Man följer med andlös spänning hans o-
dödliga hjältars öden; 1 hans berättelser spå-
ras en författare med erfaren och förstående
blick på lifvet och som med sinä verk har
nobla syften, där äfven ungdomen utan skada
kan vara med.

7
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53. Receptbok. (Kemisk-Teknisk) med när-
mare 1,000 tillförlitliga recept för framställ-
ning af de flesta keraisk-tekniska artiklar af
fil. d:r D. S. Hector, stadskemist i Malmö.
Fjärde omarbetade upplagan, tryckt 1905. 7: 50

Denna hok kostade, när den först utkom, 15
mark, men har nu genom tryckning af mass-
upplaga priset kunnat reduceras tili 7: 50. Då
de, som köpa denna hok, hafva största nytta
af densamma, ja t. o. m. kunna skapa sig ri-
kedomar genom att tillverka varor efter dessa
recept, måste priset anses ytterst lågt.

54. Nötkreaturet. Hess byggnad och inre organ
åskådliggjorda förmeddelst schematiska täck-
bilder i lithografi med förklarande text af di-
striktsveterinär A. Seyfferth. Kartonerad. 3:

55. Språklig hjälpreda på resor af L. Ryden. 269 sid. 3:
Detta arbete utgifvet under medverkan af

Monsieur A. Praquin, doktor G. Fuhrken och
doktor E. A. Meijer, återgifver svenska språ-
ket på tyska, franska och engelska.

Alla frågor och svar som under en resa
komma tili användning återfinnas i arhetet på
de fyra nämnda språken. Dessutom innehålls-
register, ordregister järnte myntförvandlingsta-
bell.

56. GudLinnan af Atvatabar. En upp-
täcktsresa i underjorden och Atvatabars er-
öfring. Roman af William R. Bradshaw.
448 sidor och inbunden i klotpärm med gnld
och färgtryck. 6; 75

Boken är skrifven i romantisk, lättläst stil,
full af faror och äfventyr och mycket rikt il-
lustrerad.

57. Mäster Tirnpe. Social roman af Max
Kretzer. 311 sidor. 4:50

Den som vill kanna folk e t s verkliga lif
och få en inhlick i de rörelser, som sjuda på
samhällslagrens djup, skall ej ångra att ha
gjort bekantskap med Max Kretzer, ett “ung-
tyskt“ namn, som skall bestå långt sedän en
Lindan skattats åt glömskans förgängelse. Kre-
tzer är det fjärde ståndets skald inom prosans
forum.

(Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.)
58. Nobody. En furstesons detektivbragder

och reseäfventyr. Efter hans egna dagböcker
bearbetade af Robert Kraft. Inbunden. 13;
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Detektivromanen har rent af blifvit den anda
romanform, som kan räkna på att intressera
vår tids praktiska ooh jäktande människa, ooh
författaren uppbjuder alla sinä krafter för att
konna tillfredsställa den alltjämt växande törsten
efter dylika verk. Trots detta kan dook egent-
ligen endast en författare hittills inom denna
genre sägas ha förskaffat sig världsrykte; hvem
känner icke Conan Doyle ooh hans geniala aka-
pelse, amatördetektiven Sherlock Holmes? Snart
sagdt alla moderna detektivtyper, sådana de
förekomma i detektivromanerna aro mer eller
mindre väl gjorda efterbildningar af Sherlock
Holmes, ooh ingen har kunnat komma med nå-
got nytt. D. v. s. icke förrän nu. Ty: Nobo-
dy är något nytt.

Har då detektiv Nobody, denne
underbare ma n, verkligen lefvat,
eller är hän blott en fantasiaka-
p e 1 s e?

“Ja, Nobody lefver, ooh har tili skriftstäl-
laren Robert Krafts förfogande ställt sinä dag-
böcker, i hvilka hän noggrannt upptecknat,
hvilka hemlighetsfulla gåtor hän
löst, hvilka förfärliga förbrytelser
hän upptäckt, från hvilka odjur i män-
niskohamn hän befriat jorden i alla världs-
delar, i de förnäma salongerna såväl som i
Amerikas urskogar och Afrikas öknar No-
body, den obekante 'lngenalls fr&n Ingenstans’,
som dock i verkligheten icke är någon annan
än en fursteson med allbekant namn.“'

59. Handbok i svinskötsel af B. Bon-
deson och Sven Nystedt. Med 29 afbildnin-
gar i texten. ' 6:75

“Bonde Bondeson är delägare i Sveriges stör-
sta svinuppfödningsanstalt och Sven Nystedt är
stadsveterinär i Stockholm; dessa namn utgöra
således en borgen för arbetets grundlighet och
praktiskhet.

Göteborgs Handils- & Sjöfartstidning.

60. I röda piplerans by. Indianberättelse från
Savannertrakten af A. H. Fogowitz. Karto-
nerad. 1:50

61. Resan tili Konstantinopel.
Smärre berättelser. Af Fritz Reu-
ter. Med öfver 100 illustrationer af J. Nehr-
man. Inbunden. 16:50

Resan tili Konstantinopel är ett af de origi-
nellaste och kostligaste alster, som flutit ur
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Fritz Reuters penna. Denna berättelse skildrar
en äkta mecklenburgsk landtjunkarefamiljs resa
tili Orienten och innehåller verkliga skatter
dråplig humor och harmlös satir.

Bland Smärre berättelser kommer läsaren att
påträffa mången dyrbar paria af den kostliga-
ste humor, som nog skall hos honom framkalla
samma muntra stämning som hos tusen sinom
tusen läsare af en älder generation.

62. Nami-Ko. Roman af Kenjiro Tokutomi. 4:50
Nami Ko —en titel, särskildt vald af förfat-

taren för den engelska öfversättningen af hans
Hototogisu är en af de mest populära noveller
inom den japanska literaturen.

63. Revolten i Burgheim. Af Isted
Möller. En antisociabstisk roman. Häft. 4:90

“Författarens ståndpunkt är utprägladt kon-
servativ, men hän söker dock att ge alla par-
terna den rättvisa dem tillkommer och bevisar
i sitt arbete utan att p& något sätt vantolka el-
ler förvränga socialismens ideer hur fotlösa och
orealiserbara dessa i många stycken äro,

bör kunna läsas med intresse af enhvar väre
sig hän räknar sig tili socialismens motst&ndare
eller förkämpar." (Oskarshamnsposten).

64. Julens Ros. Berättelse af Christoffer Boeck. 3:75
Christoffer Boeck har med denna berättelse

lagt ännu en god bok tili sinä många före-
gående.

För svenskar har boken ett alldeles säreget
behag ooh intresse dämti, att handlingen i myc-
ket väsentliga delar förlöper i ■ Sverige, dels i
ett pensionat i Småland ooh dels ooh förnäm-
ligast i Dalarne själfvaste Rättvik .

N. D. A.
65. Sten Sture den äldre oeh hans

samtida. Roman i 2 delar af Carl
Blink. Del I Lapparnas drottning. Del II
Finlands ros. Inbunden. 9:

Det är i synnerhet som folkläsning i detta
ords bästa bemärkelse dessa skildringar torde
kunna p&räkna ett vidtgående intresse, fyllda
som de aro af varm kärlek tili ämnet ooh bur-
na af en ärlig sträfvan att elda fosterlands-
känslan hos vårt folk.

66. Bibeln eller nya testamentet.
Illustrerad af Nordiska konstnärer, bland
hvilka må nämnas: Albert Edelfelt, Gustaf
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Cederström, Gunnar Hällström, Olle Hjortz-
berg, Julius Kronberg, Carl Larsson, Georg
von Rosen m. fl. Inbunden. 22: 50

Bibelns och framför allt Nya Testamentets
gripande och rika innehåll har under alla tider
eggat de bildande konstnärerna att för ögat sö-
ka åskådliggöra den heliga historiens händelser.

Detta arbete, tryckt i två färger, kan utan
öfverdrift framhållas som det bästa och vaek-
raste i utstyrsel. Inbunden i extra fint band.

Hvilken åskådning man än må hysa i re-
ligiöst afseende, kan dock ingen förneka, att
Bibeln är ett af världslitteratu-
rens märkligaste alster, är den bok,
som sedän århundraden i alla jordens länder
är den mest lästä af ung som gammal, i palats
så väl som i hydda. “Böckernas b o k“.

67. Svante NilssonSture och hans
samtlda. Roman i 2 delar af Carl Blink.
Del I Dödsängelen. Del II Barnaoffer, In-
bunden. 9: —

Den historiska berättelsen har alltid värit en
kär läsning för v&rt folk, och nu, d& intresset
för svensk häfd och svensk odling dag från
dag växer sig starkare, kan den historiska för-
täljaren, förutsatt att hän eller hon äger den
folkliga uppfattningens gåfva, den medelbara
känslan och den lifgifvande fantasikraften, vin-
na stora skaror af lyssnare.

Den mycket bekanta författarinnan fru Loui-
se Stjernström signaturen Carl Blink till-
hörde denna grupp af utmärkta historiska be-
rättare.

68. Kokbok för finsmakare. Ett urval recept på
anrättningar ur det finaste köket. Samlade
och utgifna af A. de Villiers. 3:75

De ofta så hemlighetsfullt och storartadt klin-
gande namnen på franska matsedlar aro sedda
vid skenet från spiseln, ofta helt enkla och all-
deles icke oåtkomliga för dem som någon gång
vilja ha litet omväxling. Det beror blott på att
försöka. Därtill behöfvas:
/ lust att koka,
% glädje af att äta,
/ äregirighet för sitt bord;

allt detta blandas väl, hvarpå man tittar litet
i min bok, och man erhåller en förträfflig mat-
sedel. A. de Villiers.

69. Under sönderskjutna fanor.
Historisk romantiserad skildring från Fin-
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lands sista strid. Af Nils Hyden. (Förf.
tili „Gula brigadens hjältar“, „Kungens|blå
gossar Med vapen i hand“, m, fl.). In-
bunden i originalklotband. 10: 50

Minnet af denna kamp af denna lilla svensk-
finska här, “som frös ooh svalt och segrade
tillika“, af dessa män, en Adlercreutz, Sandels,
Döbeln, af den kraft och det mannamod, som
under svåra omständigheter visades icke blott af
dem och deras officerare utan af nästan hvarje
man i ledet, torde alltjämt lefva kvar och än-
nu erbjuda lika starkt intresse.

70. Misionsstationerna på Karolinerna. Berättelse
af H. Kummel. Kartonerad. 1:50

71. Konung Davids tron. Från den
betlehemitiske;*~herdegossens smörjelse tili
Absaloms uppror. Af professor I. H. Ingra-
ham. öfversättning, Med 116 originalillu-
strationer af C. Olausson 583 sidor. Inbund. 10: 50

I detta arbete af författaren “Herren af Da-
vids stam“ framställes som hufvudperson David
i egenskap af profet, präst och konung, men
därjämte såsom den blygsamme men modige her-
den, den fantasirike skalden och den väldige
stridskämpen samt förehilden af honom, som
förlade Davids tron från jorden tili himmeten,
från Jerusalem “här nere“ tili Jerusalem “där
uppe“. Åskådligt och klart framställas de för-
nämsta tilldragelserna under det intressanta ske-
de af hehreerfolkets historia, d& samtidigt upp-
trädde fyra så märkliga män som David och
Saul, profeten Samuel och “den störste och
visaste“ bland människor, konung Salomo. I
en verkligt lättläst och behagligt tilltalande form
vill arbetet hänleda allas uppmärksamhet p& den
heliga skrifts skönhet, rikedom, vältalighet och
storhet. I afseende p& språkets renhet och upp-
höjdhet samt tankens djup, ställer sig detta ar-
bete värdigt vid sidan af “Herren af Davids
stam“.

72. Små barnens julbok med text och teckningar
af Louis Moe. (Skandinaviens bästa teck-
nare inom delta område). Obs.! Tryckt i
flera färger. 1: 15

73. Väfvare och spinnare af Albert Ross Roman
i 2 delar. 4: 50

För några månader sedän ledsagades jag In
i ett fängelse, där eder och förbannelser i un-
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derlig måtto mängdes med suckan och klagan.
Jag fann åldrade män, utpinade kvinnor och
dyster" stirrande barn alla utan utsikt tili
räddning

Medan jag stod där och ömkades vid dessa
olyckliga sköt en plötslig glimt genom mörkret.
En str&le af den signade solen trängde genom
de stinkande djupen.

Denna hok täljer litet om hvad jag såg och
mycket, af hvad jag hoppas.

Albert Ross.
74, Filosofisk religionslära af Hans

Edfeldt. Häftad. 7:50
Ur förordet anföres:
För att i någon mån fylla den brist i vår

filosofiska litteratur, som här oivan blifvit an-
tydd, äfvensom för att därigenom söka gagna
den högre andliga bildningen i vårt land, bar
förevarande arbete tillkommit. Författaren hyeer
också den förhoppningen, att hans exempel skall
mana tili efterföljd, samt att hans efterföljare
skola närmare utveckla de delar af den filosofi-
ska religionsläran, som här endast i allmänna
drag blifvit behandlade. Att denna förhoppning
förr eller senare skall gå i fullbordan därom
öfvertygas författaren dels af ämnets vikt ooh
allmänt mänskliga betydelse och dels af det
intresse, med hvilket religionslärans föremål
omfattas af vårt folk i det hela.

75. Sibyllans hemligheter. Praktisk
spådoms- och trollkonstbok. Rikt illustrerad
handbok i kortkonster, sällskapstrolleri, troll-
konstei på teatern, konsten att spå i kort,
konsten att spå, i kaffe, konsten att spå i
handeina, konsten att spå i pannans linjer,
väderieksspådomar, fysiognomik ellei kosten
att af anletsdiagen bedöma kaiaktäien, fie-
nologi ellei konsten att af hufvudskålens
upphöjningai bedöma kaiaktäien, giafologi
ellei stiltydningskonst, astrologi ellei stjärn-
tydningskonst, diömtydning,- läknegåtoi, fo-
tografiska konststycken m. m. Eftei de bästa
källoi utaibetad af Sven Linde. Med öfvei
300 illustiationei. Inbunden i klotpäim. 15:

Sibyllan sätter genom sitt hemlighetsfulla ve-
tande först och främst sinä läsare i stånd att
med de enklaste medet utföra de mest förvåna-
de konststycken och på så sätt roa och förströ
ioke hlott sig själfva och den trängre familje-
kretsen, utan äfven sinä gäster vid större eller
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mindre samkväm. Hon lär dem såväl enklare
som svårare kortkonster, som ook sällskapstrol-
leri af allehanda slag, såsom konster med mynt,
ur, ringar, bägare ooh kulor, blommor, hattar,
ägg, näsdukar m. m., kemiska ooh fysikaliska
konststycken o. s. v. “Trolleriprofessonrns"
trollkonster på teatern afslöjar hon, ooh den,
som vill blifva en fullfjädrad trollkarl, gifver
hon också en lektion i fingerfärdighet. Äfven
i räknegåtor, figurproblem ooh fotografiska konst-
stycken är hon en förträfflig läromästare.

För en hvar, som vill lära kanna sitt eget
eller sinä anförvanters ooh vänners tillkomman-
de öde, har Sibyllan vidare dussintals olika
spådomssätt att bjuda på. Hon känner ooh
beskrifver kaffesumpens hemligheter, konsten att
spå i kort, som hittills värit “spåkvinnornas“
hemlighet, zigenarnas konst att spå i händerna,
konsten att spå i pannans linjer, den mångtu-
senåriga_ stjärntydningskonsten (astrologien) el-
len konsten att i himlakropparna läsa en män-
niskas framtida lefnadsöden, punkteringskonsten,
“bondepraktikans" väderleksspådomar o. s. v. I
sin drömbok visan Sibyllan också, att hon är
lika förfaren i drömtydning som i spådom.

Jämväl i människokännedomens svära konst
vill Sibyllan gifva sinä läsare handledning. I
läran om de olika handformerna, fysioknomikeh,
frenologien ooh grafologien lär hon dem sålun-
da att af handens form, anletsdragen, hufvud-
skålens upphöjningar ooh handstilen sluta sig
tili de hos en människa mest framträdande ka-
raktärsdragen.

76. Hjälteflickan från Ditmarsen. Historisk berät-
telse af W. Frey. Kartonerad. 1: 50

77. Kapten Lars. En historia från „Gula Briga-
dens“ tid af Nils Hyden. —: 40

78. Fersenska mordet. Historisk roman
af Wilhelm Granath. Med 100-tal illustra-
tioner af 0. H. Printzensköld. 661 sid. In-
bunden i vackert band. 12:

Axel von Fersen, Europas vackraste ädling
på sin tid, lefde i ett på politiska tilldragelser
ovanligt rikt tidehvarf ooh var en af de per-
soner, som spelade en både stor ooh ingripan-
de roll i händelsernas gång. Diplomat ut i
fingerpetsama, sällskapsmänniska som få, börja-
de hän redan som helt ung sin stolta hana.
Gustaf III: s gunstling, lika högt hållen af Lud-
vig den XVI af Frankrike ooh drottning Marie
Antoinettes synnerlige van, vistades Fersen en
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stor del af sitt lif vid svenska beskickningen i
Paris och hans försök att vid {ranska revolu-
tionens utbrott rädda det {ranska kungaparet
var ett storartadt vågstycke, hvilket beskrilves
i detta arbete.

Eomanen knyter sig tili legenden om den
svarta ring, hvilken en zigenerska under för-
bannelser fäste på Eersens {inger, då hän än-
nu var helt ung denna trolldomsring, som ald-
rig kunde rubbas, men vid hans död spårlöst
försvann. Och medan denna legend som en
röd tråd löper genom hela det digra arbetet,
skildras i detsamma episoder ur Eersens ung-
domslif, hans {örhållande tili Marie Antoinette,
Franska revolutionen, situationen under {inska
kriget 1808—9, Gustaf IV Adolfs afsättning m.
m. samt slutligen det ohyggliga mordet å Axel
von Fersen den 20 juni 1810.

79. Lektyr. En samling berättelser, skisser och
noveller, rikt illustrerad, c:a 150 sidor. Stort
kvartformat. 2:25

80. Det flaggap i staden och ham-
nen. Roman af Björnstjerne Björnson.
Donna bok räknas som den bästa af de böc-
ker Björnson skrifvit. Arbetet är rikt illu-
streradt och tryckt på finaste papper. 505
sidor. Inb. i fint klotband med guldpress-
ningar. 14:25

81. Franpoise. De jyrä dagarne. Roman af
Emile Zola. Illustrerad. 120 sidor. Häftad
och skuren. —:9O

82. Stridsyxa och fredspipa. Berättelse från den
Texikanska vildmarken af Felix Lilla. Kar-
tonerad. 1:50

88. Den stulna skatten. Sjö- och äf-
ventyrsroraan af John Lundberg. Rikt illu-
strerad. 960 sidor. Inbunden i original-
klotpärm. 10; 50

En mera spännande sjöroman torde knappast
existera. En såväl i fråga om illustrationer,
tryek och papper som vackert hand utmärkt bok.

84. Violets äfventyrliga resor tili
sjöss och land. Af kapten Marryat.
Illustrerad. Inbunden i klotband. 6: 75
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Marryat är en mästare i berättarkonsten. Med
stigande intresse följer man hana hjältars öden
och äfventyr.

85. Flugsvampen. Årsrevy 1907, 2:

86. Kristi lif oeh lidande af Thomas a
Kempis. öfversättning från latinska origi-
nalet af kyrkh. Edvard Evers. Praktverk
med talrika illustrationer af de' framstående
svenska artisteina Olle Hjortzberg, Gunnar
Hällström och A. Hjelm. Dessutom prydes
arbetet med en extra konstbilaga 30
planscher bestående af afbildningar efter
Torvaldsens berömda marmorstatyer „Jesu
tolf apostlar“ samt efter originaler i Hof-
manns och Plockhorsts berömda bildergal-
leri tili nya testamentet. Dessa bilagor aro
tryckta på extra fint planschpapper. Inbun-
den i klotpärm. 18:

Detta förträffliga arbete utmärker sig genom
samma andliga mognad och uppbyggliga innehåll,
samma djupa allvar och religiösa framställnings-
sätt, somman alltigenom funnit i “Efterföljelsen“,
och hvartill det med allt skäl anses såsom fort-
sätining. “Såsom balsamträdet", säger den
svenske öfversättaren, “droppar vid minsta be-
röring, skall denna bok på ett grannlaga sätt
begagnad alltid lämna en liten droppe af frid
och stillhet i det hjärta, som öppnar sig för
dess ande. “

87. iägaren, med 2 helsidesbilder, porträtt och
illustrationer. Häftad. 5:25

88. Ädel hämd af en Kanadensare. Berättelse Md
tiden för Kentuckys kolonisering, af W. Frey.
Kartonerad. 1:50

89. Samhällets Olycksbarn. En ga-
lärslafs historia. Historisk roinan från 1830-
talet af Victor Hugo. öfversättning af Hugo
Gyllander. Med öfver 100 illustrationer af
A, Söderberg. 650 sidor, Inbunden. 12:

En af världslitteraturens pärlor kan man
utan öfverdrift benämna denna gripande roman-
tiska skildring af ett människoöde. Det är en
med god urskillning och stilistisk talang af hr
Hugo Gyllander verkställd öfversättning oeh del-
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vis bearbetning af Victor Hugos storslagna
“Les miserables“, detta fullödiga snilleverk, som
vid dess första framträdande i början af 1860-
talet väokte enormt uppseende öfver hela den
civiliserade världen ooh hälsades s&som det
yppersta alster i berättarekonst, som samtidens
obestridt främste romantiske diktare frambragt.
Boken utgiok också i oerhördt stora upplagor,
öfversattes tili alla i Sverige utkommo sam-
tidigt två öfversättningar ooh blef så en hela
mänsklighetens egendom, som lästes om ooh om
igen världen rundt, öfverallt framkallande be-
undran öfver skildringens mästerskap och p&
samma gång medkänsla och harm öfver de
skriande sociala missförhållande, som där på
ett så hjärtgripande sätt blottades.

Den glans, som vid dess första framträdan-
de hvilade öfver den geniale franske skaldens
berättelse, har trots åren ej bleknat. Ännu står
hans roman kvar som en högeligen intres-
sant skildring af den olycklige galärslafven.
Med andlös spänning följer Jean Valjean
och hans svåra strid för att åter förvärfva
en plats. i det samballe, som stött ; honom till-
baka. Det är historien om en fallen själs be-
frielsekamp.

90. Trädgården. Planer för anläggning af
villaträdgård och park sanat för trädgård vid
landtgårdar, folkskolor m. m., växthusritnin-
gar och ritningar angående gångaläggning,
täckdikning och brobyggnad. 10 taflor med
text af M. Hangasoja, Trädgårdsanläggare. 5:25

Afsikten med detta arbete är att lämna de i
trädgårds- och parkanläggning så väl mindre
erfarne som alldeles oerfarne en vägledning tili
ett ändamålsenligt förfarande på det att man i
framtiden af trädgården må kunna draga både
nytta och nöje. Anläggningsarbeten böra göras
med myoken omsorg, ty desto mindre skötsel
fordras det sedermera för trädgårdens vidmakt-
hållande i godt skick. Mången nybegynnare bar
genom dåligt resultat blifvit afskräckt från vi-
dare försök och trott, att felet värit jordm&nens
eller klimatets, men kanske hafva oändamålsen-
ligt utförda anläggnings- eller grundarbeten vä-
rit orsaken därtill. Trädgårdens läge, jordmån,
anläggningssätt och indelning, alla dessa kunna
i betydlig mån antingen underlätta eller försvå-
ra odlingen af så väl köks- och prydnadsväx-
ter som fruktträd, hvarom i detta arbete närma-
re meddelas.
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91. Jules Gerard, Lejonjägaren. Berättelse af B.
Hansen. Kartonerad. 1:50

92. Konsertmästaren. Roman af Jessie
Fothergill. 416 sidor. 7:50

93. Du och din Frälsare. En samling prediknin-
gar af J. Källander. Häftad. 1:90

“Dessa predikningar, elfva tili antalet, tili!
höra spridda .söndagar !rån förra hälften af
vårtj kyrkoår.; De aro enkla, korta och krafti-
ga ooh tillika varma och innerliga vittneshörd
om den gamla evangeliska sanningen. De in-
nehålla alltid en ren sanningskärna, utan att
tyngas af den minsta dogmatiska hårdhet. Där-
vid sakna de för ingen del sin originalitet ooh
de aro i god mening tidsenliga’. Författaren
visar sig förstå och kunna tala tili tidens män-
niskor, särskildt tili ungdomen.

94. Kungens Blå gossar. Roman från
Carl XILs tid af Nils Hyden. Rild illustre-
rad af Pelle Malmborg. Inbunden i origi-
nalklotband. 843 sidor: 15:

Efter framställningen af olyckorna i Norge
och kungens död slutar boken med skildringen
af ett svenskt regementes dödsmarsoh öfver
Jämtlands fjäll.

I Kungens Blå Gossar framträder
Kung Karia personlighet öfverallt som ,den
dunkla gåta, kring hyilken, trots skiftande hän-
delser och omgifningar, det största intresse må-
ste knyta sig. Men det är icke den af sagolik
framgång följde ssgrande unge hjälten, som för-
fattaren här söker skildra, utan den at ständi-
ga olyckor och motgångar hemsökte konungen
och människan. Boken börjar därtör icke hel-
ler såsom det mesta af det myckna, som skrif-
vits om denne konung, med hans barndom och
pojkstreck eller i hans lyckas dagar, utan i
hans olyckas, dä hans karaktär kanske skar-
past framträdde i sin egendomlighet. Hans un-
derligt sammansatta natur, hans oböjlighet, hans
envisa lugn i alla öden samt hans egendomliga
makt öfver människosinnen torde i lika hög
grad vara ägnadt att intressera läsaren som
hans sagolika lefnad och hjältebedrifter och hans
i mörker höljda död.

95. Gud med oss! Fältpredikningar afPaul Nils-
son. Kartonerad. —: 75
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Den svenska homiletiska litteraturen är icke
öfverflödande, när det gäller predikningar sär-
skildt för unge män. Och hvad speciellt de
värnpliktige angår, så misstaga vi oss nog ic-
ke i den förmodan att ofvanst&ende samling är
banbrytande i vår litteratur.

Vi tillönska den lilla prisbilliga samlingen
stor spridning bland unge män och bland
unge mäns lärare. Ja, ända ned tili dem, som
hafva att tala tili gossarne i folkskolan, kunna
dessa predikningar gifva värdefulla vinkar be-
träffande den korthet, raskhet och hurtighet, som
gossen och ynglingen vill finna i det tili ho-
nom ställda talet.

(Ny Eoklesiastik Tidning).

96. Nytt sällskapsspel. Med Sven Hedin på upp-
täcktsresa i Asien. 2:25

97. Tingsskrifvarens berättelser. En samling sär-
deles intresanta mindre berättelser af Adal-
bert. 2:25

98. Chinawaru. Bergens Örn. Berättelse från
vildmarken vid Oregon af W. Frey. Karto-
nerad. 1:50

99. Naturens Herre, Roman af oskar Hoffmann. 2:25
“En sanskrltforskare hittar i ett urgammalt,

indiskt tempelt några för hela mänskligheten
viktiga dokument om vattnets sönderdelning,
alstrandet af kali eld och luftens förvandling
tili flytande form. Med hjälp af en kemist expe-
rimenterar hän med dessa hemligheter och lyc-
kas att tili en viss grad torrlägga oceanen, att
förvandla en del af atmosfären tili flytande och
sedän genom afdunstning ånyo tili gasform. Af
första experimentet framkallas en förfärlig ho-
stepidemi, men efter det andra, som gör luften
ren och fri från bakterier, botas de svåraste
sjukdomar, hvilka samtidigt omöjliggöras för ali
framtid. Sluteffekten utgöres af det ögonblick,
då naturens herre af hela världen hyllas såsom
räddare och befriare, men kort innan hän når
målet gör fiasko. Hän, som kufvat naturen,
faller för hennes hämnande slag.

100. Tro och trosvisshet. Tre samlingar apolo-
getiska uppsatser af Oscar Bensow. Häftad. 3: 75

Författaren har en god förmåga att enkelt
och klart samt kortfattadt helysa sitt ämne och
att uppvlsa motsägelsefullheten i de icke krist-
liga eller antikristliga meningarna. Ståndpunk-
ten är den afgjort kristliga utan något sväf-
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vande på målet och utan den annars hos mån-
gen förfatfare vanliga kurtisen af allehanda
ovederhäftiga dagsmeningar. Ehuru framställ-
ningen hvilar på vetenskapliga grunder, är den
så populärt hållen, att detta arbete bör kunna
sättas i händerna på personer med n&gon all-
mänbildning, utan att de behöfva äga någon
egentlig vetenskaplig bildning. Helt vissi vore
det godt, om flere dylika apologetiska uppsatser
kunde vinna spridning inom vårt land.

(Hj. D. i Kyrklig tidskrift).
loi. Världens första allmänna pe—-

lionsmöte vid världsutstäliningen i Chi-
cago 1893 af d:r John H. Barows. Arbetet
innehåller öfver 150 föredrag och afhandlin-
gar af världens visaste män, tillhörande alla
nu existerande religionsformer och prydes af
närmare 150 illustrationer. Inb. i 2:ne präk-
tiga klotband. 24:

Sedän världens begynnelse intill våra dagar
vet historien ej att omtala en händelse så fram-
tidsdiger som detta möte mellan jordens präster-
skap.

(Statsmannen Castelar, Spanien).

102. Slå upp! Ett litet poemlexikon för vykort,
innehållande 300 svenska originalverser, lämp-
liga vid alla möjliga tillfällen, af Björn Ce-
derberg. 1:15

Ledigt skrifna, trefliga verser, däribland man
alltid finner någon, som passar tili hvilket vy-
kort man än kan få tag i.

103. Löjrorn 1908. Humoristiskt bibliotek.
Redaktör Hasse Zetterström. Oirka 200 teck-
ningar. Kartonerad. 5:25

I såväl text som illustrationer framstår skäm-
tet ooh humorn. Att läsa Löjrorn utan att fä
ett godt skratt är en omöjlighet.

104. Guldtrusten. Internationell finansroman af
Oskar Hoffman. 2:25

“Guldet har uppfunnits! Uppfinnaren, en
rysk ingeniör, når därigenom plötsligt maktens
tinnar. Nationer och deras härskare darra för
honom, hän håller mänsklighetens öden i sinä
händer. Italien hälsar honom som räddaren,
England enleyerar honom med sin krigsflotta
och tillsammans med amerikanska milliardörer
grundar hän guldtrusten. En explosion i “guld-
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fåbriken“ dödar milliardörerna, och uppfinna-
ren, nu p& höjden af sin makt, flyr i luftskepp
från Amerika“

105. Öfarmen i Eriesjön. Berättelse af Franz Pi-
storius. Kartonerad. 1:50

106. Löjrom 1909. Humoristiskt bibliotek, Redak-
tör Hasse Zetterström. Innehåller cirka 200
iliustrationer. Kartonerad. 5:25

Henna årgång har att uppvisa lika kvickt
skämt och stor humor som föregående.

107. Fjärde dimensionen. Metafysisk fantasiroman
af Oskar Hoffman. 2:25

Förbindelsen med andarnes värld har ändt-
ligen lyokats. En yärldsberömd professor har
ef ler oerhördt arbete kömmit tili yisshet om, att
det måste finnas väreisen af flere än en, två
eller tre dimensioner, och att dessa varelser
måste sökas i andevärlden. Hän drager sig
tillbaka jämte en af sinä trognaste lärjungar
och försätter sig i hypnotiskt tillstånd, hvarun-
der hän l&ter radiumstrålar inverka på sin hjär-
na. Härigenom skärpas hans sinnen, hans själ
befrias från det timliga och sväfvar ut i rym-
den, där den sammanträffar med för tusentals
år sedän aflidna människors själar; hän har
nått och sett de fyra- och flerdimensionalas ri-
ke, Med anledning af professorns experiment
sammanträffa spiritister från alla världens län-
der, men äfven skeptiska forskare, tili en kong-
ress. Experimentet har tagit på professorns
krafter, hän blir svårt sjuk, utsätter sig oför-
siktigt nog ånyo för radiumstrålarne farliga in-
verkan ooh hemfaller ,åt en obotlig sinnessjuk-
dom.

108. Mannen med två hufvuden m. fl.
noveller af Axel Wallengren. 5: 25

Författaren drager läsarens hela själ med sig
genom det enkla och lattiasta framställningssät-
tet. Spännande är nastan allt; uppfriskande är
“Ett svårsköit pastorat“, men bäst är “Sandlil-
jan“. (Nya Norrlänningen).

skött pastorat" utan att skratta torde vara en
fysisk omöjlighet. (Oskarshamns-P: n).

109. Två Tidningsmän. New-York-roman af Ed-
ward Zile. 1:50

110. På Prärien. Berättelser från prärierna och
Klippiga bergen af W. Frey. Kartonerad. 1:50
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111. Vinkar och råd tili unga föreläsare. teater-
aspiranter och amatörer af Hugo Johanson,
pensionerad skådespelare. Tryckt 1908. 1:50

Behandlar på ett lättfattligt sätt konsten att
föredraga och rätt helona såväl vers som pro-
sa. Oumbärlig handbok för personer, som del-
taga i sällskapsspel, hålla föredrag p. d., med
ett ord för alla, som sätta värde på att före-
draget blir vårdadt och formfulländadt.

112. Galörslaven Rocambole. Ponson
du Terrails världsbekanta roman. Tryckt
på, fint papper. Illusstrerad. 1,344 sidor.
Inbunden i två fina band. 18:

Detta arbete torde för de flesta vara så
kändt, att någon särskild rekommendation är
öfverflödig.

113. Kvinnogunst. Roman af Maurus Jokai. Illu-
strerad, 160 sidor. Häftad och skuren. —: 90

114. Kärlek och Äktenskap. Rådgifvare för förlof-
vade och nygifta af med. d:r Wolfahrt. Öfvers.
Med talrika i texten tryckta illustrationer. 1:90

Under loppet af några få år ha öfver 100,000
ex. af denna bok sålts.

115. Från Herresäten och Bond-
gårdar. Sägner och berättelser af Eva
Wigström (Ave). Med illustrationer. 5: 25

Enligt vår oförgipliga mening går
“A ve“ utanpå en hei del andra inhemska för-
fattärinnor, för hvilka reklamens Stora larm-
truinma flitigt röres, så snart de skicka ut nå-
got i tryck. Ave är svensk, Ave är
sann, Ave är allbegriplig och Ave
är hvarken konstlad, tillgjord, pretentiös eller
öfverspänd. Hon skrifver redhart ooh
trovärdigt, hennes stil är redig och njut-
bar och hon har alltid förm&ga att intressera.

Illustrationerna synas vara genia-
liskt tecknade ooh väl reproducerade. Sen-
na ho k förtjänar stor uppmunt-
r a n.“ Borås Tidning.

116. På liv ocli död ofvan moinen.
Af Robert Kraft. Rikt illustrerad. Inbunden. 9:

Luftseglingskonsten är tidens in-
tressantaste problem. Författaren visar oss det
ena undret efter det andra, hän lyfter slöjan
från naturens hemligheter och för oss tili okän-
da världar. Naturvetenskapliga och tekniska
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problem, inför hvilka vi ännu stå som inför
gåtor, firma sin lösning, ooh själfva berättel-
sens handling håller läsaren i andlös spänning
ända tili sista radon.

Vi läsa med förtjusning om det storelagna
luftskeppets genialiske kapien, som lyokats upp-
häfva tyngdlagen ooh som sedän, för att skaffa
sig en outtömlig kraftkälla ooh drifkraften för
sitt hemlighetsfulla luftskepp, eneverar den unge
ingeniören Arnold Reckert, som lyokats draga
ooh uppsamla elektricitet ur moinen. Vi följa
de båda männen på deras äfventyrliga företag,
som hålla hela världen i spänning; vi se dem
genomkämpa en hård strtd med konkurrenten,
som stulit uppfinningens hemligheter från kap-
tenen, ooh vi hevistä ett brölopp i luften samt
följa det älskande parets skiftande öden ända
tili den långa resans hemlighetsfulla slut. Vi
ledsaga dem tili underlandet Indien, tili det
mystiska slottet midt i det milslånga träsket, vi
läsa med största spänning om det okända fol-
ket i det outforskade Central-Australien ooh dy-
ka med våra vänner ned i Himalaja-bergets in-
re ooh tili det underbara varfvet, där med list
ooh våld enleverade arbetare aro i liflig verk-
samhet.

117. Kärlekslifvet i naturen. En kär-
lekens utvecklingshistoria af d:r W. Bölsche.
Inbunden. 18:

En skildring af kärlekens segertåg genom
världen akulle delta verk kunna kallaa. Det
organiaka lifvets utvecklingahiatoria från ur-
cellen tili lifsformernaa högsta krön, tili män-
niakan upprullaa här med skaldens målande
fantaai i liffulla, aldrig tröttande taflor. Det är
dock icke endast diktaren, aom format dessa
bilder från kärlekslifvet i naturen, utan äfven
den grundlige vetenskapamannen och tänkaren,
ty de aro alla tre här lyckligt förenade i sata-
ma person.

Bland nutidens populärvetenskapliga författa-
re intager Vilhelm Bölsche utan tvifel
den främsta platsen, icke blott i hvad angår
hans rent af förblufvande grundliga naturveten-
skapliga kunskaper, utan äfven med afseende
på de rent språkliga uttrycksmedlen, som stå
tili den högt begåfvade författarens förfogande.

I detta arhete skildrar Bölsche “kärlekslifvet
i naturen". Med det verkligt rena sinnets hela
frimodighet, samt öppet ooh ärligt bevisar oss
Bölsche, att det hittills i så tätä, mystiska slö-
jor höljda könsliga området ingalunda gömmer
gemenhetens afgrunder ooh ali möjlig annan
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uselhet, utan att just på detta område värld-
sideens hela öfverväldigande storslagenhet bäst
finner sitt uttryck. Med säker hand drager
Bölsche undan den skymmande förlåten ooh
rycker masken frän skrymteriet; hän visar sig
vara en popularisator i ordets ädlaste bemär-
kelse, en öfverlägsen språkkonstnär, ooh man
vet icke, hvilket man skall beundra mest; hans
rikt skapande faniasi eller den djärfva flykten
hos hans filosofiska tänkande.

På arbetets ornamentala utsmyckning har
nedlagts stor omsorg. S& återgifva t. ex. alla
öfverstyoken alltid en naturhistoriskt riktig af-
bildning af ett föremål från det i texten be-
handlade utveoklingsskedet.

Yi äro lifligt öfvertygade om, att läsarne
skola komma att instämma med ett uttalande
om “Kärlekslifvet“ som nyligen stod att läsa
i en tysk tidning:

118. Änyo förenade. Roman af M. Alner. 3:

119. Två fruar eller kärlek och liat.
Roman af Robert Stumm. 2 delar. 2,397 si-
don Illustr. 18:

120. Daniel Boon, den förste nybyggaren i Ken-
tycky. Historisk berättelse af Bert. Han-
sen. Kartonerad) 1:50

121. Människoögat med biorgan. Anatomisk fram-
ställning med förklarad text, af d:r H. Ren-
low. Ämnet är behandladt på ett utförligt
sätt samt försedt med många belysande
illustrationer. 3:

122. Gamla svenska folkvisor, danser och dans-
lekar, vaggvisor m. m. Samlade och ntgifna
af Olof Larsson. 1: 50

Samlingen omfattar ett stort urval af de
bästa och mest kända stycken.

123. Herrexi af Davids stam. Tre år i
den heliga staden. En samling bref, hvilka af
Adina, en judinna från Alexandria, under hen-
nes vistelse i Jerusalm på Hereodes’ tid, skref-
vos tili hennes fader, en rik jude i Egypten,
och i hvilka hon som ögonvittne skildrar alla
händelser och underbara tilldragelser ur Je-
sus’ af Nasaret lif från hans döpelse i Jor-
dan tili hans korsfästelse på Golgata. Af
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I. H. Ingraham. öfversättning. Med 115
illustrationer af 0. Olausson. 549 sidor.
Inbunden i klotband. 10: 50

Detta professor I. H. Ingrahams berömda ar-
bete bar allt ifrån dess första framträdande väckt
den största uppmärksamhet i hela den civili-
serade växlden, särskildt hundra tusentals exemp-
lar. För att äfven hos oss göra detta förträff-
liga tili en verkltg folkbok, är den sven-
ska upplagan försedd med illustrationer.

Arbetet lämnar, utom de underbara händel-
serna under Jesu lif, skildringar ur judafolkets
lelnadsförhållanden, vanor och åskådningssätt,
hvarvid åtskilliga rent mänskliga förhållanden
belysas. Här framställes Israels längtan vid
denna tid efter profetiornas uppfyllelse med s&
klara, lifliga och fängslande bilder, att läsaren
tycker sig försatt midt ibland detta folk och
det, som utgjort föremålen för dess käraste
önskningar och förhoppningar.

124. Buddhismen och kristendomen. Jämförelse
mellan dessa i några centrala punkter. En
studio af Gustaf Norrman. Häftad. 1:90

125. Siiliä stunder. Betraktelser på kyrkoårets sön-
och helgdagar, af teol. doktor J. C. Bring.
Andra upplagan. Häft. 3:

126. Tili psaltare och harpa. Sånger och psalmer
af G. M. Hultgren. Med förord af professor
C. Norrby. 1:90

Ur professor Norrbys förord anföres:
“Trots den rikedom på andliga sånger, som

vår tid erbjuder, kan man icke säga, att be-
hofvet där vid lag är i allo tillgodosedt. Att
ej tala om sånger, som både tili melodi och
ord hafva bra litei gemensamt med det, som
förtjänar namn af helig sång, präglas äfven de
bättre sångerna mången gång af en religiös
känslosamhet, som är en dålig ersättning för
den sanna innerligheten, och af en innehållets
ytlighet, som endast svagt öfverskyles af en
klingande diktion. Den lutherska andens djupa
innerlighet, dess ödmjuka flärdlösa vasen ooh
dess under ali hänförelse bevarade nykterhet
finner man icke i dessa från i synnerhet me-
todistiskt hali stammande andliga visor, hvilka
vunnit så stor ingång hos vårt folk. Och då
sångens makt nu såsom alltid mäktigt verkar
tili gestaltning af det religiösa lifvet, är det
icke att undra på, om kristendom i vårt land
ofta fått och äger en prägel, som klart nog
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förråder dess främmande ursprung. Taoknäm-
ligt måste då hvarje redligt försök vara, som
åsyftar att åt den andliga sången återbörda
den genuint evangelisk-lutherska karaktären.
Författandet och utgtfvandet af sånger och psal-
mer, i hvilka den lutherska anden klart ooh
enkelt uttalar sig, är tvifvelsutan det bästa med-
let för vinnande af detta ändamål.

Den samling af psalmer och sånger, som
härmed erbjudes medlemmarne af vår kyrka, är
den sist antydda arten. De tala, dessa sånger,
den enkla, okonstlade bibeltrons spårk, sådan
den lefver i ett hjärta, som med ali rätt kan
säga: “Jag tror, därför talar jag.“

127. Smaragda. En kärlekshistoria från Grekland
af A. R. Raugabe. Illustreracl. Häftad och
skuren. —: 90.

128. Kazikernas dödsgrift. Berättelse af Franz
Pistorius. Kartonerad. 1; 50

129. När kejsarne bestämde nordens öde. Skild-
ringar från krigsåren 1807—1814, af Gustaf
Thorsander. Häftad. 3:

130. Den unga enkans historia.
Kärlekens irrvägar. Originalro-
man af J—y B—n. 524 sidor. Illustrerad.
Kartonerad. 5:25

131. Det förundrade ansiktet. Ro-
man af Matkien de Noailles. Bemyndigad
öfversättning af Gerda Wall. En cykel små
poemer på prosa under form af en nunnas
dagboksblad. 219 sidor. Häftad. 4; 15

Detta arbete är skrifvet i ett underbart klart
och genomskinligt språk. Denna nunna uttryc-
ker sig med en liten prinsessaa själfsäkra en-
kelhet och elegans men på samma g&ng med
en diktarinnas fantasilek, som kan af det obe-
tydligaste dana en symbol.

132. Idrottsmän. En samling karrikatyrer af Tor
sten Schonberg. 2:25

133. För kafferepet af E. L. Denna samling om
etthundra beskrifningar å bakverk, som un-
der många års erfarenhet samlats af en in-
tresserad dam är bättre än någon som förut
utgifvits i tryck. 1: 90
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134. Georgette eller Amtskrifva-
rens systerdotter, roinan af Paul
de Kock. 344 sidor rikt illustr. Inbunden i
fint band. 6: 75

135. Minnelari, hoppande fölet. Berättelse från
Wisconsins vildmarker af W. Frey. Karton. 1: 50

136. Kusin Andree. Roman af Mrs Alexander
367 sidor. 3: 75

Ingen bör försumma att läsa boken, hvilken
är lika introssani som de föreg&ende.

137. Kvinnan i Brahmas, Buddhaa
och Muhameds länder. laktta-
gelser och studier i orienten af Matilda
Hamilton. Praktupplaga tryckt på finaste
papper och med c:a 250 illustrationer efter
fotografier tagna från de beskrifna platserna
Inbunden i fint band. 15:

Författarinnan, känd genom sinä vidtomfat-
tande resor i cirka40 olika länder uti 4 världs-
delar, hvilka resor hon dels i skrift, dels ge-
nom vidsträckta föredrags turneer i många Eu-
ropas länder såväl som öfver hela Amerika
skildrat, gifver oss i denna praktfulla bok en
inblick uti lifvet bland Österns kvinnor, där
hon ett tiotal af år vistats.

Boken är alltigenom fängslande och ryoker
oss med dit ut för att skåda aldrig anade nej-
der, där kvinnan i Orienten dväljes, existerar
och förinias.

Den täljer underbara ting om sagornas gam-
ia urhein, om barngifterm&l, barnhustrur och
barmnödrar; om ceremonier och vidskepelser;
om juvelprydda offer ooh utstyrslar, om poly-
gami, offrandet af flickebarn tili gudarne och
enkeförbränningen s. k. “sati“; om enkors namn-
lösa lidanden, om harem och bajadärer.

Den täljer vidare om Bud h a s länder där
på sinä håll polyandri råder eller en kvinna
är hustru tili flere män, öfver hvilka hon här-
skar, om kinesiskans förtryck och den förtju-
sande lilla japanskans “charm“; om Muh a-
me d s inflytande på kvinnans ställning i län-
der såsom Arabien, Persien, Turkiet och Nord-
Afrika m. fl., om beduinkvinnan bland Saharaa
härliga oaser och slutar med en jämförelse af
kvinnans ställning i vårt lyekligt lottade hem-
land.

Boken som innehåller öfver 250 utmärkta fo-
tografier tagna på ort och ställe är ej hara en
prydnad utan e nverklig ekatt och ett stort
värde för hvarje hem och individ.
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138. Jazids äfventyr. En historia från Kalifernas
tid, af Axel Ideström. 1: 50

Fin utstyrsel.
139. Fantasiens värld. 1:50

140. Världskriget 1907. öfversättning
från tyska originalet. Rikt illustrerad. Häft. 4:10

I förordet skrifver öfvers bl. a.: “Ar-
betet är fullkomligt fritt från ali romantik, skil-
drar i liffulla drag förloppet af ett stort euro-
peiskt krig med alla dess frnktansvärda följder.

141. Sveaborgs fall. Historisk roman af Sampo. 1:50
142. Turist-Parlör med uttal på Svenska, Finska,

Ryska, Tyska, Franska och Bngelska. Fick-
format. Klotband. 1:50

143. Fabrikantens älskarinna eller
en äkta kvinna af folket. Illustrerad verk-
lighetsroman af Chr. Janson. 1,582 sidor.
Inbunden i 2 band. 18:•

144. Nyårsalbumet utgifven af Sv. Morgonbladet.
Rikt illustreradt. 2: 25

145. Gyllene Sagoboken. 12 de vackraste sagor,
samlade af Carin Hammarsköld. Med 4 färg-
lagda och 4 tontrycksillustrationer efter fram-
stående konstnärers taflor. Inbunden i vac-
kert band. 1:50

Innehåll: Eödhättan. Svan håll fast!
Den ståndaktige tennsoldaten. Snöbvit. Fru
Helle. Hönan, som var så snål att hon dog.

Haren och igelkotten. Elddonet. Gud
ser allt! Guldgossen. Mästerkatten.
Guldbocken.

146. Gyllene portar. Roman af Bertha Clay. 240
sidor. 3:

Modern fin utstyrsel.

147. Ur Portören. Nyktra bitar af Nils S. Norling. 1: 30
148. Ur äfventyrens värld. Detektivbe-

rättelser från alla länder. öfver 500 sid. Häft. 4: 50
149. Kejsar Napoleons spion. Historisk berättelse

af W. Frey. Kartonerad. 1: 50
150. Hycklare. En bok om Samhällets martyror.

Af Fredrik Persson. 160 sidor. 1:50
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Det finnes nog åtskillig sanning j denna dy-
stra bok, ty lifvet är som här framhålles fullt
af olyckor ooh orättvisor, det finnes bos för-
fattaren åtskilligt af medlidande med de
elända ooh fa 11 na.

(G. D. af Wirsen i Vårt land.)

151. Främmande toner. Dikter från skilda länder,
samiade och på svenska tolkade af Herman
A. Ring. Med illustrationer af Jenny Ny-
ström-Stoopendaal. Häftad med guldsnitt. 3:75

152. Tjocke kaptenens missöden. En historia från
trettioåriga kriget af Nils Hyden. —: 40

153. Vid ljus och lampors sken. Glada spex, nach-
spiel och sångscener. Samiade och utgifna
af Ernst Wallmark. Innehåll: I. Flaxenska
arfvet. 11. Fatinitzamarschen. 111. De bägge
blinde. IV. Två falska spanjorer. 1:90

154. På Nilbåten. Roman från faraonernas land
af H. Wachenhusen. Illustrerad. 144 sidor.
Häftad och skuren. —: 90

155. Sånger och Visor af Carl Üby, med fullstän-
diga noter för pianoackompagnement. 1: 50

156. På studentsängarfärd tili Amerika. Illustrerade
resebref af Knut Barr. 194 sid. Häft. 3:75

En myoket underhållande “reseskildring" med
ett större antal roliga “gubbar 11 . I dessa glada
s&ngarbröders sällska pbehöfver ingen ha trå-
kigt.

157. Prins Saronis hustru och Halsbandets hem-
lighet. Roman af Julian Hawthorne. Häf-
tad och skuren. —:9O

158. Piraten, Berättelse af H. Wilhelmi. Karto-
nerad. 1:50

159: Fyra sagor för smått folk. Af Georgea Bar-
tholin Dahlander, med teckningar af Yicken
v. Post. Kärtonerad (stort kvartformat). Ny-
stafning. 3:75

160. Prins Tuan, den hernlighetsfulle kejsaren
af Kina eller Giftblanderskan i Peking. Roman
af sir John Stanley. Illustrerad. 800 sidor,
inbunden i fint klotband. 10: 50
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161. I spillror. Skildringar från Messinas under-
gång af Francesco Gioberti. Med fotografier
och teckningar från olycksplatsen. 104 sidor.
Häftad och skuren. —: 90

162. Flykten genom urskogen. Berättelse af Fr.
Deutz. Kartonerad. 1:50

163. Hvad min linnenäsduk berättade för mig af F.
Gerber. —: 75

Ur företalet anföres;
Det förekom mig, som om linnenäsduken,

med hvilken jag nyss torkat svetten ur pannan,
sakta rörde på sig och talade tili mig; den
hvita vackra näsduken var en minnesgåfva af
en ung flioka, hvilken jag undervisai tili hen-
nes första nattvardsgång.

“Var ioke hedröfvad, kare herre", sade näs-
duken, smygande sig intill och svalkande min
heta panna. “Visserligen är jag endast en
oansenlig linnenäsduk, men tillåt mig dock, att
tili er tröst heratta något ur mitt eget lifs hi-
storia. “ Och nu förtäjde hän hvad jag här
nedskrifvit.

164. Hundens dressyr eller anvisning enligt en ny
och lättfattlig metod att inöfva hunden i en
mängd vackra och roande konststycken af
Ed. Zborzill. Med nio upplysande illustrationer. —: 75

165. Våren. Tidskrift utgifven af Press- och Jour-
nalistföreningarna. Bidrag af våra bästa
skriftställare. Rikt illustrerad. 1: 50

166. Kapten Punschs äfventyr iPo-
larregionerna och vid Nord-
polen. Med talrika illustr. tecknade af
Einar Torsslow. 320 sidor. 4:50

167. Gula Boken. Noveller i original och öfversätt-
ning. Häftad. —: 40

Hvarje häfte innehåller 5 å 6 noveller af de
mest berömda författare. Genom delta låga pris
är det möjligt, för en hvar som bar läslust,
att förskaffa sig god och intressant lektyr.

168. Glada visor, 32 sidor, innehåller de mest kända
och omtyckta roliga visor, illustrerade. —: 55

169. För lifvet. Pesten i Coqueville af Emile Zola.
Illustrerad af A. Hjelm. Häftad och skuren. —9O

170. Florica. En berättelse från Rumänien af
Marco Brocined. Häftad och skuren. —: 90



171. Doktor Silex. Roman af Harris-Burland. Mo-
dern fin utstyrsel. 464 sidor. 4:50

Harris-Burland har i England med skäl kal-
lats Den nye Jules Yerne.

172. Djurfabler och andra villfarelser i vår kunskap
om djuren af d:r Th. Zen. 1: 90

173. Dockornas klädsömnad af Clara Meyer. —:75
Färgtryckta mönster med förklarande text.

174. Där Stjärnorna tindra. Noveller af Walter E.
Hulphers. Häftad. 5:25

Boken innehåller 10 noveller bland hvilka
må nämnas: Arfvets förvaltande. Dömd. Eäfs-
vansarnas sagb. Ringarens hustru. Anjans
snöhäst o. s. v.

175. En svärlöst gåta. Detektivroman af Thomas
Cobb. Tryckt 1908. 259 sidor. 4:50

Ytterst spännande och intressant skildring.
176. Ett svårt vai. Roman af Mrs Alexander. 3:75

Mrs Alexander har en ovanlig förmåga att
h&lla läsarens intresse fånget.

177. Familjeband. Berättelser af E. S. R. 146
sidor. Häftad. 1:50

Trefig utstyrsel.
178. Nyaste brefställare, innehåller bref för alla

täukbara angelägenheter. 1: 50
179. Mamtnon. Roman af Mrs Alexander. 3: 75

Mrs Alexander intager en framstående plats
bland de engelska romanförlattarinnorna, ooh
har äfven hos oss en gifven publik, damvärl-
den, som nog skall med förtjusning läsa Mani-
ni o n.

180. Tåget genom del North-Öknen. Berättelser ur
lifvet vid indiangränsen och i öknen, af A. H.
Pogowitz. Kartonerad. 1:50

181. Kamraten. Julnummer 1907. Illustrerad tid-
ning för Nordens ungdom. Innehåller många
roande berättelser. —: 75

182. Höglandsbilder från Hindustan af Rudyard Kip-
ling. Inbunden. 3:

Kipling är född berättare och dessutom hu-
morist. Det är svårt att träffa på bättre lek-
tyr. Författaren erhöll 1907 det litterära No-
belpriset.

31
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183. Jack Leylons Myndling. Roman af Mrs Alex-
ander 375 sidor. 4:10

184. Julgranen. Innehåller sagor och berättelser
af olika författare. 1:

185. Svensk jul, med 4 bilagor och textbidrag af
Hällström, Wraner, Hasse Z., Hans Magnus
Nordlindh, Pedr. Nycander m. fl. Rikt illu-
strerad af våra bästa konstnärer. 1:50

186. Lifvets växlingar. Roman af Mrs Alexander. 3:40
187. Markisinnan. Berättelse af Octave Feuillet,

Häftad och skuren. —: 90
188. Landets barn. Berättelser om och folket af

Ernst Westerberg. Häftad. 2: 65
189. Marian. Mestisflickan. Bearbetning för ung-

domen efter kapten Mayne Reid. Illustrationer
i färgtryck Kartonerad. 4:50

190. Rodne Styone. Roman af Oonnan Boyle. 4:50
191. Råttfångaren från Hamein af

Robert Browning, Illustrerad af van Dyck.
öfversättning från engelskan. 1905. Karto-
nerad. Kvartformat. 4:50

192. Sanota Maria. Sagospel i 2 akter af Zacha-
rias Topelius. Musiken af Andreas Hallen.
Kulturhistoriska spel i S:t Nicolai kyrkoruin
i Visby. Med 19 vackra bilder och porträtter. 1: 50

193. Skomakarprinsessan. Saga af Anna Wahlen-
berg. Illustrerad af Lydia Skottsberg flera
färgstrycksplanscher. Kartonerad. 2:60

194. Tili Ullspegels lefnad och putslustiga upptåg.
Efter garamal sägen hopskrifvet. —: 75

195. Vive I’Empereur. Roman från Napoleonska
tidens sista skeden af Gustaf Thorsander. 3:

196. Karelerflickan. Berättelse från sista finska
kriget af J. O. Åberg. 1:15

197. Kläd själf din Julgran, så skall du glädja dig
i dubbel mått åt dess prakt. Detta lilla
arbete är afsedt att vara dig behjälplig där-
med. 1:15

198. Julfacklan. 1906. Innehåller poem och be-
rättelser af flera olika författare. —:45

199. En tomlåda. 2:
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