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Böcher för elehtriher och mehaniher. 

N:o I. Allmän mashinlära . Av Pehr M. Blom. 
Ur inn ehållet : hemisha grund er, me hanih , ma
s hin ele ment , å ngpannor, ångm as hiner , ång
turb iner, förbr änningsmotorer , vatt enhr aftens 
anvä ndn ing , pumpar och vattenuppford rings 
ve rh, vindmotorn , e lehtrotehnih , träbea rbet-
ningsm ashin er, rör och rördela r, uppst ä llning 
av en smedja , metall er, färg er och förs hö
ningsm aterial. hitt , cement , betong , må tt och 
viht er, Med 124 figurer och 200 sidor . In-
bunden i hlotband , Pris ... ... .. . . ..... .. . 6. --

N:o 2. Handboh för montörer av Gaisb e rg är en 
oumbärlig boh för alla montör e r vid elehtrisha 
hraft- och belysningsanläggningar, Med 280 
sidor och 212 figurer. Inbunden . 8:de upp-
lagan , trycht 1919. Pris .. .... .... . ... . .... . 6.75 

N:o 3. Chauförbohen . Popul ä r framställning a v 
automobil en och åess ve rhningssätt samt 
några synpunhter vid inhöp . Av Erland Bratt , 
4:de uppi. Med 53 figurer . T rycht 1919. 
Pris .. .. . .... . .. . ... . . ..... ... . Häft 6. - , lnb. 9.-

N:o 4. Vetenshapen och livet . Magasin för veten 
shap erna och deras tillämpningar i det mo-
dern a live t. Med 72 figurer. Pris . . ... . 2.25 

N:o 5. Uppfinnaren. Populär månadsr evy för teh
nisha nyheter. Med talriRa illustrationer . 
Pris ... . . . . ....... . . ... . . . ...... . .. . ..... . . . .. . . .. . . 0.75 

N:o 7. Dynamomashinen. En söndertagbar mo
dell. Med tä,d av Carl Elfving. Tredje uppi. 
Med 20 avbildningar, Inbunden . Pris 3. -
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N:o 6. Naturkrafterna och deras användning . De 

allmänna naturluafternas fysihalisha och he

misha företeelser och deras tillämpning. Be

arbetnir,g efter de bästa och nyaste hällor av 

0. H. Dumrath. Elehtriciteten och dess teh
nisha tillämpningar av Wilhelm Bech. Auh
toriserad översättning och bearbetning efter 
originalets sjunde upplaga av 0. H. Dumrath. 
Något ur innehållet: Elektriciteten. Magne
tismen, gnidningselehtriciteten, den galva
nisha strömmen, induhtion, elehtricitetens 
gång genom gaser och luftförtunnat rum, 
den elehtrisha telegrafen, telefonen, elehtrisha 
ur, achumulatorer, dynamomashiner, väc<el
strömsmashiner, transformatorer, omformare, 
apparater för mätning, den elehtrisha hraft
överföringen, elehtrisha banor, den elehtrisha 
strömmens hemisha värhan, telegrafi och te
lefoni utan tråd, honstruhtionsformler m. m, 
Fysiken. Ljudet, ljuset, värmen, avdunstning, 
ångtrychet, gasernas hondensering, värmens 

mätning , luftens fuhtighet, värmestrålning, 
värmens ledning, förbränningsvärme, värmens 
väsen, värme och arbete, den hemisha pro 
cessen , de aromatisha hropparna , hristallisa
lionen, atomer och molehyler, m. m. Med 
över 1000 illustrationer, 104 planscher en del 
i flerfärgstrych. Dessutom medföljer 8 st. 
ritningar på en automobil, 1 st. på ett loho
motiv, 5 st. på en ångturbin, 6 st. på en dy
namomaskin, 11 st. på en telelefon, 38 st. 
på en apparat för trådlös telegrafi. Alla rit
ningarna utförda i flerfärgstrych. 2010 sidor, 
trycht 1919 och 1920. Två band inbundna i 
hlotpärmar med guldtrych. Böchernas format 
16 X 22½ cm., bägge bandens sammanlagda 
tjochleh 10 cm . 
Pris för bägge banden tillsammans hr. 35.-

N:o 8. Prahtish handbok för lärlingar och yngre 

montörer vid elehtrisha anläggningar. Av 

K. Montin. Med 58 figurer. Pris ...... 1.-
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N:o 9. Läroboh i mashinritning, jämte förbere
dande inledning i linjalritning och geometri 
för självstudium, utgiven av G. Lindqvist. 
Pris ... ... .... .. .. ...... ........... ..... . .. ... ...... 5.-

N:o 10. Flygmotorn . Roterande motorer av Enoch 
Thulin och Ivar Malmer . Med 116 sidor och 
53 figurer. Pris ........ ... .. ......... .. . .. .. . 4. -

N:o 11. Flygmashinen av Enoch Thulin och Ivar 
Malmer . Ur innehållet : luftmotståndet, flyg
ningens teori, aeroplanet, stabiliteten, motor 
och propeller. Illustrerad. Pris . ... ... .. 3.75 

N:o 13. Lihtrydtsmotorer. (Dieselmotorer). Hand
ledning för mashinisler. Flera illustrationer 
samt 3 planscher. Av Pehr M. Blom . 
Pris .. .... .. .. ... .... . . ....... .. . 1.50 

N:o 14. Telmish ordboh. Förhlaring av 1300 före
trädesvis inom mehanisht-tehnisha och eleh
lrotehnisli.a områdena förekommande ord. Av 
G. j. Wetterberg. Pris .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1.25 

N.o 12. Elehtricitetslärans grunder. Av Henry 
Gillman. Med talriha illustrationer. Pris 1.-

N:o 15. Projehtionslära med e2<empelsamlin_g, 309 
uppgifter från mashinbyggnads- och smides
industrien med 354 figurer. Av Martin Hen-
rihsson. Inbunden. Pris ...... .. .......... 6.-

N:o 16. Handboh för mehaniher. En prahtish 
handboh innehållande formler, tabeller, regler 
och data. Till användning för mehaniher, 
ritare, mashinhonstruhtörer och andra meha
nisha arbetare av Peder Lobben. Översätt
ning och bearbetning av G. Nyman. 3:dje 
uppi. Med 269 figurer och 755 sid. T rymt 
1920. Inbunden i hlotband med guldtrydt. 
Pris .................. . ......................... . 24.-

N:o 18. Förbränningsmotorerna, deras värhnings
sätt, honstruhtion, shötsel och användning av 
Pehr M. Blom. Med 157 figurer. 2:a uppi. 
Trydtt 1918. Pris .... ......... . ...... ...... . .. . 6.50 
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N:o 17. Världsindustrien. telmihens segertåg i ord 

och bild av Mal( Geitel. Något ur innehållet: 

Kraftens alstring odi använOning. All

männa betrahtelser, djurmotorerna , vindmo

torer, vattenmotorer, ångmashinerna, ång
rnashinens utvemling, ottomotorn, atmosfä
risha gasmashinen , tvåtahtsmotorn, fyrtahts
motorn, automobiler och motorbåtar, gastur
biner, gasmotorer, lysgasmotorer, vattengas
motorer, acetylengasmotorer. oljemotorer, 
petroleummotorer, bensinmotorer, spritmo!o
rer, dieselmotorer, suggasmotorer, storgas
mashiner, varmluftmashiner, hallångmashiner. 
Den elektriska starkströmtehniken. Lih
ström, väl(elström och vändströms motorer, 
transformatorer, amumulatorer, hoppilarma
shinen, vattenpelarmashinen. MetallinOu
strien . Joroorternas odi stenarnas inoustri . 
Träinoustrien. Te,<tilinoustcien. Pappers
tillvärkningen. Rautsdiukinoustrien. Läoer
odi läoervaruinoustrien . Remisk inoustri. 

Närings- odi njutningsmeolens inoustci. 
Tekniken i samfäroselns tjänst . Fabrika
tion av musikinstrument. Finmekanihen . 
Den grafiska tekniken, shrivtehnihen , boh
lrymeriet, litografi eller stentrymeri, hoppar
trychet, bohbinderiet, shrivmashinerna, foto
grafien m. m. Med över lusen illustrationer 
i täl(ten, 112 planscher, 8 st. ritningar av en 
automobil, 7 st. av ett lohomotiv , 5 st. av en 
ångturbin, 6 st. av en dynamomashin, 11 st. 
av en telefon, 38 st. av en apparat för tråd
lös telegrafi, alla utförda i flerfärgstrym 
1426 sidor. Trymt 1920. Två band inbundna 
i hlotpärmar med guldtrym. Bömernas for
mat 23½ X 17 cm., bömernas sammanlagda 
tjomleh 8' /2 cm. 
Pris för bägge banden tillsammans hr. 30. 

N:o 20 Båtmotorer. Var mans boh för shötsel av 
båtmotorer ev Pehr M. B lom. Med 41 illu-
s!rationer, 92 sidor, 
1919. Pris ........ . 

2:dra upplagan, lrycht 
............. 2.50 
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N:o 19. Berähningar för elehtrisha montörer av 
E. G. Nyman. 3:dje upplagan . 
Pris ... . ..... .. . ... . .. . .. ................ . . . .... 0.90 

N:o 22. Enhla mashindelar. Läroboh i enhla ma
shindelar med honstruhtioner, berähningar 
för hållfasthet m. m., för sholbruh och själv
studium. Utgiven av G. Lindqvist. Med 182 
figurer, 132 sidor, trycht 1919. Pris .. . 5.-

N:o 21. Elementär mehanih. Till ledning vid lägre 
tehnisha sholor av Jonatan Reuter. 2:dra 
omarbetade upplagan . Med 144 figurer, 120 
sidor, trycht 1919. Pris .... . ... . ..... ... .... 5.-

N:o 23. Flygande männish.or. Populär översiht av 
luftseglingshonstens utvechling under dess 
genombrottsår av Erih Pallin. Med 40 illu-
strationer, 126 sidor. Pris ..... .. ... . .. .. . .. 2.25 

Böcher för händiga pojhar. 
N:o 100. Den unge e1<perimentatorn. Anvisning 

att med obetydlig kostnad förfärdiga appa
rater, till läran om kroppars rörelse eller 
mekanik, till läran om värmet, magnetism, 
elektriciteten, ljudet, ljuset, m. m.' tillsam
mans 125 apparater . Med 40 planscher i 
färgtryck . Storlek 32 x 23. Inb. Pris 3.75. 

~:o 104. Tennsoldater. Hur man för krig med tenn
soldater, med talrika illustrationer i täxten, av 
Ossian J. D. Elgström. J denna bok får man 
lära sig göra kanoner, bombkastare, beläg
ringskanoner, minor, taggtråd och varggropar, 
fästningar, gjuta tennsoldater m. m. Inbunden. 
Pris .. ... .. ... . ... . .............. . ............ . ..... 2.-
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N:o 101. Elehtrish motor. Anvisning hur man 
själv skall konstruera sig en liten billi g men 
effekt.i v elektrisk motor som med 8 st. batte 
rier kan draga en svarvstol eller tvä a tre 
symaskiner. Pris ................ . . . ..... . ..... 1.10 

N:o 102. Sholpojhens egen verhstad. l detta ar
bete får man anvisning på huru man på etl 
praktiskt och framförallt billigt sätt skall in
reda sin lilla experimentverkstad, huru arbets
bänken förfärdigas, huru verktygen skall hand
havas , anvisningar vid utförande i trä. arbe
ten i metall. bearbetning av glas, målnings
arbeten, smä elektriska arbeten m. m. Med 
152 sid. och 210 figurer. lnb. Pris . .. 2.-

N:o 103. Ny svensh ritboh. Teckn i11gs lära för sko 
la och hem av E. Hultman . 9 olika häften 
för teckning och akvarellmålning. Pri s 1.50 

N :o 111. Ritning. full ständ iga detalj och samm an
ställnin gsritningar till ett änglokomotiv i mi
niatyr. Maskinens län gd 50 cm . J'ri s 1.50 

Några delar till en liten elek tri sk leksak smoto r. 

N:o 105. Ankare av tjock pr ess ad plåt 4 cm. i diam. 
Pris . ....... . ....... . ...... . ............... . ..... . . . 0.35. 

N :o 106. Polklämma best. av skruv tvä muttr ar 
och en bricka av mes s ing. Pris ......... 0.20. 

N:o I 07. Axel, svarvad 7 cm. lång. Pri s .. ...... 0 .20. 

N:o 108. Remskiva , svarvad , av mes s ing, 1 cm . i 
diam. Pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 

N:o 109. Monteringsplatta av polerad björk storlek 
71/~ x 10 cm. Pri s ................ 0.25 

N :o 110. En sats, bestående av ett ankare, två 
polklämmor, en axel, en remskiva och en 
monteringsplatta. Pris pr sats 1.25 



Böch.er för målare och snichare. 
N:o :i0. Husbyggnadslära. lnnehallande hortfattad 

redogörelse för byggnadsrnaterialierna, bygg
nadshonstruhtioner , uppvärmning och ventila
tion, Utgiven ev F. R. Ehberg, med '.20:i 
illustrationer. Inbunden. Pris.. ....... 3.25 

N:o 5 1. Byggnadshandbohen. Ur inneha.lie!: mate
matih, mehanih, vint od, måltabeller, normal
profiler, hållfasthetslära, bärighetstabeller , 
uppgifter för byggnadshonstruhtioner, normal
sehtion för järnvägar, byggnadsmaterialier , 
byggnadsarbeten, uppvärmning, ventilation, 
nyare byggnadshonstruhtioner och byggnads
material, byggnadsförfattningar, svensha Tenn. 
För Grunder för byggnadsentrepenader , lac<or. 
Av H. Bönisch. Inbunden i hlotband. Tr. 
1919. Pris .................................. 15. -

N:o 52. Betsning, Fullständig handboll för bets
ning, polering och lach.ering. Jämte bihang 
lödning av metaller. Av Stöchel och Thon. 
9:e uppi. 80 sidor. Pris . . . . . . . . . . . . . . . . 1.90 

N:o 54. Stilornamentet framställt i teclmingar 1 h,
storish tidsföljd med förhlarancle lec<t av 
Atec<ander Speltz, En handboh för arhiteh
ter , mönsterritara , malare, bildhuggare, trä 
shulptörer, ciselörer, modellörer, honstsnicha
re , honstsmeder, yrhessholor, biblioteh och 
till självstudium, 402 planscher jämte talriha 
tec<hllustrationer. Översättning efter origina
lets andra upplaga av 0. Lindberg. Inbun 
den i hlotbancl, Pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. -

N:o 55. Järnbalhar. Tabell över tillåtna belast
ningar å järnbalhar av Hjalmar Richert. In-
bunden. Pris ........................... . ..... l. 2"i 

N:o 56. Shyltmålaren. Den prahtishe shyltmålarcn 
av Sven Jonsson . En samling av utförda 
firmashyltar jämte alfabet, återg ivna i riht 
färglrych till ledning för målare, på samma 
gång en prahtfull och prahtish mönsterbolt 
för hunderna. 25 planscher i format 52 X 69 
cm, Pris . ........ ......... ... .. .. .......... 30: -
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N:o 53. Byggnadsindustrien, prahtish uppslagsboh 
för byggnadsverh.samhetens olih.a grenar av 
fachbildade på hithörande områden redigerad 
av Carl Löfroth . Något ur innehålls! : Bygg
naöskonst ens historia . Byggnadshonstens 
äldsta minnesmärhen, den antih.a grehish.a 
honstens tre perioder , den romersh.a bygg
nedsstilen , barochstilen, shandinavish bygg
nadshonst m. m. Byggnaösteorien. Aritme
tih , algebra , trigonometri, tabeller , geometri, 
sterometri , geometrisha lmnstruhtioner , pro
jehtionslära, shugglära, perspehtiv m. m. 
Fysik odz kemi. Ljudet, ljuset, värmet eleh 
lriciteten, magnetismen, byggnadsråämnen 
m. m. Byggnaöspraktiken. Grundläggning , 
vattenbyggnad, stenhonstruhtioner. murning 
och stenhuggeriarbeten , shorstener, och deras 
förband , valvlwnstruhtioner , vågräta stentah . 
trä- och järnhonstruhtioner , anordningar för 
uppvärmning och ventilation , inom byggnads
fachet använda mashiner, planmätning, väg
och järnvägsbyggnad, målarefärger och mål-

ning , byggnadsformerna och deras utvec hling , 
fasader , gesimser , byggnadern?::; inredning , 
bostadshus. hyreshus , dörrar c,ch portar , för
slag till allmän material och arbetsbeshriv 
ning , byggnadsjuridih m. m. Med över tu
sen illustrationer och ritningar , samt 113 plan 
sche r e n del i flerfärgstrych. 1 Hlf sidor , 
lrycht 1919. Två band inbundna i hlotpär 
mar med guldtrych . Böchernas format 18 X 2':> 
cm. Böchernas sammanlagda tjochl eh 8½ cm. 
Pris för bägge banden tillsammans hr. 35.-

N:o 57. Marmormålning. Mönster för marmormål
ning av P. Malmen. 10 st. planscher i finaste 
färgtrych och beshrivande tä1<t. Pris . .. 22.50 

N:o 58. Shyltmålarens hjälpreda av Ture Sandholm . 
118 planscher i shyltmotiv och alfabet , Sveriges 

Il 
läns och städers vapen med färgbetechning. 
Diverse rihsvapen , emblem m. m. Pris 3.-

1 t 59, Möbelritningar till hela rum. 24: planscher 
omhring hälften i flerfärgstrych . Innehållande 
6 salonger , 1 vardagsrum, 3 herrum, 6 säng
hammmare , 6 matsalar, 2 höh . Pris ... 3.-



Böcher för hushållet. 
N:o 150. Soppor, krämer och birätter till soppor, 

125 sätt att tillaga. Sammanställda av Dea 
Forsberg. 2:a uppi. 46 sidor. Pris ...... 0.60 

N :o 151. Ris, 207 sätt att tillaga. Recept för dess 
användning i hushållet av Ellen-Tnrner. 3:e 
uppi. 79 sidor. 1913. Pris............. 0.85 

N:o 152. Mjölk, 204 sätt att tillaga rätter av. Sam-
manställda av Dea Forsberg. 64 sid. Pris 0.90 

N:o 153. Grönsaker, 139 sätt att tillaga. 3:e uppi. 
48 s id. 1917. Pris ........................... 0.75 

N:o 154. Konfekt, chokladprali1ier och karameller 
111. m., 104 sätt att tillaga, av Axel Horn. 
Pris ...... .. ........ ... . ........................... 0.75 

N:o 155. Hälsans vård. Konsten att förebygga 
sjukdomar efter de bästa och nyaste källor 
utarbetad av Edv. Schöffer. Med 271 illu
strationer, 493 sidor, inbunden i klotband 
med guldtryck, tryckt 1912, format 18½X23 
cm. 31/2 cm. tjock. Pris .... ............. . I 5. -

N:o 156. Anatomisk atlas. Avbildningar av män
niskokroppen i chromolitografiskl färgtryck. 
Inbunden i klot band. Pris ... .... . ... .. . . . . . 1.50 

N:o 157. Vad skola vi äta? Anvisningar att tillaga 
god och närande (1111vucisakligen enkel) hälso 
enlig mat, innehåller omkring ett tu~ental 
olika rätter ur växtriket av Anna Ekberg. 2:a 
uppi. Inbunden i klotband. Pris ...... 3.50 

N:o 158. Barnavård av Med. D:r Jienrik Berg. 
Folkupplaga med illustrationer. Pris ... 0.90 

N:o 159. Potatisköksan. Den välförståndiga po
tatisköksan innehållande 261 beprövade ro
tatisrätter av Johanna Holmqvist. Inbnnden. 
Pris . . . . . .. .. .. ... . ... . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . . . . . 0.90 

N:o 160. Kaninskötsel. Praktisk bok för alla som 
har kaniner. Med avbildningar på burar samt 
olika kaninraser. Pris . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1.60 



Böcher i diverse ämnen. 
N:o 200. Huru skall jag s tava rätt? Kortfattad 

rättskrivningslära i svenska sp råket, jämte 
ordförteckning över cirka 6000 ord angivan 
de den på nämnda skrifter grundade nystav-
ning. Pris ..... . .. ....... ............... .. ...... 1.-

N:o 20 l. Bokbindaren. Anvisning att häfta och 
binda böcker i såväl enkla som finar e band. 
Med 80 sidor och 13 figurer. Pris ... . 1.85 

N :o 202 . Huru man öppnar affär och bildar bo
lag. Praktiska anvisningar i enlighet med 
gälla nde författningar. Pris .... ....... .... 1. ~ 

N:o 203. Skioptikonbilden . Handledning i alt till
verka och fö revis a fotografiska lju sbil der av 
0. Malmberg. Med 2 planscher och 20 bil
d er. Pris . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . 1.50 

N :o 205. De första stegen i amatörfotografi. 
1->raktisk väg led ning för nybörjare av 0. 
Malmberg. Med 40 figur er och 64 sid. 1.20 il 

N :o 204. Huru skall jag skriva mina brev? Väg
lednin g vid upprättande av brev och andra 
i det dagli ga livet förekommande skrifter . 
Pri s . .. ... .. ... . .. . .... . ...... . ........ ..... ...... . 0.60 

N:o 206. Inledning till botaniken. Inneh ållande 
förklaring över bolaniska termer . Av J. A. 
0. Skårman. 6:te uppi. Med 19 tavlor och 
talrika bilder . Inbunden. Pri s.... . ..... 2.-

N:o 207. Universum. Det oänd ligt stora och det 
oändligt lilla. Skildringar från naturens olika 
områden av 0. H. Dumrat h . Ur innehållet : 
världsal fet, kraft och materia. Livet och dess 
uppenbarelse . Höjderna och djupen. Havet. 
Atmosfären och klimatet. Växten och des s 
omgi vning. Växter, fåg lar oc h insekte r , stor
mar, vulkaner och jordbävningar , glaciärer 
och istid. Människans uppt rädande. Vårt 
solsystem, fixstjärnor, nebulos or , vär ldarna s 
uppkomsl. Med 303 bilde r oc h 624 sidor. 
Inbunden i klot ban d · Pris ............. . 15.-
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N:o 208. Radioaktiviteten och dess orsaker. Po- Il 
pulärt framställda av Max Grenander. Med 
18 figurer och 64 sidor. Pris ............ 1. -

N:o 209. Insekternas levnadsvanor och instinkter. 
Intill gryningen av de sociala instinkterna av 
0. M. Renter. Med 84 illuslrationer och 
454 sid er. Inbunden. Pris .............. 4.75 

N:o 210. Goda råd för alla affärsmänniskor av 
Merekant. Pris . . . . . . . . . . . . . . ..... 0.50 

N:o 211. Bokföring, dubbel italiensk. Bokförings
noteringar, månadsavsl11t11ing och bokslut 
samt en bokföringsavdelning 0111 fattande no
te ringarna under en månad. 2:a upp!. Pris 1.-

N :o 212. Räkna rätt! Räkning med hela tal, sor
ter, allniänna bråk och decimalbråk för själv
studium. Pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 1.-

N:o 213. 5000 kr. om året. Praktiska råd och 
anv1snmgar var och hur de förtjänas. 144 
sidor. Pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .50 

N :o 214. Fotografi. Kortfattad lärobok för ama 
tör- och yrkesfotografer av Ludwig David. 
S:de bemyndigade svenska upplagan utar
betad efter originalets 1-J.5:te upplaga av 
Ounnar Malmberg. Med 21 helsidesbilder 
och 89 avbildningar i täxten, 184 sidor, tr . 
1920. Pris ............... 3.75. Inbunden 5.25 

N:o 215. Krokering. Kort handledning i krokering 
a,· Filip Langlel. Med särskilt avseende på 
maskin- och byggnadskrokering. Pris 1.-

N:o 216. Geometri. Elementär lärobok i beskri
vande geometri för tekniska läroverk och 
självstudium. Med 305 figurer av Filip 
Langlet. Pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 

N:o 218. fjärilar. Våra vanligaste fjärilar och skal
baggar jämte anvisning 0111 deras insamling 
och preparering av Gurt Flöricke. Med fem 
planscher i finaste akvarelltryck och 72 av
bildningar i texten. Inbunden. Pris 3.-
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N:o 217. Det passar sig inte. Hanlednin g i god 
ton för att undvika misstag i dräkt, uttryck s
sätt och uppförande. -!:de uppi. med ell 
förord av Jörgen Bunden. Pris ........ . 1.-

N:o 2 19. Tabeller. Yrkesskolorna s matematisk a 
och tekniska tabeller utgivna av J. Reuler 
och M. Sergelius. Pris ..... ...... ... ... .. . . 2. -

N:o 220. Vår underbara värfd av D:r Henning 
Wendell. Ur innehållet : Stjämväd6en och 
jor:öen. Solen. världars uppkomst och under
gång, spillror av andra världar, atmosfären, 
åskan, vulkaner, jordbävningar, jöklar eller 
glaciärer, isberg, istiden, sjöars uppkomst, 
öknar, huru bergen bildats, värmet, natur
krafternas enhet. Vä'c(tvär:löen. Växternas 
inre byggnad , hava växterna känsel, huru 
livnära sig växterna, växterna och människan, 
växternas vandringar, Sveriges växtvärld och 
dess historia, blommor och insekter. Djur:- I 
vär:löen. Djurvärlden i förflutna tidsåldrar I 
av jordens historia, apor, fladdermöss, rov-

djur , sälar , valdjur, insektätare, gna gare, land
fattiga djur , snabeldjur, sparvfåglar, klätter
fåglar , rovf åglar , hönsfåglar , kärrf åglar, sim 
fåglar, kräldjur, amfibier eller groddjur, fisk
arna , insekterna, den lägre djurvärlden, m. m. 
Med 319 illustrationer , 920 sidor, format 17 
x 25 cm. 5½ cm. tjock. tryckt 1913. In-
bunden i tjockt klot band. Pris ... ... .. 18. -

N :o 22 1. Praktiska räknetabeller . Kvadrat- och 
kubikrötter, logaritmer, trigonometriska ta
beller, räntetabeller, mått - och vikttabeller 
jämte förvandlingstabeller för utländskt mått 
och vikt m. m. sammanställda av C. J. Han
son. Inbunden. tryckt 1920. Pris ... .. 5.-

N:o 222. Bläckfabrikationen. Enkla och tillför
litliga recept för tillverkning av svart och 
kulört skrivbläck, kopiebläck , märkbläck, 
bläckpulver, stämpelfärger och tvättblått, 
ävensom att göra skriften i gamla urblekta 
dokument åter läsbar. Av Sigmund Lehner . 
72 sidor. Pris .... .. . . .. . . .... .. ...... . .. ... 0.75 

_, 
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N:o 223. Smörjor och oljor för finare och grövre 
maskiner, vagnar m. m., deras beredning av 
olika slags fett, hartser, vegetabilier, kemis
ka produkter, miniralier m. m. Anvisning 
att tillverka flera slags blanksmörja, läder
svärta och läderfernissa. Av Richard Brun
ner. Med 5 figurer, 107 sidor. Pris ... 1.-

N:o 224. Födelsedagsbok med verser och 12 plan
scher i finaste akvarelltryck. format 9 x 12 
cm. Inbunden. Pris ................. .. . 1.-

N:o 225. födelsedagsbok likt ovanstående men i 
format 11 Y 17½ cm. Pris ..... . ..... 1.50 

N:o 60. Elfenbens-imitationer, ävensom natur
trogna efterbildningar av sköldpadd, perle
mor, bernsten, horn, fiskben, alabaster, mar-

mor och finare stenarter, sjöskum, skiffer, 
ädlare träslag, träsniderier. mosaiker 111. m. 
Till industriens tjenst beskrivna av Sigmund 
Lehner. Med 8 bilder. 136 sidor. Pris 1.25 

N:o 256. Sibyllans hemlighet. Praktisk spådoms
och trollkonstbok efter de bästa källor ut
arbetad av Sven Linde. Ur innehållet: Kort
konster, sällskapstrolleri, trollkonster på te
atern, konsten att spå i kort, kaffe, händerna 
och i pannans linier, väderleksspådomar, 
fysiognomik eller konsten att av anletsdragen 
bedömma karaktären, grafologi eller stiltyd
ningskonst, astrologi eller stjärntydnings
konst, drömtydning, räknegåtor, fotografiska 
konststycken m. 111. Med 450 illustrationer, 
892 sidor, tryckt 1917. Inbunden i klotpär
rnar, format 16 x 23 cm., bokens tjocklek 4 cm . 
Pris . . .. . ............................ ..... ... ... . 15.-
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~:o 250. Trolla och spå med kort. fullständig , 
praktisk handbok i en mängd enklare och 
svårare konststycken samt ett flertal olika sätt 
att spå med kort. Av Sven Linde. Med 67 
förtydligande illustrationer och 148 sid. In-
bunden. Pris ................................ 2.75 

N:o 25l. Trollkonstnären . En utvald samling 
mycket intressanta och lätt framställda lroll-
konster. Pris ................................. 0.50 

\/ :o 252. Kortkonster. Anvisningar att med en 
vanlig kortlek utföra trollkonster utan någon 
som hälst fingerfärdighet. Pris ......... 0.50 

N:o 253. Konsten att spå i kort, Efter en finn
gummas efterlämnade papper. Pris ...... 0.50 

N·o 25.J. Den stora egyptiska drömboken av 
munken Aegydius Lebrecht. 64 sid. Pris 0.75 

N:o 255. Robinson Crusoe av Daniel Defoe. 
Översättning från det fullständiga engelska 
originalet. 370 sid. Inbunden. Pris ... 2.75 I 

N·n 25\h.Efe~i~~:/o~ r~m .H~~-t .. ~.ft-er .. ~~~.~~ .. ~\~ j 

N:o 257. Livets dolda sidor, eller en ny syn på 
livet och döden av L. W. Lindgren. En ena 
ståen de märkelig bok. Ur innehållet: oför
stådda företeelser i livet. Den osynliga värl
den. Människans tillvaro efter döden. Med 
129 sidor. Pris . . . .. . . . . .. . . .. . .. .. .. . 1.50 

N:o 259. Edison. En uppfinnares liv av Elsa 
Ribbing. Med il111strationer. Ur innehålllet. 
De första barndomsåren, uppväxtåren, vand
rings- och arbetsår, framgång och förbätt
ringar av telegrafen, telefonen, glödlampan, 
fonografen, kinematografen, Edisons hem-
1 iv och E<lisons personlighet. 2:a uppi. In-
bunden. Pris ...... .. ........................ . 3.50 

i\':n 260. Elektroteknikern . Den unge elektro
teknikern, auktoriserad översättning från tys
kan, med 152 illustrationer. 5·te uppl. tr. 
1919. I denna bok finnes beskrivningar på 
huru man skall tillverka batterier, ackumula
torer, galvanoskåpet, strömväxlare, induk
tionsapparater, gnistinduktorer, elektromo
lorer, dynamomaskiner, ringklockor, telegra -
fer m. m. Pri s .............................. 3. 






