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.EJter portratt.

Klichi : Bengt Silftertparrt.

FREDRIK WRANGEL.
TILL PORTRÄTTET À FÖREGÅENDE SIDA.

De, som planlade den landtbruksvecka, hvilken tog
när han lämnade krigstjänsten, öfvertog han detsamma,
sin början den 20 mars 1911, kunde väl knappast före
på arrende och ärfde det sedermera tillsammans med
ställa sig, till hvilken betydelsefull institution för vår
sina syskon vid Dtickerska ättens utslocknande. Desssvenska modernärings idkare de därmed lade grunden.
historia kan följas tillbaka till den äldre danska me
Redan under den första landtbruksveckan visade det
deltiden, då det tillhörde Erlandssönernas mäktiga
sig, hvilken viktig uppgift den hade att fylla som
och betydande släkt, hvilken leder sitt ursprung från,
enhetspunkt för landtbrukarnes föreningslif och som
den berömda Hvide-ätten, hvartill bl. a. ärkebiskop
förmedlare af utbytet af invunna erfarenheter. För
Absalon hörde. Johannes Erlandsen till Ellinge var 1258
hvarje år har denna uppgift framträdt allt klarare och
gilkare d. v. s. ståthållare i Skåne och hr fvidsman i Häl
numera ha väl Sveriges landtmän svårt att tänka sig
singborg — på den tid då brodern Jakob Erlandsen var
huru det skulle se ut, om landtbruksveckan i mars
ärkebiskop i Lund. Längre fram (1395) kom Ellinge
icke funnes.
via Tott-släkten i en annan namnkunnig ätts hän
der, den skånska Sparre-ättens. En af dennas med
Årets landtbruksvecka har ägt rum under dagarna
lemmar, Nils Clausen till Vik och Ellinge — syster
den 19—23 mars. Veckans præses har varit öfverson till konung Karl Knutsson och kusin till Sten
hofstallmästaren, frih. Fredrik Wrangel, medan styrel
Sture d. ä. — spelade icke blott en framstående roll i
sen utgjorts af några bland vårt jordbruks främste
unionsstriderna, utan lade sig äfven till med en be
män i öfrigt: frih. J. Bennet på Ortofta, ordf., kansli
tydande handelsflotta; när engelsmännen uppsnappat
rådet H. Tigerschiöld, v. ordf., Malmöhus läns hus
ett af hans fartyg, utrustade han, efter att förgäfves
hållningssällskaps sekreterare G. Leufvén, sekr., godsha sökt få fartyget lösgifvet, kapare och utfärdade
ägarne Ivar Lindström och G. Sederholm, frih. R. Her
trotsigt nog i mars 1495 en öppen krigsförklaring till
melin samt prof. G. Schotte. Om vi räknat rätt är
England! Under den svenska tiden kom godset efter
det icke mindre än 33 jordbruksorganisationer och
en period af vanskötsel i händerna på den för sin
föreningar af olika slag, som under veckan haft sam
kloka, omtänksamma hushållning ryktbara grefvinnan
manträde, alltifrån Landtbruksakademien och Sveriges
Margaretha von Ascheberg, fältmarskalken Rutger von
jordbrukareförbund ända till specialföreningar sådana
Aschebergs dotter, sedan 1700 änka efter Kjell Krist
som Svenska pointerklubben och Föreningen Sveriges
offer Barnekow. Vid skifte efter henne tillföll Ellinge
fiskeriinstruktörer och tillsyningsmän. Härtill är att
frih. Vilhelm Bennet, general, landshöfding i Malmö
lägga jämväl allmänna sammanträden. Man hade
hus län m. m., hvilken 1735 företog den grundliga
väntat, att det under bildning varande Sveriges all
ombyggnad af Ellinge gård, som gifvit borgen dess
männa landtbrukssällskap skulle blifvit i stånd att
nuvarande prägel. Han afled 1740, då godset gick
redan nu öfvertaga veckans framtida organisation. Så
till hans dotter Christina Brita Bennet, gift med grefve
blef emellertid icke fallet, utan “landtbruksveckans
Carl Fredrik Diicker, och inom den Dückerska nu
ombudsmöte“ beslöt äfven i år att välja särskild sty
mera utgångna släkten gick det sedan från far till son
relse för nästa ' års vecka, hvartill de förutvarande
i två generationer, först till grefve Carl Fredrik Diic
ledamöterna omvaldes.
ker (f 1828) och därpå till dennes son af samma
På första sidan återgifver H. 8 D. bilden af mötets
namn (t 1889). Vid skifte efter den siste Carl Fred
præses, frih. Fredrik Wrangel.
rik Dückers död gick Ellinge hufvudgård med Dams
Christian Fredrik Wrangel är född i Ängelholm
torp i arf till systerdotterns son, den nuvarande inden 31 oktober 1847, son till dåvarande löjtnanten,
nehafvaren. Magdalena Elisabeth Gyllenkrooks moder
frih. Carl Gustaf Wrangel och hans maka friherrinnan
var nämligen född grefvinna Dücker.
Magdalena Elisabeth Gyllenkrook. Efter att ha aflagt
Under hans kloka och omtänksamma skötsel har
studentexamen i Lund 1864 blef han samma år fan
det gamla godset mått väl. Med en areal af 1,112
junkare vid Skånska dragonregementet, aflade officers
hektar, däraf 200 hektar skog, och ett taxerings
examen 1865, blef underlöjtnant vid samma regemente
värde som öfverstiger millionen, hör det alltjämt
1866, men tog år 1874 afsked ur krigstjänsten och
till Skånes mest betydande gods. De härligaste
ägnade sig i stället liksom sin fader åt jordbruket
parker och trädgårdar — sällan ser man så väl vår
och fullgörande af medborgerliga hedersuppdrag. Re
dade — omge detsamma, där det ligger kringflutet
dan 1876 vardt han ordförande inom Harjagers härads
af vattengrafvar vid den för sin oberäknelighet bekanta
afdelning af Malmöhus läns hushållningssällskap samt
Bråån, ett biflöde till. Löddeström, och ge gården, har
valdes 1878 till ledamot af styrelsen för Malmöhus
en uppsvensk skildrare sagt, “karaktären af en veder
läns landtbruksskola på Oregården och blef 1887 dess
kvickande oas på den visserligen bördiga, men högst
ordförande. Alltsedan år 1894 har han varit ledamot
enformiga slätten kring Eslöfs köping“. Med stor pietet
af Svenska mosskulturföreningens styrelse. Sedan
har frih. Wrangel vårdat de på Ellinge befintliga sam
1887 är han jämväl ledamot af styrelsen för den af
lingarna af gamla familjeporträtt och andra konstföre
hans fader stiftade stora Sparbanken för Eslöf med
mål och méd synnerligt intresse har han varit verk
kringliggande ort. Denna vår uppräkning af med
sam för sammanförande af uppgifter ur danska och
borgerliga förtroendeuppdrag, som kommit friherre
svenska riksarkiven till belysning af den ärevördiga
Wrangel till del, afser emellertid ingalunda att vara
gårdens historia. Genom detta intresse för det forna
fullständig.
och framfarna har han äfven kommit att knyta sitt
År 1898 kallades han af konung Oscar att vara
namn vid det monumentala praktverket “Svenska slott
kabinettskammarherre och blef år 1912 sin svärfader
och herresäten vid 1900-talets början“. Det var näm
grefve Alfred Pipers efterföljare som innehafvare af
ligen öfverhofstallmästare Wrangel, som enligt utgiföfverhofstallmästarens höga charge.
varens upplysning i förordet “på själfva Mårtensafton
Redan elfva år tidigare (1901) hade han efterföljt
(1908) på sitt ståtliga Ellinge med grundlig kännedom
honom som chef för stuteriöfverstyrelsen, en post,
om de skånska herresätena uppdrog konturerna för
som han förtjänstfullt fyllde, ända tills han i fjol på
Skåne-delen.“
grund af hög ålder drog sig tillbaka för att lämna
År 1881 ingick frih. Wrangel på Söfdeborg äkten
rum åt en yngre kraft.
skap med grefvinnan Ebba Ulla Amalia Elisabeth
Som landthushållare haröfverhofstallmästare Wrangel
Piper, dotter af öfverhofstallmästaren grefve Erik Carl
framför allt knutit sitt namn till det gamla Ellinge,
Alfred Piper och hans maka Ebba Wilhelmina von
ett af Skånes äldsta och minnesrikaste gods. Redan
Haffner.
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LANDTBRUKSVECKAN.
om möjligheterna att pâ bästa
sätt utnyttja den elektriska kraf
ten i jordbrukets tjänst, organi
seringen af mejerihandteringen, ut
sikterna för odling af trädgärdsfrö
i Sverige, en intressant redogö
relse för det svenska jordbrukets
debetsida under krigsåren, öfverläggningar om aktuella fiskerispörsmål m. m. Antalet delta
gare i detta års landtbruksvecka
har varit större än vanligt och
förhandlingarna ha haft en mängd
saker af stort intresse att bjuda på.
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Foto. Wallberg, Stockholm,
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Kliché: r-o-it f ifrereparre.

SVENSKA LANDTMÄNNENS RIKSFÖR
BUND sammanträder â Läkaresällskapets
lokal. Ordförande ryttmästare H. Hegardt.
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Till höger :
SJUNDE LANDTBRUKSVECKAN ÖPPNAS
MED ALLMÄNT MÖTE Å AUDITORIUM
den 19 mars under öfverhofstallmästaren frih.
F. Wrangels ordförandeskap. 1 bildens midt
synes konungen, prinsessan Ingeborg samt
prinsarne Vilhelm och Eugen.

Måndagen den 19 mars tog årets
landtbruksvecka sin början och inled
des med allmänt sammanträde i Audi
torium i närvaro af konungen, prinses
san Ingeborg, prins Vilhelm och prins
Eugen.
Veckans förhandlingar ha
bland annat upptagit konstituerande
af Svenska betes- och vallföreningen ,
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Foto. Malmström, Stockholm.

Kliché: Kem. A.-IS. Bengt Silfversparre, Slhlrn—Gbg.

FRANSK KONSTUTSTÄLLNING I STOCKHOLM.
Manets “När mor tvättar“ äro koloristiska mäs
terverk, inför hvilka man länge stannar. En
trio expressionister, Cézanne, Gauguin och van
Gogh finnas äfven med på utställningen. Den
förres gröna landskap och den senares själfporträtt och originella färgvision “Femme lisant“
frappera. En af utställningens pärlor är Gaugins
“Femme nue“, tillhörig konstnären Th. Philipsen
i Köpenhamn och af denne donerad till Louvremuseet.
Jämnsides med denna exposition pågår en
utställning af teckningar, kopparstick och ets
ningar. Ilär påträffar man namnen Daumier,
Legrand och Prudhon.
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Klivie: i.-.-ii

Till vänster: VAN GOGH: Landskap.
MANET: När mor tuättar
Till höger; DELACROIX: Friheten på barricaderna.
CÉZANNE:

Tältet
МММ

Ett verkligt evenemang inom landets, främst Stock
holms, konstvärld är öppnandet af den franska ut
ställningen i Nationalmuseum den 16 mars. Det län
der museiledningen till heder att under nuvarande
tidsförhållanden ha lyckats åstadkomma en så omfat
tande och enastående representativ kollektion af 1800talets franska målarkonst. Den öfver alla värden
dyrbara samlingen ger en högintressant, koncentrerad
bild af tidsskedets konst. Den romantiska riktningen
är företrädd bl. a. af sådana mästare som Delacroix,
Gericault, Decamps och Daumier. Barbizonskolan ly
ser med namnen Millet, Corot och Daubigny. Im
pressionismen har sina representanter i verk af Renoir,
.Manet, Sisley m. fl. Renoirs “Badande flicka“ och
— 420

Till illustr. å sid. 424.

Holger Drachmans sagospel “Det var en gång“
hade den 23 mars sin premiär på Dramatiska teatern
i Stockholm och bief en stor succès för denna. Det
sagoskimrande stycket har påkostats en uppsättning,
som är synnerligen glansfull och stiltrogen. Regis
sör Lindens konst firar här en stor triumf. Såväl
hvad det dekorativa som det plastiska beträffar hvilar
det öfver “Det var en gång“ en äkta sagostämning,
som griper alla. De agerande ha lika briljant löst
sina uppgifter, främst då Anders de Wahl, hvars sago
prins och tattare höra till hans yppersta skapelser.
Den utmärkte skådespelaren återger den kärlekslängtande konungasonen med en friskhet och färg, som
Forts, å sid. 424.
—

HVAR 8 DAG
Som gåfva till Lifregementets dragoner har prof. E. Stenberg öfverlämnat
ett af honom i olja utfördt porträtt af regementets år 1915 afgångne chef nu
varande kommendanten friherre Carl Rosenblad. Detta porträtt, hvilket an
sluter sig till den serie porträtt af på skilda områden bemärkta män, som ti
digare utförts af professor Stenberg, har införlifvats med den samling chefs
porträtt, som förut äges af Lifregementets dragoners officerskår.
Till generalkommissarie för minnesutställningen i Göteborg 1921 har antagits
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У. -.. ;/.Wa PORTRÄTT I OLJA af öfv er sten och f. d. sekundche
fen för Lifreg. drag., kommendantenfrih. Carl Rosen
blad. Utförd af prof. E. Stenberg och i dagarne aftäckt.

Efter fotografi

H. ADELSOHN, Generalkommissarie för
minnesutställningen i Göteborg 1921.

ekonomiintendenten för Skansen i Stockholm hr Harald Adelsohn. Herr A. har i fyra år med stor
framgång verkat på Skansen. Bland synliga resultat af hans arbete där kan nämnas den så popu
lär vordna Friluftsteatern, som tillkom pa A:s initiativ, och restaurang Idunhallen, hvars moder
nisering delvis är A:s verk. Andra för publikens trefnad afsedda anordningar och reformer icke att
förglömma. — I Göteborg kommer hans nya verksamhet att hålla honom kvar i omkring fem år.
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Bankpalatsen växa som svampar ur jorden i Stockholm skulle man — med någon öfverdrift — kunna säga. Det senaste som nU är helt färdigt, är Nya Bankens hus vid Vasagatan.
Invändigt har allt länge varit klart och i bruk. Den 22 mars blef huset äfven till sitt yttre färdigt.
Då drog nämligen artisten
Charles Friberg skynkena
från sina 2 skulpturer “Smeds
arbetaren“ och “Muraren“,
hvilka nu pryda bankens por
tal och ständigt skola vittna
omattnär Nya banken huggei
för sig, hugger den vackert.

«
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HEDERSGÅFVA TILL DIREKTÖR GUSTAF STEINWALL ä
50-årsdagen af Operakällarens personal. Miniatyr af fontänen i
Operakaféet, utförd af originalets skulptör, Otto Strandman â
C. G. Hallbergs guldsmedsatelier. —Efter foto.

Я

Foto. Ellquigt, Stockholm.

,.iche : He,igt Silfiertpurre.

DE NYA SKUPTURERNA Å NYA BANKENS HUS VID
VASAGATAN.

Amatörfoto, Sjunneson, Halmstad.

niow:
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DET AF HALLANDS MUSEUM INKÖPTA FALCKSKA HU
SET VID STORGATAN 1 HALMSTAD. — Text å sid. 430.
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VotO. Holmén, Sfhlm.
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KHrhtf Kem. A.-B. Bengt SUfveveparre, >thhn—tlby.

DET KVINNLIGA RADET INOM FOLKHUSHÅLLNINGSKOMMISSIONFN. Fr. v. Frk. Sigrid Göransson, fru Martha Silfverhfelm, fru Anna Carlsson, frk. Ingeborg Wallin (ordf.), frk. Hilda Carlberg, frk. Kerstin Hesselgren och fru Agnes Ingelman.

Det inom
folkhushållningskommissionen tillsatta
kvinnliga rådet
hade den 13
mars sitt första
sammanträde i
Stockholm och
konstituerade
sig därvid som
en kommittévid
sidan af kom
missionen. Un
der öfverläggningen om de
närmast liggan
de arbetsupp
gifterna uttala
de sig de när
varande för att
rådet borde in
rikta sin verk-

Aiiche : Bengt Silfvereparre.

lifter'fotografii

JÖNKÖPINGS FOLKSKOLORS GOSSORKESTER under ledning af musikstyckjunkaren vid Smålands art.-reg. N. Norén, konserterar i Göteborg.

%

samhet bl. a. på
att genom bro
schyrer,
tid
ningsuppsatser
och kortare upplysningskurser
tillhandagå husmödrarne med
råd och upplys
ningar för ernå
ende af bespa
ringar i hushål
let. En annan
af rådets upp
gifter
skulle
blifva att söka
bidraga till ska
pandet af nya
odlingsmöjligheter särskildt
med hänsyn till
koloniträdgårdarne.
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Kliehé: Kem. A.-Ii. Bengt Sii r>-e,-ene-,

"ofo. Cronsioe.

KAMRATER SOM SÄLLAN TRÄFFA HVARANDRA. Lotspersonal vid Vestkusten som endast tack vare den osedvanligt stränga
och långvariga vintern kunnat mötas.

— 422 —

DEN SENASTE VINTERNS SNÖSTORMAR.
2 och 3 HUSEN I SÖDRA ÖLAND INSNÖADE. Foto. Hansen, Kalmar.

1. EN SNÖ- OCH ISMUR I ÅHUS,
5 meter hög och 100 meter lång, ger den
annars civiliserade platsen ett arktiskt
bistert utseende.
Amatörfoto. L. Larsson, Kristianstad.

4. SNÖMASSORNA I HÖÖR VÄLTA
SNÖPLOGEN PÅ TÅGET.
Amatörfoto. P. G. Arne, Höör.

Vidståénde bild återgifver en
liggande och en stående stator till
ett par trefasgeneratorer, som f. n.
äro under utförande vid Allmänna
Svenskas verkstad för stora maski
ner i Västerås. Den liggande statorn, hvars storlek på ett lika ori
ginellt som belysande sätt åskådliggöres med att ej mindre än 153
man tagit plats i densamma, tillhör
den första af de fyra 3-fasgeneratorer som Asea skall leverera till
Stockholms stads elektricitetsverks
under byggnad varande kraftsta
tion vid Dalälfven, de s. k. Untraverken. En hvar af dessa maski
ners effektivitet blir 9,000 kv., 125
livarf, 25 per., 6,800 volt. Den
stående statorn tillhör en af de tre
senast beställda generatorerna à
11,000 kv. till Trollhättans kraft
station.

T* '
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Vidst. bild: EN STATOR TILL UNTRAVERKEN, STOR NOG ATT RYMMA
153 MAN, UNDER ARBETE I A. S. E. A.,
VÄSTERÅS.

- 423 —
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“DET VAR EN GÅNG
Öfverst: ANDERS DE WAHL: U så
som Tattare i 2:a akten; t. h. sasom Prinsen
af Danmark i 5:te akten.

>•

PA K. DRAMATISKA TEATERN.
Forts, fr. sid, 420.

väcker häpnad och beundran. Prin
sessan spelas af fru Bosse, som
också hon mästerligt löser sin upp
gift. Hon är verkligen en prin
sessa, när hon befaller öfver sitt
näpna rococohof eller afskedar
sina många friare. Af den stortalige Kasper Rökhatt har Ivar
Nilsson gjort en rolig typ för en
gåpåare till soldat, som i alla vä
der följer sin herre. Herr Per
sonnes fjant till kung är sådan
man tänkt sig honom enligt An
dersens saga. Fru Thyra Sanderholms robusta fatbursjänta bör icke
glömmas. Lange-Müllers musik
skänker ytterligare stil åt detta
sagospel, som säkerligen kommer
att locka många fulla hus.

V i
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Foto AlmOerg Л freinV- Stockh '

лчсле: лет. л.-is. гении

......

Melierst: FRuTiARRIEF BOSSE som Prinsessan i 3:dje akten. Nederst: KUNGEN OCH PRINSESSAN. Herr Nils Personne
och fru Harriet Bosse i l:sta akten.

— 424 —
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PRINS FRIEDRICH KARL.

KEJSARINNAN ZITA.
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F .to. Sanden, Berlin.

ÖSTERRIKE-UNGERNS NYA HÄRSKARINNA 1 BUDAPEST.
Efter en ögonblicksbild i dessa dagar.

VÄRLDSKRIGET.
Aldrig har väl tidningarne
förfogat öfver ett mera öfverväldigande njdretsstoff än un
der den gångna veckan. Den
ryska revolutionens mäktiga
tilldragelser stodo i förgrunden,
pä samma gång det märkliga
militära skådespelet på väst
fronten, där en linjeförskjutning
ägde rum allt ifrån Arras i norr
till Soissons i söder, följdes
med den allra största spänning.
Hur händelserna i Ryssland
skola utveckla sig är lönlöst
att söka profetera. Faktiskt
fladdrar nu den röda fanan från
Vinterpalatset, den af duman
bildade prov.soriska regeringen
har åtminstone för tillfället
tyglarne i sin hand och faran
för en reaktionär motrevolution
synes afvärjd. I själfva verket
har väl den största faran för
den nya ordningen legat i de
socialrevolutionära elementens
hållning. Då revolutionen ut
bröt stod duman och de bor
gerliga samhällsklasserna å ena
sidan, socialdemonkraterna och
proletariatet på den andra si
dan som medtäflare om makten.

мш/r:

sufvenjrarre.

DEN UNGE PREUSSISKE PRINSEN SOM ANTAGES HA
OMKOMMIT UNDER EN FLYGFÄRD VID VÄSTFRONTEN.
Prins Friedrich Karl af Preussen.
som sedan några månader tjänstgjort
vid den tyska flygkåren på västfronten,
har enligt meddelande från Berlin icke
återvändt från en i dagarne in öfver
de° franska linierna företagen flygfärd.
Då från fransk sida intet meddelande
om hans tillfångatagande ingått, talar
sannolikheten för, att prinsens flyg
maskin skjutits ned och att han själf
därvid funnit döden.
Prins Friedrich Karl var född 1893
och andre son till prins Friedrich Leo
pold, hvilken i sin ordning var son
till den från fransk-tyska kriget rykt
bare härföraren generalfältmarskalken
prins Friedrich Karl. Prinsen var så
lunda som kusin till kronprinsessan
Margareta nära befryndad med vårt
konungahus. — Under världskriget
tjänstgjorde han till en början som
ryttmästare vid första lifhusarregementet, i hvilken egenskap han ge
nom lysande bravur redan första
krigshösten förvärfvade järnkorset,
första klassen, men öfvergick sedan,
lifligt sportintresserad som han var,
till flygvapnet.

KLiché !

Eßer fotografi

Forts, å sid. 431,
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SVfverVarrK.

Vidst. bild: KAPAR-KRYSSAREN
MÖWES BEFÄLHAFVARE, G.REFVE ZU DOHNA-SCHLODIEN som
återfört sitt fartyg till tysk krigshamn efter flere månaders verk
samhet i Atlanten, därunder han
uppbringat 22 ångare (21 fientliga)
och 5 seglare (4 fientliga) å inalles
123,300 bruttoton. Möwe medförde
593 fångar och har förut med en
agen angare till Tyskland fört
469 fångar.

HVAR 8 DAG
STORFURST
NICOLAI NICOLAJEVITCH,
af hvilken vi i föregående n:r af miss
tag lämnade felaktigt porträtt.

k*'
fe i

Till venster: STORFURST KYRILL WLADIMIROVITCH. Extsar Nicolai kusin. Efter Michail närmast tronen. Född 1876.
Gift 1905 med prinsessan Viktoria af Sachsen-Coburg-Gotha, f. 1876. Till höger : STORFURST BORIS WLADIMIROVITCH.
Yngre bror till storfurst Kyrill. F. 1877.

■i
i
■■

■■Л ' ». ’

■Эд.ч

Till venster : AF ENEHJELM, den nu afsatte guvernören öftrer Uleåborgs län. I mitten: SEYN, den nu afsatte och arresterade
Generalguvenören öfver Finland jämte maka. Till höger: KLIMOV1TCH, /. d. kommendant i Torneä, hvarifrån han härom
dagen afreste men omedelbart vid ankomsten till Uleåborg arresterades.
Efter fotos, tagna i Torneå af Mia Green, Haparanda.
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Ministären Briand i Frankrike, hvars
ställning sedan länge varit undergräfd,
hvartill väsentligen bidragit folkets för
bittring öfver de af u-båtsblockaden fram
kallade växande lifsmedelssvårigheterna,
såg sig, sedan konseljpresidentens försök
att rekonstruera regeringen misslyckats,
nödsakad att ingifva sin demissionsansökan. President Poincaré vände sig där
efter, sedan Deschanel vägrat att bilda
den nya regeringen, till Ribot, hvilken
mottog, uppdraget och inom den öfvép
raskande korta tiden af 48 timmar hade
sitt kabinett färdigt. Den nya regeringen
räknar som medlemmar: Ribot, konselj
president och utrikesminister, Viviani,
justitie-, Painlevé, krigs-, amiral Lacaze,
marin-, Albert Thomas, ammunitions-,
Thierry, finans-, Malvy, inrikes-, Steeg,
ARISTIDE BRIAND, Frankrikes “store
man“, har i dagarne afgått från sin
post som konseljpresident.

—

F. A, SEYN, Finlands
nu afsatte generalguver
nör, hvilkens ämbetsmannagärning utgjort en
oafbruten strid mot lan
dets lagliga rätt och fol
kets frihet.

ui
III

undervisnings-, Clémentel, handels-, Fernand Da
vid, åkerbruks-, Violette,
lifsmedels-, Léon Bour
geois, arbets-, och Ma
ginot kolonialminister,
Desplas minister för of
fentliga arbeten. Under
statssekreterare för flyg
väsendet är Daniel Vin
cent.

ALEXANDRE RIBOT, FRANKRIKES NYE KONSELJPRESIDENT.

Nedre bilden:
TSARSKOJE SELO, hit
tills den ryska tsarfamiljens käraste residens n и dess fängelse under
sträng bevakning.

ж*
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G A. LÖWENHIELM.
F d. Öfverste. — Stockholm.
75 âr 22 Mars*

J. Ü„ N, ASPGREN
F. d. Öfverste. — Umeå.
70 år. 27 Mars*

.. N. G. T. ÅHLUND.
Öfverste. — Djursholm.
65 år 31 Mars*

F. J. C. BURÉN.
Godsegare. — Nasta.
50 ar 15 Mars.*

E. E. GEMZELL.
Hofpredikant. — Stockholm.
70 år 24 Mars*

N. LÖVGREN.
Biskop. — Västerås.
65 âr 29 Mars*

A. E. ÅSTRÖM.
Lâroverksrâd. — Stockholm.
50 âr 19 Mars*

o. E. ÅSBR1NK.
Redaktör. — Nynäshamn.
50 âr 22 Mars*

f
F. AF Ki-INTEBERG.
F. d. Hofrâttsrâd. — Stockholm.
65 âr 2 April*

E. W. EWE.
Byråchef. — Stockholm.
60 ar 31 Mars.*

A. DECKER.
Öfveringeniör. — Stockholm.
55 âr. 31 Mars.*

N. HANSSON
Professor. — Stockholm.
50 âr 8 Mars*

J. G. EKEHORN.
Professor. — Stockholm.
60 âr 22 Mars*

J. E JOHANSSON.
Professor. — Stockholm.
55 âr 22 Mars.*

B. E. GADELIUS.
Professor. — Stockholm.
55 âr 29 Mars*

C. V. L. CHARLIER.
Professor. — Lund.
55 år 1 April*

* Data à sid. 430.
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М. Е. FALCK.
F. d. Grosshandl. — Göteborg.
85 âr 16 Mars*

J. N. HÅÅRD.
Rådman. — Falköping.
60 âr 22 Mars*

A E. LUNDQVIST.
Direktör. — Stockholm.
60 âr 16 Mars?

G. M. STEINWALL.
Direktor. — Stockholm.
50 âr 19 Mars?

ж.j

C. G. OXEHUFVUD f.
Ôfverintendent. F. d. Öfterste.
Skogsbo. — F. 31. t 18 Mars*

A. B. HAY f.
F. d. Disponent. — Jönköping.
F. 35. t 14 Mars*

A. E. SALWÉN f.
Direktör. — Falun.
F. 47. 7- 15 Mars?

K, J. A. COLLIN f.
Regementsläkare. — Helsing
borg. — F. 52. j- 3 Mars?

H. SANDEBERG f.
F. d- Löjtnant. — Stockholm.
F. 31. p 12 Mars.*

A. R. WESTERDAHL f.
Direktör. — Stockholm.
F. 41. p 14 Mars?

A. G. HEDIN f.
Disponent. — Kristinehamn.
F. 42. f 12 Mars?

E. SVAHN fPossessionat. — Händelö.
F. 76. p 4 Mars?

S P. PEHRSSON fF. d. Bankdirektör. — Laholm.
F. 37.
12 Mars?

O. WALLIN f.
Advokat. — Stockholm.
F. 39. j- 14 Mars?

G. M. W. WIJKMAN f.
Hâradsskrifvare. — Köping.
F. 41. j- 7 Mars?

G. A. BROOMÉ f.
Jur. D:r. — Lund.
F. 58. j- 10 Mars?

° Data å nästa sida.
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dan 01. Dir. led. i Gymn. centr.-inst. 04, i Veterinärinst. 03, led. af Regler.-komm. 04, af Tuberk.-komm. 05, af komm. ang. omorgan, af Gymn.
centr.-inst sedan 10. Led. af Vet.-akad.
BROR GADELIUS. Stud. 81, med. d:r 96, aman. o. tf. bitr. läk. v. Lunds
hosp. 93—96, bitr. läk. där 96—1900, docent i psykiatri i Lund 96—03, asylläk. v. Lunds asyl 1900—03; tf. e. o. professor i psykiatri v. Karol, inst,
o. tf. öfverläk, v. Stockholms..hosp, 02—03, e. o. prof. v. Karol, inst. 03—08...
professor sedan sistn. är. Öfverläkare v. Stockh. hosp. sedan 03. Medi
cinsk förf. Biogr. o. helsid.-portr. årg. V:12.
CARL CHARLIER. Stud. 81, fil. d:r 87, docent i astronomi i Upsala s. â.
observ. i astronomi 90, professor i samma ämne i Lund sedan 97. Led.
af Vet. akad. Led, af zontariffskomm. 98. Vetenskapi. förf.
MAGNUS FALCK. Grosshandl. i Göteborg fr. 61 under ett 30-tal år_
därefter chef f. Brandförsäkr. a.-b. Norrland afd. kontor till senare är.
Fr. 72 led. af Fattigv.-styr. o. fr. 78 dess ordf, till 03. Har ät denna insti
tution egnat ett betydande arbete. Led. af stadsfullm. 78—02.
JOHAN HÅÅRD. Pä sin tid köpman i Falköping, hufvudman i sparb90, led. af kyrkoråd, kyrkovärd, kyrkost. v. ordf.; rådman sedan 05. Ordf..
i lifsmed.-. bröd- o. sockernmd.
AXEL LUNDQVIST. Öfvertog efter mångåriga in- o. uti. fackstudier
Göteborgs stora teaters restaurang; inneh. Blanchs café i Stockholm 9106; inneh. sedan 12 den stora o. populära rest, i K. Dramat, teatern i
Stockholm. Led. af styr. f. Stockholms restauratörfören.
GUSTAF STEINWALL. Egnade sig efter afslutade skolstudier åt restauratöryrket, praktiserade i Stockholm hos Cadier o. studerade derefter fac
ket utomlands. Etabl. jemte sin broder firman Georg & Gustaf Steinwall
hvilken 95 öfvertog restaurantrörelsen i K. Teatern, der Operakällaren är
en af hufvudstadens mest frekventerade o. ansedda lokaler i sin branch..
Mångårig styr.-led. af Stockholms restauratörfören.

Kliché : Bengt Silfversparrc.

Etfïer fotografi

I. S. H. THULIN.

Med. Kand. — Med. vetenskapi. forskare. — Stockholm.
F. 1887. t 17 Mars.
(Se biografi här nedan.)
GUSTAF LÖWENHIELM. Uljtn v. Skån. drag.-reg. 62, ord. off. h. kron
prinsen 81, adj. s. å., kammarh. 83. Major 89, transp. t. Kronpr. hus.-reg.
90, öfv.-ljtn. v. Lifreg. hus. 92, öfverste o. chef f. Norrl. drag.-reg. 95—04.
Led. af dir. ö. Danviks hosp.
NESTOR ASPGREN. Uljt. v. Jemtl. fältjäg. 73, öfv.-ljtn. v. Västerb. reg.
98, öfverste o. chef f. reg. 02—07. Stadsfullm. i Umeå 02—07, sista året som
ordf.; ordf, i drätselkamm. 11—14. Styr.-ordf. i Norrl.-bankens afd.-kontor
sedan 10; styr.-led. i Ytterstfors träv. a.-b., Munksunds sågv. a.-b., Sofiehems träv. a.-b., A.-b. Gusta stenförädl.-verk o. ordf, i A.-b. Bursells excenterkullager; ordf, i styr. f. A.-b. Bobergs maskinaffär. Ordf, i Jemtl.
läns skytteförb. verkst. utsk. 87—98, i Västerb. skytteförb. 1900—02. Till
delades 99 Jemtl. skytteförb. guldmed.
GUSTAF; ÂHLUND. Uljt. v. Göta art. reg. 74, öfv.-ljt. 05, öfverste i
III A. F. res. 07. Led. af Göteborgs stadsfullm. 04—16, v. ordf, i dess aflön.-nmd. led. i dess budgets beredn. v. ordf, i styr. f. Ch. F. Lindbergs
don.-fond; styr.-led i Renströmska- o. Röhsska donat.-fonderna, led. i
Spårv.-styr., styr. ordf, i stadens gas -o. elektr.-verk, i A.-b. Göteborgssyst.
v. ordf, i styr f. Allm. pens.- o. enkekassan. Led. af krigsvet.-akad. Se
dan 16 bosatt i Djursholm.
PONTUS BURÉN. ..På sin tid förvalt, å faderns egend. Falkenä; eg. och
bebor egend. Nasta, Örebro. Ordf, i III distr. hästprem.-nmd.
EMIL GEMZELL. Stud. 68, prestex. 71, prestv. s. à., past.-ex. 77, reg.pastor v. Flott, o. kyrkoh. i Skeppsholms förs. 83, e. o. hofpred. 82, ord. se
dan 99. Kaplan v. K. M. O.
NILS LÖVGREN... Stud. 74, fil. lic. 81, lektor i krist. o. grek, i Umeå 83,
i krist. o. hebr. i Örebro 84, i krist. o. fil. i Upsala 85; prestv. 86. kyrkoh.
i Gefle 89 insp. f. h. allm. lärov. där 92, teol. d:r 97, kontr.-prost 98, bis
kop öfver Västerås stift o. eforus f. allm. lärov. i stiftet 1900. Led. af Sv.
kyrkans diakonistyr, sedan 10. Komm. m. st. k. N. O. andl. st.
AXEL ÅSTRÖM. Stud. 86, fil. lic. 94; efter tjgj. i Stockholm adj. v.
Norra latinlärov. der 02, förestånd. f. Lyceum f. fl. 03—10, rektor v. Kungsholms realsk. 10—14; sistl. är läroverksråd. Sekr. h. styr. f. Sv. läraresällsk. 98—14, ordf, i Stockholms lär.-sällsk. 13—14.
GUSTAF ÅSBRINK. Stud. 86, fil. kand. 90, medarb. i Stockh. Dagbl. 90,
litt. bitr. h. P A. Norstedt & Söner 93—97, red.-sekr. i Sv. Dagbl. 97, red.
o. utg. af Helsingborgs Dagbl. 99—08; red.-chef å Almqvist & Wiksells
boktr.-a.-b. kalenderafd. 08, dir. f. Akadem. bokf. 08—10; sedan sistn. år
utg. af Thalia samt dir. i Pressens a -b. På sin tid ordf, i Södra Sv. pressfören., deleg. v. ett flert. journ.-kongr. Senare är företrädesvis verkat à
kommunik.- o. turistväs. områden, utg. resehandböcker f. Stat. o. ensk.
jernv., turistkorp. m. m.
FREDRIK AF KLINTEBERG. Stud. 71, hofr.-ex. 75, v. hfd. 78, tf. fisk,
i Sv. hofr. 81, ordf. 85, ass. 88, hofr.-råd 95—13.
WILHELM EWE. Äfg. ex. fr. Теки, högsk. V. 80, elev v. Ultuna 81—83,
landtmät.-ex. 84, Stat, landtbr. stip. 81 o. 84—85, Stat, landtbr. ing. i Krist,
o. Blek, län 85—92, i Krist, län 92—10; sedan sistn. är byråchef i Landtbr.-styr.
AUGUST DECKER. Afg. ex. fr. Tekn. högsk. M. 85, ritare o. konstr. v.
A.-b. Palmcrantz & Co elektr. afd. Stockholm 85—89, elektrotekn. v. Stock
holms gasverk 90, tekn. chef för Stockh. elektr.-verk sedan 92.
NILS HANSSON. Genomg. Hvilans folkhögsk. o. landtm.-skola samt
öfvertog 91 egend. Åkarp; elev. v. Alnarps landtbr-inst 95—96, ord. lär.
v. Hvilans folkh.-sk. 96—08, förestånd. f. kurserna f. utbild. af kontrollassist. 1900—07. Sedan sistn. är förestånd. f. Centralanst. f. jordbr. försök
husdj. o. mej. afd. Har i denna sin egenskap utfört betydande utredn.
o. försök pä utfordringslärans område, framlagda i anst. skriftserie o. i
en handbok. Led. af dir. f. Sunnerdahls hemsk, sedan 12, ordf i sv. landtbr.
lär. fören sedan 05; led. af Landtbr. akad.
GUSTAF EKEHORN. Stud. 78, med. d:r 91. Lasarettsläk. i Hernösand
o. Sundsvall 92—09; professor i kirurgi v. Upsala univ. 10— 16; sedan
sistn. är professor v. Karol, inst. o. andre öfverkir. v. Seraf.-las. Led. af
K- Vet. soc. i Upsala.
JOHAN JOHÂNSSON. Stud. 79, fil. kand. 82, med. kand. 85, med. d:r
90; docent i fysiol. v. Karol, inst. 90—91, laborator i exper. fysiol. der 91
—01, läkare v. Stenungsöns hafsbadanst. 93—97, statist, bitr, i Medicinalstyr. 99; bitr, i Fångv.-styr. 1900. Professor i fysiologi v. Karol, inst, se

CHRISTER OXEHUFVUD f. Uljt v. Verml. reg. 52, öfv.-ljtn. v. Norrb
reg. 81, öfverste i arm. 88, generalintendent o. chef f. Intendenturen 89
öfverste o. chef f. Bohusl. reg. 90, f. Elfsb. reg. 92—94. Tf. styresman f
Loka brunn 96—03, öfverintendent 97. Eg. egend. Skogsbo, Karlskoga.
BERNHARD HAY f- Afg. fr. Göteborgshand.-inst. 53. anst. v. Jönk.
tändst.-fabr. s. å., dess disp. 58—98. Godsegare. Pä sin tid komm.-ordfo. landstingsman. Led. Riksd. A. K. urt. riksdag 87. Har gjort test, för
ordnanden till Jönköping till filantrop. o. a. ändamål å tills omkr. 700,000
kronor. Biografi o. helsid.-portr. ârg. VI: 17.
ERIK SALWÉN f. Ex. elev v. Falu bergsskola 74; förvalt. v. St. Kopparb. a.-b. grufvor 74—92 ; direktör v. Grängesbergs gemens, förvaltn. 93—
15; tillika verkst. dir. f. de på eget initiativ bild. Vesterdalelfvens kraft
a.-b. o. a.-b. Expressdynamit. 89—14; bild, på sin tid bol. Magnet f. tillv. af
elektr. maskiner, senare ombild. t. Nya fören. elektr; a.-b. hvilket 16 upp
gick i A. S. E. A. Byggt ett flertal kraftstationer. Främst, sakkunnig i
tekn. angelägenheter tillh. grufdrift. En af stift, af Dalarnes försäkr.-fören.
86, dess verkst. dir. t. 05. Ördf. i komm.-nmd o. fattigv.-styr. 86—90, lands
tingsman 96—11; Styr.-led. i Falu bergssk. 06.
JOHAN COLLIN f. Stud. 73, med. lic. 82, andre stadsläk. i Helsingborg
sedan 83. Bat.-läk. v. Kronpr. hus.-reg. 90, v. Skån. hus.-reg. 94, reg.-läk.
der 04. Jernv. o. postläk. Led. af helsov.- o. byggn.-nmd af styr. f. barn
asylen.
HERMAN SANDEBERG f. Ing. v. dåv. Ingeniörskåren o. afl. off.-ex. 51,
utg. fr. högre art.-lärov. 54, löjtn. o. adj. v. V. o. V.-byggn.-kåren 56, afsk.
58 i och för stud, i utlandet. Framstående jernvägsbyggare i Sverige o.
Ryssland; initiativtag. t. Nynäshamn o. dess bana, medverk. t. inköpet af
Gellivarebanan. Af honom föreslagna banor nu öppna f. trafik i Sverige
uppgå t. mer än 100 mil. Företog 76—80 flera vetenskapi. exped. till ryska
ishafskusten hvarifrån han hemfört o. skänkt rika samlingar.
ANDERS RICHARD WESTERDAHL f. Öfvertog på sin tid Wilh. Kar
stens bageri i Stockholm, ombildadt 96 t. Westerdahl & Karsten o. dess
verkst. dir. Bildade Sv. bageriidk. fören. o. under många år dess styr,
ordf. Grundade Bageriidk. jäst. a.-b. och dess dir. Medstift. af fondaktiebol. A. R. Westerdahl.
GUSTAF HEDIN f. Deleg. i firman Hedin, Olsson & Co i Kristinehamn
t. 93. Derefter disp. v. Kristineh. mek. verkst. Led. af stadsfullm. 71—10,
v. ordf, i drätselkamm.; styr.-led. i K. handtverksskolan f. blinda ; styr.ordf. i sparb., styr.-led. i Kristineh.-banken. Har på sin tid donerat bety
dande belopp till stadens fromma.
EDVIN SVAHN f. Öfvertog 1900 faderns egend. Vik, Kronob. län o.
brukade den t. 60 då han inköpte godset Näs ; sålde detta senare o. öf
vertog på arr. Norrköpings stads egend. Händelö v. Bråviken. Var ordf,
i tax.- o. pens, nmd., led af sparb.-styr.
SVEN PETER PEHRSSON f. Inneh. jernhand. fr. 63, intr. i Hall. e. banks
tjenst 69, kontorschef o. kamr. v. afd.-kontoret i Laholm 96, verkst. dir. o.
styr.-ordf. 1900, Led. af stadsfullm., drätselkamm., fattigv.-styr., kyrko- o.
skolråd, kyrkovärd.
OSSIAN WALLIN f. Stud. 59, hofr.-ex. 62, tjgj. i Stockh. rådhr., Sv. hofr.
samt pä adv.-kontor till 77, etabl. eget adv.-kontor sistn. år. Led. af Sv.
adv.-samf. sedan dess stift. 87, led. af dess styr. 87—92; led. af den för
stärkta lagberdn. 83—87. Led. af Stockh. stadsfullm. 91.
GUSTAF WIJKMAN f. Stud. 60, kam.-ex. 62, landsstatstj. s. å., kr.-länsm.
i Åkerbo 74, här.-skr. i Kungsörs fögd. 84. Drätselkamrer i Köping 69—86,
sysslom. v. las. 72—98, kr. uppb.-kass. 75—07, ordf, i bevilln.-beredn. 76-02; led. af drätselkamm. o. kyrkoråd. Kontroll, v. Mälarprov. e. banks
kontor 82—02, ordf, i dess styr, sedan 03.
GUSTAF BROOMÉ f. Stud. 77, uljt. v. N. Skån. inf.-reg. 78—84; jur. utr.
kand. 84, docent i Lund 88—99, olika professorsförordn. der 91—97; jur.
lic. 99, jur. dr. Egnade sig derefter åt advokatverksamhet i Köpenhamn.
Utg. “Studier i konkursrätt“.
IVAR THULIN, f. Stud, 06, med. kand. 09. Arbetade ss. ensk. laborant
på prof. E. Holmgrens histolog. laboratorium v. Karol, inst., därunder han
framvisade betydande forskningsesultat. Under flera år assist, h. prof.
H. och deltog 'i undervisn.-verksamheten. Senaste år ss. assist h. prof.
E. Almqvist deltagit i dennes bakteriolog. arb.. (Till ofvanstående bild).

Till bild â sid. 421.

Styrelsen för Hallands museum har i dagarne in
köpt det s. k. Falckska huset vid Storgatan i Halm
stad. Den gamla historiska byggnaden, hvilken dan
ske kungen Kristian IV på 1600-talet lät uppföra till
sin älskarinna Kirstin Munk, skall omändras till museibyggnad för att kunna mottaga de till Hallands mu
seum hörande nu i Norreport förvarade rika och in
tressanta samlingare.
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hvilken, utlyst den 27 okt., afslutades den 28 febr,
har tillfört tidningen ett utomordentligt stort antal
täflingsskrifter. Tack vare praktisk anordning och ett
intensivt arbete har granskningen af det öfverväldigande materialet kunnat slutföras på den utlofvade
korta tiden. Det af allmänheten, med spänd förvän
tan motsedda resultatet af prisbedömningen framlägges nu här nedan.
Vid öppnandet af namnsedlarne har det visat sig,
att värt lands kända författare i mycket stor utsträck
ning gifvit täflingen sitt stöd genom att ställa sig
som deltagare däri. Detta i och för sig sä glädjande
förhållande har betydligt försvårat prisbedömningen,
i det att valet kommit att stå mellan ett stort antal
ytterst värdefulla, inbördes jämnstarka bidrag, hvilka
synts i lika hög grad förtjänta af att utmärkas. Då
flertalet täflande af denna kategori aspirerat på en
dast ett eller annat af de högsta prisen och dessa
placerats, hafva öfriga af de ifrågavarande författarne
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ställts utom täflan, hvilket återigen haft till följd, att
deras namn nu saknas på prislistan. De af dem in
sända täflingsskrifterna, en verklig skatt af de yppersta
noveller,, komma dock enligt täflingsförbehåll att ge
nom inlösen förvärfvas af vår tidning för att sedan
som en dyrbar gåfva öfverlämnas åt dess läsekrets.
Förutom författarne hafva äfven amatörerna visat
sitt stora iutresse för täflingen genom ett nästan öfverväldigande deltagande däri. Manfallet har inom denna
grupp gifvetvis varit mycket stort, men bland mäng
den af hithörande täflingsskrifter har dock funnits
en del verkligt goda och om berättaretalang vittnande
alster, hvilka vi dels prisbelönat dels genom inlösen
förvärfva.
Rörande inlösningen af antagna, icke prisbelönade
täflingsskrifter kommer redaktionen att skriftligen un
derhandla med resp författare.
Icke antagna manuskript returneras, om porto här
för vid insändandet närslutits.

“Holofernes“

af

Hjalmar Bergman.

“Eskil Magnus“ af Ulla Linder.
“Lodjuret“ af Hugo Oberg.
“Mannen" af Elisabeth Kuylenstierna-Wenster.
“Spegelskärfvan" af Emmy Gustaf-Janson.
“Dödsmatchen“ af Ivan Bjarne.
"Rymden“ af Gustava Svanström.
“Wanjamwesis skrin" af Fredrik Lindholm.
“En storm i ett vattenglas“ af B. G. Christensson-Malmström.
“Färjan“ af Sigurd Dahllöf.
“Den mystiske följeslagaren“ af Bertil Lövgren.
“Gråskinnen“ af Hildegard Löfbladh.
“Med stormen" af Eric Ericson.
“Husbonden“ af Sven Kjersén.
“Ett kärleksbref“ af Algot Werin.
“Dubbelspel" af Tage Rosander.
"Spegelpaviljongen pä Yxnerum“ af Gerda Valentin.

Samtliga dessa belopp äro samtidigt tillställda respektive pristagare.
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I nästa n:r införes Hjalmar Bergmans med l:sta pris (Kr. 500) belönade novell “Holofernes“, dä

samtidigt den nya följetongen, en ypperlig roman af den modärna tyska författarinnan Gabriele Reuter,
benämnd “I den farliga vårens tid“, vidtager.
........................................... .

Forts, fr. sid. 425.
VÄRLDSKRIGET.

Hade socialisterna fått bestämma skulle republiken
omedelbart ha införts; om duman däremot varit allenarådande, är det väl ovisst om ens tsarens afsättning
kommit till stånd. Tydligen ha socialisternas ledare,
allt under det de klokt fogat sig i stundens kraf, för
mått utöfva ett mycket starkt inflytande genom sina
båda förtroendemän Kerensky och Tscheidse. hvilka
båda inträtt i det nya kabinettet. Denna kombination
af borgerliga och radikala krafter var nödvändig, om
ordningen skulle kunna återställas. Faran var stor,
att arbetarne i armén och flottan skulle göra myteri
och fordra fred, och det hela utmynna i fullkomlig
förvirring. Myteri utbröt äfven vid den till Hälsing
fors förlagda Östersjöflottan, hvarvid bl. a. befälhafvarne amiral Nepenin och amiral Virén och ett stort
- 431

antal officarare dödades, innan regeringen lyckades
bringa manskapet till besinning. Oroligheter i armén
förebyggdes därigenom att generalerna med storfurst
Nikolai i spetsen erkände den nya regeringens makt.
Den afsatte tsaren och hans gemål ha omhänder
tagits af den nya regeringen som för att minska ut
sikterna för en motrevolution och reaktionär propag
anda hålla dem fängslade i Tsarskoje Selo. Dock
löpa rykten om tsarens flykt. Regeringen har utfär
dat flera manifest om sina afsikter. Den lof^ar först
och främst att en konstituerad nationalförsamling skall
inkallas, så att folket skall få tillfälle att genom egna
representanter få afgöra hvilken konstitution, republi
kansk eller monarkisk, som Ryssland skall taga.
Vidare har regeringen utfärdat allmän amnesti, åter
ställt Finlands rättigheter genom upphäfvande af tsa
rens mot finnarne riktade ukaser alltsedan det rykt-

ITALIENSKA FRONTEN.
från S:t Quentin, La
Père och Laon, eng
elsmännen föga län
gre från Cambrai.
Nu möttes de emel
lertid af ett växande
tyskt motstånd, som
tydde på att man nal
kades tyskarnes nya
linje.
Den tysk-ameri
kanska konflikten,
som skjutits undan
af mera aktuella
krigsnyh eter, började
mot slutet af veckan
åter framträda, sedan
åtskilliga amerikan
ska
handelsfartyg
fallit offer för u-båtarne.
Den franska mi
nisterkrisen tog en
oförmodad vändning,
som slutade med ka
binettet Briands afgäng. I spetsen för
denna nya ministären
trädde den gamle
Ribot, med Painlevé
som krigsminister.

t

KONUNGEN AF ITAL'EN (X) MED
SIN STAB VID FRONTEN.

Forts, fr. sid. 431.

bara februarimanifestet 1899, gifvit judarne fulla medborgerliga rät
tigheter, afsatt guvernörerna och,
ej att förglömma, proklamerat sin
fasta vilja att fortsätta kriget.
England, Frankrike, Italien och
Förenta staterna ha skyndat sig
att erkänna den nya regeringen.
På västfronten inträffade myc
ket stora och märkliga förändrin
gar. Den 18 ingick meddelande
om att engelsmännen ryckt in i
Bapaume den 17. Samtidigt innehöllo rapporterna uppgifter, som
verkade fullkomligt sensationella,
om att tyskarne retirerade utmed
hela linjen från Arras ner till Aisne.
Rörelsens strategiska innebörd var
tydlig nog: en förkortning af fron
ten, för att kunna frigöra trupper,
och vidare en fint gentemot den
stora offensiv de allierade nu hade
i beredskap på detta afsnitt. Bapaumes fall följdes af terrängvin
ster i stor skala för de allierade :
Péronne, Noyon och en otalig
mängd byar, öfver ett hundratal,
föllo under loppet af några dagar
i fransmännens och engelsmän
nens händer. Vid slutet af vec
kan stodo fransmännen c:a fem km.

- fotografier.
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