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KONST, SLÖJD och HUSHÅLLNING,
N:O IO.} Tryckt hos Geo. LöWEGNEN, Götheborg. { Mers,5

Några mindre allmänna Konstuttryck.

Uppoffring (sacrifice) kallar man den artighet, 
som Konstnären visar genom utelemnandet af vissa partiel
la skönheter, som skulle kunna anses menliga för effekten 
i taflan. Denna uppoffring kan göras antingen i kompo- 
sitionen eller effekten. Den förra sker, då Artisten 
utesluter figurer eller bisaker, sorn skulle kunna skada det 
intryck, hvilket hufvudåmnet bör göra; den sednare deremot 
äger dû rum, när han försvagar glansen af de föremål, som 
måste gifra plats åt andre, och icke tilldraga sig åskådarens 
uppmärksamhet på det helas bekostnad.

Papillotage är i Målarekonsten motsatsen af ackord 
och harmoni. Man säger, att en målning papiljotterar, 
når dagrarne, i stället att vara anbragte i stora massor, åro 
kringströdde i små partier, och ungefär åstadkomma samma 
Verkan som papiljotterna på ett hufvud, livilka man kan råk- 
na den ena efter den andra. Ögat, som alltid söker antin
gen hvila, eller ett enda föremål för uppmärksamheten, blir 
fröttadt af de många små, från alla sidor, på en gång framly- 
sande dagrarna,

An t ek nin gar i Sinnebildslåran,
Förnöjsamheten, Denna afbildas genom en vac- 

er yngling, ur hvars friska ansigtsfärg, leende min och lif-
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liga blickar hjertats tillfredsställelse framlyser, Hans lätta 
underklädsel år af gyllene tyg, och betåckt till någon del med 
ensilfvertygsmantel, som på bröstet hopknåppes med en strålande 
rubin, hvilken, åfvensom blomsterbuketten i hans ena upp- 
höjda hand och guldäpplet i den andra, beteknar , att han 
vill se andra likaså nöjda som han. Vingarne på hans föt- 
ter och det ymnighetshorn, hvarpå han trampar, skola antyda, 
all den nöjde är alltid glad och lått i sina rörelser, och att 
det år välståndet, som bereder menniskan denna himmel på jor- 
den,

Flit en afbildas genom en i lått klådnad med starka 
éteg gående qvinna. I den ena handen bår hon en sporre, 
och i den andra ett timglas, hvarmed skall beteknas, att verk-, 
samhet och uppmärksamhet åro vilkoren för all slags flit, och 
och att den flitige bör nyttja hvarje stund samt att han in- 
gen annan pådrifvare behöfver ån sin egna vilja. — Man 
ser åfven Fliten förestäld under bilden a£ en medelåldrig qvin
na , med en pil i den ena och ett vingadt timglas i den an
dra handen, eller i ettderas ställe en timiansqvist , på hvilken 
ett bi satt sig. Stundom synes också en tupp vid hennes 
fötler.

Ô fver Syr ämnets verkan på färgerna.

Ylletyg visar, når det upptages ur indigokypen, en grdn 
fdrg; max knapt hir det en minut varit utsatt får den at rnosjeri- 
ska luften, innan det blir mörkblått, genom det syr ämne det ur 
densamma insuper. En sä utomordentlig Jördadring föregår df- 
ven med purpursn/ickan (buc cinum Linn.), som biukas till pur- 
pttrjårgen Den af naturen gula vdtskan oryderas genom solens 
och luftens åverkan, och visar åtskilliga 6fver gängar från gult, 
grönt, rödt o s v. tills ien slutligen blir purpurröd. Man kan
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ej gif va tyg en rAtt god svårt a, titan att ßitigt utsätta det i friska 
luften. Ljuset har en stor affinitet till syr ämnet; derföre blifva 
många klädespersedlar blackiga ochfArior a sin färg med mistnin 
gen a] syr ämnet ; äjvtnsom de delar af en klddning eller ett tyg, 
som är o mest blottstälde jör solen, bli utblekte, medan det Af riga 
bibehåller sig oförändradt.

Om Förgyllning med d e t iå kallade Q v i c k vattnet.

Man polerar får st kopparen, som man vill förgylla, med 
sand och svagt skedvatten, och lägger den derpå i en förtunnad 
fjvicksilfver - solution. Qvicksilfret gär ur sitt upplösningstillstånd 
och precipiterar sig på kopparen. Derigenom åstadkommes nu 
den guldets amalgamation, som sprider sig öfver hela kopparpjesen, 
och vid den adherevar. När amalgamet utbredt sig lika öfver 
allt, upphettar man pjesen äjver Kol, hvarigenom qvicksilfret bort
dunstar och guldet blir qvar på kopparen. På detta sätt sker den 
vackra förgyllningen, som man beundrar på koppartillverkningarna 
från Birmingham.

Något om Berlinblått,
Detta vigtiga fdrgstoft uppfans i Berlin 1704 af Diesback 

Och Dippel Dess beredningssätt var en hemlighet ända till år 1724. 
berlinblått nyttjas i mångfaldiga afseenden af Målare, Ritmästa- 
cch Fdr gare. Den skönaste färg , som dei med hitills åstadkom- 
^iits, år den som Raymond satte på sidentyg och silke, och hvilka 
“nnu i stort tillverkas.i fera fabriker i Lyon samt bibehålla hans 
^anin.

Li Tag
PfoMster,

Potpourri emot Mott i klåder.
10 & Sågspån etter mycko hårdt fururäd, 2 & stöt? Lavendel.
4 lod Rosmatinolja, 2 lod Lavendelolja, 2 lod Bergamotolja, 4
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lod pulveri erad kamfert, och några mycket fint skurna Moskushylsor. Detta, 
väl hopblandade, lågtes i små portioner mellan kläderna i skåpen eller lä 
dorna. Det håller äf en mort från peisverk.

Blod stillande Medel.
Man tager en band full frisk Mistel, (Victim album) hackar den fin 

och bultar dan väl. Detta, loget på såret, stillar det starkaste blodflöde.

Beprôfvadt s ä tt a 11 afhålla möss från böcker 
och papper.

Man her utrönt att möss och rottoi icke söndergnage böcker och pappet 
af hunger, uran af törst. Af sådan anledning lät en Bibliotekarie sätta amå 
kärl, t) Ida med vatten, här och der på bokhyllorna, och fick sedan halva 
sina böcker och dokumeuter i frid för de besvärliga gåsternas åverkan,

Socker, 6 åsom en huskur.
Sockret kan användas på mångfaldiga sätt. Det är ett salt, och har 

i sjukdomar alla ett salts nytriga egenskaper, samtär tillika födande, utan 
att såsom andra salter vara försvagande och skadligt för magen. Der är 
ett af de bästa kylande medel. Då man blilvit ovanligt mycket varm, är in
genting bättre, än att dricka ett glas vatten hvari man upplöst 2 lod socker. 
Åfven är det nyttigt för febrar och hetsiga sjukdo mar isynnerhet efter hät- 
riga sinnesrörelser, förskräckelser, förargelse, vrede o, fl;ihvilka fall det ätven 
har det goda med sig, atr det qväfver den derigenom uppretade gallen. 
Tillika kan sockret, såsom tillsats till hettande saker, mindska deras hettande 
kraft, som t ex kaffe, drucket med mycket aocker, är mindre hettande än 
annars. I bröstsjukdom mar, som åtföljas af mycket slem, är det ganska verk- 
samt lösande Det är en fördom , atr socker ökar slemmassan. Ingenting ren- 
tar bättre magen. Man har genom dess ofvannämda upplösni g i ett glas 
vatten, intagen af den, som hela tat magin med mat och dryck, sett det 
varn det bästa digestiv, Såsom sådant kan det äfven under måltiden brukas 
till maren i stället för salt.

Attpröfvaomfårgensitteri vissa tygsorter.
Detta sker säkrast genom det så kallade tvålprofvet, och är af myc

ken vigt för sådana sitser, katuner och tygsorter, som äro gula, gröna,och 
röda till färgen. Man kokar r E4 vatten, hvari man tagt % lod hvit tvål 
och låter tyget, som skall profvas, ligga deruri 5 minuter, Förlorar sig ej 
fårgen undertiden, så är den ägta och varaktig. ,
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