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DÖV STUMLOTTERIET. 
Dövstumlotteriet har nu haft sin dragning. I 

olikhet med många andra lotterier kunde dövstum
lotteriets dragning äga rum på bestämda dagen, 
den 30 decem'ber. 

Då dövstumlotteriet startades var det ej menin
gen att hr C. Dan. Andersson skulle bli lotteriets 
föreståndare. Men då den först på tänkte (en hö-

rekvisitioner kommo i massor, och expeditionen, 
som under' den brådaste tiden bestod av 5 a 6 
personer, hade fullt upp att göra, och förestanda· 
ren själv samt hans närmaste man, hr 0. Ryd en, 
sutto ofta på expedi tioneri till långt in på nätterna. 

En hel mängd dövstumma från hela Sverige an
mälde sig som lottförsäljare, och massor av lotter 
ha också sålts genom dem. En pristävlan anord· 

· nades i avsikt att sporra intresset för försäljningen, 

Dragning i Dövstumlotteriet. 

rande som förestått flera lotterier) drog sig tillbaka, 
tvekade hr Andersson ej att rycka in, och detta 
steg å hans sida har nog varit till fördel för lot
teriet, då därigenom mera ·rent personligt intresse 
kunnat ägnas åt lotteriets framgång. 

Redan vid igångsättandet av lotteriet mötte en 
del motigheter: typografatrejken i somras försenade 
del vis trycksakerna och med lottsedlarnas utsän
dande dröjde det åtskilliga veckor efter det lotte· 
riet annonserats. Men då .de blågula lottsedlarna 
en gång kommit ut, dröjde det icke länge förr än 

och listan ·över resultatet å annat ställe i detta 
nummer, visar att de flesta pristagarna äro döv
stumma. Stockholmarna erövrade de tre högsta 
prisen i grupp 1. I jämförelse med andra lotte· 
rier har Dövstumlotteriet relativt litet of'ålda lot· 
ter k:var. På annonser har lotteriet ej ödslat stora 
summor, fastän »0. Dan.» belägrats av annons· 
agenter. I stället för annonser har lotteriet �por· 
rat lottförsäljarnas energi med högre proviElion än 
i andra lotterier. Man har all anledniug hoppas 
på ett gynsamt ekonomiskt resultat av lotteriet. 
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Vi meddela här en bild från dragningen i lot· 
teriet. Vid densamma tjänstgjorde 6. personer. 
Kontrollanten, landskanelisten A. Samson från Gö
teborg, syne� å bilden, sittande och läser upp ett 
draget nummer, som noteras av de 4 kvinnliga 
biträdena vid bordet. Pojken vi d tombolan är den 
som drar lyckonumren. Däremellan rullas tom bö
lan. Hrr C. Dan. Andersson och 0. Ryden stå 
vackert uppställda vid kakelugnen. Tombolan sy· 
nes full av de 100,000 små hoprullade nummer
lapparna. 

Nu väntar man över aUt otåligt på dragnings
listan och det är i skrivande stund synd om her
rarna å. expeditionen. Det haglar ovett över dem 
från otåliga lottköpare. , 

Årade läsare! Hoppas att jl)st Ni vunnit någon 
av de valfria fastigheterna, där Ni sedan kan_ bo 
fritt och lugnt i dessa bostadsbristens dagar. Om 
så är, ber få gratulera. Den tyste. 

ANMÄLAN. 
TIDNING FÖR DÖVSTUMMA utkommer under 

�°tr 1920 i sin trettionde årgång, vilken härmed an
mäles till prenumeration. 

Under 1919 kunde tidningen icke utkomma så 
regelbundet som utlovats, beroende dels på utgiva
rens långvariga ögonsjukdom och dels på de högst 
betydligt stegrade omkostnaderna med· anledning 
av höjd typograftariff. Av denna anledning utgavs 
ej något nummer 12 (decembernummer) .. 

I år. utkommer tidningen med 12 nummer, vilka 
utkomma mellan den 15-20 i månaden. Pro
grammet blir detsamma som förr. 

Prenumeration�priset har höjts till ·3 kronor 
för helt år vid prenumeration inom Sverige. Till 
utlandet .. 3 kr. 60 öre. 

Annonspriset är från 1920: 40 öre för annonser 
från dövstum världen,_ 50 öre för annonser från all
mänheten, allt pr petitrad; förlovnings-, vig-sel- och 
födelseannons 2 :kr., dödsannons 4- kr. , 

Prenumeration kan ske antingen hos utgivaren 
direkt, hos kommissionärerna och å alla postanstal
ter i riket. 

Stöd tidningen genom att genast prenumerera på 
densamma för 1920. Redaktionen. 

Kan man lära sig att "höra med 
fingrarna"? 

Man omtalade för mig att det gick att uppfatta 
grammofonmusik genom att ta en grov nål mellan 
·tänderna och placera dess spets mot grammofon
skivan. Jag gjorde då ett experiment med ·en hö
rande person. 

Jag ·lade på en grammofonskiva med iakttagande 

av att han ej skulle kunna läsa eller på annat sätt 
få reda på dess innehåll. Och - fast lj-uddosan var 
fråndragen - kunde han riktigt fatta och ange det 
stycke som 8pelades. Den enklaste förklaringen 
vore ju den att den i nålen framkallade dallringen 
var tillräckligt stark och- tydli,g för att kunna upp
fattas av hörselorganen, dit den transporterats ge· 
nom benstommen. ,..! 

När jag själv gjorde samma experiment fann jag 
att jag icke kunde uppfatta melodien, men tyckte 
att ljudet, d. v... s. vibrationsförnimmelsen, var ri
kare på markerade detaljer. Och blev därigenom 
fundersam. Jag tänkte på att de blinda kunna 
läsa med fingrarna, medan jag själv förgäves sijkt 
uppfatta med mitt. pekfinger även ganska stora re
lieftecken. 

Utan tvivel skulle dock min känsel här kunna 
uppöva�. 

Men skulle man ej också kunna lära sig upp
fatta och skilja på ljud vibrationer med fingrarna 
eller med annan del av kroppen? Den som har 
tillräckliga resurser, borde förskaffa sig nödiga appa
rater. Ljudfångare, mikrofon oe;h skiva, varpå dall· 
ringarna kunna tydligt framträda. Och så börja 
övningarna. Först kortare vibrationer, sedan längre 
och mera invecklade. Det kan finnas något karak
täriskt hos dem, som man småningom lägger mär
ke till. - kanske om ed vetet - och minnet kan 
lij,ra sig att lystra till dem. 

På så sätt kunde »känselhörandet» ·småningom 
utvecklas. Att det är möjligt torde ej bestridas, 
men kanske att det ej hinner ske eller gå sa långt 
under en enda generation. Sökare. 

Nytt från D_e dövstummas sjukkassa. 
Årsmötet i Borlänge. 

Enligt beslut vid sjukkassans årsmöte i Göteborg 
den 23 mars 1919 kommer kassan att hålla sitt 
nästa årsmöte i Borlänge söndagen den 29 februari 
kl. halv 3 e. m. å Templarlokalen. Medlemmar 
och andra dövstumma, som önska övervara årsmö
tet,· böra därom göra anmälan till Gustaf Ståby, 
Box 641, Borlänge, före den 24°.febr. Bäst vore 
att så.som säkerhet för logis medsända 4 kr. i hand· 
penningar. På söndagskvällen kl . 8 är tillfälle be
rett för dem som vilja att deltaga i en gemensam 
supe å Centralhotellet, och är priset satt till 6 kr .. 
pr person. Anmälan om deltagande i supen bör, 
om möjligt, samtidigt göras. 

Lördagen den 28 febr. kl. 8 e. m. har Dala döv
stumförening å samma lokal auktionsfest och sam· 
kväm och äro alla dövstumma välkomna. 

För kassans medlemmar, särskilt i. Norrland och 
mellersta· Sverige, ·som väl aldrig varit med på sjuk
kassans års.möten, är det . ett passande tillfälle få 
öyer;Vara . årsmötet, då detta för1::tgts närmare deras 
gränser. , 
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På samma gång vi 'hälsa centralstyrelsen, med
lemmar och övriga välkomna till Dalarne, ställa vi 
en uppmaning till Dalarnes dövstumma att talrikt, 
helst i nationaldräkt, möta upp till det kanske 
största dövstummöte, som hittills hållits inom pro· 
vihsen. G.� S. 

Stadgeändringarna. 

De stadgeändringar, som av kassan antagits vid 
årsmötet i Göteborg den 23 mars samt vid extra· 
sammanträde i Stockholm den 29 maj hava nu �e
gistrerats. Stadgeändringarna bö'!jade tillämpas d. 
1 januari 1920 med kassans uppdelning i tre klas
ser och med följande förhöjda avgifter, sjuk- och 
begravningshjälp: I klass. I :  årsavgift 11 kr., sjuk
hjälp 1 kr. 60 öre om dagen i 90 dagar, begrav
ningshjälp 100 kr . . I klass II: årsavgift 18 kr., 
sjukhjälp 2 kr. 50· öre om dagen i 90 dagar, be
gravningshjälp 150 kr. I klass III: årsavgift 30 
kr. 5Q öre, sjukhjälp 4 kr. oom dagen i 90 dagar, 
begravningahjälp 200 kr. Arsavgifterna får erläg
gas antingen på en .gång eller med bal va beloppet 
under första terminen, som omfattar månaderna 
januari-maj och med halva beloppet under andra 
terminen, som' omfattar månaderna juni-oktober. 

E. R. 

Samarbete mellan dövstum·ma 
och blinda i Norrköping. 

/ 
De dövstummas och blindas i Norrköping blyg

samt bedrivna självverksamhet har icke så mycket 
låtit tala om sig, ehuru den fortgått under flera år, 
skriver en Norrköpingstidning. Norrköpings döv
stumförening bildades redan 1908 och Norrköpings 
blindförening 1916. 

Det är en naturlig sak att personer med samma 
lyte hu�udsakligen äro hänvisade att umgås med 
varandra. I den blinde författaren Hjalma:i; Hög
lunds bok »Lytets börda)) heter det: »I umgänge 
med varandra kunna vi kasta lytets börda av och 
lyfta huvudet högt i medvetande av, att det ingen 
åtskillnad är mellan oss. Det olyckans märke, som 
skiljer oss från andra, är just det, som ger oss 
samhörighetens rätt.» Om följaktligen n�tgon sam
manslutning är berättigad, så torde det vara när 
personer ·med samma lyte sluta sig tillsammans för 
tillvaratagande av gemensamma intressen. Men 
liksom varje annan sammanslutning med ideela syf
ten räknar på utomståendes stöd, äro även de d0v
sturnma och blinda i behov av de fullsinnades 
hjälp och bistånd. Den lyttes innersta åtrå torde 
nog alltid vara att känna sig »som människa bland 
människor», icke blott att veta sig bland likar ha 
» lytesrätb. Särskilt i blindföreningen ·har också 
ett ganska stort antal fullsinnade ingått som med
lemmar. De blinda hava ju också en långt hår· 
dare kamp för tillvaron1 då derai;i lyte är sådant� 

.. 
att fullständig självförsörjning icke alltid är möjlig, 
varför "de äro i behov av ekonomiskt stöd. 

Ett stort hinder i de blindas och dövstummas 
föreningsliv har varit saknaden av egen lokal, m·en 
denna . bris{ .. har nu blivit avhjälpt i det förening
arna gemensamt förhyrt sådan i Luntgatan 29. 

Den nya lokalen invigdes av de blinda lördagen 
den 27 dec. kl. 6 e. m. Ett 25-tal blinda och un
gefär lika många fullsinnnde hade samlats. Efter 
avsjungandet av psalmen »Jesu, låt oss städse börja», 
hölls ett hälsningstal av föreningens ordförande, hr 
Jansson, som jämväl framförde sitt och föreningens 
varma tack till dem som varit de blinda behjälp
liga, så att deras länge närda önskemål: .en egen 
lokal, nu kunnat nås. Festen fortsattes med kaffe, 
tal, sång och musik intill kl. 10. 

·De döystumma invigde lokalen den 28 dec. Ett 
30-tal dövstumma hade samlats kl. 4 e. m. Sedan 
kaffe intagits höll lektor E. Grip ett föredrag om 
gamla tiders julseder, därvid tolkad av fr. Ebba 
Andersson. 

-

Sedan gav ordföranden, hr Tiderman, en kort
fattad historik över föreningen från dess bildande 
.1908. Föreningens sammankomster ha under de 
gångna åren hållits i tillfälligt hyrda lokaler, så
som godtemplarlokaler, kafoer etc. Från och med 
1916 har föreningen årligen erhållit begärt stats
bidrag för sin föreläsningsverksamhet, och har Norra 
församlingens kyrkosal alltid välvilligt upplåtits 
för föreläsningarna, när den varit ledig, vilket icke 
alltid varit fallet. Ordf. uttryckte sin glädje över 
att föreläsningarna nu kunde hållas i egen lokal 
och på vad tid flOm helst samt uttryckte jämväl 
en förhoppning om, att en ansökan hos stadsfull
mäktige om bidrag till hyra och bränsle icke måtte 
förklinga ohörd. 

Fr. Emelie Norr riktade därefter några erkänslans 
och tacksamhetens ord till fröknarna Ebba Anders
son och Brita Carlsson, som varit behjälpliga vid 
förhyrandet av lokalen och med anordningarna för 
festen, vilken avslöts vid 9-tiden. 

En hälsning till T. f. D. läsare! 
Vi äro nu åter inne i början av ·ett nytt år! 

Det är icke underligt att vaT och en av oss hysa 
en närande längtan att få lyfta en flik av framti
dens slöja. Men slöjan hänger mörk och ogenom· 
tränglig som den svartaste natt. Och den lyfter 
sig inte förrän vi hunnit inpå den liksom dimman 
till synes drager sig undan och försvinner när vi 
närma oss den. Vi måste alltEå ge oss till tåls 
och icke försöka att lösa framtidens mysterium 
med planlösa antaganden eller gissningar. Vi äro 
alltför ivriga att få vända på bladet i en bok innan 
vi ens hunnit läsa igenom det. Och lika ivriga 
äro vi att få vända livets blad. Men vi äro icke 
nöjda med att enbart se och hava i minne det som 
händer oss själva.i vi vilja även fä veta .om �llt 
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möjligt som händer ute . i världen och i vU lilla . 
dövstumvärld. Därför fundera vi alltid att på bästa 
och bekvämaste sätt få vår nyfikenhet och vetgirig
het tillfredsställd. Vi taga då den enklaste vägen 
och prenumerera på en dövstumtidning .. Och det 
är också det bästa och rättaste sättet. 

De som verkligen känner och uppskattar dövstum
tidningen vet bättre, än jag med min penna kan 
beskriva, vilken oskattbar nybetskälla den är. Alla 
dessa dövstumma vill jag bedja om en ynnest: 
Sprid Tidning för Dövstumma bland alla Edra vänner 
och bekanta! Giv kraftigt dess tillvaro till känna 
för dem, som icke känna till T. f. D., på det att 
den må kunna läsas av alla Sveriges dövstumma! 
Det är icke utan en egentlig mening tidningen har 
sitt namn. Ju flera prenumeranter den får, desto 
bättre säkerställes den, så att vi icke behöva få 
den sorgen att se den alldeles försvinna. 

Tänk på Eder käre »meddelare» och vän Tid
ning för Dövstumma och glöm inte att stödja re
daktören i hans mångåriga och strävsamma arbete 
för tidningen. 

Till sist vill undertecknad önska både red. och 
tidningens läsare god fortsättning på nya året. 

R. G. 

. Svenskt·fins�t utbyte av föreläsare. Ordfö
randen i Helsingfors dövstumförening, redaktören 
John Sundberg, tillskrev i sfotet av förra året denna 
tidnings utgivare och hörde sig för huruvida denne 
vore villig att kom�a över till Finland i februari 
1920 för att i några finska städer hålla föreläsnin· 
gar om självvalda ämnen, dock helst om svenska 
döv"3tumförhållanden. Red. Sundberg anmälde sig 
å sin sida villig komma över till Sverige och hålla 
föreläsningar om Finland, dess folk, geografi, döv
stumvärld etc. Red. för sin del svarade, att han 
ej vore ovillig att föreläaa i Finland, men att den 
begärda tiden, i .februari, för honom vore olämplig 
på grund av under nämnda månad pågående års
möten och andra sammanträden vid vilka han må
ste närvara. Beträffande hr Sundbergs föreläsnin
sar i Sverige meddelade red. att hr Sundberg nog 
gkulle komma att hälsas välkommen till Sverige, 
men att det vore· för sent att ordna med några fö· 
reläsningar av honom under 1920, enär föreläs
ningsplanerna för sagda år vid tiden för motta
gandet av hr Sund bergs brev flerstädes redan voro 
ordnade. Till år 1921 torde nog saken kunna ord
nas. Vad säga dövstumföreningarna om att kalla 
hr Sundberg till föreläsare? De, som äro intres
serade för s.tt få ett besök av den finPke föreläsa
ren kunna meddela sig med hr Sundberg direkt 
eller med utgivaren av denna tidning. 

Stöd Tidning för Dövstumma! 

Resultatet av Dövstumlotteriets 
pristävlan för· återförsäljare. 

Vid företagen sammanräkning av försålda lotter 
uti lotteriet hava angivna prisJillfallit nedannämn-
da ·personer : 

· 

Oru pp I (över 500 ·lotter). 

Premie- Antal sål
belopp. da lotter. 

Redov.· 
dag. 

1. Filip Bohlin, Stockholm 
2 . . K Franke, 

kr. 300: - 2,087 1 dec. 
12 dec. 
15 dec. 

5. aec. 

)) 200: - 1,689 
3. Jonas Edlund 
4. S. Tuilborg, Göteborg 

» 100: - 1,538 
50: - 1,350 

Orupp Il (301-500 lotter). 

l; FredrikaLarson, Ursviken kr. 200: -
2 .• I. Jönsson, Borrby )) 100: -
3. I. Jacobson, Asbysand 50: -
4. Ivar Sjöö, Ludvika 25: -

Orupp 111 (101--300 lotter). 

500 1 nov. 
500 · 8 dec. 
500 15 dec. 
450 15 dec. 

1. Gunnar Lundell, Kalmar kr. 150: - 300 10 dec. 
2. Greta Afzelius, Halmstad » 75: - 300 16 dec. 
3. Georg Svensson, Sthlm 50: - 255 12 dec. 
4. Alice Ryden, Göteborg 25: - 251 15 dec. 

Orupp IV (50-100 �lotter). 

1. Gustaf Hellberg, Eksjö kr. 75: - 100 24 sept. 
2. Carl Boström, Vadsbro )) 50: - 100 14 okt. 
3. D. K. Edlund, Osk. Jt'r. borg)> 25: - 100 16 okt. 
4. K. J. Gustafsson, Örsjö » 10: -- 100 22 okt . 

Antalet sålda lotter har beräknats efter det an· 
�al, som av återförsäljarna sålts och redovisats se
nast den 15 dec. 1919. Till upplysning meddelas 
följande utdrag ur bestämmelserna för premietäv
lingen: 

Lottför�äljarna delas i grupper, I, Il, III och IV, 
allt efter antal redovisade sålda lotter. 

Den, som i eo. grupp har redovisat för högsta 
antal sålda lotter, erhåller första premien inom 
aenna grupp. Den, som kommer därnäst, erhåller 
andra premien o. _ s. v. Vid lika antal erhåller den, 
vars redovisning först inkommit, första premien. 
Övriga med samma antal få därefter i samma ord
ning andra och tredje premien o. s. v. 

Premierna skola av lotteriet tillsändas ovan 
nämnda personer. 

MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER. 
Dövstumföreningen i Stockholm hade sönda

gen den 1 februari årssammanträde å Lantbruks
akademiens stora sal, därvid c:a 130 medlemmar 
voro närvarande. Sedan medlemmarna hälsats väl
komna av ordföranden samt en del meddelanden 
lämnats, bl. · a .. att lagförslag om registrering av 
ideela föreningar troligen vore att förvänta vid in
nevarande års riksdag, upplästes års- och :revisions· 
berättelserna för 1919, 



TIDNING FÖR DÖVSTUMMA 5 

Under 1919 ha 22 nya medlemmar beviljats in
träde och 24 återinträde, 3 medlemmar ha avlidit1 
6 ha. avflyttat från Stockholm och 3 uteslutits på 
grund av uraktlåtenhet att betala ärsavgift. Med
lemsantalet vid årsskiftet var 249, varav 10 vöro 
fullsinnade, 79 ständiga och 160 i Stockholm med 
omnejd bosatta dövstumma ledamöter. 9 ·föreläs
ningar ha hållits. Åt 28 medlemmar ha utläm
nats 150 boklån. 

I inkom·ster har föreningen haft 4,813 kr. 23 
öre, bl. a. räntor 2,631, 55, årsavgifter 505: -, 
hyresinkomster 721: - , anslag 700 kr., o. ·s. v. 

Utgifterna belöpte sig till 4, 189 kr. 19 öre, var
av skatter 281: 64, understöd 800: - . lokalom
kostnader 345: 85, avskrivningar 177: 47. Vinst 
under året 624 kr. 4 öre. Föreningens kapitalbe
hållning. utgjorde 55,086 kr. 22 öre. 

Beträffande föreningens särskilda fonder har ur 
dessa utbetalats i understöd 630 kr. Behållningen 
i dessa fonder belöper sig till följande belopp.: 
Bångs fond 10,019 kronor 32 öre, Albert Bergs 
understödsfond 3, 77 4: 02, Byggnadsfonden 3,467: 
69 öre, Allmänna fonden 709 kr. 51 öre samt Fö
reläsningsfonden 115: 96. Föreningens samtliga 
tillgångar belöpa sig sålunda till 73,172 kr. 72 öre. 

Full och tacksam änsvarsfrihet beviljades sty
relsen. för 1919 års förvaltning. 

Styrelsens arvode för 1920 bestämdes ·till 600 . 
kr. och revisorernas till 50 kr. 

Till ordförande för 1920 valdes hr Ernst Ren
ner bi stället för hr G. Fondelius, som avsade sig 
återval till ordförande. Övriga styrelseledamöter 
blevo hrr Fondelius, ·Knut Andersson, August Jo
hansson och Birger Nilsson samt pastor Axel Hult
qvisi och dövstumJärare E. Hansson. SuppJeantar 
blevo hrr M. Elfström och A. Blomberg. Vid ett 
senare med styrelsen hället sammanträde har sty
relsen inom sig utsett till vice ordförande och vice 
sekreterare hr Birger Nilsson, kassör hr Fondelius, 
sekreterare hr Andersson och till vice kassör hr 
Johansson. Till revisorer återvaldes hrr rektor J. 
Prawitz och kassör H. Berg med dövstumläraren 
L. M. Petersen och hr Knut Hässler som supple
anter. Till bibliotekarie har styrelsen utsett hr 
Birger Nilsson. 

Uppsala dövstumförening hade sitt årsm0te 
söndagen den 25 januari. 

Års- och. revisionsberättelserna uppläAtes. Sty
relsen erhöll tacksam ansvarsfrihet för det gångna 
årets förvaltning. 

Vid det därefter förrättade valet av styrelse för 
1920 valdes till ordförande hr P. Alfr. Person. 
Övriga ledamöter av styrelsen blevo hrr E. Mag
nusson, vice ordf., hr A. Åkerlind, kassör, och hr 
E. Eckman, sekreterare. Suppleanter blevo hr B. 
Dahlberg och .fru Brita Österlund. 

Förutvarande ordföranden hr C. Flodin hade un
. dan bett sig återval. 

Till revisorer valdes hrr J. Eriksson (fullsinnad) 
och V, Vestberg. 

I stället för hr Brunnberg, som :flyttat från sta: 
den, valdes till bibliotekarie hr E. Lindberg. 

Föreningens räkenskaper balanserade med 6,118 
kr. 71 öre. Den kontanta behållningen vid årets 
slut var 1, 725 kr., och inkomsterna hade överstigit 
utgifterna med 281 kr. Detta resultat beror emel
lertid på det stora belopp insamlingen för biblio
teket inbringat (962 kr.). Av detta belopp hava 
305 kr. ännu ej använts för det avsedda ändamålet. 

Bland inkomsterna märkas föreläsningsanslagen 
å sammanlagt 330 kr,, stadsfullmäktigebidrag å 
350 kr., årsavgifter 106 kr. och gåvor 105 kr. Ge
nom att uthyra de till dess lägenhet hörande rum
men, som den ej behövde för sin verksamhet, även
som genom att hyra ut lokalen till idrottsklubbar 
och andra föreningar på de tider då den ej var 
öppen för medlemmarna har föreningen fatt in· 677 
kr. Bland utgifterna ha till hyra åtgått 850 kr., 
till föreläsningsverksamheten 323 kr., till styrelse
och revisorsarvoden 110 kr. eamt till ved och lyse 
188 kr. ö. · 

Jämtlands dövstumförening hade fest tredj
.
e

dag jul kl. 4 e. m. å K F. U. M:s lokal i Öster
sund. Dövstumpastor Söderlind höll föredrag om 
Sudan, åtföljt av skioptikonbilder. Därefter dracks 
kaffe och hr J. A. Andersson framförde föreningens 
tack för· föredraget. Sedan upplästes års- och re
visionsberättelserna och vid förr�ttat val av sty
relse för 1920 återvaldes till ordförande hr J. A. 
Andersson, sekr. fröken Magda Zakrisson, kassör 
hr F. Mothander, övriga styrelseledamöter fru Brita 
Mothander och fröken Sigrid OlsEion med fröken 
Signe Magnusson ·och hr P. A. Nyström som supp
leanter. Till revisor valdes hr 01. Edfastsson med 
hr Emil Andersson som suppleant. 

Diskuterades frågan om ett stort dövstummöte 
under jubileumsutställningen i Östersund i sommar 
och det bestämdes att balla ett sådant den 10-11 
juli. Vid 7-tiden slöts festen med bön av änkefru 
Stina Person. Senare 'förrättades auktion för före
ningen i P. A. Nyströms hem, därvid medlemmar
na visade stor offervillighet med att bjuda över 
varandra och auktionen inbringade 41 kr . . 62 öre. 
Föreningen har f. n. 39 medlemmar. Påföljande, 
dag samlades de dövs1tumma å ett cafe å .Frösön 
till samkväm. -gd-

Idrottsklubben Hephata Stockholm hade den 
17 jan. sitt årsmöte, -varvid avgående styrelsen be
viljades ansvarsfrihet och ny styrelse valdes. Den 
nya styrelsen fick följande sammansättning: Birger 
Nilsson, ordf., Harald Öhman, v. ordf., Oekar An
dersson, sekr., William Eriksson, kaesör, och . Art. 
Rosen, ledamot utan funktion. Till revisorer utså
gos hrr Knut Hässler och Knut Andersson. 

Dövstumföreningen Göta i Linköping hade d. 
1 febr. årsmöte. Antalet medlemmar är 36. Sty
relsen erhöll ansvarsfrihet för föregående års för
valtning. Vid va.I av styrelse återvaldes endast 
ordföranden John Svensson. Sekreterare blev hr 
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Ad. Hernvall i stället för hr A. Hållrnan. Kassör 
blev hr A. Wiström i stället för hr K. Nyström. 
Till styrelseledamöt,er valdes hr Charles Peterzon, 
Motala, och fru Edit Svensson. Revisorer blevo 
hrr ·K. Nystr0m och G. Karlsson. Ordningsman 
vid,, föreningens möten blev hr Holger Forslund. 

Surds fotbollslag har hållit årsmöte, clfirvid 
redogörelse för det gångna året lämnades. Bl. a. 
hade fotbollslaget idkat bollspel de sommardagar 
det varit ute på ett badställe Skarvik, med om· 
växlande bad och bollspel. Andra dövstumma ha 
också fått deltaga i dessa fotbollslagets utflykter. 
Ansvarsfrihet beviljades och till styrelse för 192U 
valdes: hrr Ivar Arvidsson, ordf. , Ä. Håkanson, v. 
ordf., Elis Kinell, kassör, Emil Carlström, sekr. , 
samt hrr Ludv. Carlsson, H. Löving och E. Larsson. 

Beslöts att hålla en maskeradbal å Henriksberg 
den 13 mars kl. halv 8 e. m. Priset sattes till 
12 kr. för herre och 10 kr. för dam. De som 
önska deltaga, kunna meddela sig antingen med 
hr Ivar ArvidBson, Risåsgatan 10, eller EmilCarl
ström, Vaktmästaregatan 10, Göteborg. 

NYHETER FRÅN DÖVSTUMVÄRLDEN. 
Dragningslistan i Dövstumlotteriet har nu ut

kommit och finnes till salu hos de flesta bok- o�h 
cigarrhandlarna i riket. Genom tryckningssvårig· 
heter har ligtan - som egentligen skulle varit fär
dig den 4 febr. - blivit betydligt försenad. Till 
följd av höga tryckningskostnader bar priset satts 
till 25 öre. Tiden för vinsternas avhämtning kom
mer att ändras till följd av förseningen, så att 
liögsta vinsterna skola avhämtas senast den 20 
april i st. f. den 1 april och övriga vinster--senast 
20 mars i st. f. 1 mars. Outlösta vinster efter 
denna tid tillfalla lotteriet. Vinstutlämning sker i 
Nybrogatan 23, Stockholm. 1 

Huvudvinsterna ha utfallit på följande nummer: 
vinst n: r 1 på 66,806, n:r 2 på 61,421, n:r 3 på 
32,902, n:r 4 på lö,600, n:r 5 på 22,508, n:r 6 på 
63,377, n: r 7 på 28,829, n:r 8 på 26,534. 

Ett hotande olyckstillbud. Fyra dövstumma 
män voro söndagen den 8 fe br. på promenad på 
landsvägen bortåt �ärva, norr om Stockholm. Un
der promenaden samspråkade mar:i även livligt på 
åtbördsspråket. Vid en skarp krök av landsvägen 
tittade de efter bakom sig och funno ingenting 
farligt, men efter en liten stund kom plötsligt en 
bil susande bakom dem, utan att de märkte den 
eller kunde höra varningssignalerna. Följden blev 
att bilen - en stor lyxbil med 5 passagerare -
körde på tre av de promenerande, som samtliga 
blevo omkullkastade på vägen. En av de påkör
da fick sin överrock insnärjd i ena framhjulet, 
kom under vagnen och måste hjälpas fram. Märk
värdigt nog kom han undan äventyret utan några 

�llvarligare skador. Blott några lätta kontusiQner 
i huvudet oGh några stötar å kroppen. De två 
andra sluppo ännu lindrigare undan. Som bilen 
framförts med stark fart var skulden till olyckan 
del vis också chaufförens, varför bilens ägare fann 
sig .föranlåten att för »sveda . och värk» erlägga 
100 kr. till de dövstumma. 

Dödsfall. · Å Stockholms dövstumhem i Haga.-. 
lund avled den 6 jan. frökeo Julia Olivia Renner i 
en ålder av 86 år. Döden kom lugnt och stilla 
under natten. Den avlidna var en av Dövstum· 
föreningens i Stockholm- stiftande ledamöter och 
var på sin tid under-ett par år ledamot i före
ningens �tyrelse. 

Hennes jordfästning ägde _rum den 11 januari i 
stora gravkoret å norra kyrkogården utanför Stock
holm i närvaro av släktingar samt ett stort antal 
dövstumma. Akten förrättades av dövstumpastor 
Axel Hultqvist. Efter jordfästningen fördes kistan 
till familjegraven, och efter gravBättningen talade 
Dövstumföreningens ordförande samt ägnade den 
avlidna några- minnets och tacksamhetens ord. För
eningens :florbehängda standar sänktes till en sista 
hälsning. En vacker krans med vita guldfransade 
band hade sänts från Dövstumföreningen. Strax 
intill fröken Renners grav ligger den store förfat
taren August Strindberg begraven. 

- I Gävle avled den l6 sistl. deq. skräddaren 
. Sven Johansson, 42 år gammal. Under flera år har 
han varit kassör i Gävle dövstumförening. 

- Fru Kamma Forchhammer, maka till förestån
daren för dövstuminstitutet i Fr�dericia G. Forch
hammer, har den 10 januari avlidit i Fredericia. 

Julen i Stockholm. Dövstumföreningen i Stock
holm började julen med en Luciafest, talrik� be- • 
sökt och firad under sedvanliga former. På nyårs· 
aftonen hade man nyårsvaka å lokalen. Tretton
dagen hade föreningen sedvanlig julfest, denna gång 
å Landtbruksakademiens stora sal, Mästersamuels
gatan 47. Festen var besökt av nära 200 perso· 
ner. Till föreningsmedlemmarnas barn .utdelades 
julklappar med nyttiga beklädnadsartiklar. Kaffet 
saknades naturligtvis inte och förfriskningar kunde 
man få mot klingande valuta. Festen pågick under 
omväxlande former till midnatt. 

Ny sammanslutning av dövstumma har bil
dats i Gävle under benämningen »Dövstumsällska
pet Gevalia»·. Stiftare äro bildhuggare Y. Norder 
m. fl. Den nya föreningen, som räknar .15 ·med
lemmar, h•ar hållit flera möten och samkväm, d�r-
ibland en trevlig fest med nyårsvaka. C. N. 

4 
En vällyckad försäljning avhöll Eskilstuna 

dövstumförening den 29 nov. i S: t Eskilskyrkan, 
då kassan blev förstärkt med något över 300 kr. 
Medverkande voro hrr B. Wilander och P. Alfr . . 
Person. Hr Wilander höll ett kort tal till de för· 
samlade; därefter bjöds på ett fint musiknummer. 
av Brinkkvartetten på 5 man. Sedan började kom-. 
mersen i de olika stånden1 där försäljningen gick 

,�I 
I 
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med liv och lust. Särskilt nummerbordet var tal
rikt frekventerat, och det ena numret efter det 
andra rullades upp, och man fick skåda både glada 
och besvikna anleten. 

Påföljande dag voro de dövstumma samlade till 
en enskild kaffefest i samma lokal, där hr Wilan
der höll ett religiöst tal, varnfter man styrde ste
gen till ett långt kaffebord med det överblivna 
från gårdagen. Till sist beträdde hr P. Alfr. Per
so�1 talarestolen och höll föreläsning om » Histori
ska gestalter». Musiken samt lokalen blev fritt 
upplåten båda dagarna. B. S. 

Oymnastikövningar för dövstumma� Sedan 
en tid har det. varit planer på att anordna gym
nastikövningar för dövstumma i Stockholm. Ge
nrm tillmötesgående· av Stockholms allmänna gym
nastikavdelningar har inbjudning utfärdats till alla-
dövstumma - såväl män som kvinnor _:__ att fre
dagen den 13 å Gymnastiska centralinstitutet åse 
en uppvisning av en manlig och en kvinnlig av
delning. Meningen med denna uppvisning är att 
intres::iera de dövstumma för en sund och nyttig 
kroppsövning. Då intresset redan visat sig vara 
livligt, hoppas man att alla dövstumma - �åväl 
män som kvinnor - genom flitigt deltagande för
verkligar Stockholms allm. gyinn.-avd. strävan att 

·utbreda gymnastik bland de dövstumma. 
Efter denna propagandauppvisning kunna intres

serade efter' anmälan ingå i någön avdelning. An
mälan kan göras å Dövstumföreningens lokal, där 
även råd och upplysningar lämnas. 0. R. 

En kurs i tyska språket började onsdagen den 
11 febr. å Dövstumföreningens i Stockholm lokal. 
30 medlemmar ha anmält sig som deltagare i kur
sen, som ledes av pastor Axel Hultqvist. 

Schack. · Den mellan de dövstummas schack
klubbar i Köpenhamn och Stockholm anordnade · 
korrespondensturneringen slutade med remis (oav
gjord). Den pågick febr.-okt. En ny turnering 
förberedes, varvid pris koplma att uppställas. 

Julen och nyåret i Uppsala. 
Julen � Uppsala har förlupit på det vanliga still

samma sättet. På grund av den ringa anslutningen. 
under de föregående åren har ingen julotta denna 
gång anordnats. 

Den 28 dec. ägde julgransfest, anordnad för de 
dövstummas barn, rum å föreningslokalen. 

Den. vanliga nyårsvakan ägde denna gång rum 
under ovanlfgt trista former. Man fördrev väntan 
på 12-slaget under stillsamt samspråk runt utmed 
väggarna. Då och då steg någon talare upp på 
plH;ttformen och försökte roa de närvarande. En 
vänstersocialist försökte propagera, men bemöttes 
av ·en annan likasinnad som bestämt förklarade 
att om man ville tala politik, finge det ske på an
nan lokal . 

Vid midnattstimmen st<'g ordföranden upp och 
framsade den vanliga nyårsönskningen. 

Men man tyckte att det var för tidigt, ty loka
lens klocka hade ännu 3 minuter kvar. 

Strax eftet 12 släcktes ljuset, och tändes ig�n 
efter några sekunder. 

»Man får inte leka sådär», protesterade en :flicka 
»Det är för att markera årsskiftet.» 
»M�n klockan är ju över 12.» 
».Kanske ·hon går för fort.» 
»Kanske.» 
Det blev ingen vidare diskussion, ingen visste 

vad som var rätt, ty tidens förvirring vilade över 
alla. · 

Fru� Flodin hade varit nog vänlig och förtänk
sam att laga till ett slags vin, som nu serverades, 
men den saknade. naturligtvis den bekanta stimu
lationen. 

Man försökte få lekar i gång som förr i tiden; 
men det stannade snart av och den ene efter den 
andre gick hem. K. 

Marskalk Foch som pantomimiker. 
Den engelske generalstabschefen, general Maurice, 

omtalar följande anekdot om marskalk Foch: 
En.�.engelsk statsman besökte franska huvudkvar

teret en av de dagar, då den allmänna spänningen 
med anledning av den väntade tyska offensiven 
var på sin höjdpunkt. Engelsmannen frågade då 
marskalken vad han tänkte göra för att sätta en 
bom för tyskarnas frammarsch. Marskalken var 
känd för sin fåordighet, i synnerhet när det gällde 
hans militära planer. Men han hade i hög grad 
sin .nations förmåga till en levande gestikulation. 
Hans svar till den engelske stati::mannen bestod av 
fyra betecknande åtbörder. Den första var en stöt 
rätt ut från skuldran med vänstra armen, så en 
ny stöt från den högra, så åter en stöt från den 
vänstra, varpå följde en väldig spark. · 

Det var vad Foch gjorde, berättar general Mau
rice, som själv var ögonvittne, och den taktik han 
därvid senare använde var därmed illustrerad på 
ett slående sätt. Med stötarna menade han de slag 
- verkningsfuHa om än icke avgörande - var
med han bröt början av tyskarnas angreppskraft; 
och den väldiga sparken var hans oemotståndliga 
framträngande på h9sten 1918, som helt bröt tys
karnas motstånd. När man erinrar sig denna hi
storia, kommer man ihåg Fochs strategi: 3 slag 
och en väldig spark. 

Dövstum flicka, 50 år, talande, hjärtegod och 
huslig, som tröttnat på ensamheten, önskar be-

. kantskap med d.övstum herre, 45-60.,år, hjärte
god, bildad och förmögen (�j nödvändigt). Event. 
äktenskap. Allt skämt undanbedes. Sträng .di
skretion. Svar till ·»Ensam», Tidn. f. D., Alvsjö. 
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ANNON SER. 

FÖRLOVAD E: 

Ivar Johansson 
Our:li Andersson 

Fjärdhundra. 

Julafton. 

Carl J ohåhsson 
Klara Nygren 

Jakob Maureniusson 
Margrethe Monsen 

Stockholm .. 

Jönköping. 

Bohuslän. Julafton. Kristiania. 

FÖDDE: 

En Dotter. 
Stockholm den 17 januari 1920. 

Gertrud och Knut Andersson. 
född Gillberg. 

En duktig Pojke. 
Fors st. den 4 dec. 1919. 

Erika och K.arl Emil Eriksson. 

DE DÖVSTUM MAS. ALLMÄNNA ·SJUK- .OCH -

BEGRAVNINGSKASSl 
avhåller sitt å r s  m ö t e  i Borlänge å _Temp· 
larlokalen söndagen den 29 februari 1920 .kl. 

1/2 3 e. m. 

CENTRALSTYRELSEN. 

Tidskrift för Dövstumma, 
år 1920, 12 nummer orn året, Kr. 2: -, pren. emottages 
av Red. John Sundberg, Richardsg. 2, Helf'lingfors, Fin
land. Även . äldre. årgångar fr. 1905-1919 a Kr. 1: 
P�ngar kuima insändas i kronosedlar. 

NORRA SMÅLANDS. DÖVSTUM.FÖRENING 
avhåller sitt årsmöte i förening nied auktionsfest 
och nöjen i Godte.mplarl�kalen i Nässjö lördagen 
den 28 och söndagen den 29 februari med början 
lördagen den 28 febr. kl. 5 e. m. Föreläsare: hrr 
P. Alfr. Person om ämnet: »Hälsa är välstånd» � 
och ·Oscar Carlström om »Germanernas hem». 

Medlems böckern� · medtagas! Inträde för icke 
medlemmar 50 öre. 

STY�ELSEN. 

De dövstumm.as sjukkassa. 
- Orundad 1903 -

från den 1 januari 1920 inde
lad i tre klasser med följande 

förändrade avgifter: 
I klass I: Inträde 1 kr. .Åri· 

avgift 11 kr. 
I klass. Il: Inträde 2 kr. Års

avgift 18 kr. 
I klass III: Inträde 4 kr. Årsavgift 30 kr. 50 öre. 
Årsavgiften kan erläggas i tvenne terminer med 

5 kr. 50 öre i klass I, 9 kr. i klass Il och i5 kr. 
25 öre i kfass III. 

· 

Under år 1920 kunna ·alla medlemmar ansöka om 
Ö'l}ergång från lä:gre tiU

' 
högre 

_
Idas§. 

Anti11äl Eder .för i.ntr�de! 

. Tandläkare ·Hj. STRÖM 
·Birger jarlsgat. ·98, Stockholm. 

Tfäf�as 10-:-�; 5�6.· Söncl. ll�.2, Ernaljplorn
berit:ig. - Stifttänder. :-- Ould:br.yggor. -
Konstgjorda · täQde�. ·.�·Reparationer fort. 

:_ Moderata priser. ·--
Rikstel.: Vasa· 687 Allm. 224 48 

Arbetslösa! 
Några perso_n�r .med lust att .resa samt för

sälja'
· 

var�r _ till privatpers�ner, kunna få var

aktig plats s.amt kunna dr�ftiga och sköts�m

ma personer påräkna hög lön å provisionen. 

Ansökning ställes till Munkens Konstförlag, 

Trekanten, som meddelar vidare .. 

Ärade herrar.! 
Finns det någon bättre herre eller änkeman un

der 40 år, som är talande och har trevligt.sätt och 
god ställning samt förmögenhet, som vill under de 
långa vinterkvällarna fördriva tiden med korre· 
spondens med likasinnaQ. änka? Svar till » H. H. »·, 
denna tidq.ing. 

Andren & Holms boktryckerii Stockholm 1920 




