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Begynnånde opposition mot Frälsnings-.·
armens verksamhet bland de blinda.
I

plats

föregående
åt

två

nummer

läsaren

av tidningen uppläto vi

1"920

Manilla döv
femtiotal dövstumma barn därifrån.
stumskolas styrelse ställde sig välvillig till det ifrå

gavarande förslaget, upprop för insamling av medel
damerna

och

utfärdades,

härför

på Manilla med·

fru Alma Pra;witz i spetsen bildade

rektorskan

en

fann vä1 att ingendera av de två

länge, och medel hade influtit till så stort belopp,

Den uppmärksamme och för

P0m · framm anat kritiken mot

F.

A., utan ha endast

F.

A: med ett ·ordrikt känslosvall.

bland

de blinda (och dövstumma) '.P å

vakt om

l
I

syförening, som skulle sörja för barnens beklädtiad.

i neändarna yttrat ett enda ord om de förhållanden

f'lagit

pr petitrad 50
Annonspris:
Dödsannons 4 kr., föröre.
lovn.-, vigselannons etc. 2 kr.

mot. artikeln i n:r 4 med

genmälen

ovanstående. rubrik.

f'tåen.de

Alvsjo.

111

Underhandlingar
ansåg

man

att

sig

mottaga barnen här

i

hade

saken

om

kunna

ganska

pågått

bestämma sig för at.t

sommar, då det kom ett med

delande från Röda korsets svenske läkare i Wien·,

påpeka att kritiken gällde F. A:"s

att man �rhållit ·lämplig inackordering på landet" i

Om de blindas artikel

sig tillfälle att mottaga· på Manilla, om svenskarna

borgen för_· dövstumof:ficerarnas stora oegennytta och

rige för de dövstumma Wien barnen insamlade med

Vi

vilja

Yerksamhet

bär

en viss plats (Norrköping).
vill hr

Wilander ej yttra s'ig, utan går i stället i

kärlek.

Vad' de

bland

Och

ville bekosta sommarkolonien där nere.

len

upplysas, bör ytterligare att den öppna bryt

na,

dem

·kan· även passa in·· på de dövstumma.

blindaf3

artikel.

Att

F.

A. trots de blindas

f

avv -

8ande hållning fo-rtsätter med sin verksamhet bland
dem kan med fog rubriceras 'Som p�trängande.. ·
Vidare torde man observera att man även å an
håll

börjar ägna F. A:s verksamhet bland de

dövstumma en kritisk uppmärksamhet.·

Men F. A.

, någon hänsyn härtill att döma efter
8ynes ej taga
fallet Norrköping.

�ko� a återkomma
par' ord;

· F.

n.

yttra vi ej mera, men vi

och låta även andra få säga ett
·

:;

Red. · ,
'I

beräknats till 8,000 kr. i svenskt mynt.

som

så många dövstumma barn.

Hela planen är nu därför omlagd så, att man i

sommar

underhålla

skall

en

koloni

�t Urnskola därstädes om, huruvida mari vicl Manilla

.:::ku'lle vara villig att under sommaren ·mottaga ett

i

Österrike

Manillakolonien, som skall mottaga 65 dövstumm

barn jämte ett

10

�

tal personer för deras vård. Man

hoppas kunna lämna hjälp åt ännu flera dövstum

De . insamlade kontanta medlen uppgå

ma. barn.

f. n. till bortåt 18,000 kr. Beträffande barnens be

klädnad har den förut nämnda syföreningen utfört

·ett

man

·m,

storartat

i

Hatts

arbete.
stånd

Genom kontanta bidrag ·har

att köpa tyg till underkläder

m. och gamla kläder,· som skänkts, hava sytts
så

att

man

nu under förra hälvten av juni

avsänt sju lårar med kläder till Wien.

get i Wie�
. I ailledning av de t rådande nödl�i'
.
gJQrdes l början R V aret framställning från en döv'

Sv�e

Man sattes härigenom i tillfälle att hjälpa tre gånger

om,

Den svenska hjälpen till dövstumma
Wien-barn.

De i

�kulle då på ett fördelaktigare sätt kunna an
vändas där,· iaå ··man sluppe de högå resekostriade:f

skrevo om verksamheten

blinda

ningen mellan de blinda och F. A. helt faller på
de senare.
Det framgår tillräckligt tydligt av de

dra

Österrike för de dövstumma barn, som man berett

Däribland

skjortor, ·135 par strumpot',
par lakan, 57 par yllebyxor, 45 par skor o. s. v.
ett

fanns

·�O

hundratal

Ja, man anser, att dessa kläder skola kunna täcka

till ,fördelning

ej

även

tilJhöra kolonien.

..

En

.j

baru, som
bland dövstumma
•

dövstumlärari_nna

från

'

'

'

Wien med sin dö'v-

stuill:ma dotter bar genom tilln�Ötesgående av Röda
kol'.sets krigsbyrå. fått tillåtelse att· komma till Sve'

rige, och man drar "försorg om deras· inackorde�ing
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på

Manilla.

Detta

blir

synnerligen

FÖR

DÖVSTUMMA
och Ester M. Carlzen.

lämpligt, ty

Båda hava erhållit plats för

nästa läsår vid Gävle dövstumskola.'

man erhåller genom henne en förbindelselänk mel-

nen

. lan Manilla och ledningen bär i Sverige å ena si

voro

Examensvitt

undervisningsrådet Björk och generaldi-

. rekt0ren i skolOverstyrelsen J. Bergqvist.

dan och hjälpverksampeten i Österrike å den andra.

Den nämnda lärarinnan kan ju lämna upplysningar .

angående förhållandena i Österrike och rå,d beträf·

Föreläsning.

stummas

fande kolonien.

»Läkaresynpunkter

Om

på döv

språk och dövstum undervisningen» före

läste professor Burger från Amsterdam på tyska vid

Svenska läkaresällskapets sammanträde i Stockholm
den

Teaterföreställning på Manilla.
En

synnerligen

trevlig

de

a

ägde

dekorationerna.

gossar
tag.er

i

och

kostymer

i åldern

betraktande,

100

sångnummer

Efter

Manilla

Wienbarn,

i sommar.

som

nadsfond.

senterande
lopp,

man väntade till

Tack vare fröken Lundmark&1

syförening

550

för

ovannämnda

tryckts.

kr., överlämnas till lärarinnornas

Wienbarnen,

ändamål.

för

Festen

att användas för

inleddes

1

kr.,

startat en in

erhålles

försedda

med rutor repre

av en bidragsgivare, markeras

motsvarar

10-årsjubileum.

med ett

äro

50 och 25 öre, och för det be·

genomstickning

kort

Varje

·

Korten

sdm

medelst

uppoffring att själv bekosta alla utgifter kund� hela

inkomsten,

Bland medlemmarna pågår en in

samling medelst rutade kort till förmån för en bygg

sagospel i fyra akter av Elin Bohlin.

dövstumma

till förmån för de döv

Uppsala dövstumförening har

och deklamation av såväl all

Behållningen var avsedd att användas till nöjen åt

de

insamlingen

saml!ng för samma ändamål.

varlig som skämtsam art uppfördes »Den bortbytta
prinsessan»,

till

nilla i sommar.

.att det hela ju var en ama

tionerna som spelet såsom mycket lycka�e.

·några

kr.

stumma,. Wienbarnen, som skulle kommit- till Ma

Då man

törföreställning, måste man beteckna såväl dekora
·

5 års ålder, ja, ännu tidigare, emedan detta är

Dövstumföreningen i Stockholm har anslagit

utan även målat

11-17 år.

Professor Burger har

den lämpligaste tiden för språkets tillägnande. DöY

De uppträdande voro el va hörande

flickor

m.

e.

stumlärare hade inbjudits att åhöra föredraget.

Arrangör för det hela var fröken

uppträdandes

7

kl.

dövstumskola med förskola i Amster

med upptagande av barnen redan vid 4

skoleiden

teaterföreställning

Maria Lundmark, som icke blott inövat pjäsen och

sytt

maj

en

dam, och i sitt föredrag förordade han särskilt för

rum i stora skrivsalen på Manilla söndagen den.16
maj kl. 7 e. m.

25

grundat

50

av

kr.

motsvarande

rutor.

och 1,000 kort ha.

Karlskrona dövsturnJörening fi

rade den 23 maj (pingstdagen) sitt 10 årsjubileum

�ynn.erligen varmhjärtat tal av fröken Lundmark
för de stackars nödlidande små dövstumma Wien

å K. F. U. M:s lokaler, som gratis upplåtits.

Kl.

4 e. m. samlades festdeltagarna och en redogörelse

barnens sak.

Sedan fylkades
för de gångna 10 åren upplästes.
man omkring ett festligt dukat kaffebord samt gick
sedan

ut i trädgården, där man förevigades av en

kamera.

Så återigen in, där förfriskningar serve
under ett trevligt samkväm, och slutligen
bortauktionerades de överblivna godsakerna. Vid

rades

NYHETER FRÅN DÖVSTUMVÄRLDEN.

8-tiden

Till inspektör för dövstumundervisningen i Sve

rige

intill

utgången

rektor Johan Prawitz.

av juni 1921 har förordnats

Manilla dövstumskola.

skolstyrelsens

färd

K.

m:t

på

ansökan om rektor T. Prawitz kvar
In

rektor

prövningen rum den 25 maj. Den muntliga
examen och .de praktiska proven förrättades den 27
och

28 mäj.

I år utexaminerades blott en lärare

en lärarinna, nämligen A. K. M. Fröderström

av

fröken

Ester Carlzen.

Pro

Oscar

70-åringen synes ännu vara vid

full andlig och kroppslig vigör, att döm·a efter de

Joh. Prawitz till föreståndare för

Vid dövstumlärareseminariet ägde den skrift

och

Carlström i Skara.

m1·

liga

Sveabiografen

70 år fyller .den 1 juli f. dövstumläraren

.gen ordnats kommer nu platsen antagligen att up�
förordnat
skolan.

Manillabarnen voro söndagen den 30 maj bjudna

bergerdockan» roade barnen mycket.

till dess omorganisationen av dövstumundervisnin
Styrelsen har

Annandagen företogs ut

grammet, som var »Chaplin på variete» och1»Niirn

..

pehållas av en t. f. föreståndare;

festen slut.

.gaste väder.

har avslagit

stående s0m ordinarie föreståndare för skolan.

var

till Värkö, där dagen tillbragtes under härli-

många

föreläsningsresor

han ännu orkar företaga.

Många och hjärtliga lyckönskningar bringas honom
·

på födelsedagen.
av

Rekordet har dock redan slagits

den store riksgratulanten i Norraharnmar, som

hoppas att 0. C. måtte leva i 100 år till.
- 50 år fyllde den 22 maj fru Nelly Bergstedt

i Skellefteå.

Hon är bördig från Halland och f. d.
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Manillaelev. Gift med f. skomakaren A. Beristedt,
voro de först bosatta i Stockholm, men flyttade år
1906 till mannens födelsebygd vid Skellefteå.

födelsedagen

På

fick fru B. flera presenter samt voro

släkt och vänner bjudna på ett trevligt kalas.
E-n.

utsänt

1918-19 19.

sin

årsredogörelse

tvåårsperioden

för

·Tillgångarna ha under dessa två år
ökats med kr. 15,234: 67··och utgjorde den 31 dec.
1919 kr. 29,599: 94.

tion

på

14,400

lemsantalet

1

kr.

Ökningen beror på en dona- ·

av systrarna Carlbom.

Med

utgjorde vid tvåårsperiodens slut 381,

varav 82 ständiga, 257 extra och 42 ordinarie (un
derstödsberättigade)

föreningen

medlemmar.

I understöd har

utbetalat 1,800 kr. till 18 medlemmar

för sommarvistelse på landet.

Vid föreningens årsmöte beviljades styrelsen an

svarsfrihet samt återvaldes för tvåårsperioden 1920

-1921.

Jönköpings dövstumförening

Från Jönköping.

Norra Smålands dövstumförenings 10-årsfest

i Jönköping den 17 -19 juli kommer att bjuda på
ett rätt omväxlande program.
Se annons l Börjari

göres

på

lördagen

hade söndagen den 2 maj- sin första föreläsnings
afton sedan sin tillkomst, vilket ordföranden, hr

Föreläsning hålles där av red. Fon

delius.
Påföljande dag företages utfärd med båt
till den vackra och minnesrika Visingsö och efter

·återkomsten

därifrån

Stora hotellet.

hr

Carlström samt dövstummissionärerna Per

0.

Pastor

herdebefattningen

avresan

hade

samkväm i fröken Hulda Malmströms hem.

Där

han

inbjudit

vid

höll

kyrkoherde

hednamissionen

samt

S. F.

läsningen.

Från Falköping.

gamla

hade

folkskolan

i

�ingstdagen

].,alköping.

hölls föredrag i

Ett 30-tal dövst.

infunnit sig, däribland från Alingsås, Skara,

Tidaholm,

Ulricehamn.

Kl. 11 f. m. bjödos alla

på kaffe hos herrskapet Magnusson.
Jare

var

året

och som skall firas varje år sista söndagen i

dag»,

maj.

hr

Föredragshål

»Mors

Amerika.

blevo

0.

Carlström, som talade om »Mors

vilken första gången firats i v·årt land förra

de

dag» h,ar länge firats i England och

Efter

det

dövstumma

en

timme

bjudna

långa

samt

önskade

Före

dem

Carlsson
tog

så

välkomna

även

föredrag om·

farväl av de dövst.

till ett gemensamt

besök hos honom i Ulricehamn i sommar.

X.

Dövstumvigsel förrättades den 2 maj i· Umeå,

då skomakaren K. L. Lundqvist från Norrfors sam

fors.

fröken

Alma Lindfors från Norr- ·

Vigseln förrättades av pastor Svanborg med

fröken Lövgren snm tolk.
telegram

och

Brudparet uppvaktades

blommor.

Efter

vigseln

var

supe anordnad för anförvanter och vänner.

Idrott. Vid de <lövstummas internationella idrotts
i Norge den 10�11 juli sänder

tävlingar i Bergen
Idrottsklubben

Hephata 4 medlemmar dit.

·

Des\3a

äro Albert Söderberg, Oskar Andersson, Gösta. Ren

ner

och

Ivar.

.Jönsson.

Dessa

ftiå

erhålla

resor

Som
fram och tillb.aka jämte fritt vivre och logi.
färdledare medföljer.. dessutom klubbens ordförande

hr

Birger

Nilsson samt hr William Eriksson som

reser för sitt nöjes skull.

.

Tor.

föredraget

på middag hos hr

Extra sammanträde.

'Petter Larsson och hans fru, och framföres här ett

tack till familjerna LarE!son och Magnusson för vi
sad, gästfrihet.
Alla voro belåtna med sin dag och
hr Carlsttöm är välkommen åter.

förfärdigades

Dövstumföreningen

fredagen den 18 juni
protokollen
maj.

A-r A:sohn.

Kronprinsessans likkista

därstädes.

de dövstumma i Borås till avskeds

med

barligen mycket intresserade och belåtna med före-.

Carlsson avflyttade den 1 maj

Sven

från Borås' till Ulricehamn för att tillträda kyrko

Fondelius, som till ämne hade »Kommunikations
väsendets utveckling.»
De dövstumma voro syn

Föreläsare var red. G.

till festsupe å

man

son och Wilander.

manvigdes med

närvarande välkomna.

samlas

Medverkande vid festen bli i övrigt

Gösta Bengtsson, påpekade, då han hälsade de c:a
30

välkomst- och kaffefest i

med

»Stugan> i Stadsparken, vars övre salar reserverats

åt föreningen.

De dövstummas kvinnoförening i Btockholm

har

======

från

i

Stockholm

kL 8

e.

sammanträder

m. för justering a\·

sammanträdena

18

april

och 2

Styrelsen.

bl. a.

av två dövstumma snickare, a·nställda vid Bröderna

Föreläsningar med kaffeservering m. m.

i

hålles å Dövstumföreningens i Stockholm lokal :

Wahls likkistfabrik i Fa i köping.

Kistan är utförd

ek efter ritning av prof. Tengbom i Stockholm,

är 2,3 meter lång .o ch invändigt beRlagen med kop
par.
Beställningen på kistan erhölls en måndags

morgon

och redan på tisdagsmiddagen kunde den

avsändas till Stockholm.
Två

dövstumma,

Carlsson,

äro

Petter

·

Larsson

och

Carl

J.

seda.n 10 år anställda hos Bröderna

Wahl och äro kända som ett par bra och duktiga

arbetare.

A-r A:sohn.

Fredagen den 9 juli från kl. 6

e.

m. Föreläsare

red. G. Fondelius ·om Gamla Stockholm.
Fredagen den 13 augusti kl. 6 e. m. Föreläsare

pastor A. Hultqvist om Den dövstummes i Sverige
öden.
OBS.!

Under

sommarmånaderna hålles lokalen

öppen endast fredagar kl. 7--10

e.

m.

Styrelsen.

/
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En enkel fest

ANN ON SER.

�nordn
. as av Norrköpil)gs och

FÖRLOVADE:

läsning av fr. Math. Brandt m. m.

Elis Kinell
Sonja (Aida) Viden

Lidingö· villastad',
elevplatser lediga.

Åmmerberg.

Pingstafton.

Före

Välkomna!

·Vid Tysta skolan,.

Värtan.

Pingstafton.

Göteborg.

dövstu1zn

Kommitterade.

fritz �rockman
Anna Larsson
Osmo.

,Linköpings

föreningar i Finspång söndagen den 11 juli.

metoden
ett

VIGDE:

och

till

hösten

1920 några

Flickor, undervi sade enligt tal

slutat si n skolundervisning för

eller två år sedan, kunna vinna inträde.

dervisning

K. Leon. Lundqvist
Alma Lindfors

som

finnas

och

vi vre

teoretisk

undervisning:

lagning,

sömnad,

äro

fria.

svenska

Läroämnen

språket,

Un

äw

kristen�

dom, räkning (valfri a) samt praktiskt arbete: mat

Brännland.

vävnad,

tvätt, strykning m. rn.

Ansökan jämte skol-, präst· och läkarebetyg sän

das till föreståndarinnan

H_err

0.

Carlström i Skara

ANNA AHLBERG,
Tysta skolan, Lidingö villastad .

. gratulera8 på sin 70-åriga födelsedag den 1 juli av

Sigurd Forsberg.
J.l1åtte Du leva
,

1:

Dala

100 år i'ill!

De döv' stummas sjukkassa.

håller sitt

Orundad 1903 - ,

Från den 1 januari 1920 inde
lad i tre klasser med följande
förändrade avgifter:
l klass l:

lntl'.ätje 1 kr.

Års

I

Inträde 2 kr.

Å.rs

avgift 11 kr.

klass IT:

avgi ft 18 kr.

I klass lll: Inträde 4 kr.

Årsavgift 30 kr. 50, öre,.

Årsavgiften kan erlägga� i tvenne terminer med

5 kr. 50 öre i klai::s I, 9 kr. i klaEs lI och 15 kr.

� ö öre i klass III.
Under år 1920 kunna alla niedlemrnar ansöka

om

uvergång från lägre till högre klass.

E itt

Medverkande bli hrr Pereon, Wilander,

Festsupe å Stora hotellet mot 7 kr.

gar sändas till Herman Gustafsson,
nast den 12 juli.
Alla

dövstumma

medlemmar

50

.öre.

välkomna.

e.

m.

Fondelius

Anmälnin

Vättersnäs, se

Inträde

årsmöte i

Borlänge i Barkargärde

utflykt i det gröna under midsommar

�edaktör Fon.deH us föreläser om Jungfrun fl v
_Orleans och Kommunikatjonsväsf'ndets utveckling.
·

Alla dövstumma välkomna!

STYRE LSEN .

Stora dövstummöten

för

.

1920 ocb

stumma

10-årsjubileum i Jönköping den 17--19

med början lördagen den 17 juli , kl. 5
med välkomstfest i Stadspa1:ken.
Utflykt till V isingsö söndagen den 18 juli.
och Carlström.

7:de

helgen med början midsomma�afton kl. 8 �· ID;·

juli

Norra Smålands dövstumförening
firar

med

·

blir det i Östersund den 10-12

Anmäl Eder för inträde!

juli

skola

Dövstumförening

ioke

Styrelsen.

från

hälsa�· alla döv
när

och

fjärr an

välkon1na till dem.

·Bil öPtjänst.
Energiska

dövstumma

skaffa sig god förtjänst.

·

kunna på lediga stundtr

Skriv till denna, tidning$

utgivare, så lämnas vidare upplysningar.

Andren &. ·Holms boktryckeri, Stockholm 1920

·,,

