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''Manilla-kolonien.'' 
Under förrn hälvten av detta tn pågick, såsom 

bekant, en insamling till förm:\n för dövstumma 

Wienbarns underhål l på Manil la denna 8ommar .. 
Insamling'en lämnade omkr i n g 17,500 kr. till re
sultat, oc h dessutom hade en syförening på Manilla 
rikligt sorj t för barnens utsty r se l . Emellertid lyc
kades man för barnen i fråga erhålla god inackor
dering på landet i Österrike, varför planen t>mla-

flickorna vid Manilla-kolonien. 

des flå, att de insamlade medl en jämte kläderna 

sändes dit ned, varest de också kom m it till bästa 
. användning. 

I Ybbs vid Donau, ungefär tre timmars järn· 
vägsresa från Wien, förhyrdes sålundn. ett större 
boningshus, vilket snart nog genom lämp!ig inred· 

ning sattes i stånd att mottaga de ·()4 dövstumma 
barn jämte vårdare, som där hela rnmmaren haft 
en fristad. Ovanför ingången till nämnda hus ses 
en skylt, på vi lken med stora bokstäver står att 
läsa: Manilla-kolo.cien. Och från en stång på taket 
vajar den svenska flaggan . 

De insamlaqe medlen ha räckt t ill att hjälpa 
icke blott dövstumm a Wienbarn, utan ii\'en döv

stu mma barn i Budapest och Berlin. Till de först· 
nämnda. ha, på anmodan därom av Röda kor et, 
änts 2,000 kr. och till de sistnämnda 1,000 kr. 

n.tt användas som hjälp för deras u nderhåll i som· 

mar i en koloni p<'i. Bi.igen. 
Vi m e ddela här h·å gruppfotogrnfier av Manillu· 

kolonien barn. 

Gossarna vid Manilla-kolonien. 

Ännu en vädjan om hjälp åt dövstumma 
i Wien . 

Från » HumaniUirer Geselligkeitverein der Wiener 

Taubsturnmen >) ank.Oll!- i slutet av ;juli "följande 
krivelse till Dövstumförenipgen i Stockholm. 

Wien den 20 juni 1920. 
Högtärade styrelse! 

Vi ,tillåta oss med föreliggande skrivelse rikta en vörd
sam förfrågan och bön, om Ni icke genom en insamling 
hos Edra medlemmar skulle vilja anskaffa lite- livsmedel, 
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eller om detta. är för omständligt, penningar till inköp av 
livsmedel för Edra härvarande dövstumma ödeskamrater. 
En sådan hjälpsändning skulle blott komma våra med
lemmar till godo, och vi motivera vår bön med följande : 

Det olycksaliga 5-åriga kriget har genom sitt fruktans
värda raseri medfört nästan en hungersnöd i Österrike, 
vilket ju är allmänt bekant. Genom åtskilliga ädelmodiga 
hjälpsändningar från de främmande länderna söker man 
hjälpa olika stånd, men på oss stackars dövstumma, som 
ju redan under normala förhållanden hå större svirighe
ter att kämpa med för att förtjäna vårt bröd, har ännu 
ingen tänkt, och i synnerhet för oss unga, ogifta dövstum
ma är det fruktansvärt svårt att vinna vår utkomst. Lö
nerna äro absolut icke anpassade efter den härvarande 
fruktansvärda pri!'lstegringen, oeh därtill är man absolut 
aldrig mätt trots de myckna utgifterna till härbärgen och 
folkkök. Och något tillskott till kosten kan man icke köpa 
sig, emedan de få slantarna vid den förskräckliga prisför
dyringen icke räcka till därför. Och naturligtvis äro fa
miljer ännu värre- däran, <lå barn finnas, och man på de
.ras böner icke ens kan giva dem så mycket, att de få -
äta sig mätta. 

Vi bedja därför ödmjukligen, att Ni ville taga Er an 
oss och snarast möjligt komma oss till hjälp, och .vi t10, 
att vi icke förgäves skola vädja till Edert goda hjärta. 

Väntande på en snar välvillig hjälp sända vi ödeska.m
ratliga hälsningar. 

, Högaktningsfullt 
Humanitärer Geselligkeitsverein der Wiener Taubsturnmen. 

Adr. : Wien, Gasthaus Tenz, V. Br. -Franzensgasse 16. 
Ernst Hilelsen. Anton Beste. Fr anz Netslicka. 
Franz Novak. Alfred Lindenbaum. Julius Ransell. 

Med anledning av  denna bön om hjälp har Döv-
stumföreningens i Stockholm styrelse beslutat vädja 
till alla dövstumma i Sverige att bidraga till en 
insamling åt de dövstumma i Wien. Insamlings
listor hava tryckts och utsänts till dövstumfär
eningarna i Sverige, och det är att hoppas att döv
stumföreningarna göra sitt bästa för att insamlin--

. gen skall få så gott resui'tat som möjligt. De döv
stumma, som icke nås av insamling�listor, kunna 
skicka sina bidrag direkt till D@vstumföreningens 
i Stockholm· kassör, hr ·Gunnar Fondelius, adress 
Alvsjö. Alla listor skola vara insända före 1 nov . ,  
varefter redovisning kommer att lämnas i dövstum -
tidningarna. 

Brev från Dalarne. 
Dala döv_stumfö:rening har under midsommarhel

gen hållit  sitt 7 : e  årsmijte i Borlänge. Mötet var 
även denna gång talrikt besökt, inemot ett 50-tal 
hade kommit tillstädes från skilda trakter inom 
och utom Dalarna.  Mötet började på midsommar
afton kl. · 8, då redaktör G. Fondelius från Älvsjö 
höll en intressant föreläsning om Jungfrun av Or· 
leans. 1Bfter föreläsningen samlades m�n på un
dertecknads gårdsplan till midsommarvaka. I den 
stilla ljusa natten roade man sig så gott man kunde 
med lekar och dans till fram emot småtimmarna, 
då en var trött och belåten sökte v i la för kom· 
roande dag. 

På midsommardagen kl. halv 2 höll föreningen 

sitt årsmöte. Mötet öppnades av föreningens ord
förande, vilken hälsade samtliga välkomna. Av 
årsberättelsen framgick att medlem.sq.ntalet var vid 
årets början 48 och vid dess slut 4G. Inkomster 
och utgifter balanserade på kr. 540: .90 med en· 
kapitalbehållning den 31 dec. 1919 av kr. 678: 
90. Sju föreläsningar över olika ämnen ha hållits 
i Borlänge, Mora och Orsa. Föreläsare ha varit 
Carl Flodin, Uppsala, G. Fondelius, Älvsjö, C. A. 
Segerhammar, Gävle och dövstumläraren L.  M. Pe
tersen, Stockholm. Hela antalet åhörare vid samt
liga föreläsningarna ha utgjort 207 mot 202 under 
1918.· 

Till föreningens ordförande omvaldes enhälligt 
G. Ståby. Övriga styreleieledamöter blevo Bruno 
Vixner, Orsa, Erik Hj. Olander, Borlänge, fru Anna 
Björklund, Dala-Järna och Gustaf Berglund , Bor-· 
länge. . 

Ti ll revisorer omvaldes bokh.ållaren Oskar Arn
berg, Domnarvet, och handelsbiträdet Erik Leijer, 
Borlänge. Till föreläsningsföreståndare omvaldes 
Gustaf Stå by. 

Enligt 1919 årsmötes beslut komma föreningens 
årsmöten hädanefter att hållas under· vintermåna
derna före den 1 april. Under sommaren kommer 
att anordnas s. k. sommarmöten med föreläsningar 
på lämpliga platser inom Dalarne .  

Från kommitten för bildandet av ett  landsför·· 
hund hade cirkulär inkommit med begäran om ut
låtande och beslöt mötet instämma i kommittens 
förslag till stadgar för det bli vande landsförbundet .. · 

Gävle dövstumförening hade sänt�sin ordförande, 
hr C. A. Segerhammar till mötet . Denne hem
ställde till mötet om att något måtte göras för 
prästfrågans lösning inom distriktet. Han erinrade 
om att alla de övriga skeldistrikten hade sin döv
stumpräst under det 6:e distriktet. ännu saknade 
sådan. Han ansåg att de tre dövstumföreningarna 
i distriktet borde taga upp präst.frågans lösning i 
egna händer, då intet var att vänta från vederbö
rande  som hade med saken att göra. Mötet gjorde· 
intet uttalande utan beslöt att bordlägga frågan. 

Mötesförhandlingarna voro härmed slut, och just 
som man skulle bege sig ut i det gröna, föll en 
häftig regnskur, vilken omöjliggjorde allt v istande 
i det gröna. Sedan förfriskningar i ntagiis samla· 

. des man åter i lokalen, där hr_ Fondelius föreläste 
om kommunikationsväsendets utveckling genom ti-
derna. Med kraft och schwung skildrade han de
olika fortskaffningsmedlen förr, nu och i framtiden 
och förutspådde att vårt ädla husdjur hästen kom-: 
mer att stå endast såsom ett minne i museerna 
för kommande släkten. Efter ännu en stunds sam
varo under lekar och samkväm åtskildes man tiU 
synes mycket belåtn� med trevligt och lyckat mid-
sommarfirande- G. S. 

'"'-
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Tioårsjubileet i Jönköping. 
Så 'upprann äntligen d.en stora dagen, då Norra 

Smålands dövstumförening skulle, fira sitt -10-års-
j ubileum. Det var söndagen den 18 juli, men re
dan dagen förut hade föreningens medlemmar och , 
många andra dövstumma anlänt. till Jönköping och 
firat återseendets glädj·e med kaffe och samkväm i 
Stugan i Stadsparken. Man återsåg idel gamla be
kanta från många föregående möten samt, ett eller 
annat. nytt ansikte. Föreningens styrelse hade ej 
glömt ·att kalla till 10- årsfesten dövstumm.issionä-· 
rerna PersoI). och ·Wilander samt hrr Carlström och 
Fondelius, rnångåri.ga medverkande ,;id föreningens 
rnöten� · Efter �affet i Stugan blev det fotografe
ring i parken och så fick man diRponera aftonen 
efter gottfinnande. 

På söndagsmorgonen samlades de dö'{stumma vid 
hamnen för att göra en tur till det· minnesrika 
Visingsö. Med ångaren ��otaJa Express (nylige1� 
hemsökt av e:q svå• eldsolycka) avreste ett öO-tal 
dövstumma vid 10-tiden och efter en uppfriskande 
resa över V ettern landstego-resenärerna kl. bal v 12. 

1 Med skjuts eller pr apostlahästar begav man sicr 
nu inåt ön samt samlades småningom i en björk� 
dµnge och . bär kommo rn.atsäckarna fram, Olll man 
hac;le någon; eljes hade ön gott om pensionat. Kl. 
mellan 12·-1 hölls gudatjänst i det fria av döv-
8tumrriissionärerna, därpå· kaffedricknin O' och en 
mängd delta.gare spridde sig runt ön. Denna för
skingring minskade betydligt antalet åhörare . vid 
den föreläsning om sagoskalden Hans. Christi�n An
d9rsen, som kl. ·3 hölls· av red. Fondelius. Den 
spridda hjorden samlades dock vid hamnen :kl. 6, 
då Motala Express förde dem till Jönköping igen. 

Nu skajle jubileets stora clou gå av stapeln med 
»stor» supe å Stora he>tellet, stadens finaste. .Men 
sanningen att säga blev det ståtligaste på festpro
gramm�t det tråkigaste. Visserligen går man till 

.en festsupe för att j.Ua, men man brukar hå sin 
ljlla pratstund före och efter- maten. Här fick man 
äta i den allmänna· matsalen och det blev. därför 
ingen stämning. Man åt stilla och högtidligt sin 
supe, och många gingo, då matsedeln var genom-

. gången. .Man skulle. haft festen i enskilda rum . . _ . Följand·e månd�gsförmidd·ag samlade� man ånyo 
i_ Sta.?spa

'.
rken, dar hr 0. _ Carlström höll et� 'präk

tigt foredrag om Svenska kulturinsatser i Amerika. 
Och så var tioårsfestens program genomgånget. 

.Dövstummötet i Östersund. 
�n dövstumkonferens hölls i Östersund deb 10 

-12 juli. På lördagsmiddagen kl. 12 hölls väl
komstmöte, ·då ungdoms.föreningen Arbetsmyran 
bjöd de dövstumma på kaffe, varjämte välkomst
ord riktades till deiu alla. Kl. 3 : e. m. besöktes 

7 

- ·- ----· \:�:-:...:-..:. --=-=-====--·-· 
den.vackra utställningen. samt ornbyn Jämtli, och· 
kl. 8 e. m, hölls i Missionshuset föreläsning av br 
Segerhammar från Gävle. D}irefter var det auktion · 

, på varor, ,som skänkts av en syförening, bildad i 
vintras av kvinnliga -medlemmar.· Utropen gjordes 
av hr P. Alfr.' Person, duktig och rolig, och syför
eBingen fick en rätt vacker vinst. 

På söndagen hölls på f. m. en välbesökt hög-' 
mässogudstjänst i rp.issionshuset och på e. m. fest 
med sång och musik hos Frälsningsarmen, föredrag 
av dövsturnrnissionärerna P. Alfr. Person och Bror 
Wiland_er, di�triktsföreståndaren Emil Kruse från 
Östersund, Frälsningsarmens officerare stabskapten 
Holmgren och adjutant Hallberg m. fl.. Därjämte 
serverades kaffe ute i det· fria·. ' .r. 

Ett stort antal av mötesdeltagarna hade samlats 
till rriötet från skilda orter. Utom från Jämtland 
�ade dövstumma kommit från Stockpolm, Göteborg, 1 
Or�bro, Eskilstuna, S�ndsvall, Härnösand, Dorotea, 
Hälsingland, Gästrikland, Dalarne, Värmland och 
Västergötland. · Det-var nöjsamt att få samman
träffa med så· många kamrater. Nästan alla· döv-. 
s�umma fingo · 50 p'roc. rabatt .på, dagp1ljettpriset 
till utställningen. Son::i 1 en tacksamhetsgärd för de 
förm.åner de åtnjutit, företogs under festen en in
samling till förm{i,n för de dövstumma Wien barnen, 
vilken inbragte ()5 kr. Den kollekt, som efter 'mis
sionär Wilaf).ders högq1äs-sogudstjänst togs upp för 
dö vstummissioneh steg till 13-0 kr. 

På söndagskVällen hölls ännu ett möte på Fräls� 
ningsarmens lokal och samtidigt begav· sig ungdo
meri ut till Björkbac'ka för att ·hämta frisk luft 
och göra lekar m. m. . · 

På måndagsförmiddagen hölls avslutnin.gsmöte i 
missionshuset. Ett 10-tal dövstumma gjorde sarnma 
dag en tmistresa till År.e och-Tännforsen. På e. m. 
samlades d'e andra vid utsiktstornet, varifrån man 
�ar ep storartad utsikt, bl. a. kan man· se 11 kyr
kor. På kvällen. reste många' hem . .För visso skall 
minnet 'av denna allt igenolll .vällyckade konferens 
sprida ett ljust skimmer över mången elj€st dys'ter 
och enslig .stund i den stummes tillvaro. -a. 

I 

Jubileumsdag�r i Bergen. 
Med anledning av sin 15-åriga tillvaro hade »De 

Döves Idrottsklub>> i Bergen anordnat internatio
nella tävlingar ·för dövst'umma äen 10-11 juli. 
Anmälningar pade ingått från Sverige, Danmark 
och Norge.· Idrottsklubben Surd, Gö.teborg, sände 

, . ett lag på -S man, Hephata, Stockholm, 4, Döv
s.tumi:inia, · Köpenhamn, 2 och föreningår i Trontl
hjem, Kristiania och Bergen ett 20-tal. · 

Tävlihgarna, .som höl-los på .Branris stadion, hade 
�cke samlat något större åskådare�ntål på grund av 
de . båda ·tävlingsdagarn�s regnig� väderlek. Banor
na voro dåliga, ·men resultaten blevo efter de döv-
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stumrnas förhållancien goda: LÖrda.gens progra111 
'började med försökslöpning å 100 meter, varvid 
de ö ·bästa uttogos till söndagens final. Tre stock
holmre, två göteborg·are och en dansk kvalificerade 
sig tlll slutheatet. I kast och hopp nåddes bra re
sultat och löpningarna blevo särdeles intressanta 
genom norrmannen Ankile's deltagande, vilken var 
av hög klass. Under innevarande år har denne 
uppnått fina tider, och till följd därav kommit upp 
på listan i' Norges föreslagna �n t werpen trupp. 

Prograrnrnet syntes vara Q_opfogat utan tanke på· 
grenarnas placering. I 400 metersloppet fingo alla 
starta sam.tidigt,· varvid stockholmare1i Jönsson blev 
knuffad ornkull och. skadad. Stafettlöpningen å 
1,500 lit., tiU vilken ann1älts 4 klubblag från Kri
stiania, · Bergen, Stockholm och Götebprg, hade mot
setts med stort intresse. Arrangörernas åtgärd att 
ändra 0111 löpningen till kombinerade landslag var 
mindre ·välbetänkt, och väckte berättigad uppmärk
samhet, enär de båda svenska klubblagen särskilt. 
förberett sig för stafettävlingen och trnts dryga re
sekostnader säQt var sitt lag på 4 man. Sådant 
bör förekomma.s vid framtida tävlingar. 

Av löpnfogarria tilldrogo sig de på 1,500 och 
5,000 n1eter s·törsta intresset, där �ett gott fält star
tade med fina tider. De delt�gande svenskarna 
placerade sig bra i konkurrensen med de norska 
kastarna . - Söderberg i spjut och ·Håkansson i 
hop.pen -, den senare en ny förmåga som nu fick 
sitt elddop i sin första tävling. I söndagens final 
på 100 rn. segrade Söderberg, Asn1ild och Th .. An· 
dersson i nu nämnd ordning. 

För att diskutera en del ·ändringar i stadgarna 
för N. D. I:R vandringssköld hölls på söndagsför· 
middagen sammanträde med representanter från de 
deltagande föreningarna. 

· 
. I samband med idrotfäjubileet firade Bergens 

dövstum förening sin 40-årsfest. Av denna an led- · 
ning hade det norska landsförbundet inbjudit till 
sitt andra årsmöte med ett par hundratal deltagare 
från olika delar av Norg�. Förhandlingarna upp· 
togo föredrag och diskussioner i frågor rörande för
bundets ändamål, vilka ·på�ingo fredag, Lördag och 
söndag. 

Efter idrottstä v lingafoa hölls a vsl utn'ingsfest i 
Hantverks- ·och industriföreningen - en impone
rande högtidlighet för de båda jubilerande förenin
garna med tal och prisutdelning till segrarna i 
tävlingarna. 

, Prislista. 

Löpning, 100 ·meter: 1) A. Söder berg, Stockholm, 12.9 
sek., 2) V. Asmild, Köpenhatµn, 13 s., 3) Th. Andersson, 
Göteborg, 13.2 s. : . 

400 met.: 1) J. Ankile, 'l'rondhjem, 56.8 sek., 2) V. As· 
mild, Köpenhamn, 58.8, 3) A. Söderberg, Stockholm, 61.1. 

1 1,500 met.: 1) J. Ankile , 4.28.8 min., 2) V. Äsmild, 4.49.7 
m., 3) D. 'rbormau, Göteborg, 4.53 m. . · 

5,000 met.· 1) J. Ankile, 16.41 min., 2) V. Asmild, 18.06.4 
m., 3) Thorman, 18.16. . 

· 
Kulstötning: 1) B. 'l'ordenvik, Trondhjem, 8.52 + 9.62= 

18.14 met:, 2) J. Ankile, Trondhjem, 9.03+7;86=16.89 m.1 
3), H. Kjöbstad, Bergen, 8.74 +·7.45=16:19. 

\ 

Höjdh2pp: 1) V. Asmild, lf)(J cm., �) B. 'l'ordenvik, l.;)0 
cm.. 5) A. Håkansson, Göte borg, 145 cm. 

Diskus: 1) .T. Ankile, 28.19 + 22.46=50.65 rn., 2) �t �l'ot
den vik, 26.23 + 22.05=48,28, 3) I var Jönsson, Stockholm, 
25.30 + 17 .31=42.61. • .. 

Längdsprång: 1) H. Kjöustad, ;->.4 L m., 2) A. Håkansson .. 
r'i.31., I. Jönsson , f> .. 14. 

pjutkastning: 1) B. 'l.'ordenvik, i36.l8+29.21=6f>.39n1., 
2) A. Söderberg, �7.08+26.35=GB.43 , 3) J. Manreniusson , 
Kristiania, 33.04 + 2'5.38=58.42 . 

Trestegssprång: 1) H. Kjöusta<l, H.rn, 2) Ä. Håkanson 
11.05, B. Tordenvik, 10.5X. 

StafetW)pning, 1,500 m. · (800, 400, 200, 100 rn.): Norge 
4.00.5, Sverige (1'.hormau, Söderberg , 0. Andersson, :Ryden) 
4.17.7 m. 

'l'ill tävlinganrns bäste in.an J. Ankile tilldelades heders· 
pokaler. skänkta av Bergens s tad oclt intresserade. 

Måndagen var anslagen till utflykt till De 'döveR 
skihytte, därifrån man hade en storslagen utsikt 

·�över de norska fjällen. 
De svenska deltagarna medföra säkerligen ett an· 

genärnt och. intressant rese111inne från sin Norges· 
färd utefter den enastående fagra Bergensbanan. 
Den ur turistsynpunkt omtyckta trafikleden rullade 
upp en mångfald sköna omväJt.lande naturscenerier 
och bergformationer, förbi höga fjäll. med evig snö 
och glaciärer, djupa dalar, strida floder och genom 
otaliga tunnlar.. Under hem vägen gjordes ett kor
tare uppehåll i Kristiania och det härliga Holmen
kollen, och därmed var färden all. 

Oscar Ryden. 

NYHETER FRÅfl DÖVSTUMVÄRLDEN. , 
En fest till f()rmån fÖ� Wiens dövstumma. Döv· 

stl.l.i;nföreningeh i Stockholm b<;>rjade sina höstsamrnankom · 
ster med ett samkväm till förmån för insamlin gen till de 
hungrande dövstumma i Wien. Ett lOO·tal dövstumma 
m . fl., däribland lärare och lärarinnor infunno sig. En 
österrikisk dövstumlärarinna, fru Haas från ·wien, vilken 
under sommaren vi&tats på Manilla, hade inbjudits. �Efter 
kaffeservering inleddes samkvi.-i.met med några välkomst.· 
ord av hr Renner,- varpå red. Fondelius i ett kortare an· 
förande sökte ge en förklaring över varför ·wien framför 
alla andra var i beh<'>v av hjälp'. Därpå förevisade hr H. 
Berg ett 90-tal av kapten Fewrell under hans 'vistelse i 
Japan nytagna skioptikonbilder från den uppgående solens 
land , många a.:v bilderna kolorerade. Man fick. gei�om 1 
dessa bilder en god illustrerad skildr ing av japanskt folk
liv, seder, hemliv , natur o. s. v. 

Samk;vämet lämnade en behållning av omkr. ?O kr .. 

Vrkesinsamiing. bland dövstumlärarna. Yid de sven· 
ska dövstumskoloma igångsattes i våras en in samling till 
förmån för nödlidande dövstumlärare i Wien. De insam· 
lade medlen uppgingo till ett belopp av .3,952 kr., av vilk'a 
den 21 augusti redan använts . kr. 2,190: 62. Av dessa 
medel har man bekostat resan till Sverige och vissa aridra: 
utgi:fter för en dövstumlärarinna från '\Wen jämte 11ennes 
dövstumma dotter samt avsänt livsrnedelskort för 580 kr. 
och checker fö,r 1,500 kr. till l'>ehövande dövstumlärare· 
familjer i Wien. Återstående kr. 1,7(11: 38 komn;ier att 
användas ungefär på samma sä.tt Ro·m de hittills förbru
kade medlen. 

Helsinglands dövstumförening hade årsmöte i ·Hu· 
diksvall söndagen den 22 aug., besökt av ett 30-tal döv: 
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stumma. från Söderhamn, Ljusdal och Hudiksvall med on:i.
nejd. Mötet började med gudstjänst av dövstummissionä
ren P. Alfr. Person från Uppsala samt bibelförklaring av 
hr Alb. Segerhammar från Bomhus. Efter en rast, var
vid Hudiksvalls brödraförenings ungdomsförening bjöd på 
��affe, hölls årsmöte under ordförandeskap av hr August 
Ostby från Enånger, som hälsade ·de närvarande välkom
na och erinrade om att föreningen nu var 3 år gammal 
samt i avsevärd mån redan varit till stort gagn för de 
dövstumma. Enligt revisionsberättelsen var behållningen 
kr. 85: 42. Ansvarsfrihet beviljades. Till ordförande om
valdes Aug. Ostby, till vice ordförande J. Weström, Färila, 
och till kassör K. W. Nybom, Hudiksvall. Övriga styrelse· 
ledamöter _blevo Anders Jonsson, Forssa, och Albin Söder· 
berg, Ljusdal med fröken Alma Wallberg i Färila som 
suppleant. Till revisorer valdes Axel Enqvist i Enånger 
och Wahlström i Hudiksvall. Föreningen räknade vid se
naste årsskiftet 31 aktiva och 2 passiva medlemmar. Sty
relsen beslöt att hos samtliga kommunalfullmäktige inom 
provinsen ansöka om understöd till föreningens främjande. 
Nästa årsmöte skall hållas i Hudiksvall. 

Efter mötets slut »sjöng» hr Segerhammar på tec�.en-
språket '/)Du gamla, du :fria.» A. 0. 

Tvenne danska dövstumlärare, kapten P�oelsen och 
hr Nielsen från Fredericia gästade i slutet av augusti 
Manilla dövstumskola och studerade under närmare en 
vecka undervi�mingen därstädes. 

Dödsfall. I Halmstad avled den 5 augusti skräddaren 
Bror Sidoli i en ålder av 23 år efter endast några oagars 
sjukdom. Han har genomgått dövstumskolan i Väners
borg och slutade den år 1912. Under sin skoltid lärde 
han skrädderi och har haft fast sysselsättning i Halmstad 
under de 8 sista åren. Den avlidne var en vänsäll och 
hjälpsam person med många vänner både bland hörande 
och dövstumma. Föräldrar samt två bröder och en syster 
stå såsom närmast sörjande vid den så tidigt öppnade 

·graven. 
-Begravningen ägde rum söndagen den 8 aug. å västra 

kyrkogården i Halmstad. I processionen deltogo skräd
darefackfören-ingen med florbehängd fana samt en stor 
del kamrater och vänner till den avlidne. En synnerligen 
rik blomsterskörd hade sänts till bären, varibland märk
tes kransar från skräddarefackföreningen, den avlidnes 
arbetsgivare, från verkstadskamrater och dövstumma vän· 
ner i Halmstad m. fl., allt vittnande om huru avhållen 
den döde i livstiden varit. 

Födelsedagar. Änkefru Fredrika Jmisson i Eskils
t una firade den 14 aug. sin 60-årga födelsedag. Under 
dagens lopp inkommo en mängd telegram från när och 
fjärran samt blommor. Barn och systrar överlämnade ett 
matsalsbord samt en storartad blomsteruppsats av vita 
krysantemum. Från· barnen gemensamt överlämnades en 
hyllningstext, )Till mon, inom glas och. ram av följande' 

lydelse: 

Med hjärtevarmt tack fag Dig hälsar i dag 
Och önskar att ännu Du länge må leva! 
Ja, kärlek och tack för Din gärning nu tag, 
giv förbön för barnen, som ännu få sträva, 
som glädas åt minnet från barndomens dar, 
och tänka med vördnad på Mor och på Far. 

Från släktingar, bekanta och dövstumma vänner över· 
lämnades en större penningsumma för vilken inköptes en 
brosch av guld. Under aftonens fest, till vilken släkting
arna inbjudits, höl·ls festtalet av maskinisten Aug. Karls
son, tolkad av en son till fru J. Festen varade till långt 
�n på natten, för att åter fortsätta på söndagen· i kretsen 
av dövstumma vänner,, därvid hr Georg Andersson från 
Köpenhamn utbragte en skål för 60-åringen. Efter flera 
timmars gemytlig samvaro skildes man åt. F. G. 

· . 60 år fyllde den 20 aug. fröken Johanna Pdtter.s
son, mångårig medlem av Dövstumföreningen i Stockholm. 

Födelsedagen firades den , 21 aug. i kretsen av syskon, 
släktingar, vänner och ett antal dövstmnma. Utom blom
mor, telegram m. m. ,  som kommo 60-åringen till del, över· 
lämnades en av dövstumma skänkt fruktskål av silver. 
Vid kaffedrickningen hölls lyckönskningstal tiH hedersgä
sten och dessutom upplästes av, en a:v de inbjudna förfat
tade verser. Det hela avslöts med supe, dans och musik. 

- Typografen Nils Larsson i Lund fyllde den 14 aug. 
sextio år. · Han är född i Södra Sandby, där fadern '"ar 
skollärare. Genom någon sjukdom i barndomen förlorade 
han hörseln. Ostördheten av världens buller har givit 
honom tillfälle till en andlig utveckling, som han också 
begagnat sig av, och han är åtskilligt hemmastadd i främ
mande språk samt bevandrad i konst och litteratur. Han 
har under många år varit anställd å Håkan Olssons tryc
keri i Lund och är tryckeriets specialist på mei·a inveck
lade akademiska avhandlingar. 

- 50 ar fyllde den 26 juni förgyllarnn Hugo Landr�n 
i Stockholm. ·Han tillbringade sin födelsedag å sitt som· 
marhem utanför Oscar Fredriksborg. Inallas 32 personer 
blevo inbjudna på middag hos 50-åringen. Under midda
gens lopp höllos några tal och till 50-åringen överlämna
des av vänner en klocka med kedja. Han erhöll dess
utom några andra gåvor. 

Dövstumpressen. I Trondhjem har börjat utgivas en 
ny tidning för dövstumma. Den har utsänt ett provnum
mer, vari läsarna uppmanas att inkomma med förslag till 
namn på tidningen. Den kommer att utgivas av de nor
ske döves landsförbund med läraren vid skola�n för döva 
i Trondhjem Johannes Berge som redaktör. 

- I Köpenhamn ·har bildats en socialdemokratisk döv· 
stumförening Framåt. Den utger en tidning »Den tyste 
arbetaren». 

Från Schweiz. Till ett hem för dövstumma män i 
Schweiz har inköpts ett förutvarande vilohem Alpenblich. ·
Hemmet ligger fritt på Uetendorfberget. Hnvudbyggna-.... 
den är uppförd år 1907 och -ligger 700 meter över havet. 
Från hemmet har man en underbar utsikt över Berner· 
alperna och Jurabergen. Fyra små alpsjöar ligga i närhe·· 
ten. Till hemmet hör en vacker trädgård. De dövstumma 
.män, som komma till hemmet_ få det trevligt och lugnt i __ 
den stora alpstillheten. 

ORDET ·FRITT. 
En verklig livsfara för tle dövstu�ma ha de för 

dem förr så lugna och trygga landsvägarna nu bli
vit genom den .tilltagande b il- och. motortrafiken 
på våra landsvägar. Här i det » stora)) Tuna, där 
de flesta måste skaffa sig fram medelst cykel ha 
flera tillbud till olyckor inträffat och under är att 
ingen svårare olycka inträffat .  Med  kännedom om 
bi1ers och motorcyklars vårdslösa framfart komma 
nog sådana förr eller senare att inträffa. Nu frå
gas, vad är att göm särskilt för de dövstumma 
som mer än andra äro utsatta för risk att bli över-·· 
körda. Kan någon framkomma med förslag .eller 
kunna de olika dövstumföreningarna ta upp frågan 
till diskussion? Något måste göras och det snart. 

Borlänge den 2 september 1920. 
Gitstaf Ståby • . 
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Njurunda. 

ANNONS ER. 

FÖRLOVADE: 

Valentin Persson 
Ingeborg Thurfjell 

Karl johansso� 
Elsa Pettersson 

Luleå. 

Trollhättan. Midsommarafton. Karls tad . 

FÖDDE: 

En rar, duktig flicka. 

"''undsvalls H. B. den 2 aug. 19:20. 

H11lcla och Eclv·in Andersson. 
född Sandström. 

DÖDE: 

-1 ................... . 
Härmed tillkännagives att vttr 

lilla älskade 

B R 0 -R 
född den 18 februari 1897, lämnade oss i 
dag. efter endast några da�rs sjukdom, 
djupt sörj d oc.:h begråten av oss föräldrar, 
syskon, s våger , svägerska samt släktingar 
och många vänner. 

Halmstad den 5 aug. 1920. 

Hilma och Karl Sidoli, 

Dövstum hushållerska, 
kunnig i matlagning och sömnad i åldern 
25-·50 år önskas till en i god ekonomisk 
ställning varande, ensam medelålders man. 

Svar till »Hushållerska,», Tidn. f. Dövstum
ma, Älvsjö. 

Skomakare, 
g ift eller ogift, får varaktig och god anställning 
vid stationssamhälle i Eksjötrakten. Gift arbetare 
får hyra billigt, ogift får niat och logi. Dövstllm
missionär Wilander , Fle11, anvisar. 

Glöm ej insandingen till f_örmån för Wiens 
dövstumma! 

Vid Lantbruksskolan för dövstumma å 
Råbylund 

börjar n:· kurs de�n 1 nä Rta november. Lärok\Irsen 
är 2-årig. 'Dövstumma från Tredje dövstumskol
distriktet åtnjuta utan avgift undervisning , kost., 
loo·is och bekiädnad. Elever från övriga d istrikt b 

betala härför en årsavgift av 300 kr. 
A1Ysökan om inträd e vid kursen skall ställas till 

skolans styrelse, vnrn. egenhändi gt skriven av den 
inträdessök

.
ande, vara :itföljd av prästbetyg, läkare

betyg, skolbetyg och vederbörligen utfärdat intyg 
rörande den sökandes ekonomi ska ställning samt 
insänd till undertecknad sen3st den 1 oktober. 

För att vinna inträde vid lantbrukssk ola.n skall 
den sökande stvrka: att han fyllt 18 år och äger 
god fräjd; att

� 
ha.n med nöjaktiga vitsord ire · 

n omaått dövstumskola; att han äger gott hälso
tillst'i

.
n d samt. tillräckliga krafter för utförande av 

lantbruksarbeten; att han äger målsmans tillstånd 
att söka inträde i skolan; amt att vederhäftig per
son ikläder sig förbindelse dels för den kostnad, 
som kan åsamkas skolan, för den händelse eleven 
ej genomgått fullständig kurs, och dels för den sö· 
kande möjligen åliggande skolavgifters erläggande. 

· Visa denna annons för pastor och läkare, då Ni 
av dem begär betyg ! 

Lund den 22 aug. 1920, 

Johan· Bergqvist. 

De dövstummas sjukkassa. 
- Grundad 1903 -

från den 1 januari 1920 i-nde
lad i tre klasser med följande 

förändrade avgifter: 
I klass l: Inträde 1 kr. Års-

a vgift 11 kr. . 
I klass IL: Inträde 2 kr. Ars

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 15 kr. 

25 'öre i klass nr. 
U1ider år 1920 kunna alla niedlemmar ansöka orn . 

övergång från lägre till högre klass. 

Anmäl Eder för inträde! . 

Årsfest med prisutdelning 
anordnar I<lrottsklubben Hephata å Restaurant Tre H.em
mare lördagen den 2ö okt. kl. hav 8. e. m. Pris med 
supe 1:5 kr-. Anmälan om deltaga 1de kan göras senast 
<len lG1 okt. hos Ivar Jönsson eller färger Nilsson, Döy
stnmföreningen, 8h1ålandsgatan' 31 R. 

Annonsera i Tidning för Dövstumma! 

Andren & Holms boktryckeri, Stockholm 1920. 
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