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Insamlingen till Wiens dövstumma. 
Tiden för insamlingen utgick den 1 nov. och in

·till den 10 nov. har till Dövstumföreningens i Stock
holm kassör inkommit 2,455 kr. 83 öre. Efter nu
varande värde på österrikiska kronen skulle denna 
summa representera c:a 140,000 österrikiska kronen, 
eller i tyskt mynt c:a 1 5,200 mark. Annu återstå 
6 listor or�dovisade, så att slutsumman nog kom
me� att ökas med en eller annan hundralapp. 
. J: annat ställe i tidningen finnes redovisning för 
mt1ll den 10 nov. inkomna listor. Då alla listor 
inkommit s.kola insamlingens räkenskaper granskas 
av två därtill av Dövstumföreningen utsedda per
soner. Efter denna granskning meddelas slutlig 
redovisning i d0vstumtidningärna. 
, De 'insamlade medlen komma att utbetalas ge
nom Röda Korset och i samarbete med dövstum
föreni11gen i Wien och riksförbundet för dövstum
ma i Österrike. 

De diivstumma i Sverig� ha visat god offervilja, 
men även hörande personer (å några listor, t. ex. 
:°L den från Motal'.1-, äro de hörande i flertal) ha i 
stor utsträckning tecknat bidrag. 
·. I Stockholm ha insamlats 456 kr. 23 öre. 

Dövstumföreningen i Göteborg har insamlat 220 
kr. 50 öre. Tidigare har d_enna förening .insamlat 
�61 kr. 50 öre till dövstumma österrikiska barn 
(Manilla-kolonieo). 

Ett par dövstumföreningar ha ur egeu kasBa teck
n�t. bidrag å listorna. 

Ett märkesår. 
Av A. Hansen i danska · » Effata >. 

År 19 20 är. ett märkesår i. dövStumundervis.: 
ningens historia, i det 400 år förflutit &edan den 

·iörste eg ... ntliga dövstumläraren vi känna till, mun� 
ken Pedro Ponce, föddes i· Spanien. Och vidare 
.är· ·det 3ÖO år sedan Juan Pablo Bonets- bok om 
-devstumundervisningen utkom -i Spanien. Som man: 

härav, ser: var Spanien en gång föregångsfandet för 
dövstumundervisningen. Detta är Spanien icke nu
mera. Men man har feE>tat där nere i södern i år 
samt utgivit en jubileumsskrift. 

Även bär uppe i den höga Nord böra vi, som 
äro dövstumma, erinra oss de två berömda span
jorerna, vilka kunna räknas bland de dövstummas 
stora välgörare. 

Det har otvivelaktigt funnits lomhördbet och döv
stnmhet bland människorna långt tillbaka ·i den 
a.vslägsnaste forntid, i den förhistoriska tiden. Vid 
utgrävningar av bostäder och från hålor har: man 
kunnat konstatera, att de människor, som· levde 
för 12,000 år sedan, använt det t�lade språket 
som meddelelsemedel. 

I bibeln omtalas dövstumhet 6 gånger i gamla 
testamentet, men ingenting nämnes där om under-
visning av dövstumma. 

· 

Biand forntidens författare i Grekland· och Rom 
omtalas dövstumhet åtskilliga gånger. .· . 

. 

I den romerska lagen fanns fullständig redogö
relse för dövstumhetsgraderna samt de rättigheter 
resp. dövstumma ägde. 

· l\fen säkra underrättelser om d� dö:.Vstummas 
undervisning får man långt senare. 

Den berömde engelske historieskrivaren' Beda, 
död 735, omtalar, att biskop· John ·of Beverly un
dervisade en dövstum, ?>en döv ung man, som var 
stum, som aldrig kunde säga ett ord>. Efter slutad 
nndervisning berättas det, att den unge mannen 
kunde svara. muntligt på frågoJ', ja, framsäga långa 
meningar. 

· 

Att vetenskapsmännen började syssla med orsa
kerna till dövstumbeten framgår av flera skrifter. 
Två italienare Agricola (1494-:1555) och Cardan 
(1501-157 6) äro på rätta vägen, då de a�se, att 
man genom skrift_ kan sätt·a sig i föri:>1ndelse med 
de dövstumma. Gardan säger: »Man kan ·lära en 
född dövstum att läsa och skriva». 

Pedro Ponce var av adlig härkomst ·och föddes 
i Vallaq�lid år 1520, han dog år !584 som munk. 
Hå'!?- fick: universitetsU.t:t>ildning, innån han inträdde 
i ·'klostret i Leon. 

· · 

Anledningen till att han !tog sig undervisning 
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av dövstumma känner man •ej bestämt till. Det 
omtalas do·ck, att det var därför att dövstumhet 
hindrade en ung man att avlägga klosterlöftet. 
Man· vet med säkerhet, att han undervisade döv
stumma syskon, barn aT en inflytelserik adellman 
och alla tre voro dövfödda. 

År 1578, den 24 aug., skrev han ett rättsligt do
kument till uppförand_et av ett kapell, till vilket han 
personligen .skänkte ett kapitiil: »Des�a pengar, som 
jag, Pedro ftnce, munk i klostret Ona, bär giver, 
har jag förvärvat dels genom att leva spar:;amt 
och del,s genom gåvor från adelsmän, för vilka. jag 
varit testamentsexekutor eller som lön för under
visning av elever. . Jag har bland mina elever, 
som från födelsen varit dövstumma, haft söner och 
döttrar av stora herrar och adligt folk. Jag bar 
lärt dem tala, läsa, skriva och räkna, att bedja, 
att medverka vid mässan (gudstjänsten), att känna 
den kristna trosbekännelsen, att muntligt bikta sina 
synder för prästen. Några av d�m ha ock'3å lärt 
latin, och några både latin och grekiska, samt att 
förstå det italienska språket. En blev "invigd till 
tjänst i kyrk;an och skötte denna. Både denne 
och andra förvärvade kunskaper i naturlära och 
astronomi. En annan inträdde .som >'F0rer» ( offi
cer?) i hären och var duktig i att använda alla 
slags vapen. Han var i synnerhet en utmärkt ryt
tare. - Vid sidan av allt detta voro några framstående 
historiker, både i Spaniens historia och världsbi
storien, och framför allt voro de väl inne i den 
kristna trosläran, i politik och Tetenskap, som Ari-
stoteles velat utestäng� dem ifrån.� 

· 

Det finnes flera historiska dokument från Spanien, 
som bt'rätta om Pedro Ponces verksamhet, bl. a. 
av munken Juan de Castaniza, senare cl!_ef för 
Benediktinerorden i Spanien. Han skriver på ett 
ställe:· >Pedro Ponce un.dervisade med flit stumma 
att tala, änskönt den st.1re filosofen Aristoteles sä
ger att detta är omöjligt. Genom sann fi'losofi 
har han funnit att detta är möjligt, och varför det 
är möjligt, och han har skrivit en bok om sin veten-
skap.» . 

Ingen vet vad Ponce's manuskript till denna 
bok blivit av. Antagligen har det brunnit upp, i 
det att en eldsvåda tillintetgjorde klostrets arkiv 
i Ona. 

Dövstumlagspetitionen. 
Till Red. av T. f. D. 

Med anled11ing av Edert, med avsikt eller icke, 
missvisande referat i oktober11Umret över Dövstum
föreningens i Sthlm möte anhåiler jag få ,inf..örd 
fö1j�nde beriktigande och förklaring: 

Vid Landsförbundsombudens möt.e i ·G'5teborg 
1919 föreslog jag att Landsförbundet s«m sådant 
skulle till k. m:t rikta anhållan att låta 8veriges 

dövstumma genom sina föreningar medverka till 
en ·allsidigt lycklig lösning av det nya dövstum
lagsförslaget etc. Då d .. t emellertid ansågs, att 
förbundet ännu ej var färdigbildat och således ej 
kunde åt8ga sig något definitivt, erbjöd jag mig av 
intresse . för saken att påtaga mig arbetet med 

' petitionens uppsättande och i övrigt ordna saken 
under förutsättning att ombuden själva samt deras
föreningar utlov;ade ett effektivt stöd. Detta blev 
såväl ombudens som det allmänna mötets enhälliga beslilt. 
Bland ombuden befunno sig tvenne representanter 
för Stockholmsföreningen samt dess ordförande. 

Iför att ha något definitivt att stödja mig på för
utom ombudens löfte samt protokollet anhöll ja.g· 
hos de föreningar, s,om haft representanter vid inötet1 
om ett beriktigande. av att de godkände sin.a om
buds åtgörande samt anhöll om deras stöd. Med 
undantag av några få, som påverkats av utomstå
ende, ha alla insänt sina beriktiganden. Det är ett 
dylikt beriktigan'.de jag av Sthlmsföreningen begärt 
men som- nu dennes representanter ansett med sin 
fördel förenligt att själ va motarbeta. Någon full
makt 'in blanco för dessa förberedande· åtgärder
har aldrig behövts och aldrig varit tal oin. Be-
slutet klarlägger emellertid tydligt nog den totala 
bristen på all varligt· menat intresse för att vilja 
hjälpa, vidsynt förs,tåelse av det nödvändiga i att 
äntligen söka rycka upp Sveriges dövstumma, så 
att de kunna ni· .... om icl�e bättre så åtminstone· 
samma förmåner som andra länder�. Om verkUgt. 
intresse och förståelse funnits hos vederbörande, 
kunde en förfrågan till mig hur jag tänkt mig ut
vecklingen eller ett påpekande u�der hand .att ent 
in blanco-fullmakt vore otänkbar samt förslag i 
ena eller andra riktningen, klarat upp saken i någr·a 
drag. Jag hade då omgående insänt fullständig
arbetsp1an ur vilken jag här nedan vill lämna några 
utdrag belysande särskilt de punkter, som fram-
ställts i referatet. 

· 

�När handlingarna inkomma meddelas dövstum
föreningarna vad som hittills åtgjorts samt lämnas. 
resume över frågans innebörd. 

Föreslås tillsättandet av en kommitte på 3 man: 
samt begäres av föreningen ev. förslag. , Kom
mitten kan väljas av Landsförbundet eller genom. 
omröstning inom föreningarna. Vid meningsskilj· 
aktighet inom kommitten avgör omröstning. 

Det första resultatet av kommittens arbete över
sändes till resp. föreningar, som ha att inkomma · 

med utlåtande, ändringsförslag eller godkännande_ 
När allt åt�r inkommit utarbetas den slutliga ' 

petitionen, undertecknas av kommitten saJi:it över .. 
sändes till föreningarna för avstämpli!lg och under- , 
skrift. 

Föreningen tillåtes närlägga ev. reservation.:1> 
Därav ses att jag ej som tidningen vill låta 

- påskina tänkt mig egenmäktigt- kum�a eller "\•ilja i 
en privat uppsatt petition uttala hela Sveriges döv� 
stumvärlds mening eller posta den tiU k. m:t som 
.den eller den enda saliggjörande. .Däremot !J.ar 
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jag självklart .uppfattat uppdraget så att det med-
-:-gav största mHjliga rörelsefrihet att ordna om de 

förberedeinde åtgärdern�. En tungrodd kommitte 
redan vid starten skulle enligt min meniug och 
erfarenhet blott ha varit till hinders. Tidningen 
uttalar den meningen, att petitionen vore obehöv
lig, enär myndig-heterna redan tagit del av de döv
stummas önskemål i dövstumfag:;;fråg-an genom de 
av red. insända kon::rressresolutionerna O<.!h berät
telsen· över kongressen 1912. De tillkallade SJJ.k· 
kunniga avfärdar ,den i sitt utlåtande med följande 
magra rader: »En given följd därav är att .man 
icke kan tillmötesgå. de dövstumma,s på andra 
Nordiska dövstumk

.
ongressen i Sd1lm. 1912 ·fram

ställda och sed.ermera till k. m:t framburna ön8ke
mål. i. 

l!,örslaget om en amfäld svensk opinionsyttring 
till k. m:t var ju�t framsµrunget ur meddelandet, 
att de sakkunniga ej tagit not·is om de _sep.arat 
insända resolutionerna, men mest därav att ingen 
representant från oss dövstumma invalts i kommitten 
eller vi annars givits tillfälle medverka. i motsats 
till vad som skett i t. ex. Danmark. 

Ansvarslöst JJrat, mi:-snöje och klander mot skolan, 
dess målsmän 0ch förhållandena där har v;trit 
stående ämnen in0m dövstumvärlden s·å långt jag 
kan minnas till baka. Det kommer heller aldrig att 

-taga slut med mindre a;1svurskä1mande dövsmmina 
sättas i tillfälle konstatna med vilka svårig-heter 
man

· 
arbetar och . få del av ansvaret såväl utåt 

som inåt. Vi ha hä1· ett tillfäll�, som på årtio11den 
icke kommer äter, att börja vid �runden, och det 
vore önskligt att saken från håaa håll kuude mötas 
av förståelse. · Pt'titionen kan, om -alla lojalt med
verka,· bli ett första. steg till att fä rättat vad som 
under tidernas lopp och vidriga förhållanden bli vit 
skeft. 

Jag har nu till k. m:r insänt begäran om att vi 
-dövstumma, innan ·nå.got definitivt beslut fattas, 
måtte sättas i tillfälle med,·e1·ka och våra synpu11k
-ter vägas mot andra. Själv skall jag trots allt 
·lojalt fullfölja det mottag-na uµpdraget som jag 
hoppas till ett lyckligt slut och till gagn för kom-
mande gener�tioner. . 

* 

Gösta Wiberg. 

Vi införa hr Wiber�s opus till våra läsares be
;nägna. allvarliga smdium od1 benägna hegrunda11de. 
Hr Wibergs inliigg- rättfärdi:rar ännu mera Döv
stumförering-ens i Stockholm och a_ndra döv1H1J1n
föreningars beslut att icke lämna honom dim fltråd
·da fullmakten. Enär vi i<>-ke hin11a att avfatta ett 
utförligare bt>mötaude ti Il 'detta nummer, får härmed 
.anstå till decern beru umret. 

Brev från Kristi an i a. 
I Kristiania har en längre tid närskat ett myc

ket spänt förhållande mellan de yngre och de äldre 
dö�e, sa att de döves · samfund därstädes så att 
säga varit delat i t\·å fientliga läger. 

Det skulle bli för vidlyftig-t att här nä�mare gå 
in på stridens orsak; vi skola i kort bet meddela, 
att denna började bland de yngre och äldre med
ll'mmarna i :.De Deves Skiklub•, och gavo anled
ning till stormande uppträden på nämnda klubbs 
sammanträden. Det hela resulterade då i en bryt
ning mellan de två partierna, i det de yngre ut
trädde ur :)De Ifaves Skiklub», för att samla sig 
kring en annan förening, nämligen »De Deves 
Turn- och Idrretsforening :i>. 

D�nna förening, som hittills varit ganska obe
mårkt oclf opetydlig, utvecklade sig nu raskt un
der en ny styrelses energiska ledning. , För att 
medlemmarna skulle bli oberoende av »De Deves 
Skiklub» uppfog man också skididrotten på för
eningens program samt uteslöt i stället »turningen» 
samt förkortad_e i förhållande härtill fören,ingens 
namn till »De Deves Idrretsforening». 

Emellertid blev nu också cen.'tralföreningen -för 
döve i Kristiania, nämligen »De döves förening> 
inblandad i striden, och då den avgjort tog parti 
för »De Devea S�iklub», blevo de unga, som voro -
i minoritet, tvungna att bryta med även denna 
förening. De unga döve stodo sålunda utan sam
lingslokal och utan medel att skaffa sig en sådan. 

I denna kritiska situation visade »De Deves 
ldrretsforenings» medlemmar en e•xemplarisk själv
upporfring genom att skjuta samman sina privata 
sparmedel till ett ganska stort kapital, varmed 
urnn selctan inköpte en ändamålsenlig, idrotts tomt, 
och efter det medlemmarna själva under sina fri
stunder utfört ett förberedande grundläggningsar
bete, gick man över till att uppföra en mindre sport
stuga. 8aväl grundläg-gning som byggnadsarbetet 
utfördes av medlemmarna själva utan anlitande av 
lejd arbetskraft eller instruktörer. 

Stugan blir färdig inom den närmaste framtid 
och kommer att invigas vid »D0ves Jdrretsforenings» 
åfäfest den 15 nov. 

Idrottsföreningt'ns styrelse hade uppmärksam
heten fäst därpå, att denna stuga, som ligger i en 
härlig skidterräng en timmes järnvägsresa från 
Kristiania, endast kunde tillgodose det rent idrotts
liga behovet och att man nödvändigtvis måste ha 
en lokal i själva staden, där man om kvällarna 
kunde mötas i kamrat(ig sammanvaro. Detta för
anledde tillsä1tandet av en arbetskommitte för att 
ordna det förberedande arbetet. Denna kommitte 
har skilt sig frän sitt uppdrag på ett särdeles 'till
fredsställande sätt, i det den lyckades att på en 
förhållandevis kort tid skaffa lokal till billigt pris. 
Detta till trots av den i Kristiania härskande bo
stadsnöden. 

· Likaledes har denna kommitte inlagt mycken 
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förtjänst genom att utarbeta stadgeförslag samt 
kunde kommitten, efter att ha påbörjat sitf arbete 
i höst, allaredan den 19 sept. överlämna i'esultatet 
till >Den ny� föwes Forening av 1920»,. som, då 
stiftades. ·I » Den nye Doves Forening» vill man 
genom föredrag och diskussioner söka att utYeckla 
de unga döves intelligens och genom samkväm 
främja ett gott kamratskap, lik som »De Deves ldrrets� 
forening) vill sörja för deras kroppsliga utveckling 
och hälsa. Och båda föreningarna vilja konsekvent 
kämpa för de unga döves rättigheter . 

Kristiania den 20 olH. 1920. 

Oeorg Olsen. 

NYHETER FRÅN DÖVSTUMVÄRLDEN. 
En · dövstum får icke körkort. Läi;isstyrelsen 

i Kristianstad har avslagit en ansökan från en döv
stum från '.Röks socken att få föra automobil. Den 
dövstumme anförde besvär · hos k. m:t och läns· 
styrelsen ·anför i sitt utlåtande över besvären föl
jande: 

»Enligt länsstyrelsens uppfattning kan klaganden 
såsom dövstum icke anses vara lämplig att föra 
automobil. Länsstyrelsen vill endast framhålla fa
ran för kollision i trånga· ga·tukorsningar, där kla
ganden icke med än så god syn och iakttagelseför
måga i övrigt eller med användande av speglar 
eller andra hjälpmedel torde kunna i tid observera 
hans väg korsande motorfordon och skjutsar. .Med 
hänsyn till den stora fara för andras liv och egen· 
dom, som sålunda vid bifall till ansökningen kun
nat uppkomma,· har länsstyrelsen ansett ·sig icke 
kunna stå till svars för merldelande av det sökta 
tillståndet. » 

Matlagningskurs. Föreningen för rationell hus
hållning har i början a. v november månad an ord· 
nat en demonstrationskurs i matlagning för döv
stumma, varvid som tolk tjänstgjqrt en i 'tecken
språket kunnig skolkökslärarinna. Kursen, som håli 
lits i byrålokalen, Västmannagatan 4 i Stockholm, 
har varit avgifts.fri. 

Aftonkurs i tyska språket. ben under vårter· 
minen påbörjade aftonkursen i tyska språket å 
Dövstumföreningens i Stockholm lokal, som på· 
gick med 10 lektioner, fo[tgår även under inne. 
varande hösttermin med tva avdelningar alla ons
aagskvällar, mellan kl. 7-8 för nybörjare och kl. 
8-9 för dem som deltagit i vår.terminens kurs. 
Omkring 15 dövstumma· deltaga. Kursen kommer 
att fortsättas även under. nästa år. 

järnviigarnas off�r. När uppgåe��e persontåget, 
som ankommer till Mariestad kl. 10 f. Jll., en dag 

t' '. � . • . . . 

var på ingående till Lugnås station, blev en 80� 
årig dövstum gubbe Lars Gustaf Andersson, boende 
i närheten av stationen, omkullkastad av tåget och 
så illa skadad att han vid ankomsten till Marie
stad avled. A., som en, tid innebott hos en syster 
i Lugnås, skulle nu flytta till Borrud Jula. Han 
hade hela morgonen hållit på. med att forsla sina 
tillhörigheter till stationen, och skulle, då· olyckan 
inträff·ade, draga hem den kärra, som han haft till 
låns. Vid passeran�et av järnvägsövergånge'n hade� 
A. ·krupit under de nedfällda bommarna med kär
ran'. , .Just som tåget kom fick kärran en knuff av 
tåget och A. kastades omkull, så att han blev lig
gande mitt emellan spåren. Den skadade togs upp 
på tåget och medföljde till Mariestad, men var vid 
framkomsten dit redan död. Den förolyckade har 
genomgått Manhem på 1860-talet. Han var en 
kärngubbe, som försörjde sig med att hjälpa bön� 
derna med varjehanda arbete,. vedsågning etc. 

Krossad till döds i valsmaskinen. En arbe
tare vid Klippans kromläderfabrik, M. Anderlund, 
råkade den 3 nov. bli indragen under en vals i 
fabriken, varvid ryggraden bräcktes och bröstkorgen 
blev intryckt. Den skadade avled så gott som 
omedelbart. Anderlund, som var dövstum, var 50· 
år gammal. Han efterlämnar maka och två barn 

Dövstumlärarnes pensionsanstalt. Regeringen 
bar bemyndigat chefen för' ecklesiastikdepartemen
tet att tillkalla högst fyra sakkunniga för att inom 
departementet biträda med verkställande av utredning· 
i fråga om omorganisation av dövstum'lärarnas pen
sionsanstalt. · Häm:yn bör därvid tas till huruvida 
anstalten lämpligen bör uppgå i statens anstalt för 
pensionering av folkskol1ärare m. fl. 

Ett ståtligt bröllop ägde söndagen den 24 okL 
rum å Rolfe & Gustafssons kafe i Jönköping, vil
ket dagen .till ära dekorerats med blommor och 
grönt, då pastor Blomqvist, tolkad av fr. Eichorn,. 
sammanv.igde hr Carl Johansson och fröken Klara 
Nygren. Bröllopf:igästernas antal uppgick till et.t 
50 tal, de flesta hörande. Brudens värdinnor, inne
havarinnorna, av kafeet, hos vilka brudt>n tjänat i 
6 år, bekostade hela bröllopet. Brudparet har ge
nomgått Växjö dövstumskola. 22 tdi-gr�m an· 
kqmmo under kvällens lopp. Kl. hal.v 1l var bröl
lopskalaRet över, varefter man åkte i f.vra beställda 
biler pch en hästdroAka upp_ till brud p:.t;rets nya . 
hem, som ligger 30 minuters väg från Jönki)ping, 
�är en del roande överraskningar bereddes, vid brud· 
parP.ts ·ankomst. Man skildes vid halv 1-tiden efter 
att ha deklamerat och önskat brudparet »su'l) v�rr 
dagslag». · .C. C. : : 

- I Köpenhamn sammanvigdes den 31 oktober 
fröken Emma Ström och hr Christen N. TroelRen. 
Bruden är född i Dalarne och har genomgått Gävle 
dövstumskola. 
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Från Malmö. Föreläsning för dövstmuma hölls 
på » Svenskes » lokal i Malmö den 3 okt.' av pastor 
tJ. G. Malmer; ämnet var Grönland. Den 9 okt. 
föreläste fröken J. Hoflund om kejsarinnan Elisa
bet, av Österrike. Vid den första föreläsningen när
voro 32, vid den andra 26 personer. 

Avenså har aftonkurs i hälsolära hållita av pastor· 
Malmer den 1, 2, 15, 16, 17 okt., 2 timmar varje 
afton; närvarande har varit sammanlagt 103 per

soner. Sista dagen aftonkursen hölls .närvoro . 30 
personer, som blevo bjudna pci äpplen och k&ffe 
med dopp, vilket var ea överraskning för de flesta. 
Samtliga deltagare vilja härmed uttala sitt förbind
liga tåck till den som bjöd. Den 2'3 okt. hade 
schackföreningen Strid anordnat en liten fest på 
Svenskes lokal, varvid Svenskes Övriga medlemmar 
inbjudits att deltaga. Först serverades kaffe med 
dopp, därefter utdelades priser i form av små bä
gare till de 6 bästa schackspelarna. Pristagarna 
namntecknas: 1) J. Malmros, vilken dessutom för 
andra 1 gången erövrade föreningens vandringspokal, 
2) 0. Tapper, 3) G-. Jönsson, 4) C. A. Streiffert, 5) 
E. Linderholm, 6) Aug.· Kvant. Vid festen såldes 
även frukt, saft och tårtor, varjämte auktion hölle 
på det överblivna, vilket inbringade den nätta sum
man av kr. 45: 53, varav ena lrälvten tillföll för
eningen Strid och andra hälvten Svenskes julfond. 
I festen, som började kl. 7 e. m. och slutade kl. 

) på natten, deltogo 40 personer. C. A. S:t. 

I Söderhamn höll hr Aug. Östby från Enå�ger 
förelä::ming söndagen den 19 sept. om Luther och 

0 reformationen. 13 dövstumma närvoro. 

Föreläs'1ingarna i Norrbotten. Föi-fattarinnan 
fru Elisabet Kuylenstierna-Wenster från Stockholm 
h<:Hl föreläsning för dövstumma i Luleå å allm. 
läroverket måndagen den 8 okt. över ämnet » Fa
miljeliv i Stockholm under förra hälvten av 1800-
talet » inför' en synnerlig livlig publik. 

Fru Kuylenstierna-Wenster behandlade detta ämne 
på ett mycket förtjänstfullt sätt 0ch kryddade före
draget med roande och karaktäristiska, anekdoter, 
vilka livligt .slogo an på auditoriet. Föred, raget, 
som belystes med vackra Rkioptikonbilder, belöna
des med livliga applåder. Lektor S. Palmgren bi-
trädde som tolk. / 

Föreståndaren E. W. Johansson föreläste i Luleå 
i östra folkskolan söndagen den 24 oktober om 
Beethoven. 

,Fru Gerda Palmgren från Luleå höll föreläsning 
i Luleå, östra folkskolan, söndagen den 31 okt. 
Ämnet var: »En resa ·i England.> Fru Pal�grens 
föredrag var mycket lättfattligt och det belönades 
med livliga applåder. · Efter föredragets slut inbjöd 
fru '.Palmgren sina åhörare till. sitt hem, där .dessa 
unafägnade� med te och samkväm ,hölls .under den 
gladaste stämning. 

I 
JdrottskJubben Hephata· har tmder oktober må

nad haft 3· harictikaptävlingar med nedanstående 

resultat: Erik Streng blev etta i längdhopp på 5.52 
meter med 37 cm. handikap och Erik Edvall blev 
tvåa på 5.49 meter med 40 cm. handikap. · I löp

ning på 1,500 m. blev Oskar Andersson etta med, 
80 m. handikap. I diskuskastningen blev I. Jöns
son först l:'å 44.70 m. och Erik Streng på 42.38 
m.,, båda schratmän. Tor. 

En animerad idrottsfest med prisutdelning an
ordnade » Hephata » å källa1;eri Tre Remrnares fest
våning den 23 okt. 32 personer närvoro. Mitt 
under prisutdelningen anlände ett telegram från De 
döv·es idrottsklubb i Bergeri. Flera tal höllos, för 
ordföranden, för klubben m. fl. Efter fotografering 
av festdeltagarna fortsattes festen till kl. 1 på nat-
ten. Tor. 

Det är en stor skam att kommn onykter, till 
ett föreningssammanträde eller över huvud till vil
ken sammankomst som helst. Det händer då 
l)Ch då att �ågon dövstum uppenbarar sig å de 
<lövstummas lokaler på vilken man genast kan se 
att han ic'ke är fullt nykter. Han bli,r till förar· 
gelse för sin omgivning, stör den goda trevnaden, 
uppföi· sig på ett obelevat sätt och kan stundom 
ställa till bråk. Sådana individer äro visserligen 
portförbjudna. till sammankomsterna, men skämmas 
icke för "att tränga sig in och exponera sin ony k
terhet, och den doft av sprit de föra med sig bi
drager till att ytterligare fördärva luften i sam
lingsiokalen. Skall den onyktre afföras från loka
len, blir det ledsamma uppträden. 

För sin egen och framför allt för den gemen
samma trevnadens skull böra de dövstumma per
soner, som känna sig onyktra, låta bli att gå till 
en föreni:rigssammankomst. De må inte tro att de 
roa de närvarande med sitt onyktra prat och sina 
groteska lustigheter. Och de 'onyktra böra alldeles 
låta bli att deltaga i eventuellt pågående förband-· 
lingar, där deras inlägg endast kan väcka ovilja och 
medömkan. 

Är du ej fullt 0nykter, då du ämnar gå till en 
'föreningssammankomst, låt bli att gå dit. 

Gå hellre hem för att i ensamheten begrunda att 
onykterhet är en skam. 

GRANNLÄNDERNA OCH UTLANDET. 
DÖvstumkongress i Norge 1923? På de nor

ske döves landsförbunds möte "i Bergen i · juli be
slöts att: inbjuda. till en nordisk dövstumkongress i 
Norge tidigast år 1928 . Beslut skulle senare fattas 
om i vilke,n stad kongressen skall hållas. Dövstum
föreningen i. Troudhjem har nu förklarat sig villig 
ått övertaga · ·anbrdningarn:a för kongressen i för� 
bindelse nre:c:Lförbundsmöt-et i ,Trondhjel:n 1923. 
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»Tegn og tale» (i översättning »Tecken och tal> 
eller ock »Teckna och tala») l;leter norska landsför
bundets för döva nya tidning, som utgives i Trond
hjem med dövstumläraren Johannes Berge soin re
daktör. Den skall utkomma med ett nummer i 
månaden. Prenumerationspriset är 4 kr. pr år. 

För dövstumma emigranter till U., S. A. �tt 
beakta. En dövstum guldsmed från Belgien an
kom nyligen som utvaudrare till New-York. I fickan 
hade han ett rekommendationsbrev till förestånda
ren för .de dövstum mas· arbetskontor i New-York. 
Detta hjälpte honom dock ej. På grund av in
vandringslagen, som förbjuder dövstumma från an
dra land att bosätta sig i Amerika, för så vitt icke 
släktingar finnas som garantera för deras underhåll, 
blev bel!!;iern nekad landstiga och måste återvända 
till Europa med nästa båt. 

»Oiraud-vete». En fransk dövstum lantbrukare 
�iraud, har upptäa1i:t. ett slags vete, som påstå� 
giva långt bättre skördar än annat . vete. Det säljes 
unde.r namn av Giraud-vete. 

Jubileumsfestligheter i Spanien. En rad av 
festligheter. ha gått av stapeln i Madrid med an
ledning av 400- resp. 300-årsminnet av de två span
ska dövstumlärårna Ponce Pedro och Juan Pablo 
Bonet. Den 29 maj hölls i Madrids dövstumför
ening mottagningsfest i dess lokaler vid Calle de 
la Independencia, därvid ett nytt förenin�sstandar 
uppvisades. Följande dag företogR en utflykt till 
det 40 km. ·från Madrid belägna slottet och Hiero
nymiterklostret Escorial. Där hölls mässa av en 
kaplan vid_ statens dövstuminstitut i Madrid för 
Ponces och Bonets själar. Här il!vigdes också för
eningsstandaret, varefter man samlades på hotell 
Miranda till gemensam middag. 

Den 3 juni öppnades i statens dövstumanstalt i 
Madrid en utställning av dövstummas arbeten. På 
e. m. förevisade de två framstående dövstumma 
konstnärerna Valentin de Zubiaurre och Juan de 
Ibarroudo sina Mbeten fö.r de besökande. ·Den 6 
juni, utställningens sista dag, utdelades priserna. 
På eftermiddagen avtäcktes i en av Madrids par
ker ett monument över Ponce och Bonet, varvid 
dövstumföreningens ordförande höll tal på åtbörds
språket. En festmiddag avslöt det hela. 

Till president (ordförande) för eff föreninO' av 

dövstumma .artister i New.York har nyligen .�alts 
mr Alexander Luyngquist, mångårig medlem i för
eningen. Mr L. är född i Sverige och' kom från 
Norge till Amerika. Han är en framstående land
skapsmålare samt dessutom en skicklig etsare. Han 

·är gift med en hörande aam och har två vuxna 
barn samt äger em vacker villa å Long Island utan
för New-York. Under sistförflutna 'sommar har han 
besökt Sverige och Norge. 

· Från Kina. I Hangtschau, huv-udstaden i den 
kinesiska provinsen 'fäebekiang, har öppnats en pri
vatskola för dövstumma av ett par infödda döv
stumlärare (man och hustru) från fru Mills skola i 
Tschifu. Den nya skolan räknar. 8 elever. 

a I 
. 

Montevideo, huvudstaden i Uruguay, har i 
ar b1!dats en dövstumförening, den första i gen syd-
amenkanska fristaten. · 

Ordensförläning. Hr F. Hoeberecht, ordförande 
för en under�tödsförening för dövstumma i Briissel 
har erhållit Ömsesidighttsordeb, första klass., så�o� 
erkännande för 20-årigt arbete för dövstumsaken. 

Från Elsass-Lathringen. En ·privat dö�stum
skola i Metz, förut under ledning av <lir. 'Kohler, 
har, efter landets avträdande till .Frankrike, om bil
dats till statsanstalt. 

Var n i ng. 

Dövstumma böra se upp med de dövstumma 
som komma långväga ifrån och besqka föreningarna, 
städt>rna eller landsbygden. En gång be�ökte en 
dövstum, som kallade sig .Fredrik �etters;on, en 
dövstumförening, och till de dövstumma där sade
han, att han kun,de flera yrken s·amt skulle söka 
plats dagen efter. · Samma dag gick han upp på 
en verkstad, där en ung dövstum arbetade och sade, , 

att han fått plats ·på en skofabrik där i staden 
samt nu måste skaffa sig logi, men som han ej hade 
pengar bad han att få låna 50 kr. att b.etala hyran
med; han Jovade att sedan avbetala .'skulden varje 
vecka. Pen unge dövstumme lånade honom 50 kr., 
men sedan har ovannämnda per�on ej låtit höra av 
sig. Han har nog rymt bort med hela lånet i stäl
let för at� söka det logis han _talad'e om. 

. 
Därföre varen för�iktiga och liten ej på ·nykom

lingar. 
En vä?t till alla dövstummd. 

Redovisning 
över insamlingen till förmån för Wiens hungrande 

dövstu rn rna. -

Lista. 
11:r. 

L Ernst Renner, Stockholm .. .. . ... _ . . . . . .  110: -
· 2. August Forsell, > • • • •  • •• • • • • • • • • 135: -

4. G. Zie'snitz, » • • •• • • • • . • . •• • . 60: 25 
·5_7. Dövstumföreningen i Göteborg 

. (genom �· Dan. Ande·rsson) ...... ...... 2?0:,50 
Transport 525: 75 

\ . 
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Transport 525 :  7 5 
I 

8. Norrköpings dövstumförening 
(genom C. A. Tiderman) : . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1 :  1 5  

9 '.  Dövstumföreningen Göta, Li'nköping 
(genom John Svensson) . . . .  . .  . . .  . .  . . . .  54:  -

1 1 .  Adolf Pettersson , Vis by . . . . . . . . . . . · : . .  20: -
. 1 2 . 'Axel Berglund, Västerås . .  . . .  . . . . . .  . . . .  8 6 :  -

1 3 .  Ernst Johansson , Katrineholm . . . . : . . . .  1 20: -
1 4. C h arles ·Peterzon , Motala . .  . .  . . . .  . .  . . . . .  10 1 :  -
1 7 . · Nässjö dövatumsällskap (genom 

Oito Lindberg-) . . . . .  . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . 21 : -
1 8 .  Gunnar Lundell, Kalmar . . . . . . . . . . . . .  , . 40:. -
1 9 .  Dövstumföreningen Svenske, Malmö 

(genom C. A. Stre iffert) . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  6 7 :  7 5  
20. Dövstumföreningen i Karlskrona 

2 1 .  
22. 
24.  

. 2 5. 

(genom Axel V. Ni lsson) . . . . . . . . . . . . . .  . 

Pastor J. G. Malmer , Lund . . . . . . . . . . .  . 

Pastor Axel Hultq vist , Stockholm . .  . 

Pastor G. Bratt, .Hofmantorp . . . . . . . .  . 

Hallands dövstO:mförening (genom 

1 20: -
1 3 9 : 7 5  

7 0 : -
1 3 8: 50 

Greta Afzelius, Ha lmstad) . . . .  . . .  . . .  . . 7 2: -
26.  Borås dövstumförening (genom Frej 

Dalberg) . . . .  . . . . . .  . . .  . . . .  . .  . . . . . . .  . . .  . . . . .  . . 5 6 :  6 5  
27 . Carl Carlsson , F1alköping . . . . .  . .  . .  . . . . . . 3 8 :  -
28.  Öre bro _ dövstumförening (genom G. 

Hj e lm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  1 2 1 :  -
29 . P. Alfr. Person , Uppsala . . _ . . .  . . .  . . . . . . .  50: 30 
30. Uppsal a dövstumförening . . . . . . . . . . . .  . . .  6 4 :  50 
3 1 .  Dala dövsthmförening (genom G .  

Ståby, Borl änge . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  1 9 � -
3 3 . P. A. Bylund; Älandsbro . . . . . . .. . . . . .  . . 84: 25 
34. Sundsval l s  dövsmmförening (genom 

C .  G. Nässenius) . . . .  . . .  . . . . . .  . . . .  . . .  . .  . . 6 3 :  -
3 5 .  Dövstumföreningen Jämtli (genom C. 

3 6 .  
3 7 .  
�38. 
23. 

A. Andersson, R °)rösjön) . . . . . . . . . . . . . .  . 

Birger Nilsson, Stockhol m  . . . . . . . . . . .  . 
� Ge valia> (genom Y. Norder, Gävle) 
Jöns Trol l berg, B i ll esholms gruv a  . . .  

A denna Jista red o visas de medel 
som direkt in sänts till G. Fondelius 
Onämnd genom T. L. 2: -
Aron S ven sson , Dalsk.og . • . 15: -
J. , Hoflund , Lund . . . .  . . . .  . .  . .  5 :  -
0. : Dam ström, · Sala . . . . . . . . . . . .  5: -
Insamlat i Mora . . . . . . . . . . . .  : . .  1 3 :  7 5 
B�hållningen vid samkväm å 
Dö vstumfören . i Stock holm 5/9 

� Anna Björklund, Da la-Järna 
Oskar Pettersson , Grönskog 

5 6 : 7 3  
1 0: -
20: -

,,. E. Eriksson , Surahammar . . .  

Brita Österberg, Arholma· . . .  
genom Alfr. Carlsson, Nya 

5: -
2 : -

Varvet . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . � .  1 3: __:. 

50: -
2 4 : 2 5  
30: 50, 
90:  -

Dövstumma· i Karlshamn . . . 20: - 1 67 :�8 

'1 Älvsjö den 10 nov. 1 9 20. 

Summa kr. 2,455:  8 3  

Gunntir F01idelius. 

De lurade pol iskonstaplarna. 
I 

I » Smaablaae for d.ovstumme » berättar en döv� 
stum snickare Julius Bang i Köpenhamn om ett 
äventyr,' som han upplevde sistlidne sommar . 

Vid sid,an av sitt egentliga arbete på en snickeri� 
faorik, brukai»Bang und er sina lediga stunder upp

polera möbler åt sina vänner och bekanta . Det 
var i ett sådant ären de som han en söndagsför
middag begav sig ut till Holger Danskes  vej , där 
han sk�lle polera mö.�lern �, medan familjen var 
på semester. Han h ad e  fått sig tillsänd nycklarna, 
och allt var sålun da i sin ordning. Da Bang kom 
upy till tamburdörren fick h an en del besvär med 
att öppna låsen - det var två som skulle öppnas 
p å  en och sam ma gång. Under arbetet härmed 
kommo två herrar under nedgåen de på trappan , 
tittade på Ban g, sade intet och gingo vidare. Slut
ligen kom Bang in i lägenheten och började att 
flytta undan en del mö bler,  så att han kunde få 
pl ats för sitt arbete samt begynte sitt arbete. 
Efter en halv timme kom Bang hän delsevis a�t 
kasta en blick nf'd på gatan och såg då, att d är 
n ere samlats en hop männh1kor.  Han brydde sig 
emell ertid ej om att ta.ga i:eda ,på orsaken till folk
samlingen utan fortsatte med sitt arbete ; men lit et 
senare tittade h an åter ut på ga.tan. Ännu mera 
männ isk or , och sam t idigt får Bang se en polis
automobil som håller utanför porten.  Vad k an nu 
vara på färd e ? Bang öppnar sal::idörren ut ti l l  tam
buren och ser skuggor på rutan till taiilburd örren. 
Bang försöker arbeta vidare, men nyfi kenheten 
driver honom att senare åter titta ut i tamburen 
och varsebliver fortfarande skuggorna ute i för
stugan. Hirn öppnar därför tamburdörren. I sam
ma ögonblick dörren öpp nas, störta tre pol iskon
staplar in , varav två gripa tag i Ban g, medan den 
tredj e springer till köket o c b. strax kom mer t ill· 
baka med tre anfira poliskonstaplar. Bang be
grep genast huru landet låg och bad poli sko_nstap
lar�1 a stiga in, presentera de sig och förklarade orsa-

. ken till sin närvaro : att han skulle pol era möblerna, 
medan familjen var på lan det . Sedan kon stapla rna 
fått veta att Bang var <jlövstum 'blev det förhör 
pr blye rts och p�ppe-r. De vil l e  se nycklarn å, var 
höll fami lj en till ,  vem kunde Bang ' ä1 1da sig till 
för att få uppgifterna om sin person bestyrkta� 

Bang h änvisade ti l l  tre perso n er, däribland till en 
poliskommissarie J0rge·nsen, som Bang var be kant 
med. Kon st apl arna tel efon erade, men ingen var 
hemma . på de tre stä l lena . . Sedan konstaplarna 

. fått Bangs adress, drogo de sjg ti llbaka under 
många ursäkter. 
. Anledningen till polisens besök är l ätt att för
klara : gra n n arna i huset vi sste att fa miljen var 
på l andet ocb då de höra stpg och att m ö b l erna 
flyttas,  tro att det är tjuvar där inne i lä.gt-nbeten. 
De teltfon era efter pofö>en - och så är historien 
genast färdjg . 
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Vår dotter Margit. 
· Visby den 7 nov. 1 9 20.  

Edla Nyberg, född Ekström. .Johan Nyberg. 

Carl Johansson 
Klara Nygren 

Jönköping den 24 okt. 1 9 2 0 .  

' Emma Ström 
Christen N. Troelsen 

Köpenhamn den 31  okt. 1 9 20.  

;\ri n o ri.sera Edra j u t.s  och nyårs
h äl s n·i ngar. 

�, I decembernumret, son-+ utsändes strax före jul, 

' erbj udes ' -tidninge�s läsare att på ett bekvämt och 
:billigt sä tt önska· vänner och bekanta god jul och 
gott ·�ytt år i en gemens�m j ul- oeh nyårsannqns. 
Priset _ är 75 öre, som kan in sändas i frimärken. 

· Insän d, annons före 15 dec. · EXP. 

.Tack . för god hjälp ! 
. 

F_qr, all '  kiidek, · sympati och deltagande som kom 
mit rn.ig tiil del' · i ·anledning av m in , sjukdom och 
för · den stora pe·nnin gsumma, kr. 50: -, jag fått 
mottaga genom fru Gerda Graham ,  Stockholm , och 
även . för den ,.störa surnman, kr. 4 1 :  · - , genom 

. kapten A.lma Frisk, Norrköping, beder jag .härmed 
, till alla , ;o.cb en var .�om har bidragit till insam

lingen, framföra mitt varma från hj ärtat gående 
tack� ' · · · 

Ett hjärtligt tack även t i l l  dem, som omhänder
haft insamlingen. 

· Gud välsigne Eder. 
Reij myra qen 3 nov .  1 9 20 . 

. Viktor Sjöström. 

Till itsfull · dövstu m ,· ·  
manlig eller kvinnlig, med

' 
ka�ii.� 1

·"
, �an _få sam � 

arbeta med u_11g framåtsträvande ·· döv. Svar till 
sign. » Samarbete » ;  denna tidning. 

Nässjö d övstumfören ing 
anordnar Skördefest lördagen - den 2 0  nov. kl. 4 
e. m .  å Nässjö godtemplarsalong. Gåvor mottagas 
m ed största tacksamhet och kommer skänkta skörde
alster att · försäljas genom auktion. Tal hål las av 
hr 0 .  Carlström från Skara, herr E. Eklund från 
Vetlanda och hr K. Ringström från Jönköping. 

En v�r, som önskar närvara, är välkommen: 
Inträde 50 öre. St11relsen . 

Vid val av goda böcker, 
tillskriv undertecknad, som alltid är redo att an· 
visa Eder de bästa. Det praktfulla planschverket 
> Suecia antiqua et hodierna» ,  pris 150 kronor, 
säljes här. I n gen m ed intresse för SvPri ges , städer, 
slott, byggnader, egendomar m. m . ,  sådana tle voro 
under storhetH tiden, böra försumma att köpa detta 
verk.  

, H .  0 U S T A f S S 0 N, . 
1 Anneberg 1 6 ,  Växjö. 

G RAT I S 
erhåller alla, som til lskriva )) Munkens Konstförlag� , 
adress Trekanten, vackra provbi1

1
der jämte prisku

rant. Agenter antagas. Alla varor fraktfritt. 
Skriv genast, damer och herrar! 

' �Munken s Kon stförl ag", . 
Trekanten. 

· De c)övstu m m as sj ukkassa . 

- Orundad 1903 -
.f'rån den 1 januari 1920 inde- , 
lad i tre klasser med följande 

förändrade avgifter: 
. I klass I :  Inträde 1 kr; · Års· -

a vgift 1 1  kr . 
I klass Il : Inträde 2 kr. Års

avgift 18 kr.  
I klass Ill : - Inträde 4 kr. Årsavgift 30 kr. 50 öre. 
Årsavgiften kan erläggas i tvenne terminer nied 

5 kr. 50 öre i klass I, 9 kr. i klass Il och 15 kr. 
· 25 öre i klass III. 

Under år 1920 kunna alla medlemmar ansöka om 

övergång från lägre till . h ögre klass . 

• L .· · ·Anmäl Eder' för inträde! 

Andren & Holms lyoktryckeri, Stockholm, 1920. 




