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l Oskar. Österberg. 
_:/: 

.i .Ett smärtsamt . dödsbud . nådde ·oss den 3 nov :, 
som. förmälde, att. Oskar Österberg på förmidda·gen 
kl. 1/2 11 samma. dag fått sluta sina dagar .. Döds
budet kom ingalunda ovjintat, d;l, Oskar ·Österberg 
µnder helai-rdetta 4r varit sjuk och '.sedan midsom
mar varit intagen. å1 Akademisk� sjukhuset. i Upp· 
sala�.. . . . . . . , , . 

. · .Med;;:Oskar Öst�rb�rg, bQrtgip;k en �å.1 huvudets· och 
bjfurtats -Mägnar synnerligt · rj$t uttust_ad dövstum .. 
Inom. dö\tstumrörelsen framträdde _hari ·ej .så' myc
k&t,:' ty han var en ·tillbakadr.�gen natur, som icke 
k.undEil .fördraga st:ridigh:eterna: inom dövstumvärlden. 
Eörsynt ooh :etiUa::-;gick han,-�ii1 väg fö�-..sig; därtiU 
bidrog . nQg . en. J:".edan ticligt , ådragen fa·ös.it�jp lrdoi:n 
SOllb rpå, många;�ätt, hi.r;1draQe � bonpm -att ·U;ppnå: ·de 
�ål . .  ,han möjligen; .i sträyät �,fterr att :på,. .

. 
Men hap 

;beJdag�_de_. $igt aJ.f:h:ig_,)jy�r: d�n:i ·lid::mdet��.väg han. 

fick vandra, utan sökte glömma detta och verkade· 
för dö�stumsaken på sitt sätt. :.·Han- arbetade för. 
den utan att behöva med sin: person: träda :fram·,i 
Detta . var i överemstämmelse med hela -hans .1:yn· 
nesläggni�ng. · Hemma ··i--sin ikammare Önskad�- han 
liälst arbeta ostört, och det vat me.d glädje och in-· 
tresse han · å:tog sig uppdraget att 'utarbeta en ;b'ok 
om det svenska åtbörd8språket. Kongress·en- i Kö-· 
penhamn · 1 907 beslöt utarbetandet av eW nordiskt' 
åt bördsspr'åk, · ·och som förarbete härtill beslölo de 
svenska kommitterade att utarbeta ett svenskt iec.-. 
keniexikon. , "Oskar,. Österberg . fiek sig ·uppdraget 
anförtrott och under ett pat år arbetade: han i ·Upp· 
sala' på, detsamma. Han var bland de dövstumma 
rätte mannen därtill, livligt intresserad för språk 
och språkstudier som han var, bl. a. hade han stu
q,erat· Jran�ka... Han förfat�ade en slags gramma�ik 
f9r t,eck.�.nspråket, vilken röjde att l;ian var yä! i:gp�1 
i . språklär�n:, ritade. en ,mängd åtb9rder, t9g-_<?Ph. 
framkallaäe ana . fotografierna, beskrev åtbö!d�mas. 
utförande, 01;dnade . .det . hela och läste korrek.t'uren .. 
och så .. utk�,m sl�'tligen. boken om »,�eckei;ispråket�>_ 
på P. Al.fr. Persons. förlag. Denna bok'. är' h�p.s. 
livs verk. kan man goh �äga. Till ·un�er.t�ck.P,a·� 
nämnde Oskar; Ö.sterberg en · gång, att han velåt 
lämna. efter 'sjg�}lågot .gott_ och nyttigt,•. i�nan_. haq 
lämnade ·detta liv,: så- att. man .km�de säga pm ho� 
nom att ha·n dock icke levat förgäves. Redan= då, 
u�der' bokens utarbetande, anade han att ·hans jor
d�liv: icke skuiie :bli ·långt, fast han .d_ocf ,förunn�� 
deR att leva· rätt många år ännu efter det :boke� 
komm.it ut. · 

. . " ' · · . 

Förutom detta, efter de dövstum mas fö�rhåliande·n 
o.rn�ångsrika arbete har Oskar Österberg skri�it yt; 
terligare et(,par höcke.r samt· dessutom .. rr.iedaroeta� 
i Tidning .för Dövstumma.: · H�ns �rtiklar. där ha 
varit präg��de .·'av1 �n . sträV,an,; åh se obje,�t�v�. p� 
tingen, en strävan att utreda och klarlägga i ..stället 
för att nedriva . och· hä9kla. Hans g�da sprÅkkiin'.· 
skaper röjde sig därvid i ·v�d han skrev;= y:; 1 >1 

Aktivt framhädde han som sagt icke 'inom_; dov:· 
stumförening1:1rna, men; hail'. .yar den osyriHga :hän:q. 
som under· en''"följ1dh'av ·år·- ordnade:·ocli' plarilaff� 
för�eläsning�yerksarnh�te:p .föi: U-pps.ala; Gävk.{>ch 
Dala dövstumföreningar. Un.de!· ,någfa_, år..� y,�r )l.(ll} 
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bosatt i Stockholm och var under år 1908 därva
rande dövstumförenings sekreterare, men avgick re
dan år�t därpå. Under samma år var han med
redaktör: för denna tidning. Han deltog i kongres
serna i Stockholni och Köpenhamn och hade ett 
par frågor uppe till diskussion. Därjämte har han 
varit behjälplig i en del kommitteer i Uppsala, 
med affattandet av stadgar, skrivelser m. m. 

Karl Oskar Österbetg · var · född i närhet�Ii av 
Knivsta i Uppland den 11 februari 1885 och var 
således vid sitt frånfälle 36 år gammal. Han blev· 
döv vid 5 �rs ålder på gnmd av difteri och skar
lakansfeber. Under den 5 månader långa sjukdo· 
men inställde sig även benröta i huvudet för vil· 
ken han opererades. Innan han vid 7 års ålder 
kom till Manilla erhöll han sin första undervisning 
i hemsocknens skola. Och efter slutad skolgång 
blev hans yrke skräddarens. 

Närmast sörjande äro åldrig moder samt syskon. 
Nu har Oskar Östebrberg fått ro från sitt jor�isk 

lidande, som han burit med tålamod. De döva 
kände honom föga, ensam som han vandrade sin 
törnestig; dock kommer Oskar Ödterberg att hos 
dem, som närmast kände honom att efterlämna ett 
tomrum och ett ljust och kärt minne: han var en 
god och .uppoffrande son och broder, en god och 
trofast vän och en god människa med goda tankar. 

Vile du i frid,· käre vän Oskar I 
G. F. 

* 

Oskar Ö3terbergs griftefärd ägde rum söndagen 
den 13· nov. kl. 3 e. m. Eri halv timme förut 
samlades .släktingar och vänner samt Uppsala döv· 
stumförenings medlemmar vid .Regnellianum, där 
den avlidne var -bisatt. Under klockringning från 
dom�yrkotornet satta sig processionen i rörelse till 
gravkoret å Uppsala kyrkogård,· och jordfästningen 
ägde därefter rum under övliga former och förr�t
tades av pastor Friman. Därefter följdes kistån 
till graven och, efter gravsättningeq,,sjöngs (örst en 
sång, varpå dövstumrrtissionär P. Alfr. Person ta� 
lade några minnesord om den a�lidne. Uppsala 
dövstumförenings ordförande, hr Carl Flodin, tac· 
kade å föreningens. vägnar den avlidne för vad han 
verkat inom Uppsala dövstumförening och å dess 
vägnar, nedlades en krans med blå och gula band. 
Redaktör Fondelius tackade för mångårig vänskap 
samt framförde från DövstumfVreningen i Stock
holm en sista hälsni_ug. Även från denna förening 
nedlades en krans med blå och gula band. Herr 
Carl Flodin tecknade nu några för tillfället förfat· 
tade ·verser med följande sl utstrov: 

Och nu, när vi skiljas med saknad i minne, 
Ett-. ta�k vi aig säga för allt· vad du gjort, 
Pin 1äfliga vilja, ditt, trofasta sinne, 
Ty trogen du var båd' i smått som i stort. 

. . 

Så· ejqngs en sång och härmed var <len stäm
ningsfulla. högtidligheten s]ut. 

Jittt stort antal vackra kransar hade sänts, utom 
från anförvanter ·och ovan om'flämnda föreningar, 
fråri Dala dövstumförening) skrädda,refackförening�n 
i Uppsala m. fl. Som tolk under hela begravnin
gen fungera.de dövstummissionären B. G. Wilander. 

En annan röst från de döva. 
I föregående nummer av d:ennå tiqning har en 

dövstum beskärmat sig över, ·att de bättre begå
vade dövstumma, enligt förslaget till omorganisa
tion av dö.vstumundervisningcn, skola bli undervi
sade vid en särskild skola. Och han ans� dat 
orättvist att så skall bli fallet, och so� motiv här· 
för anför han, att de mindre begåvade haft stor 
nytta av att umgås med de bättre be.gåvade. 

Att de mindre begåvade ha nytta av att umgå� 
med de å huvudets vägnar bättre utr.ustade döv
stumma kan aldrig bestridas, men huru många av. 
de mindre begåvade är det som sätta värde på det? 
De, som sätta något värde på att få umgås ·med 
de bättre begåvade dövstumma äro så få, att j�g 
utan överdrift vågar påstå, att man kan räkna dem 
på sina tio fingrar. 

· 

I de flesta fall är 'det så, at-t när. de dövstum må 
få se att någon av ödeskamraterna är i besittning 
av ett åttondels uns större förstånd" än de själva 
äga, äro de genast redo att om per8onen i fråga i 
förtalets stora sumpkokure koka i . höp den ena 
lögnen efter den andra. Och som et( aldrig try
tande bränsle använda de avundsjtikari. Om de 
ihopkokta lögnerna, när de serveras, h'åde en till
stymmelse till fog för sig, vore om· demJcke �yc-
ket att säga, men det är så att de inte ha !fen 
allra ringaste hållhake utan ramla på sina egna 
orimligheter. 

. 

Och inte. nog med detta, utan det har t. o. m. 
gått så långt att en mer än lovligt enfaldig döv
stum på ett offentligt möte om en bättre 'begåvad . 
ödeskamrat använt det uttrycket, att han ville 'vri
da nacken av honom och dett"a av den' Örsak,, att 
de hade olika åsikter öm en sa.k. 

Och dylikt kan få försigg·å· utan minsta'.- opposi
tion· frl\n andra mindre begåvad·e' dövst-umina, \1il
ket bottnar däri, Mt de omöjligt kunna tänka. sig 
följderna av det och det haridlingssättet. 

· 

Att de bättre begåvade dövstumma framdeles 
komma att ·egna sina krafter åt dö-vstumförening
a:tna av dags 'dato är föga troligt, ty när 'de efter 
slutad · skolgång komma Ut i liv�t och få \reta att 
avundsjukan, lögn·en, kortsyntheten och s�å�ktig
heten sitta i hög8ätet inom fÖreni'ngarna hå.lla' 'de 
sig nog lmrta från förenihgä.tnas knutar.· 9ch de
Tas fjärmande från föreningar.nas knutar' blir nog 
större, när de få veta, huru de mindre begåvade 
dövstumma fört behandlade de ·.bättre lfägävade, 
söm hjälpt dem inom föreningarna och alltid velat 
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deras bästa. Då,. när ingen vill hjälpa dem att 
sköta föreningarnas angelägenheter, ha de skäl att 
skrika på hjälp .. Nu har de inget ann�t ä n  ovett 
till övers för· sina hjälpare och sådana naturaför
måner kmrna hjälparna gott undvara. 

Helt nyligen Eågo vi, huru en dövstum som gått 
och gäMt för att ha litet mera vett i sitt kranium 
än andra dövstumma, utnn Yederbörandes. lov m ed 
ett triroligt krokbensma.nÖ\'C'raktstycke åk te · till 
kungs på !ands förbun dskommi .ttens storhjulade och 
g-rannt målade kärra, dragen av de - tvenne ystra, 
�lltid skenfärdig;\ sprakfålarna avuudsjukan och 
l?-ögfärden. Och den person, som aktstycket ifråga 
var riktat mot har inte gjort något annat än hela 
sitt liv hjälpt de dövstumma och varit till stor 
nytta för dem. 

Finns det i vårt avlånga land någon undanta
gandes fabrikanten av krokuensmanöveraktstycket 
ifråga och hans över hövan kortsynta vapendragare, 
som tror att de bättre b-f'gåvade dövstumma· skola 
få lust och intresse att hjälpa andra dövstumma, 
när de veta att e1i sådan lön väntair dem? 

Jag anoer· det som: en stor orättvisa mot -de bättre 
- begåvade dövstumma om dessa fortfarande skulle 
undervisas t i llsamm ans med de sämre begåvade, ty 
dessa sistnämnda äro endast till hinder vid de för
r!ts - undervisande. Om de bättre begåvade bliva 
undervisade i en klass för sig, komma de att in
hämta mycket mera vetande än om de undervisas 
tillsammans med mindre begåvade . - Detta är och 
förblir ett obestridligt faktum, klart som den kla
raste dag. Att de mindre begåvade få det trist 
genom ;orlusten av de bättre begåvades umgänge 
kan inte- hjälpas. 

Om f.ramd'eles de bättre och sämre begåvade döv
stumma efter slutad skolgång- skola kunna umgås 
med varandra, måste båda kategorierna, men mest 
de �istnämnda, lära sig_ draga jämt.  Det är 'e n  
svår . konst, och för att det sk-all lyckas ä r  det nöd
vändigt, att det i skolan och i hemmet m era än 
hittills inpräntas i dem vad som hör till takt och 
god ton ute i praktiska livet. Exlibris. 

Öppet _brev till pastor Malmer. 
Jag hoppas. innerligt att - Ni ämm iCke glömt mig 

och. vår för åtskilliga månader sedan påbörjade kor
respondens? Det var ju ja·g, som tog det första- steget. 
Mitt första brev:kiorts innehåll har Ni sä1kert i gott 
minne, fast det är så länge sen Ni l1äst det. Det stod 
ju Mand annat i det att även en så stor man som Ni 
iiblan1d kunde begå misstag. Ocih- Ni var så vänlig 
att 1särnda mig ett svar.sik-ort med ett nät't innehåll. 
Ja, jag ble1v rörd av detta, och om ja1g varit mer 
.sentimental av mig än jag den stunde1n var, s'k,ulle 
jag säkerligen fällt en ·ärlig tår. Jag måste erkänna, 
·alt d�t för0viånade mig: mycket, att en man i så hö1gt 

stånd som Ni, kunde vara så erktät11nsam. En annan 
skulle kanske mis1sför-s1'ått Er och triott Er ha skrivit 
i en cy-ni:sk tion. Men Jag först10d Er så väl så. Det 
finu;s människoi' med lfötrört hJärta och vi1brerande 
�kiäns'lor, ocih des·sa är.o vanHgen rättframma i både 
tånke- och sikriv-sätt. Men understund<:>m kan det 
hända, aH de bliott skriv·a så r·ätt.fraimt oclh ödmjukt 
- vi siäga blygt - för att ingiva mottagaren en 
!k1äns_la av at1 det hela verlkar för upprilktigt och 
,oskuldsifollt, ehui'u derais k.iänsl.or i verkligheten icke 
i sktiivande stund varit i en sådan riktning, s:om mot
s·varar skrivelsens natur. Ack ja, de J\,änslorna ! Örn 
jag icke kiänt Er så väl som jag gj1or-t, skulle. jag brin
gats ur fattningen och bett om ursäkt. Men jag k1ände 
Er då så väl. 

''Ni säger, att jag be1gått n1isstaig. Det gör jag ofta, 
Och jag är och blir tac!ksam, om man visar mig dem. 
Alltiså blir jag glad, om Ni skriver och visar mig 
mina mis·sta.g. Jag är ännu icke fuU.ärd oc:h icke för 
gan1mal att I.ära. Jag gliä'der mig åt var och en, som 
1är Uip.pritktig och siäger mig sanningen." - Var det 
icke så Ni skrev? Jio,, jo, det var det. Edra sista 1ord 
falla mig i sma:kcn . . Jag skall säga Er sanningen. 
Borde g}ort d.et för Jä.rnge 1sedan ooh har verkligen 
ä1ven gjtort d·et - Ni minns att jaig- lovade att svara 
Er genom Ny tidning f1ör S'V. dövst., jag har ocks-å 
hlål<lit ord, 1"\}e-n redaiktören Karl Linner - höll visst 

- på att inviga ·någion slags nymoder.n papipers1korig oclh 
to.g i brådskan mitt brev och använde det för ända
målet. D. v. s. 'Jag mfastärnker att i stället för pappers
k10rgen hamnade det i Er �en ficka. Och det var jru 
foke meningen med brevets ·sista fär·d. Vadan Ni nu 
f!år rfröjd.a1s vid att se ett nytt mera prima'. brev i 
denna tidn. 

Det är mycket ädelt �'V Er att ägna Er kraft åt 
även ett annat yrke än Ert eget, därmed menas sikriv
ning till Ny tidn. I denna tidning få vi döva allt 
SIOII11 oftåst Se attitklar un-d·er de mest omväxlande 
rubriker med Eder välklända signatur under. Men 
i'c1ke· alltid .få vi fr-öjlla'S å� Q°ellll. Ty ibland avhandla 
de de döva sj·�lva, deras f�l och brister m. m. Det 
förefaller mi1g -1.mderligt att Ni tagit till uppgi.Jft att 
upptäcka fel hos de döva för att sedan ·nedskriva 
dem oc:h insända dem till Ny tidn., varigen@m de 
1.lröva .göras bittra till siinnes och ovilja U:p.pv1ä�kes 
hos de flesta ·av dem. De, s1on1 icke k�nna - hysa fufa 
-kJänsfor, se i stället med ogillande ned på Edra ar
tilklar, ·som i sitt sla1g äro enaisitående och kompro-
J_netteran.de. 

· 

Tillåt mig göra Er några- frågior ! 
1. Av vad skäl tr.or Ni Er ha- riättighct att ned

skriva de dövas fel 1oc:h brister i Ny tidn.? Är det 
kanske därför, att tidningen är utgiven av döv1stum
l1äraresällskapet ocih för den skiull tr.or att lärarna 
id1ärigenl()lm ha riättighet atit skri·va vad och huu de 
vilja i, den? 

2; Tror Ni Er med Edra artiklar kunna förbättra 
dem, om vilka de handla, eller sätta Skl'läck i andra, 
så att de tänka- att det är blä1st att icke göra så eller 



TIDNINff FÖR: DÖVSTUMMA 

·sa, ·för att.Ni ic:ke skall kunna skriva· or11 · deni eller 
klandra .dem'! 

·' 3. Tyc1ker Ni att det är riätt handlat .av Er,· en 
}Jt•,äst, att· föl'tjiä1na pengar geno1111 att sikriva om de 

·dövas briister'! Är Ni .icke medveten- om, att det är 
rilktiga j1Udas1peng•ar Ni dlå taiger ell11lot? 

. 4. : . Vet Ni. icike, att det är en prästs pliikt att göm
ma för si1g själv vad han ser eller. 1f':'h· · redå på, och 
att genom �tt göra så, han kan v<inna sin försmnlings 
fu'lla förtroende? Där han ser fel ligga, är det ham 

· pli'kt att för.söka persionlig på!v.erikan och icke sk·vall
ra Olm dem för ·an1dra.' 

. . 5. K1änner Ni icke .Guds cHid, S'Om. bjuder en var 

. aH hj1älpa sin 1nä1sta, nm hon är i nö.d, vare sig 
!kroppsligt eller själsligt? Om hon icke upp.för sig· 

, efiter ens regler, varför då gru1bibla över och skriva 
. om detta, då det bör betänkas, att hon har r.ättig
. l:let -ått följa. s1ina egna regler. 

· _ 6.. Vet N.i ic1ke, att Ni gernom Edra artiiklar om de 
. <löya 01med;vetet bidr.ager ti'll 1aU vända .de fullsin
. 1raides. tankar om dem i en fel riktning? 
. ViU Ni svara på dessa frågor, skall jag bli va Eder 
. tadl�sam. Ni iskall icke tro, at.t vi döv1a äro otaclk
. samma, d�irför �ltt Ni s1änder bidrag till Ny tidn., 
men då de flesta av Edra bidrag är.o sådana, att de 
·helst borde· hamna i papperskurgen, äro de utan 

· skuld till sin litet mulna sinnersstämning mot Er. 
H. Gustafsson.. 

\ : Brev från Göteborg. 
Den 22 okt·ober hade Smidarne och Gymnastiksäll

skapet Widan; manl1iig.a och k!vinnliga gymnastikav
delningar anordnat gemensam 1klubhaifton i RealläriO

, ve1:ke;ts .gy1mnastiiksal. ·Festen var· gansika talrikt be
: söikt av ungd1omliga deltagare s·om under dragspel 
: OC'h vi·olin-musikens toner fröjdade sig med dans 
. ocl� .· 1folikl.ekar . . p.;ogra1rn1inet bjöd p·å deklamation 
. av Surida.rnas ,instruktör S.ollberg, och sång av .en 
.l.t,stig Widar-:kurre med tillnamnet "Greven", vidare 
. a,l,lktion m. m .. Prisutdelning över s·o:mmarens jdrotts-
mat�1h i alimäi� idrott föreningarna emellan förrät-
tCJ.de.s: varvid. ett 30-�al poikaler utdelade1s. ,Vandrings
pri��t tillt�m "Widar" for 27 ip. 1mot Surdarnas 24. 
Ävens•ä ha1de en schackmatch ·utkämpats :med 10 spe
lare foån va1�dera föreningen {)Ull en pålkal s'Om 
vanns av Surdarrne .för 8 p. mnt 2. 

. Loikalen ha.de f es.tligt dekorerats med girlanger 
odh blåg.ufa dukat ·000 i fonden syntes de båda för
e111in:garnas e1mblem varunder lästes "Enighet ger. 
styrika". 

·Festen .som pr1äglades av ett iäikta gymnastikhumör 
gav ett gott inslag i det v.änskaipliga band de båda· 
föreningarna knutit .gemensamt i sainal'lbetet inom 
gymnastiiken och idrotten. 

Meddelan9.en 1om satta· rek10rd inom allmän idrott 

'innevarande år . 'skiola . vara in,sä.rida s�nast' 23 d: s 
. under: adress\ Idmtts:kl:�1bb�n Surd, .,Götehorig I.·· -

' !·' Surdarnas po1ängtävlinga1r: sioin håBits under. som:-
1haren ioch, en del av hösten avisliutade.s den 16 okt-. 
Där.vid sattes nytt ·nordislkt rek:orid i sfav:h01pp. ,ay 

.Äl'frving Hålkanssi011 med 281 cm •. ·D?bga:inJa, r�lm.rdet 
var 280.och ·sattes vid de nyligen avhålln:ailävUngarua 
i Helisi.t1gfors 10-11 sept. Håkanss101rha:r även under 
poän:gtävlingan�a .. i höjdiho1pp nått l:ika med nuyq;
rande nordi1ska . rekor•d) ' 

,! .. 
Innevarande S!CYmm.ar. ha priov å idr:o.ttsinJ·ö.rlrnt an

ordn.a'ts ihiom Surd, som i brons eföv.tats av' Joh1i. 
Svenss:on ,och. Ivar Arvi1dson. Imom .föreuingeli fin:
nas nu 5 medleu11mar s.o'i'r� a·vla•gt pro'Ven och, lyc�ats 
erövra; 1det åtrådda m�ärket, n:ämligen q.'tom de =två 

·ovan rnä1mnda, David Thiorman s01111 tagit b1·oi1s oc:P, 
- .silv.er, :Äl:viIJg Håkan1ss·on ·i brons·.· och Os.car Ryd�n 

gnldrn;ärke.. · �, "- . · " .\ n:,'C 
· . .  Suras manliga ·avdelning återupptog hö!s;lterhJ:trt,en!s 
övningar i• mitten av september under fol1ksk.qHära1:0 
Axel Siolbergs ledning. Genom tiHmötesgäende: foå�1 
Lingif.örbun:det kunna övningarna ".nu hållas mårnda
gar. och .torsdagar 7,45-8,45 e. m. i Osear J<'r·eQ.'!;iks 
s:k1olas gymnastiksal och terminsavgiiften är satt s'a 
låg .8'om till kr .. 2,50 per deltagar.e, Intresserade del
tagare äro välik•Qnma att åse öynil'lgar.na.· 

Mr.ottsk.lubben Surd a'.'Vlhåller sin .&e'dvarfliga års� 
fest med s1upe, bal och 1pri1s1UtideJning från ·sionunar�ns 
tävlingar å "Röda. stugan", Odinsgataa" 26, lördage11 
den 26 nov. kJ. 9 e. :rn. Anmälan till delt;Igan.de .bÖ:r 
göras före den 23 · d :s till föreningens se.kretetare 
lv,.<Jr; Arvids·on, Risåsgatan 10. i, 

Aftion:kurser i sven.ska S])råket ocJh · ·uiiiJ{ning ,på',g� 
innevarande hös,tte�min inom döystumförenipgeJJ; ,i 

. Göteborg, resiJ. tisdagar ocih ·fredagar' under Folk
s1k!ollärarinna1l{A:1�u Nordlun'd-Fddolf med ett. 25".'tal 
deltagare. , , 

·' 

0. R , 

En förskingrnnde : förtroendem.an . 
Förre ordföranden i idrotts1kluibben Hepihata, 

skräidderiarbetaren Erik Demetrius Eduall, har häk
taits oclJ:. dö1i1ts för en d:e\1 f�nsk1irigd�ga� o61i stölder. 

I början åv oktofrei· ·n1ånad ingav:S av -klubbens 
seikreterare till polisen en anmäilan rimt EdvalL En
ligt dernsamma hade Edvall kiort före klublbens pla
ne:i;aide idrottsturne till Tyskland i augu.sti månad 
mottag.Ut uppdrag·et att sända de båda tidtagaruren 
til1I Berlin. Samtidigt mott10ig han en in1om klubben 
saimma111sk1jiuten summa a·v 130 k1�., avisedd för kost 
och logi åt de svens:ka dö1v1stumma idrottsmännen. 
Alltsammans s.k,ulle "sändas till de lbestyranlde i Ber
lin. Emellertid gjorde Edvall slut på pengarnå för 
e.gen del och ,pantsatte uren samt förskingrade även 

· _lånebeloppet. . 
Dessutom .har han anmälts . H�t stöld av en 'blå. cihe-
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vi.!ott�ostym- från en person hos villken han bott en 
Hc)..: : b'enna :stöld. ägde rtUm .g!inom .inbrott med falsk 

· n.yq��l hö,s:ten 1918, men då Edv.alll lovade .ersätta 
det: �tulna, yar den bestulne �og 1ädelmodig att ej 
anmäla .Edivi;ti,l för po'lisen, icke eus 1då Edvall längre 

· rr.�Jn . på vintern häktades. och dömide,s för stöld av 
.e!l ö�e.�r:oe1k. I januari 1�20 frigavs Edvall men gjorde 
,foke ,de� 1mirnsta ,antydning ,om att ersä:tta den be
s·�ulne, v.ar(ör denne t maj 1921 hänv1ände siig till 

.. jl1olisen f!Ör att få Edivall · att .betala, dock utan att 
yrika ,,,rj:ågot_ lagliigt ans.var mot Edv.all. En �kriiflliig 
överei:i.s1ko11rn11else 1ingic:krs därvid mellan den ibe;- · 

stulne oe4., Eiclv:;ihl att denne . senare per de� 31 juli 
sikulle hava er:satt det stulna, ·,men den ,goda viljan 
att förs0na sin. fÖr:brytel1se s.aknade� fortfarande hos .
Edv·a�l, .. ,yanför d,eQ. ·· b�stµlqe slutligen ann�älde E.d
v'al( ,tl:itf al1mänt , åtal. 
1 . iyled ;anledning av de!ssa angiveiser blev Edvall 
l.·ftei�s,panad i Stocikh:olm, men :k.JUnde ej antriäffia1s. 

: ·se1d,{ln: det bHvit bekant iför 11),olisen au han hade 
anstiällning vid cirkus Hotfönan, . efterlystes han i 
lands·orten oc1h blev s11utligen anhållen i Jönköpi11g 
och transporterad till St1oc1klh0Lm. Under fönhör har 
.ha:n · <;>r:1''änt vad si01111 lägges honom till last. Edvall 
är'·för.tit .straffad för två resor stöld och frigav1s. se-

··n��t i januari 1920 från Långiho:lme�. · 
Edvall r�nnsalka.rles· den 2 nov. inför Stocklhohns 

rådlJ:iusr.�ttis 8 :e avdefoing. Förhöret leddes av .kdgs·
don;'iaren J\'fzelius och åklagare Vqf stadsfis1kal V.alen.. 
tin.' S'om tolk tjän:stgj1oride :dö.v1stumläraren Petei·sen 

'fr�;n Manilla. Ett 30-tal dövstumma övervioro rann
-s�k.ningen, som- varade .11/2 t.imme. Edvall erkiände 
vid fö:ifµ:öret apt, vad som -lades honiom till last. ocih 

�.samtli.ga - 'när.varan:de :m1ål1sägare. y.Iikad� ersättnin1g 
av., och-·straff <å .Ed vall. · · 

· · 
· Ratten meddelade att utslag slrulle · falla den 8 

nov.,. och Ed:vall dömdes. då till 4 .månaders straff-
·
· arbete .. med .1. år� pårförrjd.. , . .  1 . . 

. 
. ..1 '· , 

Det är en tråkig historia, vi ovan meddelat. Mest 
_ tr�ikig 1tord� :4en vara för idrottskluhben �e1p1hata, 
· �.0111 ha1ft · alldeles .. för; s.tort förtroende till Ed·vall, 
oaktat. varnin&�r 0-C� c),å det var _en offo1itlig hem
lighet att EdivaJl hfl.de en .ouippiklarad stöldhtstoria 
på ·sitt sa1µ1vete. En sådan ,pers1on är ic\ke lämpHg 
till att vara ordförande och representera svenslk 

. tdriott i utlan9et. "Upp'Vaknandet--;, biev något se.n;
sati,onellt med· arumäln.ingar till polisen o�h r.ättc,.. 
gång. ocih 'dom. En hälsosarin mep bitter läxa! . 

L � -. , 

' -. 

Röster. 'från. de dövstummas värld. 
�. ' / • : • :• I' .._ 

,. Tiif ''fL G." . ·  
! 

-_.::Eihrunu.ja1g-1är. medveten om det gagnlösa.i en-f01�t-
s,att or.dis1riid, skall Ni d9cik fä �'var, då Ni ,tyc�s viänta 
ett �ådatJ.C. ; . 

_ · _ _ , 

. . 

Ni har tydligen 11nissupprf,a)�ta(1ineningen i-iwd rpin 

artikel "Dövst'lllmtmötet -i J{arlskr.o�a" 1då Ni i den
saimima ser bl<.;>tt ett fö:i;sv.arst�l� Yad jag, med artikeln 
i fråga ville framhålila iför 'Såväl Eder 1siom läsekret
se·n i övrigt, ·var det låga ioch själv,sivåldiga i Edert 
angrnpip mot pasitor Malmer. D�f1med ville, jag, förc-
Jwmma ·att andra rföljde Ert exempeil. · · . · . 

Ni uttalar offentligt Eder missaktning för ,en: per-
1s:on Ni sett en gång och alltså omöjligt· kai1, kfö�n�. 
;\r icke Edert omdöme då 'g�ndat .på 1.R,st ·�).\:��ller 

.eller personliiig ovilja. Man k.an ej tro .. a11na;t.. Jag 
kan ej f.inna något anst1ötlii�.t 1i de 1ord. jJasfo·r Mti:�l1rnr 
yttrat till Eder. AU vara "tusenlko-m�tnä:i;-:' är }ti 1�11,<.a 
m'.e� at:t. vara m.,ång.kunnig . . Ali't1s1å, smkkr,alid.e . . för 
,Er. Nattirligt.vis kan det H.gga irnni i' <ml�t oo.h. N_j 
har tydligen tag.it det s·å och k1�nt Ex . trälf a,d, - Det 

:är löjligt att bH stött för e1� såi,dan sm�·sa:k Jag troci1qr 
Ni hade humor. Och fu11t atf1hämnas. på eh -·så[Q..anit: 
sa it. BäHr·e hade ·yari-t att direkt sj1�.mga ut' 1nie<l Edra 

·anklagelser, .än �t� komma med häntyidnirigar sonl. 
kunna betyda .allt och intet. - Det kallar ja1g fegt. · -

Min 1signatur är fulllt riktig. Även 1so111 1oeg!. dö.v-. .J . . . stum har jag rätt att använda 1signaturen '.�En ,c,löy-
stium". Att ,Ni genast :skulle förstå vem jag v,ar, -yis�te 
jag ipå rförlhand. Det :var ingen konst. A't för;sv.ara 
en person, 1är ingent:ing att blygas ;for.· AIU-�å'. kan 
knappast feghet i,(rågas'ättas. · I{anslke kio:m · jag att 
skriva "En dö·v�tum", emeda1i iag vis,ste, att jag ut
tallade många döv:sitummas mening. Det . är också- på 
.uppman1ing · av flera döv:s.ttU1mma hiär i Sikåne, : sorµ 
·detta svar skrives. D.en s,01111. önskar .veta mitt, 1�amri, 
kan. tillskriva reda1ktionen, vilken jag· liärm�1d., -g1ver 
tillåtelse att Utpiplysa vem det v-ara månde .. op1. s1åv1äl 
mitt namn som m.ii1 a1dre.ss .. Deit 1är minst av allt 
av riäds'1a för E'r, jag anv,ändev signaturen "En döv
.stum". Des1suto:m: Hur många signaturer hat Ni 
själv? Säike:rt flera ,än jag. 

--
, ' 

llJla hjälper Ni de döva g.eno;1i1 ·att angrip,a. d�rf\J§ 
lärare och viänner .. J.ag betvivlar ej

. 
Er. g<J;da :vffja, 

men det ä'r bättre bevisa den i handling än i ord
svall. För att kunna hjälpa andra, måste man först 
bli något själv:. _ Ty i grund ooh ·botten ber.ar det 
me.st på vad mäi1 är, icke på. ".atd. man s.äger: .. Qc;h 
gör. Säkert kommer Ni också 'S'jäJv .att i eri framtid 
i Ert arbete .för de dövstlt.1anima'. 'ni.ötas av_ mycket 
klander,' hur väl Ni än menar . . Hå.fär Ni s1jälv k1änna 
på vad det vill säga, att få otacJk till lön." t 1'h0 
· 

Härmed har jag sagt allf vad jåg ihar att s:äga Ldell'
na saik. Edra anmärJrnin-gar 1oni

. 
niin 

.
misstähksa1n11het, 

egoisllll m. m. l1ämnar jag o'bes.varaid·e, .enär jag anser, 
att .de ej höra. till "ämnet.· 

En. dövstum.; 

Annonsera i .Tidning för Dövstumma! 

• � .: • !lo 
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AVDELN.I NG FÖR I DROTT. 
De dövstu.mmas idrottstävlingar. 

V i d  genoml äsandet av referat en över t ävli ngen i 
Helsi n g fors om N. D. · I .  F:s vandrin gssköld kan 
m a n  i cke undgå få den uppfatt n i n gen . at t ett  för
bi seende eller någon oegen tl i ghet förel i gger med 
avseende å täv l ingens anord n i ng.  Uti » Redogörel
sen fö_r And ra n ordiska dövstumkongressen i Stock
h ol m  1 9 1 2 » ,  s i d  . . 84, skriver h r  0 .  Ryden :  » - -

en vandri n gsskö1d, som skal l erövras av d et la nd , 
y n, r s  6 delta gare uppnått poä n g  i följ an de idrot t s 
gren ar :  - - - » .  H ä rav fram går att  d e t  icke 
.f<'i r vara flera än 6 deltagare frå n v arj e lan d .  I 
norska tidn i ngen » Tegri og Tale » uppgives att Fi n 
l and hade c :a  3 0  d eltagare ·  och Srnrige 8.  Jag 
h a r  emellertid i cke original regl ern a t i l l  hands för 
att  kunna be döma huru det egentligen förh å l ler  
s i g. Men skul le  regl ern a hava en annan bestäm-

. melse  än hr R: s m ening! så  rnre det i hög grad 
olämpliga regler. Konsekvensen härav skulle då 
bliva att . det l and, som för t i l l fäl let har s törsta  nn
t alet i d rott rn1ä n och s törst a  resursern a kunde vinna 
över det l and,  som har ett fåt al och l i ka kvalifi
cerad e idrott�m än. DE:t är mycket ant a gl igt, att,  . 
om Finland del t agi t m ed blot t 6 m a n ,  Norge hade 
nmnit vand_r i n gsskölden . M a n  får  därför hos N .  
D. I. F:s styrel 8e h emställa om revid eri n g  av reg
lerna eller i händelse av oegen t l i ghet protestera. 

I sammanhan g  med denna och Berlint ävl ingen 
bör anmärkas att svenskarna voro så gott som utan 
pl:;inmij,ssigt samarbete mel l a n  kl ubbarna och utan 
l ä.mplig ledning.  Ett svenskt idrottsförbun d för 
d övstum m a  borde därför sn arast kom m a. t i l l  stånd 
och . de unga b_öra även söka v innl ägga s ig  om gott 
sa.m arbete med äldre och erfarn a f.  d. idrottsm'än . 

Knut Hässler. 
* 

I Tidning · för Dövstumma 1.9 1 3  n : r. 1 1  finnas 
i n tagna fullst.äniiga regler för N. D. I. F:s van� 
d ringssköld. 

I § . 2 heter det : » Vid tävli ng om vandringssköl
den räknas d e  6 bästa män frå n  vart l an d  i poän g. » 

Och 1 § 3 :  » Skölden vinnes av det land1 vars 
intill 6 deltagare vinna · de fl esta poäng. » 

Och slutligen i § 4 :  » Vart land har dock .rätt 
att s.ända flera än 6 deltagare, som icke komma i 
beräkning vi d poängberäknin gen , men mm ha rätt 
att färvärva eventuella pris . >  

, 

Red . · tycker att bestämmelserna äro n ågot svår-
ut tolkade. 

· 

Skval ler.  
Olyckan med s kvaller är, att d e t  i n t e  finns nå

gontin g  i r världen , som männ iskorna . tro på som på 
det .  Folk �ap 4� känt �n W&P -under tj ugufein 

år, bott t i l lsammans med honom, sett honom leva 
i sitt hem och även utanför det ta i det offen tli ga.  
De kunna endast h a  goda er farenhet er om honoin , 
han s  dugli gh et, rät tska ffenhet och · van del,  och de 
kunna känna honom som en fin och ädel karaktär, 
m en _ den dag s kval lret gläntar på dörren och viskar 
dem i örat att mannen är en farl i g  k arl, som visst 
begått den el ler den n edrigheten ,  då rycker det 
h årt i de tj ngu fem åren s person li ga erfarenheter. 
Och om skval l ret ti ttar fram gen om ytterli gare . ett 
par dörrsprin gor äro d e  genast färdiga att  låta vän
nen och hans . sak falla.  

Skvall ret. är den kloak, i vilken människosj älen 
utöser affal l  och gemen heter .  :F1ör ·m ånga är denna 
sti n kande . st röm ett s t ä l l e, från vi l ket de hämta 
sitt  omdöm e om andra och förse s i g  med ämnen 
för s i n a  samtal. Många, ja alltför .många,  bli un
der årens lopp offer för s k va llret, v i l ket likt en 
t äran de sj ukdom nedbryter m ä n n i skors häl sa och 
t i l l i t, til l s  de en d a g  duka under i tysthet t i ll h em
li g glädj e  för skvall ret s fula r nrknr . 

Taktlöshet. Nyl i ge n  skulle dövstumprästen hålla 
b i bel förklaring å en föreningslokal i S tockholm.  En 
del  y ngre medlemm ar h ade innan dess i n funnit s ig  
ä l okalen, där ett  par fördrevo tiden med schack
spel . Då prästen skul le  börja, bad han att schack
spela r.na, som inte själv111an t Y ille Bluta, skul le  av
bry t a  part ie t ,  men m öttes av ett häftigt och ytterst 
·ohödigt srnr av den eM i:chack spelaren , som ic�e 
i tryck kan atergivas.  Prästen bad dem då l äI).ma 
lokalen , om <le icke vilie åhöra bi be�förkl aringen, 
och sedan omtalade personen ånyo givit luft åt sin 
förbittring möt prästen, lämnade de lokal�ri i vre" 
desmod . 

Det ta den <lövstummes uppträda n d e  vittnar · om 
en oerhörd taktlöshet, som icke opåt alt f'år pasAera. 
Lokalen var för aftonen lipplåten för bi belför.kla
ring och i n t e  går d-et an att ·sitta och s pela schack 
under en dylik. D e  två dövstumma hade själv 
mant bort av bryta partiet och de kunde haft, nytta 
av att » åhöra » bibelförklari ngen . 

Vi få erinra om att föreni ngens stadgar ålägga 
medlem marna ett v ärdigt uppträdande m ot varan
dra i n bördes och m o t  a l la and ra. Att e.n medlem 
har andra åsikter i pol itiska och religifoi a  saker: be
rät tigar ej t ill  att demonstrera sina åeikter på ett 
m er eller m i ndre taktlöst sätt . Tänk om alla med
lem mar skulle uppträda lika obelevat som påtal ade 
medlemmen, huru skulle det då gå med trevnaden 
och sam varon å lokalen ? 

· 

Kom ihåg att visa t äkt  och h äi1syn s fullhet mot 
andra och m ot olika tänkande ! E n  fören ing med 
ett · så neu tralt ändamål som en dövstu m fören i n gs 
kan bevara trevnad och e am m anhållning endast 
om alla dess medlemm ar m ed deras ski f t ande. åsi k
t er iakttaga vad fören i n gens stadgar åsyftar i av- . 
seende på deras uppträdande inom fören i ngen.  

· Lägg detta på minnet !  
-
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NYHETER FRÅN DÖVSTUMVÄRLDEN. 
för nit och redlighet i rikets tjänst h ar bland 

andra vid gevärE:ifak toriet i Eskilt:ituna anst ä llde . 
stock makaren Frans Hj . Göran sson till delats silver
medalj att bäras i gult och blått band på bröstet.  
Utdelnin gen s kedde på faktoriet av kapten Kolt
h off, som därvid höll ett vackert tal med tack till 
samtliga arbetare. 

· 

Ur styrelsen för De dövstummas al lmänna sjuk
och begravni n gskassa h ar kassören · Ernst Renner 
utgått. Vice kassören Knut Andersson h ar b l i vit 
utsedd till kassör. Förste suppleanten E inar Gra
ham h ar såso m ledamot in trät t i styrel sen samt 
även bli vit utsedd till  vice kassör och vice sekre� 
terare. Sjukkassans adress är fort farande : De döv
stum mas sj u k k assa, Box 1 64,  Stoc kholm I . · · 

Hastigt dödsfall .  36 åriga dövstumma cigarr
arbetersk�n . Anna Jöns son, borntt i Hu vudsta invid 
Stockholm, avl ed . hast igt den 21 okt. Hon h ade 
som vanl igt ·på morgonen i nfunn i t  sig vid sitt ar
bete å den ci garrfa:bri k i Stock holm , där hon var 
anställd. · Fram på middagen k ände hon sig . i l la
mående och reste h e m  til l Huvudsta . . Då hon fram
kommit och s ku lle begi va s ig  h e m  ö ver en järn
vägsviJJ.dukt., segnade hon plötsl igt n ed på trapp · 
stegen , tjär h on omhändertogs av ti l lskyndande per
soner. � a n  telefon erade efter en bi l ,  som förde 
h enne till  ett �j u k h us i Stockhol m ,  där hon dock 
genast a;vled st rax efter framkomsten . 

Den avlidnas begravning ägde rum den 2 no v .  
Kransar . hade sänts från kamrater v i d  cigarrfa bri
ken, från med lem mar av Dövstumföreni ngen m. fl .  
Vid graven talade h r  Ern st Renner. 

su- år fyller d en 8 dec.  fru J.tlaria Ståby i Bor
länge, maka till ord föranden i Dala dövstumföre
ning Gustaf Ståby. 

Maskeradbal. U ppsala dövstl.1mma anordna . 
maskerad bal löi:dagen den 3 dec. Maskerraddräk t  
ej nä<lvändig. I såmband m e d  ma�kerad balen ser
veras st1pe samt diskussion hål les o m  bildande av 
e t t  s .  k .  sommarsällskap, där det vore önskligt att 
Uppsala och .Stockholms d övstumma arbeta för lös
ni ngen a v  frågan om som n1arrekreat i on ute på lan 
det vid .Mäl aren . 

Samkväm · för bildandet. av en syförening. 
Den 2.0 okt. h a d e  Dövstumföreningen i Stockholm 

· i nbj udit sina kvin n l iga med lem m a r  t i l l  en enkel 
kaffefest på sin lokal för ö verl ä ggn i n g  om bildan· 
det av e n  syföreni ng. Inbjudn ingen hade h örsam - · 
mats av �ånga medlemm ar, . så a t t  m ed lärarinnor 
från Man i lla och andra, v i l ka särakilt  i n bj udits,  ett 
50-tal kvinnor VÖto närvaran d e, då ordf. Ernst 
Renner vid halv 8 ·tiden bjöd alla' välkom n a  och 
med några ord förklarade ändamålet med i nbjud-

n ingen . Sedan kaffe druckits höll  fru Anna Hans
son ett fängsl ande föredrag om i11redrika Bremers 
barndomsår på Årsta. herrgård vid Stockholm och 
hennes livs verk . Därefter talade fru Hultq vist 
om h uru t venne i Stock h olm befin tl iga sy fiinm i n 
g a r  arbeta samt framh öll 1 1ytt an o c h  .glädjen- a v  att 
t illhöra en föreni n g, där man blir . i tillfälle a.t t 
hjälpa och g lädja andra. Några medlem mar :hade 
därpå kortare anföranden och beslöts a�t i ntresserade 
åter skulle samman träda om torsda g 14 dagar. 

E. R.  

H. M:t och den döve. En v ä l  v i llig läsare h ar 
t i llställt oss följande : 

I Vaggeryd spejade många efter majest ätet, då 
det kungl iga t åget h ärom dagen passerade platrnn , 
berättar Jön k.  L. T. Stor blev också glädjen, näi· 
konungen under t ågets uppehåll t it t ade ut genom 
fönstret och h älsade på de goda Va ggetydsborn a.  
En vida känd gubbe, liten till  växten, halt på enn 
höften och m ycket döv, var storm förtjust över Fy
nen , tog av sig mössan och bugade sig tre gån ger 
mot , landsens fader. Och så utspann sig följande 
samtal : 

· 

Kungen : - Det är ruskigt vätl-e-r i dag. 
Va-a?  
R uskigt väder d ag. 
Va a ?  
Ruskigt v äder i dag.  
Nä-ä t nck,  h err majest ät, dä ä '  de'  inte, dä 

ä' bra v äder, f ö r  nu b löter dä u p p  våra torra åker-
lappar. . 

Vad h eter du, m i n· li lle gubb e ?  
Va- a ?  
Vad h et er du ? 
Va-a,? 
V a-d h - e- t-e r d-u· u ?  
J a  h eter Joan.  
Var bor d u ?  
Va- a ?  
V ar bor d u ?  
Va- a? 
V-a-r b o -r d - u ? 
Jo i T-torp.  

Längre fic k  icke samtalet for tgå.. förrän stii1 sen 
kom och b låste av t åget . Och sedan en av Vagge
ryds-Svenssönern a utbri ngade ett s venskt leve för 
h. rn :t  och de n ärståend e  ljudl igen hurrat, ski l des 
konungen och fader Johan åt,  båda med angenä ma 
mi nnen från det första sammanträffandet. 

Nästa å r  
n edsättes prenumerationspriset å Tidning för Döv
stumma t i ll 2 k ronor för helt år vid ptenum era
.t ion å posten . 



TIDNING · FÖR DÖVSTUMMA 

· . AN N· O N S E R. 

D Ö D E :  

Min käre uppoffrande son och vår broder 

O S KA R  ·Ö STERB E RG 
avled lugnt och stilla den 3 november 
1 9 2 1  i s itt 36� levnadsår, sörj d och sak
nad av släktin gar och vänner. 

Uppsala den 3 novem ber 1 9 2 1. 
Syskon.en . Emma Österberg. 

• r 

Han har kämpat, 
Han har vunnit, 
Livets krona funnit.  

�rillkännagi ves 
' , ,  att 

· 

m i n  äls kade dotter 

An n a  Viktori a J ön sson , ·. 
född i Vadstena den 28 okt. 1 8 85,  h a s tigt 
avled i Stoc�holm de� 2 1  okt. 1 � 2 1 ,  dj upt 
s örjd . och . saknad av m ig, syskon , slä k 
tin gar' och många vänner.  

Huvudsta den 23 okt . 1 9 2 1 .  

Emma J önsson. 

Ester. Elsa. Knut. 

_ .................... . 

Tack. 
För . allt visat deltagande ocl:i för den . vac kra 

blomsterhyllningen vid min älskade ;d.otter Anna 
Vikt oria Jönssons bår bedja vi att på det varma ste 
få tacka . . · 

· . 

H uvudst.'a , den �. i:ipv� 1 9 2 1. . . 
· Ba�ne�.. 

· 
· 

· · Emma Jön$so.n. 1 J •J ... � ..-� I '  j i t 

. l 

De D övstu m m as 
Sj ukka.ssa.  ;

·
, 

· 
- ·· ... 

QÖVSTUMFÖREN I N GEN · I STOCK�OLM 
anordnar · 

å sin lokal, Smålandsgatan '31 B, 2. tr.� Löfi.' 
dagen den 19 och Söndageh · aen _ �O ; No�-�-rtj�� 
ber kl. 5- e. m. . 

' · · . .. .  

Bland anordningarna märkas :. 

D övst u m panora m å. . .. · ; · ,.-1 

i . . . .G i�sn i ngstävli  nga·t.  · 1 11 ' • 

• � Ut ., 

" ·1 , }  
' 

- • )  

. , · tycko.hj u:t�: 
Kaffe- och Fruktf,örsälj n i ng.�:.·: . .. ; 

Entre 50 öre.  I J � t. ,! 

Behålln i n gen delas mel lari fÖrenin gens ·· kas sa 'odh 
ar bet slösa rn"edle

.
minar :a� för.en i n ge.n .. · ,. 1 ,, . t •. ;. :: 

Gåvor mottagas . 'Ylied tacksamhet. . , 

Till talrik� besök inbju des. , - : · 
STYRELS EN. 

U p psal a d övstum'n1 a 
anordna m askerad bal lörqagen . den 3 dec. k l .  8 _ e .  
m .  Alla dö \· stumma äro välkomna . . - Anmälan bm 
deltagande senast en · vecka före festen undef adress 
Rud . Holm berg, Dö"vstumföreni ngen ; Kung:sgatan: 
1 3, Uppsala.  Avgift - c:a 6 kr.  ·· 

· 

J u l- och nyårshälsn. ingar 
i nföras j nästa nummer a v  denna tid.rA'ng .. 

· Pris 
50 öre. Likvid mottages i . fri m ärk!3n � . �am n  och 
adre�s torde irn�ända� för'e 1 0  "deq". . .. . 

.. : , ... �_;, 

" Tid n i ng för t> övstu m m-a.; t9 22,,"·: . 
· Utkom m er ' m ed 1 2 · hurn�mer .. i .  " ; : · . .  '. . ' . :" '. .'· 

·,· Pren um eratiofrspr1s : . . ;på. � p'�steh. � · k,r: f�'.r '��J.t 
�q hos red. (korsband) ' 2 · kr� 5<f öre 'öl: . h�lt 
åf� ·m1a11det 3 kr.  %r helt �r. ' - · i ...... 
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