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N:r 203. 

Utl~tande ang. 1\l'ligt hldmg till IItgih:lIIde af tidni ngen Dc 
blirules veckoblu(l. 

Genom öfvoTstäthällareembetet bafv. stadsfullmäktige fätt till sig öf\'erlomnnd 
en af stF eisen för De blindes förening i november detta är gjo!'cl anslikau nf 
detta innehäll: 

, edon fem är tillbaka har i värt land af herr Daniel Kjellin utitif\i ts en 
yockotidnin" för blinda: De blindas ,·eekoblad. 

Denn: i sitt slag egendomliga publ ikation, som tryckes med npphl>Jd stil , 
den s. k. BrailleskIl punktskriften, milstl' för den frtln vAra litteriira skatter oftnsl 
striingl isolerado blinde nnse' \"lira af en alltld.s särskild betydelse dels som en 
friimjare nf löskunnigheteIl , del:; 'Il'iom en ~iilla till insigt i allmännyttiga H.m nen, 
poesi och musik} dels som ett "t1mhnlld d(' blinda emellan, ett organ, där rön och 
orfnronheter, gagneliga för dem i dem, h,\rda kamp för tilh 'aron, kunna inhemtas, 
eeh diir tankar och nsigter kunna utbytas till ömso.idig uppbyggelse ech upp' 
muntran. 

I vllrt lund finnas i det n1irmaste 4,000 blinda, hvaraf 8 procent, ol1er 
cirka aoo, kunna anses vom lii,kunniga, ett antal som efter den nu i lag stad· 
gode obligatoriska bliudundervisningen ärligen kommer att ökas. 

Enligt erfarenhet under tidningens femllriga tillvaro har dot vi sat sig, att 
endast ett fittiolnl blinda själfva ,arit i stånd att betala den endast till pappers· 
pri 'et bestämda prenumerationsafgiften, under det att ärligen till expeditionen in· 
kommit talrika ansökningar em erhållande af gratisexemplar. Genom redaktionens 
viidjando till den en kilda effernlligheten ha visserligen mänga "rRtisexemplar 

. b 
kunuut utdolas, men mänga ansökumgur ha likväl måst leumlls utan afseellde. 

Dett" slitt att arbeta for tidningen spridning blir deck med hvarje är 0111 
S"lIrare och mem tidsödande, på samma gång de kraf i ferm af olikartade upp' 
dn.g, sem ställas pA tidningens utgifvare, ständigt ökas. H md härofvan a.nfört, 
gör sIIlunda till en bjudande nödvändighet att för framtiden söka basera detta 
siiregull tidniuO'sföretl1g på en nounu och mera stilet grund 
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Undertecknade hemstiiUa därför, under hänvisande till niirslutna bilaaor och o 
med framhållande af att en ansökan om bidrag af ett hundra kronor fråu hvart-
dora af rikets landsting innevarande är blifrit beviljad af tjugu bland dem, dåraf 
de fl esta för fem är, att Stockholms stads herrar fullmäktige godhetsfullt måtte 
till företagets tryggande anslä tre hundra (300) kronor årligen. 

Säsom skäl till att af Stockholms stad begäres detta högre bidrag till sagda 
tidningsföretag bedja vi fä anföm, dels att antalet blinda i Stockholm uppgår 
till icke mindre än 300, samt att läskunnigheten bland dem iLr ojämförligt mycket 
större än inom något landstingsomräde, dels ock att Småland, med nundre antal 
blinda än Stockholm, genom sina fyra landstingsområden bidrager med 300 kronor. 

Bifalles denna ansökan, förbinder sig heJT Kjellin att inom Stockholm liksom 
inom hynrje anslagsbeYiljande landstingsomräde lemna tidningen gratis till alla 
lii.<kun niga blinda, som önska erhålla densamma. 

D~ De blindas veckoblael utgör ett vigtigt organ för Dc blindas förenings 
shM" an till gagn för blindsaken i "ärt land , förbinder styrelsen sig ii sin sida 
att ansyara för tidningens regelbundna utgifvande, iif,'ensom i öfrigt föl' uppf)'l
lunelet af ele af herr Kjellin med "fseende ä tidningens utgifvande ätagna för
pligtclser. > 

I infordradt yttrande har drätselnämndens första afdelning förklarat sig 
fi nna denna ansökan behjärtansvärd; men dä på fattigvårdsnämndens stat under 
titeln fattigvård, som ej haudhafves af l)i,mnden eller llnderlyd"nde inriittningar , 
uppförts bland annat medel för bidrag t ill blinda barns undeThäll och undervi s
nin g, ville det förefalla afdelningen, som om understödet, däre., t det bevilj ades, 
borde ingå i fattigvärdsniimndens stat. 

I hnfvudsaken delar utskottet afdelningens !Isigt, men kan däremot ej bi
träda förslaget att understöa~t lämpligen uppföres il fattigvärdsniimndens stat. 
Det i afdeluingens skrifvelse omtalade bidraget ä donna stat iir il,tm inston o delvis 
ett fattigvärdsanslag. Nu ifn\gavarande bidrag äter hal' ej denna natur utan 
iiI' närmast jämförligt med en eller annan post uuder ti teln lä"o"erk 11\ driltsel

niimndens första: afdelnings stat. 
U tskottet hemställer därför: 

att ät De blindas förening beviljas frän och med är 1901 
til lsvidare i bidrag till utgifvande af tid ningen De blindas 

2 



10 - N:, 204 - 4,. 1900, 

,'e<kobl.d 300 kronor om året, att utbetalas af driLtselniLmndens 
för ta .f<lelning, med förbindelse för föreningen att ulan ersättning 
lemua tidningen till aUa i Stockhohn bosatta blinda, Som unsk, 
el'häll" densamma, 

Stockholm den 6 december 1900, 
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