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FESTNUMMER

let i följd av sin kontrovers med Jönsson
i Revinge, men Verner v. Heidenstam var
mindre blygsam, ville gärna åt den s. k.
kovan och sände oss en provskrivning —
Återigen hava vi nöjet presentera
på vers — som de flesta av oss inte kan
Bromstens‐Kuriren som med detta num‐
läsa, åtminstone inte så andra förstår det
mer inleder sin tredje årgång.
— varför den hamnade i papperskorgen.
Utan nämnvärda svårigheter ha vi alltså
Högsta rådet beslöt alltså att den gamla
nu hunnit till en, för en tidning,
redaktionen skall fungera även i‐ år och
förhållandesvis stadgad ålder. Kritiken
att all nettoförtjänst i tidningsföretaget
har varit oss nådig, annonsörena flitiga
skall överlämnas till municipalfestens
och genom uppmärksamhet på och
kassör.
hovsamhet i vårt skrivsätt har vår an‐
Ehuru vi i år utvidgat vårt format
svarige utgivare ännu icke råkat i klam‐
avsevärt har det varit oss möjligt att
meri med tryckfrihetsförordningen.
bibehålla det gamla billiga priset av 25 öre
Bromstens‐Kuriren vill även i år vara
för hela årgången 1923.
föregångare för vårt samhälles stora
Nästa nummer utkommer 1924 till pris
sommarfest. Utom det att vi vilja erinra
och format som senare bestämmes.
den stora allmänheten om detta evange‐
Vi innesluta oss i den ärade läs‐
mang, vilja vi, ett lämpligt antal dagar i
kretsens stora välvilja, utbedjande oss ett
förväg, försätta samma allmänhet i gott
sammanträffande å municipalfesten,
humör — i verklig feststämning — som
teckna vi.
finner sin utlösning och höjdpunkt vid
Vördsamt
Redaktionen.
Bromstens sjette municipalfest å Skansen
i Bromsten den 30 juni och 1 juli 1923.
Bromstens‐Kuriren har även i år gott
samarbete med medarbetarestaben från
tillförne. Ett par “riktiga klippare" har
Traditionellt och säkert återkommer
visserligen lämnat oss, men flera aspi‐
Bromstens municipalfest numera varje
ranter på Nobels litteraturpris har i stället sommar. För sjätte gången samlas man i år
anmält sig.
på Skansen i Bromsten för att bekanta sig
För att fördela förtjänsterna rättvist
med nyinflyttade, för att fastare knyta
och borteleminera eventuell avundsjuka
vänskapsbanden med närmare eller
på den nuvarande redaktionens stora
fjärmare grannar. Man träffas för att,
inkomst av företaget har redaktörs plat‐
under glömska av olika åsiktsriktningar
sen för Bromstens‐Kuriren ledigannon‐
och läggningar i övrigt, glädja sig och
serats vid Svenska akademien. Selma
samhället över liv, hälsa och en vacker
Lagerlöf och Ellen Key rodnade djupt,
sommardags grönska och färgprakt. Man
satte pekfingret i mungipan, neg vacker
är, på municipalfest‐ en enda stor familj
och svarade var på sitt håll: “Tack, jag törs som till
inte". Albert Engström var ur spel‐
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Muni cipal f esten.

Pris 25 öre
sammans och med inbjudna och hit‐
resta främlingar roa sig var och en efter
tycke och smak. Den allvarligare delen
åhör med in‐
tresse föredrag, sång och musik under det
ungdomar och övriga livligare fest‐
besökare kasta boll, skjuta till måls,
besöker Fortuna, skratta åt muntrations‐
rådet eller hängiver sig åt en stilla jazz å
dansbanan. De yngsta äro hänvisade till
sin speciella avdelning där kapplöpning i
säck och andra upptåg framkallar
skrattsalvor som ger eko inom hela
samhället.
Man har alltså roligt var för sig och
gemensamt under dessa dagar och ar‐
rangörernas högsta önskan är givetvis att
allt flera både "hem‐ och utsocknasbor"
deltager i dessa allmänna glädjedagar.
Varje väl‐ och rättsinnad människa hälsas
alltså välkommen till municipalfesten i
Bromsten den 30 juni och 1 juli 1923.
Vi skola i detta sammanhang icke
upptaga utrymmet och intresset med att
uppräkna de attraktioner årets muni‐
cipalfest kommer att bjuda utan hänvisa i
det fallet till fullständigt program som
medföljer som bilaga till denna
publikation.
Municipalfesterna i Bromsten äro nu‐
mera synnerligen uppmärksammade både
i Stockholmstrakten och å andra orter,
såsom ett enastående bevis på sam‐
hällssolidaritet och samhörighetskänsla
bland en så pass stor folkmängd som f. n.
bebor Bromsten.
Försök till liknande anordningar har
gjorts inom andra samhällen, utan att, oss
veterligt, i något enda fall ha lett till
samma goda resultat som här. (Forts. i
sid. 7.)
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