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4~ret 1940 er -forbi. Et år rikt på, sinnsbevegelser.

Blodig har det vært, tusener av unge n1ennesker har

lidd en grufull død. Ikke bare soldater, lnen også sivile,

l(vinl er .0 1 rn e ~ drept. E.n ødeleggelsens, bølge går

over ,v-erden; storbyer er øde'lagt, ,( g pl kti' re. bYb'n~fibL

er sunket i grus. I-Iundreder av av skip er gått til

hunn med ll1ann og n1US og uerstattelige verdier.

Et skjebnesvangert år for hele verden og også for

vårt ga1111e fedreland.

Det nye år begynner son1 det ganlIe sluttet, i l<rigens

tegn. Alt er på det uvi 'se, hvordan blir enden på det

hele? Ingen kan svare, men uro og angst fyller alles

hjerter. Under diss.e forhold spør en seg selv hvordan

det er nlulig å ønske hverandre et godt nytt år? Jo,

vi kan gjøre det, hvis vi begynner året i Jesu navn, i

tro og tillit til ham.

La oss daglig i denne tid fylles lned takknen1lighet

og glede over at I-Ian har bevart oss til denne dag og

for det daglige brød som Han gir oss.

Og i Hans navn ønsker vi hverandre godt nytt år.

Vi er nå inne i en ny tid Ill,ed alle dens brytninger, og

lned disse ord i dansk «Effata» av pastor T'h. Jacobsen

80111 utgangspunkt finner Norske Døves Landsfor~unds

styre ved inngangen til det nye år det p~ssende å ta

opp til alvorlig drøftelse n1ulighetene for en bedre ord-

ning av vår organisasjon, så den kan kOlnn1e ut av den

stagnasjon den nå befinner seg i, og forsø~e å avlive

alle de vrang.forestillinger som hittil har stilt seg i veien

for forbundets foretagson1het. Med det .§ll1svar som på
L~ ~, ..''" ~ ";j or det r 0,_

\ >

krevet at vi nå tar arbeidet opp på en lnere aktiv basis

og foretar en grundig undersøkels.e 'av våre problemer.

Først og fren1st gj elder det å finne årsaken til den pas

8ive holdning de norske døve inntar overfor sitt eget

forbund, m~d derav følgende minin1ale interesse for dets

virksomhet. Når vi tar for oss forbundets lover, finner

vi i punkt a under § 2 at det skal fremme og vedlike

holde de kristelige og kirkelige interesser osv. Dette

arbeid utføres på en utnlerket lnåte ,av våre prester,

som gjennom en annen institusjon, «Døves Venner»,

også har lagt beslag på nesten all filantropisk virk·

s0111het, det vil si dra omsorg for uheldig stilte døve

og skaffe opplæring til døv ungdoln. Det er lite igjen

for oss å gjøre her.

Annerledes er det med punktene b og c. Her er det

tllye udyrket lnark å arbeide, n1ed, og det gjelder å finne

ut hvilke ll1idler S0111 skal brukes, og hvilke tiltak SOlT1

skal gjøres.

Forbundets oppgaver har hittil nænnest vært å ta

seg av sak'er S0111 angår foreningene, san1t å 'fren1me

saker og virkeliggjøre resolusjoner 80n1 er vedtatt på
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2 TEGN OG TALE

Landsstyret.

på godtgjøring for kost og skysspenger for reise

til og fra skolen. Inspeksjonen på døveskolene

finner sted 1-2 ganger onl nlåneden.

3. Forbundet har ervervet seg en obligasjon stor

1000 kr. i «Gjenreisningslånet» utlagt av Staten.

4. Forbundet har sendt en intrengende henstilling til

det norske Riksstyre 0111 snarest lTIulig å behandle

spørsnlålet 0111 igangsetting aven fortsettelsesskole

for døve på Vestlandet.

Til sist vil Forbundet ll1elde at det for tiden beskjef

tiger seg nled en høyst viktig sak sorn etter våre for

hold vil få en overordentlig stor økonomisk betydning

for vår døve ungdonls selvhjelpsbestrebelse fortrinsvis

i praktiske fag. Avdøde ingeniør Wa~delnar RanllTI og

hustru, Oslo, har i gjensidig testanlent gitt sine etter

latte midler til døve og vanføre, hver vil således få et

legat på 111inst 20 000 kroner. Det er ikke vanskelig å

skjønne hvilken oppnluntril1g dette innebærer for For~

bundet til videre arbeid på sine kOl111nende oppgaver.

__ -._"7'" --~ ......_,,~~~~~~. -"",---- - ~,.....~~-~-~~-.-.

1. '1nnsarnlillgen til nødlidende døve i Finllland under

krigen 111.ed Russland innbrakte tilsanl111en 646 kL,

derav 100 kr. fra forbundet.

torbunds- og land 111øter, og ellers vareta andre inter

esser for våre døve.

Et av 'de nevnte ll1idler er vårt organ «Tegn og Tale».

En, æret innsender i septetnbernunl111eret for ifjor fant

det pas,sende å betegne bladet sonl en håpløs havarist.

I-Iertil skal vi bare benlerke at vi ved begynnelsen av

1940 hadde flere abonnenter enn da vi overtok redak

sjonen i 1934. 1941 vil vise hvordan vi vil klare krisen,

on1 vi får lov å fortsette vårt arbeid under "fredelige

forhold.

Onl stiftelsen av studiesirkler kan bli til virkelighet

konlmer an på de døve selv. Det er dessverre et kjent

"fenonlen at når et nytt tiltak i den retning settes i gang,

melder det seg et stort antall deltakere, SOlll begynner

å falle fra allerede etter første kursus. Det sier seg selv

at erfaringene fra slike kurser ikke oppnlunt'rer til videre

initiativ. Det sanlIne gjelder onl treningen til viktige

idrettskonkurranser. Det er en av årsakene til våre

idrettsgutters lave plasering ved alle nordiske nlester

skaper i de siste ti år. Et unntak danner våre svønl-

lnere, nlen så har de også trenet energisk og syste

lnatisk.

Forbundets virkson1het ifjor har brakt disse resul

tater:

2. Forbundets forslag OlTI oppnelnning av døve til

synskonlitenledlenlmer ved døveskolene i Oslo og

Trondheinl ble tatt tilfølge av departementet, frk.

Edel Herlofson i Oslo og fru Ruth Moe i Trond

heim. Det var ikke noe nyvalg ved I-Iolmestrand,

men ifølge 1110ttatt melding er frk. Esther Pe~ersen,

Larvik, foreslått oppnevnt. I)å forbundets fore

spørsel har departelnentet i et skriv svart at komite

ll1edlel11nlenes godtgjøring er av Stortinget fastsatt

til kr. 150.00 pr,. år. Medlenlnlene har ikke krav

fra re~aksjonen.

Herr Olaf l-fassel!

Jeg har l11ed interesse lest Idine innlegg, bl. a. det hv'or

du henleder oppnlerkso111heten på det såkalte «l11unn

håndsystenl». Jeg Dar ikke greie på hva det består av,

derfor tror jeg at det vil være på sin plass 0111 du eller

en annen av leserne kunne gi en orientering om sy~tenlet,

før vi innleder noen diskusjon onl dets ll1uligheter og

ll1angler. Vi har nå k0111nlet i forbindelse l11ed «Nordisk

KURBADET OSLO BRILLER
Akersgaten 74 - ovenfor Trefoldighetskirken.

En kU1~ i tide vil spare Dem for smerter, tid og penger.
Alle elektriske og medisinske badeformer,

også gytje:::: og romerbad.

Kuropphold, alt iberegnet, fra kr. 8,25 pr. døgn.
Telefon se~tralb. 27252. Telefon disp. 13422.

Ingen drikkepenger.

00
A.s 'Christian Falchenberg
Oslo. Trondheim.
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Tunghøreblad» og venter oss lnye av vårt nye bekjent-
'\

skap. To nye døveblaider så dagens lys her i Oslo straks

før jul, nenlIig «Døveposten», utgiver Døves Ungdo111s

lag nled hrr. Ragnar Saltnes som ansvarshavende red ..

aktør, og «Døv-Sport», medllelnsblad for Sportsallian

sen, redigert av J. V~ igrestad. 1.3egge nleget leseverdige.

Jeg skal villig innrø111111e at 'vårt tegnspråk burde be

handles l11ye bedre enn ·det nå stort sett skj er nled

uskjønne ansiktsuttrykk m. 111. Men alle SOl11 kjenner

våre døveprester, vil være enig i at det ikke .er noe å

legge tegnspråket til last . Jeg vil påstå at de rystende

granl111atikalske feil ikke forsvinner 0111 tegnspråket blir

kastet vekk. Det er nenl1ig de sanl111e bomnlerter ut

lendinger gjør når de lærer seg norsk. Våre døve nlå

lære norsk, sonl on1 de var utlendinger. Den fordel har

utlendingene fremfor de døve, at de etterhvert tilegner

seg sprogfølelse, tonefall og aksent og arbeider seg bort,

fra geberder og minespill og blir bedre og bedre til å

holde språkene fra hverandre.

4. Gjør aldri l11er enn det nødvendige. Hvis. de andre
arbeider og henger i, bør du betegne deres arbeid
som klikkevesen.

5. lVIeld deg aldri til en festlighet før fristen til teg-
ning på lista er utløpet.

6. Vær gretten etterpå fordi du ikke ble ll1ed.

7. Blir du ikke krevd for kontingenten, så betal ikke.

8. Blir du krevd, så bli sint og snakk 0111 å nlelde
deg ut.

9. Hold øynene åpne for alle snlå feil, og on1 du fin-
ner noen, så gjør da stort vesen av denl.

10. SteIn alltid for at noe 111å gjøres, 111en gjør aldri
noe selv.

11. Vær enig i alt sonl besluttes på 111øtene, ll1en kri
tiser beslutningene etterpå.

12. Ta inlot alt du kan få ut av foreningen, 111en gi
aldri noe selv.

13. Går noe galt, så kritiser sekretæren.

e«Tunghørebladet.» )

Vennligst

1. Ta aldri nlot valg til noen funksjon, for det er let
tere å kritisere enn å gjøre noe selv.

2. Du bør føle deg støtt, hvis du ikke blir innvalt i
noen kOlnite ; nlen 01Tl du blir valt, så lnøt aldri
fram.

Jeg kan glede deg lned at det ikke bare er utsikt til

- a b~lactei SOIn iclJige·-e -vil utk n!rf+ -10 ..gang onl åre',

nlen også etterhånden vil bringe billeder av kjente per

soner innen vår verden, og andre bilder av aktuell inter

esse. Jeg vil sette stor pris på om dere sendte inn alt

stoff til bladet, både tekst og bilder innen den 15de

hver lnåned. Flytning-er og adresseendringer ll1å også

ll1e}des til oss.

Døv becltager av~lø%! _
i N ord~Sverige.

En usedvanlig bedrageriaffære er avslørt i Norrland,
hvor en døvstunl person ved navn Enli1 Bernhoff er an
'holldt av politiet. Han har i 22 år representert en for
en,ing son1 ikke har e'ksistert. \7'ed å oppebære kontin
gent for 0111kring 1000 nledlenlnler skaffet han seg en
pen årsinntekt.

Svindleren har utgitt seg for å være frikirkepastor,
enlbedsnlann 111. v. og har vekseh~is operert i Norrbotten
og Våsterbotten, 111en også fått støtte av foreningens
111edlemmer i Stockholnl. Årskontingenten i den an
gjeldende forening S0111 Bernhotf kalte .« Umeå evangel
isk luthersk dØvstul11forening», var 5 kroner.

En· regner l11ed at han årlig sopte inn 5000 kroner
fra ll1edlemnlene. ' Pengene skulle deles ut blant døv~

stunlme, men dette er det selvsagt ikke blitt noe av.
En enkelt gang har bedrageren l110ttatt en gave til for
eningen på ikke 111indre enn 10 000 kroner SOl11 har vært
utbetalt nled 1000 kroner årlig,

1

Redaktøren.

Råd til foreningsmedlemmer.

3. Om du av fonnannen blir oppfordret til å si din
111ening onl en sak, så svar at du har intet å be
nlerke. Etterpå skal du fortelle allverden dine

tanker Ql~ sakai



Konserveringsmiddel mot
sopp og råte i trev.erk.
Kontrolleres stadig av

prof. Printz.

Har De naget som er skralt,
gå til Bøe, der ordnes alt.

E. JU U l A ase n Als
Murmester og

Entreprenørforretning

William Nagel
Drammensveien 6

Oslo

AI
IS

A.kersgt. 8 Telefon 20548

Alt iPelverk

[art LunJer
Karl]ohansgt. 5, inng. Skippergt.

Telefon 14 783

Nils Bøe
"\

Farvehandel - Jernvarer
Kjøkkenutstyr

Eugeniegt. 1 - Telefon 60291

o. R. A. S.
Oslo Rørleggerbedrift Als

Aut. Rørleggere 1--------------
Øvre Slottsgt..' 29, Oslo

Grønlands Høvlsri ts
Etablert 1867

Disponent Reidar C. Andersen

Lakkegt. 7

Telefon 80' 204 - 80795

Varme- og Sanitæranleg·g

Godt arbeide

U ndersøk våre priser

ANDERSEN &ANDREASSEN
Mur::: og

Tømmermestere

Entreprenørforretning

Prima tørre bygnings~

materialer

Høvlet og uhøvlet
trelast

Dampskibsekspedisjon, skibsmeglere, befragtningsagenter, spedisjon.

Agenter for:

Dampfschiffahrts=:Gesellschaft «Neptun», Bremen
A. Kirsten, Hamburg.
Ernst Russ, Hamburg.

Skibsforbindelse. mel1em

Hamburg-Bremen-Lubeck/Oslo, øst:: og Syd:::Norge
Deutsche Schiff:: und Maschinenbau Aktiengesellschaft

, «Deschimag», Bremen.

Aj
/S

Dronningensgt.
10-12.

Syvertsen & Co.
Bokbinderi

og Protokollfabrikk
Kirkegaten 34

Telefon 16617

I Vi leverer Baker~og Konditorvarer over
hele Lilleaker, Ullern og Vestre Aker-- . G. Gundersen

Bakeri &. Conditori
Vækkerøveien 234 Røa.' Telefon 99125

Husk vårt Conditori og Cafe

•

A. B. Eltveclt
Oslo.

OVERSJØiSK TRANSIT
Centralbord
1 O 1 7 5

II

Thorens.
Begravelsesbureau

Tlf. 32101. Akersgt. 65, Oslo
Kremasjoner. Begravelser•

lndustrigt. 40 - Baldersgt. 12
(hj. Frognervn.)

Colbjørnsensgt. 12 - Teatergt. 16
Fredensborgvn. 21

Gjør Deres innkjøp av Baker~

og Konditorvarer i

Skibsutstyr
Fiskeriutstyr

Kutterutstyr

Erling Hovdan
Skippergt. 5

Telefoner 25027, 21272

Skal turen bli vellykket, gjør
et heldig valg, ta med kjøtt~

I
hermetikk fra Slagterborgernes

Fællessalg

Slagterborgernes
Fællessalg Als

Grønland 18, Oslo
Telefon 83 430
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prestert av initiativ, kraft og intelligens at han tok han1
inn på sitt kontor.

Siden den tid har C. B. SOI11 han til daglig kalles.,
virk,et i kon1rnunens tjeneste S0111 kontorn1ann, ved re
gistrering og avregning av lønninger n1. n1., avholdt og
respektert av overordnede og kolleger son1 ved n1ange
leiligheter viste han1 sin syn1pati på dei1 slTIukkeste n1åte.
Da aldersgrensen i kOn11TIUnen son1 i staten er 70 år,
vil han altså tre av, 111ed februar måneds. utgang.

\led døvekirkens innvi,else 1905 n10ttok C. B. ut
nevnelse til kor1degn (klokker), en stjlling son1 han har
bestridt l11ed stor dyktighet. U nder avdøde pastor Jør
gensens S01]1111erferier har han tiln1ed ikke sjelden vika
riert ved gudstjenesten.

Fru Anna Braathen, enke etter kirketJener Peder
Braathen, fylte 70 år den 18, ~desen1ber ifjor. I-Iul1
gikk på Balchens skole og ble konfirmert i 1888.

Et riktig arbeidsn1enneske har hun vært alle sine
dager og en god n10r for sine to døtre. fl un tilbringer
sitt OtiUlll hos sin datter og svigersønn.

OSLO, FEBRUAR 1941.

T E 6 N O 6 T A L~E

Redaktør: THORALF ST~Ø;MME

adr.: Asbjørnsens gate 1 A IV

Kasserer: AKS E L A. J ENS E N
adr.: Øvre Smedstadvei 6, Smedstad p. o. pr. Oslo.

Et godt og hellbringende nytt år ønskes av under
tegnede i Trondhein1.

T EGN O G T A L E utgis av NOR S K E D ø VE S
L AND S FOR B U N D og koster kr. 3.00 årlig.

ADR ESS E FOR AND R I N G~.E I{ meddeles herefter til
ekspedisjonen, Asbjørnsensgt. 1 A IV

Anna og Lunde Johan en.
Paula og Egil Strøl11.
Ingeborg og Sigurd Aune.
Glise og Tore Skjørestad.
Ruth og I-feln1er Moe.
Anna og Alfred ~ndersen.

Agnes og Ole Anderssen.
Gudrun I-Iernes. De Døves Ungdon1slag fyller 5 år, idet det stiftedes
Mathilde lV\agnussen. 1ste februar 1936. Lagets første forrilann var Ragnar
Katty Skollerud. Ni. Saltnes. ll1ed Einar Nilsebråthen og Alf !v1.elgård son1
Reidar F'en1ris. henholdsvis sekretær og kasserer.

______ Carl Carlsen. Laget kan ll1ed stolthet _se tilbake_ på en rik virksOllJ-
~udun ~råkn130'~.·~~~~~~~~~~~~_nh~e:LL· LiQd~el{~o~rl~øpne 5 år ~ed fotballen so~ hov~dinteresse.

ArHdMoslet. Det begynte lTied14 n1e ·Ien1111 I. og het rå 18. aB;--'.l~_- _
Fritjof Hansen. ll1e c sige fredagsn1øter holdes i lokalet i Kristian Augusts
Kåre Næss. gate 15.
Arnold Rønning. Lagets. styre i jubileull1såret består av: Forn1ann Tr.

I-Ian1111ersborg, visefornlann H. l\!larthinsen, kasserer R.
Nordsveen, s.ekretær Alf l\J\elgaard og styrelTIedlen1Per
NIerlie.

Personalia.
Formannen i Døvstum.meforeningen av 1866,
kordegn Carl Becker, fyller 70 år..

9. februar fyller høvdingen i Dann1arks døveverden
og den over hele l'Jordenog lTlange frernnlede lands
skjebnefeller kjente og høyt ansete kordegn Carl Becker
70 år.

l-Ian var opprinnelig utlært porselensnialer, ll1en da
dette fag ikke ga" det forønskede pekuniære utbytte,
gikk han over til det alnlinnelige 111alerfag og var-, et
par år nlaler under I<:øbenhavns k0111111Une.

Under forberedelsene til den 1s.te nordiske Døve
kongress, S0111 han hadde tatt initiativet til og SOlTI ble
gjenno~ført på en særdeles utlT1erket ll1åte, k0111 han i
forbindelse n1ed daværende borgern1ester' Marstrand
S0111 ble så begeistr"et over hva den unge n1ann haldde

Skolenytt.

Holmestrand døveskole ble i begynnelsen av juli ifjor
tatt i bruk av okkupasjonstroppene, ~g etter son1nler
ferien har skolen vært innstilt, ll1ens elevene har fort
satt å være hjernn1e.

Det er nå truffet en ordning ~lik at skolens 3 laveste
klasser fra 1ste desen1ber blir innkalt til skolegang på
Sukke gård i And~bu pr. 1'ønsberg, hvor staten av Hjen1
for døve leier lokaler son1 vil gi plass til skole og inter
nat for disse 26 barn og det personale son1 nlå~ til. De
øvrige 4 klasser -' de litt større barn - vil bli inn
kalt til skolegang i begynnelsen av januar i Holn1e
strand, hvor de da vil bli eksternert i byen. 'lTIenS under
visningen skal foregå i lærernes- hjen1.
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Fesler og aJ spreJelser.

TrondheilTI.

3dje juledag hadde Døvemenigheten juletrefest i kir
~en sonl var fylt til siste plass, tross vanskene. Der
kon1 flere tilreisende enn vi hadde ventet. Pastor Skol
lerud ønsket alle velkomnlen, et kåseri av organist Wen
berg ble belønnet ll1ed vill jubel. Pastor Solunl fra
Strinda holdt foredrag 0111 bibelen og dens historie. I
pausen ble vi traktert 111ed kaker og kaffe, alt lnedbrakt
på grunn av rasjoneringen.

Etterpå nyttet pastor Skoll~rud høvet til å holde et
inlprovisert foredrag, S0111 fulgtes 11led stor inter,esse.

Et øyeblikkslotteri ll1ed en fjott fruktkurv S0111 gevinst
forårsaket en ren hall1string av loddene. J(irketjener
Sigurd Aune ble den lykkelige vinner. Skollerud rettet
sin hjerteligste takk til festens arrangører hvoretter
pastor Digre avsluttet.

*

N-yttårsaften var det en splendid fest i foreningen
n~ed varnl nlat og rikholdig underholdning for 35 del
takere. Festens prinlus n10tor var Lunde Johansen 80nl
tross alle vansker fikk det hele i stalld. lv\ange av del
takerne kOl11 langveis fra, derav flere fra Kristiansund.

Foreningens årsfest fant sted 4de januar ll1ed ca. 60
deltakere. Varm n1at servertes. Forrnannen, pastor
Digre, ønsket velkolnnlen. I 'festens løp fortalte etpar

kristiansundere onl sine opplevelser under krigen; det
var l11eget spennende å høre på.

50nl på de andre fester ble det ogs.å servert ll1ed
brakte kaker og kaffe. Til slutt brakte J-Ielnler Moe
forsanlIingens takk til pastor Digre for den vellykte -fest

Glan.

Oslo.

Straks før jul var det Døveforeningens fanliliefest,
foreldre med barn var nløtt frenl til de -festlig pyntede
bord, som vertinnen, fru Olga Henrichsen, hadde all
ære av.

28de desen1ber hadde De I)øves menighet fest i
Student,ersall1fundets lokaler under ledelse av pastor
Bonnevie Svends.en. De over -100 deltakere S0111 l11øtte
fra111, henga seg av fullt hjerte til den i disse tider sjeldne
nytelse å spise lekre julekaker og god, sterk kaffe. Det
var franlvisning av filnI, den obligate gang rundt jule
treet og taler og sang. Boye Olsen og frue fortjener
stor takk for sitt strev med å få alt til å klaffe.

N"yttårsaften feiredes både;~)å Skiklubbens hytte og
Os1oforeningel1 under god tilslutning.

11. januar gikk Foreningens fest av stabelen. Pastor
Bonnevie Svendsen og skolebestyrer . Anderson var til
stede. 3 en-aktere oppførtes for et takknenl1ig publiku111.

Tros de vanskeli e tideL lyktes det festko111iteen, -rbr
illann -F;.~~M~- rr~nden, å servere: Fiskepudding i reke-

saus nled øl til, gele nled vaniljesaus, sanlt kaffe og
kaker.

F LEN DER "EU PEX"
elastiske kuplinger

fra lager her

Moderne stoppede møbler.
Møbler i sjøgress og kurv.
Divaner dobbelte og enkle.
Skaper, komoder, chatol1er, border.
Vevede og strikkede saker.
Børster, dørma~ter m. m.

Sl'olsetefletning og reparasjoner utføres.

Blindes Utsalg - Oslo
Bergsliens gt. 13, hj. av Sporveisgt.

Telefon 62433.
Filial: Thorvald Meyers gt. 78.

Telefon 14076.

Radio:::Reparasjoner.
U tføres på dagen, fagmessig, billig

Antenner opsettes.

Ingeniør Sv. Holmsen
Kirkeveien 70, tlf. 65 191.

Anleggsmateriell

SIGURD STAVE
Kongens gt. 10

AfS Alfred Enge
Møbler og innredninger

av ethvert slag.

Klemp &, Berthelsen AlS
Telefoner 26300, 20305

Telegr.adr.: Klempberthelsen

Skipsutstyr, Fiskeriutstyr, Oljeklær
osv.

Rådhusgt. 2

M. AKSEog E.SYVERSEN
Ingeniør Tømmermester

Entreprenørforretning
O s lo

Rådhusgt. 21
Tlf. 13194 - Telegramadr. : AKSYV

Jens Lonning·
Aut. Rørleggerforretning Als

Rådhusgaten 20
Telefon 16741 - 12674

WITT & BORGEN
Ingeniører

Øvre Vo1lgt. 6
O s I o

Centralbord : 29826

A/
/S
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Døves UngdolTlslag fyller 5 ;lr den 1ste tebruar tørst~

kn111nlende. ' Begivenheten feires nled en enkel tilstel
ning i Homansbyens lokaler, josefinegt. 16. på stiftel ...
sesdagen.

*

I N ordisk Tunghøreblad
skriver norske, danske og svenske tunghørte og døve.

Kommer l gang om måneden.
Pris kr. 2.50 pr. år.
Adr.: Ingebjørg Kramer, Haslum.

Pastor Bonnevie Svendsen innledet forleden til disku
sjon i Oslo Døvefor'ening 111ed C)l foredrag 0111 de døves
deltakelse i arbeidstjenesten, SODl vakte stor interesse.
Det var overveiende stemning, for at ·de døve skulle være
lned, så de kunne vise hva de dugde til.

Et forslag fra H. Zapffe 0111 at nlan Ined tillit over
lot til pastor Svendsen å arbeide videre nled saka vant
overveldende tilslutning.

Januar 1941.

Kvitteringsliste.

1937: ,A. Andersen, Bjarne Jetn1undsen.
1938: A. Andersen, W. Dale 0.50.

J939: Reidar Fenlris, P. i\llderSOll, Yngvar Olsen,
Richard Bjørseth, A,. Fitje, Bj. Jetnlun~sen, Olaf Olsen,
'W. Dahle 1.50.

nussen, Lunde Johansen, Thore Skjørestad, Sigurd Aune,
Arild Moslet, Helge Forseth, Jørgen EinIno, Josef Ankil,
Ellen ~orgen 1.60, Kaare H. Skollerud, Sigrid Vold,
R,eidar Fenlris., Arnold Rønning, Nils Hassel, Sverre
Eriksen, P. i\nderson, Y~ngvar Olsen, Kaare Arnesen,
Einar Mehlunl, Nilsen & ,Solheinl, Andor Arnesen,
Richard Bjørseth, Inga Garnes, Jacob Mjelde.

1941: I--:lelrner lVIoe, Anna \\jethal, Fr. Jensen, Olaf
Hassel, Peter Rasnlussen, Arne Pettersen, Carl Carlsen,
Mildrid Munkeli~n, Ernst AurelI, Sigrid Vold, OIivia
Olsen, Ely Myrvang, Audun Kråknlo, Frithjof Hansen,
Godtfred Dahl, Reidar Fenlris, Georg Kirkreith, B'ertel
Dyrseth.

1942: Aslaug F~]øvig.

1940: John Wiesener, De [)øves forening, Trond:-
~~~~,~ks~lr., 1 art 11 f, 1 :11· ~~~,~a~'~~~~6a~-~~~~~~~~~~~~~~~

._---.- --- ....._-----

Engensgate 5-7
(like overfor Vestbanen)

Telefon 25 877 - Telegr.aclr. «Fliser-

Telefon 24 381

TORVGATEN 4-6 OSLO

Forlang illustrert:'katalog
over snekkerverktøi

Kristiansen &. OIsen
Murmester og

Entreprenørforretning
Prinsensgate 26

Ingeniør M. O. Schøyens

Bilcentraler Als

Ferro stålvinduer,
kablede og enkle.

Overlys, vanlige og kittløse~

Gass~ og splintsikre ståldører
l og lemmer.

Sykkelstaller.
Stålkonstruksjoner.

]erntrapper - rekkverk.

Erik RuudsMek.Verksted
Oslo.

·1 TrY~a~ r~~~esport
Flytning

Lagring
Fortolling

(

AI
IS

Byggeartikler
Byggejern

Brekke &. Sønner
Mek. Verksted

Garveri:::
og \/askerimaskiner

Slåmotgangen 4 - Tlf. 12029

THIIS &. CO.



A.s L and s Træ slip e ri
&. Papfabrik

GrenS~l1 5-7, Oslo. Telefon 32619, 31157

Hvit trepapp i lagerform.1ter 56X81 og 70XIOO cm.
Spesielt egnet for overtrekksesker.

Samt ~.ønsterfarvet papp.

Kakeskåler og brikker me5L og uten firmanavn,

Ingeniør

.Henrik N. Ovenberg
Kronprinsensgt. 17 -,- Telefon 21 687

Konsulent for Varme::,
Sanitær~ og Ventilasjonsanlegg

Ingolfsrud &Sæle
Ingeniør,

Mur- og Tømmermestre

Entrep renørforretn ing

Fridtjof Nansens plass 5
O s lo

Telefonf25517

Trygve Larsen-I
Pels,h·an,del-.

Uran'ienborgvn. 12, inng. C. Col1ettsvei
Telefon 46018

Augustin Missionshotel
Innehaver Agnethe Amundsen

Jernbanetorvet 10, Oslo
Telefon 1265',

Byggmesterfirmaet

Singer tV Broch
Brødr. Hoffs eftf.

II
Telefon 63091 - 63288

Bennechesgt. 3

Alt i kontorutstyr

Haakon Endsjø
Nedre Slottsgt. 4, Oslo

Telefon 13531

Ekvator varmeovner - fotlist::
ovner - rørovner - panelovner
Forhandlere innhent priser og tilbud

Gustav Andersen
Wdm. Thranesgt. 86 - Oslo

Telefon 71174

Norsk gj. forsikringsforening

dekker brandforsikring på
landsbygden

Samtrygd's kontor:
Ka)rl Johansgt. 45, Oslo

Telegr.adr.: «Samtrygd»)
Telefoner: 14031 - 16649

)

Brødrene Davidsen
Tollbodgt. 8

Telefoner 21 739, 14741

Aut. installatører i Oslo
og Aker,

Nerdrum &, Thorkildsen
Bokbinderi

Akersgt. 7 IV - Telefon 20 170

lndustritritr kkeriet .L<\.$, Oslo

Y3&1em'/2 rtlz,e&t
med rtunMfta'/2

Kåper - kraver - collier~

og besetningsskinn
Reparasjoner, modernisering og

opbevaring

T. BORGERSEN
Hausnlannsgt. 29, til Torvgt.

Telefon 10439

Y3linde Y3.alz,n6

Nils Breilid
Karl Johansgt. 6 - Oslo

Telefoner 23133, 26343

Jernvarer - Verktøi
Egen avdeling for

Kjøkkenutstyr

Tre &. Sten Afs
Mur~ og

Tømmermestere

Rådhusgt. 28
Telefoner 22221, 12031




