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Mange menneskers liv løper
liksom så sporløst hen. Ikke
gjør de noe spesiell ondt, heller
ikke noe spesielt godt. De lever
sitt liv forgjeves.

Over så manges liv skrives
del lilJe dystre ord: tomhet. Nøt
ten var tom, det var ingen kjerne
i den. Resultatet av det alt sam
lllen var et spilt, unyttig liv.

Hvor ganske annerledes for
den 50111 lever silt liv for andre
- blir til velsignelse. Der er del
innhold og kjerne.

Slik var del med Peler som vi
leser Dill i evangeliet i dag. Jesus
så på mannen som U for hans
føtler og sa til ham: Fra nå av
skal du bli en menneskefisker.
Du skal leve dilt liv for andre,
bli lil velsignelse for de mange.

Og livet ble så rikl. Del ble
ansvar og lidelse. Tunge og
kampfulle dager lå foran ham.
Men den SOI11 går utenom lidelsen
og ansvaret, går samtidig utenom
kallet og velsignelsen. Korset her,
kronen hisset.

«Fra nå av,:' sa jesus. Peter

LlJk~ 5, l-Il.

Av pastor H. E. Wisløff.

hadde altså ikke velsignelsen l
seg selv. Det var noe som målte
til først, før han kunne bli til vel
signelse for andre. Hva var det?

En opplevelse av hva det ville
si å stå med tomem hender. En
lang natt hadde han strevet uten
;\ få noe. Om morgenen sto han
der med svarte garn. Forgjeves.

«Svarte garn. er ikke så lett å
stå med. All mitt strev forgjeves,
selv det som jeg trodde jeg had
de forutsetning for å kunne klare
mislyktes. Veien gjennom egen
avmakt er ikke lett å gå, men
den er nødvendig for den som vil
bli til velsignelse for andre.

Til mannen med de «svarte
garn. lyder guddomsordren: Tar
ut på dypet. Det hørtes så uri
melig. Den kalde forstand resig
nerte, men troen lyttet til røsten
som talte og tok fall lTled årene
ut på dypet. Se det er veien.

Det er noe som læres der ute
på dypet, men som ikke læres for
den som ligger ved land og plas
ker. Den forsiktige som alliid for
langer å kjenne bunn under seg,

får ikke oppleve underet på dypet.
Der ute åpenbares nemlig GI/ds

kraft, Der fylles de svarte garn,
og det er Gud som fyller dem.
jeg er der bare og får oppleve
hva det vil si å være liten og
hjelpeløs. Alt blir så urimelig,
men derfor også så herlig stort.
Der ute på dypet gjelder bare en
ting: På dill ord, Herre. Men del
ord gjelder også. Intet er så sik
kert som det. Det holder. I det
bor Gud selv. I det ligger selve
underkraften.

Ikke underlig at den mannen
en stund etler ligger ved jesu
føtter og sier: «Herre, gå fra
lIleg for jeg er en syndig mann:.,
mens hele hans hjerte roper:
«Nei, Herre, du må aldri gå fra
meg, jeg trenger deg ,for jeg er
en syndig mann.:'

Et slikt menneske kan Gud
bruke. Et slikt menneske lever
ikke forgjeves, det fyller ikke sitt
liv med tomhet. Der på dypet
lever han rikt og sant, for der
lever han på nåde.

Hvor lever du hen?
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Feriehjemmet.

Drammen.

Uøl'eloreninq

LffJfJer lerieLjem

Ule ved Drcllll1llCl1sfjordcl1 på
Gjærdal i Hyggen reiser Dram
Itlens Døveforenings vakre ferie
hjem seg. Del ligger idyllisk til
innunder åskanten med utsikt
over fjorden. Ca. 2 minutters vei
fra feriehjemmet ligger en deilig
badestrand hvor døveforeningen
har strandrett og båtfeste. For
eningen har også anskaffet seg
en motorbåt, men i disse lider
da bensinmangelen gjør seg gjel
dende, får vi dessverre ikke be
llytle den. Feriehjemmet har el
grullnareal på 3 mål, og vi har
således en ganske rommelig
grunnflate. AdkOmsten til ferie
hjelllmet er lell, ca. en times rei
se med buss fra byen. Man kan
for øvrig komme fram både til
lands og lil vanns, med sykkel,
buss eller bål.

I årene 1933-34 ble det bc
sluHet al lllan skulle forsøke å
bygge el feriehjem hvor medlell1
lllene kunne tilbringe sin friticJ,
og p<1. generalforsamlingen ble del
vall en komile som skulle plall-
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legge oppførelsen samt skaffe
midler tilveie. Den første utlod
ning innbragte vel 900 kr. SOlli

ble avsatt til feriehjemsfond.
Delte gode resultat fikk arbeids
lysten til å øke. I de følgende år
ble det arbeidet intenst for å
skaffe penger, ·og i 1937 ble man
enig om å kjøpe en tomt på
Gjærdal.

Først henvendte Illan seg til
en arkitekt og fikk planer og
tegninger, og så gikk man straks
i gang med graving og støping
av grunnmuren. Delte var et vel
dig arbeid SOIl1 Døveforeningens
medlemmer uten hjelp fra fag
folk utførte på forbausende kort
tid, og det var helt førsteklasses
arbeid SOl11 ble gjorl. I 1939 var
grunnmuren ferdig og byggear
beidet i fuJI gang..

Nils Frydenlund og Sven Brå
then fungerte som byggeledere.
Til oppsetting av reisverket fikk
man hjelp av tømmermann Peder
sen, men restcn av arbeidet ble
utført av døveforeningens mcd
lemmer. Man kan således si at
de døve i Drammen selv har
bygd sitt feriehjem!

NM man ser feriehjemmet slik
det sUlr i dag, så vil man rorsHI
al det er et stort og imponerende
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byggverk de døve her har reist
med sine egne hender. Det er
et bevis på hva man kan utføre,
uten å være fagfolk, når man
bare har en sterk vilje til å gjen
nomføre det lIlål man har salt
seg og har arbeidslyst og er ncvc
nyttige.

Feriehjemmet har et flateinn
hold på 9 X 11 m og inneholder
peisestue, kjøkken, 3 soveværel
ser, gjesteværelse, entre og gang
samt en 11 X 5 m stor sollerrasse.
Dessuten er det på tomten opp
ført et mindre bygg med scnge
plass til 8 personer som skal
leies bort til tilreisende døve
feriegjester som vil, bo for seg
selv. Også i selve feriehjemmct
kall tilreisende døve få billig fe
rieopphold så langt plassen til
later. Alt i alt skulle feriehjem
met «Skogheim» ha sengeplass
til 30 personer.

For å få feriehjemmet ferdig.
var vi nødt til å ta opp cl lån
på 3000 kr. i Drammens Spare
bank. Delte er alt hva vi har av
gjeld, hvilket må sies å være
megel godt, da feriehjemll1et cr
taksert til ca. 14000 kr. Tar
man i betraktning al foreningen
bare har 25 mcdlcrl1lller og at all
arbeid er utført i fritiden, s1l er
det godt gjort av Dramrnensfor
eningen å reise dette feriehjem.
Det skal sies til medlemmenes
ros at de har vært megel flinke,
og alle har gjort silt besle, piker
SOIll gutter, hver på silt område,
og lIled den iver og arbeidslyst
de har lagt for d<lgcn, måtte
også resultalet bli godt. Men
framfor alle de andre er det tre
menn som vi i dag k~\ll takke
fOr al feriehjcmmct nå nærrllcst
er ferdig, og det cr: Feriehjellls
komiteens formann, Sverre Klem
metsen, mannen SOlli har ståll i
spisscn for å skaffe midlene til
veic. Uten penger ville ferie
hjelllmel aldri blitt reist. Med en
ukuelig og uoppslitelig energi har
han gått løs på oppgaven og
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"Norske kvolitetsvarer med verde,,,r,"

gjennomført den tross mange og
store vansker. Det er et stort
og beundringsverdig arbeid han
har utført som fortjener takk og
påskjønnelse! De andre to: Nils
Frydenlund og Sven Brålhen har
fungert som byggeledere og har
Illed særdeles stor dyktighet full
ført den vanskelige oppgave: il
bygge feriehjemmet. De la all
sin energi og arbeidskraft inn for
at resultatet skulle bli godt, og
når jeg står og ser døveforenin
gens vakre feriehjem, vil jeg med
oppriktig glede si til dem: Gutter,
delte er deres verk!

Feriehjemmet er beregnet å
være ferdig i løpet av sommeren
og vil da bli innvidd med en en
kel festlig tilstelning. Så er del
vårt håp at <:leite feriehjem må
bli lil gagn og glede for de døve.
Et Sled hvor de kan ty lil i sin
rritid og der i sol og frisk luh
få hvile ut og hente nye krefter
til hverdagslivets strev.

Fi-Jo.

Arsmelding 1940
for De Døves Foreninl:
i Trondheim.

(Generalforsamling den
22. februar /94/.)

J året 1940 besto styret av:
Pastor Olaf A. Digre, formann,
billedhugger Tore Skjørestad, vi
seformann, gjørtler Lunde Johan
sen, kasserer, skredder Kåre
Næss, sekretær. Styremedlem
mer: frk. Serianna Kjøren og frk.
Kolstad. Revisorer: reisende Th.
Wennberg og skredder Carl Carl
sen.

l likhet med de fleste forenin
ger i vår by har foreningen i det
forløpne år hall ekstraordinære
forhold å arbeide linder, idet kri
gens utbrudd i Norge den 9. april
salle en bdi stans i foreningens
sammenkomster og T1Iøler. Det

har derfor bare vært ordinære
møter i årets 3 første måneder.
I denne tid ble det holdt bl. a. det
vanlige årsmøte og en festlig til
stelning til hjelp for de døve i
Finnland (Il. februar).

I den tid som fulgte elter 9.
april var en stor del av de døve
evakuert bort fra byen, <:Ierav en
stor del til de Døves hytte. På
grunn av de truende forhold i
byen ble det resten av våren og
sommeren ikke holdt regelmessige
møter. I denne tiden var fore
eningens lokaler benyllet av noen
døve som tilholdssted om natten
om noe skulle komme på. På
grunn av det nære naboskap med
Røde Kors' klinikk kunne lokalene

AlS

regnes som forholdsvis trygge
opphoklssteder.

Da imidlertid Trondheim folke
skole søkte og trengte mange lo
kaler til undervisningsrom, ble
foreningens lokaler, i likhet Illed
flere andre i byen still til rMig
het for Kalvskinnets skole, som
der har hatt en klasse helt til
jul og fremdeles disponerer loka
lene far en tid framover. Rom
mene ble avpanelt med en tynl!
vegg av papir, og det resterende
r()m som skolen ikke trengte, ble
leid til ROlTlsdalslaget en gang i
uken. Ved denne utleie har for
eningen fåll inn betydelige inn
tekter som ellers ville ha gåll
tap!. På grunn av mørklegg in-
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gen og de vanskelige brensels
forhold ble det utover høsten bare
små beskjedne møter i den dis
ponible del av lokalene. Men
disse møter har vært forholdsvis
godt besøkt, mere cnn man etter
forl,oldcnc kunne vente.

D(· døves kvinneforening har
siden april ikke halt regelmessige
møter.

De døves sykekasse virker som
vanlig. SOIll formann fungerer
sKledder Ole Andersen. Eller
~y"ckassells bcrNning å døml\le
har den hatt et gud! virkeår.

De døves sjakkJubb, hvis for
mann er Tore Skj.Hestad, SOlli har
pleiet å holde sine llIøter l gang
om uken, innstilte også de regel
messige møter etter 9. april.

De døves idrellslag har i årets
løp hatt stor virksomhet på hytta
lil vedlikehold og stell av den.
Hylla fikk også som nevnt en lid
i april og mai måned et over
ordentlig stort belegg av evaku
erte. Takket være en utmerkel
god og vennskapelig ånd gikk
dette riktig bra, selv 0111 plassen
mangen gang var mere enn trang.
Man hjalp hverandre i nødens
siund og så godt som forholdene
kunne tillate det.

AJsMossVærft
& Dokk

Bygger og reparerer

skibe

Christiania
Stål- & Jernvarefabrik Als

Moss

Telf. 2719
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I dette år er det ordnet llIed en
særlig huskoll1ite SOlli tar seg av
huset og dets økonomi. I <len ne
sitter ciselør Helmer Moe, for
mann, pastor K. H. Skollerud og
gjørtler Lunde Johansen.

Torsdag den 5. juni var det
speidergudstjenesle i Døvekirken
ved pastor Skollerud. En stor del
av skolepikene fra Døveskolen var
Jlløtt fram i speiderunifoTln med
speiderfiaggel og det norske
flagg. Det var meget høytidelig,
og pastorens lale grep alle. De
øvrige av skolens elever som ikke
var speidere, var også møtt fram,
så kirken ble fullt besatt. En
del av lærerpersonalet og andre
var også til slede. Etter cere
monien ble speiderpikene opptatt
j troppen SOIll egen gruppe. Trop
pens ledere er hørende damer
som frivillig har pålalt seg vervet.

•
75 år fyller fhv. skreddersvenn

Ole Berg, FrostaVIl. 5, Trond
heim, den 13. august. Han er
Døveforeningens far, da det var
ham som tog initiativet til dem;

( <E!Jrne5/W)

SKOEN FOR ALLE
Aktieselskapet

S~ofabriken Ørnen, Larvik

5

stiftelse. Elev av T.hjems offent
lige skole. Hans hustru Amalie
blir 75 år den l. september. De
er begge medlemmer av Døvefor
eningen og sykekassen like fra
begynnelsen, og Ole har sittet i
sistnevntes styre i over 30 år. De
feiret gullbryllup for et par år
siden. Fruen er nå syk og senge
liggeIlde; lllen han selv er rask
og rørig for sin alder.

•
70 år fyller Ragnhild Veie,

enke etler skomaker og småbru
ker. Bernt Veie, Værdal, den 24.
juli. De bodde i Trondheim en
tid og kjøpte så en gård j Vær
dal for over 35 år l'iden og ar
beidel den opp til et mønsterbruk.
M~lI1nen (Iøde for omtrent 15 år
siden. Gården er nå overdratt lil
datteren, og Ragnhild Veie bor
nå hos henne og har det godt
på sine gamle dager.

•
65 år fylte gassverksarbeider

Kasper Hassel, StralHlveien 47,
Trondheim, den 9. juni.

•
65 år fyller tilskjærer Ole 01

termo, Kristiansfeldts gate 5,
den 9. september. Han har sil
let i Døveforeningens styre i over
20 år. Han var formann i blad
komiteen for «Tegn og Tale» fra
starten og inntil bladet flyttet til
Oslo.

•
60 år fyller fru Hanna Elias·

sen, Ragnhilds gate 5, den 20.
september. Hun følger godt ltled
i alt som anngår de døve og de
res foreninger, og det er aldri
nei i hennes munn når man ber
henne om en eller annen hånds
rekning.

•
50 år fylte fru Marie Søraker,

Skogn, den 19. april.

•
50 år fyller Ragnhild R()stad,

Rinnall, den 14. juli.
Olon.
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Torger Dybdalen døde 21. mai
på Ullevål, hvor han hadde lig
get syk i flere måneder. Han var
rødt i Ringebu 8. mai 1867 og
ble således 74 år gammel. Som
gut! gikk han på Balchens skole
på Schafle/økka og ble konfir
Jllert derfra antagelig i 1884. Så
korn han straks etter i lære på
Illekanisk verksted, og foruten i
Oslo har han arbeidet atskillig
også andre steder, således på
Løkkens Verk ved Trondheim, ved
Sulitjelma gruver og el år endog
ved kullgruvene på Svalbard. Og
så ved steinhuggeri har han ar
beidet. Men dell meste tid, både
i de første år og i sine sisle ar
beidsår, var han ansatt ved Kvær
ner Brug i Oslo, hvor han ved
sin avskjed for el par år siden
rikk en liten pensjon ved siden av
dell understøttelse Rikslrygden
ylel ham eller at han ved et uhell
på verkstedet hadde skadet sin
hånd s.11 han ikke kunne fortsette
mcd sill vanlige arbeid. Men han
tok falt igjen med annet arbeid
ved samme bedrift så snarl det
lot seg gjøre. Torger Dybdalen
var i dcl hele en av dem SOlli
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aldri tå på latsiden, cn tro ar
bcider like til det sisle da kref
tene glapp. Han var medlem både
av De døves forening og av De
døves skiklubb fra sin ungdom av
og helt til del siste. Saktmodig
og stille lå han nå under sin siste
sykdom på Ullevål, ville nok gjer
ne ha kOllllllel hjem til sin familie
i Ringebu, Illen forstod at den
reisen ville han nok ikke tåle og
var takknemlig for den gode plei
en han fikk der han lå. Og fullt
fortrolig med at det gikk mot
døden gikk han stille borlonsdag
21. mai.

jordfestelsen fant sted tirsdag
27. mai kl. 14 på østre gravlund.
Jerndreiernes forening av Den
faglige Landsorganisasjon var
lTløll fram under sin floromvunne
fane, og mange av den bortgang
nes arbeidskamerater var møtt
fram. Dessuten så mange av de
døve venner som kunne ventes i
betraktning av at de fleste var
bundel til sitt arbeie!.

Pastor Lars Stokke forrettct og
tafle ovcr jesu ord: «Fred gir
jeg cder, min fred gir jeg cder,
ikke som verden gir, gir jeg cder»
- og fOrtalte at disse ord: fred
- lykke var de siste han hadde
kunnet oppfatte da den bortgang
ne sist talte med ham. Og han
lalte om ham som den flittige ar
beider og en god kamerat både
for sine medarbeidere og VCnnene
blant de døve.

fra De døves forening ved

Anker Gusfre og Døves Skiklubb
ved Kaare jacobsen samt fra kol
leger ved Kværner Brug og fra
jerndreiernes forening ble pre~

tige kranser lagt på kisten. Dess.
uten såes kranser fra avdødes
mangeårige vertsfolk i Oslo samt
fra direksjonen for Kværner Brug.
Marskalker var Fredrik Arbcck
og Egl1lont Nørregaard.

Eller jordfestelsen ble den 1Ior
Ol1lvunne fane senket over graven.

H. D.
•

Frk. Signy Reymerl, Mandal,
avgikk ved døden i februar sist
leden, henved 72 år gammel.
Med henne er et elskverdig og
varmhjertet menneske gått bon.
Det var alliid hyggelig å besøke
henne. Når pastor Conrad B.
Svendsen kom og holdt gudstje
neste for oss i Mandals kirke,
pleide vi alltid å være velkomne
til kaffe og smørbrød hos henne.
Vi lyser fred over hennes minne.

Liv Dyrslad.

Praktisk opplæring
av unge døve.

Pra Undersløllelsesforeningens
årsmøle i Trond"",HII.

Understøttelsesforeningen lur
døve fra Det nordenfjelske dis
trikt holdt årsmøte i april må
ned under ledelse av formannen,
pastor Heftye Skollerud.

Foreningens formål er å skaffe
unge døve praktisk opplæring og
hjelpe dem lil arbeidsreclsk'lper.
Døve kall bli meget dyktige fag
arbeidere, bokbindere, skreddere,
typografer, gårdbrukere osv., og
det man særlig trenger pengel
til er fl få sendt de unge døve
tit fagskoler og institusjoner som
vi har sydp.11. forcningen ble slir
tet i 1896 og har i årenes løp
delt ut kr. 38043.

Valg: Styret fikk følgende
sammensetning: Døveprest Skol
lerud, formann, døvelærer Beyer,
nestfonnann, døvelærerinne fru
Vold, døvelærerinne B. Hansen,
døvelærerinl1e O. Larsen. Silpple
anl døvelærerinne Anna Vik. 
Revisor er døvelærer Berteussen.
Kasserer er døvelærer Brekke.

BRUK BLINDE BARNS FYRSTIKKER



Det blir dessverre ikke noen
frimcrkcspalte i delte nU111l11er, da
herr Arne Petterson ikke har halt
anleelning, men forhåpentlig sen
der han oss noe til august-num
meret. Da vi skal ha ferie, kom
mer bladet ikke ut i juli måned,
men stoff til nesle nummer må
være oss i hende omkring 20.
25. juli. Vi håper novellekonkur
ransen vil samle riktig mange
deltagere, dere må ikke la dere
skremme av Torgcirsons novelle i
pinscnummeret. Det minnes om al
fristen er salt til september. Får
dere høre l1yt! fra vår egen krets,

så la også de andre lesere få del
i nyhetene. Vi tar også mot bil
der.

Kassererell ber også Olll at
dere vil slølle bladet ved å betale
inn skyldig kontingeIlt, så han får
meget stoff til kvitterillgslisten.

Så ønsker vi dere cn god SOlll
mer og: vell lllØtt igjen elter ferien.

Redaksjonell.

Personalia.
Forlovelse cr inngått mellom

Gudrun l-Iernes, Trondheim, og
anleggsarbeider AudUlI I\roglllo,
Heimdal, p. t. Mosjøen.

•
Ekteskap er il1ngåll mellom

5Joveig Skjærstad, Øyslebø ved
Mandal og gårdbruker Per 01
..en, Hartmark.

•
70 dr.

Skomaker Lars Bolten, Kirke
gata 38, Trondheim, tylle silt 70.
ilr den 4. juni sistleden. Han har

TEGN OG TALE

i en årrekke drevet selvstendig
og bor Sal1lmell lIled sin hustru
Thea, f. Hognes, hos barna. Han
var llIecl og stHtet Døveforenin
gen og er fremdeles trofast med
lem, likeledes er han mangeårig
medlem av idrettsforeningen. Vi
ønsker ham mange lyse dager i
hans alders stund.

Olan.

Dødsfall.

Skredder Olav Dahl, hånd
verkslærer ved døveskolen i
Trondheim, avgikk ved døden d.
8. april, 67 V2 år gam111el. Han
begravdcs dcn l G .april på Til
fredshets kirkegård (sammc dag
og sammc sted som bestyrer Fjør
tort) under stor deltagelse fra
slekt og venner, samt fra døve
skolen. Res. kap. Pltaro forrettet
både i kapellet og ved gr~lVcn.

På båren såes signerte kranser
rra Døveskolens lærerpersonale,
elevene og inlcrnalspersonalct.

Fred med hans minne!

Manufaktur

Klær

Utstyr

for hus og hjem

7

En blind døvstum
bygger flymodeller.

En blind døvstum håndverker
i Rom, dell 60-årige Giovanni
Moriconi, vekker sine medborge
res beundring ved å bygge full
komne flymodeller etter de nye
ste konstruksjoner. Han var i
førstningen kUll døvStUlll og gikk
på institultet i Rom, hvor hall
lærte å lese og skrive. Så ble han
snekker og arbeidet i delte hånd
verk, inntil han som følge aven
svær sykdom ble aldeles blind.
Utelukket fra allverden begynte
han å beskjeftige seg med byg
ging av flymodeller og brakte det
til el sånt mesterskap at ingen
håndverker kan overtreffe ham.
Derved fulgte han med i den mo
derne flyteknikks utvikling og
gjorde linjeføringen i de nye ap
parater nøye elter. Han er utc
av stand til å gjøre seg forståelig
for andre mennesker enn sine på
rørende. Han, hans kone og hans
sønner har seg imellom lagd et
merkverdig alfabet, hvormed de
kan meddele seg til hverandre.

F. eks. kOllen griper hans hen-

Bruk Festblankettene til Telegrafverket.
t-I~lve inntekten går til T4berkulosekampen.
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LuJLranJ.Jalem UIJ"arelaLriL
lille~ ..mmer

Gir man seg til å betrakte
folkemengdell som vandrer opp
og ned på gata, vil man finne
de forskjelligste typer represen
lert. Noen er høye av vekst og
rager cet hode» opp over alt
folket, Illens andre er et hode
mindre eller inntar en Illere «gjen
nomsnittlig» høyde. Man vil fin
nc utpreget Illørke lyper eller ut
preget lyse Iyper - eller cmcl
lorntyper» med hensyn til hår og
øyenfarge. Noen har lyst hår og
lIIørke øyne, hos andre er del
omvendt: mørkt hår og og lyse
uyne. Enkelte typer har bred og
korl skalle, hos andre er skalle
formen lang og smal. Nesefor
men veksler snart sagt i det uen
delige - den kan være mere
eller mindre frclIlspringcnde, mere
eller mindre cgresb, mere eller
mindre bred og fial etc. Ansikts-

der, trykker dem på en særegen
måte og førcr (tcm lil pannen
ellcr til kinnene etter et avtalt
systcm, og han forstår.på denne
måten alt lIlcget godt. Det er og
så ved dcttc alfabets hjelp at
hans 2G-årige sønn rneda.:.'er ham
hvordan flybygget utvikler seg og
hvilke forandringer han må gjøre
på sinc modeller for å gi dcm
dCIl nyeste form.

Fra tysk ved Laura Muller.

Arllell danner gfflrlllfaget. 0111
gilleiseIle brillger onlearlleggene

til lItloldelse.

formen er forskjellig, liksom an
siktsullrykket veksler fra dell
dystre cgrublernatuD til <len
mest lyse og glade optimist.

Hyppigheten av de forskjellige
typer veksler med de forskjellige
geografiske soner. I Skandinavia
vil man - stort seil - finne an
dre typer enn i de sydlige land
- i samsvar med den nordiske
og den medilerrane rases utbre
delse i disse strøk. Over store
deler av Asia er den mongolske
lype fremherskende, i Afrika fin
Iler Jnan negrene og mange pri
mitive folkeslag. Hva kommer det
av at menneskene er så forskjel
lige? At noen er cmongoleu
eller «negre» eller «hvite»?

Hvor del gjelder de store far
vete folkeslag, er mal1 ikke i tvil
0111 at det finnes noe som heter
rase. Negrene tilhører ell annen
rase CIlIl mongolene - og begge
disse igjen en annen rase cnn
europeerne - stort sett. Men

illIleIlfor hver rase og rasegruppe
er individene forskjellige. Hva
kOllImer det av? Er det omgi
velscne som her gjør utslagel,
f. eks. de klimatiske forhold,
levevilkår etc.? Er lyse eller
lllørke øyne, lyst eller lIlørkt hår
et resultat av solens innflytelse?
Er kort eller lang skalle, brett
eller smal nese et resultat a\·
«tilfeldigheleu? Blir menneskene
små eller store, kraftige ellet
spinkle, bare på grunn av for
skjellige ernæring? Eller finne~

det andre forhold som spiller
inn - og SOI11 bevirker at del er
dorutbestemb al individene ska!
bli forskjellige?

•
Noen hver av oss har I<anskje

ved en eller annen anledning værl
vitne til hvordan familiens yngste,
som muligvis ennå befinner seg
i vuggen, er blitt betraktet og
beundrct aven større eller min
dre skare av nysgjerrige med
menllcsker. Foruten at man ved
slike anledninger alltid bør føle
en viss forpliktelse til å si at det

Fru Laura Miiller, Hamburg,
fylle den 17. januar sisIleden 70
år. Etterpå lå hun i Il dager på
sykehuset og gjennomgikk cn
operasjon ved at en tåresekk ble
fjernet. Det skjedde helt smerte
fritt, og nå Cl' hun bra som van
lig og skjøtter sin daglige dont.

Fabrikasjon av alle slags
ullvarer /
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Landels største import og utvalg av
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og Finer

•

stor eller litcn kroppshøyde, lyse
ellcr mørke farger, disposisjon
for sykdommer osv. For en rckke
legemlige kjennctegns vedkolll
mende har man kUllnet oppstille
arvelover, analoge med de krys
ningsforsøk man har gjort med
dyr.

Det store spørsmål er imidler
lid: Hvordan forholder det seg
med de sjelelige egenskaper?
F. eks. begavelse? Talenter i
forskjellige retninger? Evnen til
å kunne komponerc, male, dikte?
Matematiske ferdigheter, oppfinn
somhet, teknisk begavelse? Dan
ner d~ sjelelige evner noen unll

tagelse i så henseende, eller spil
ler også her arveligheten en
rolle?

For en rekke unormale sjele
lige egenskapers vedkommende,
såsom visse former for åndssvak
het og sinnssykdom - er arve
gangen med sikkerhet fastslått.
Men dermed er også til en viss
grad arv av normale sjelsanlegg
gitt. For liksom en åndssvak
mann har arvet anlegget til å bli
åndssvak, kan man om en nor
mal mann si at han har arvet an
legget til å bli normal. Forske
ren Fritz Lenz har gitt ct trer
fende uttrykk for delte: «1 en
befolkning hvor de aller fleste

FRANG

Tresorter

Møbelplater
Kryssfiner
Snekkcrfuru
etc.

JENSEtJlbl. Oslo 1890

er vokset opp i «heldige omgi
velser».

I kke så å forstå at ikke Olll

givelsene spiller en stor rolle 
også hos dyrene. De må pleies
og ernæres rasjonelt og ikke ut
settes for smitte etc. For en
hunds vedkommende vet vi hvor
mye del har å si at den får en
god dressur - og allikevel er
del noe ved siden av alt delte,
som man aldri kan oppnå bare
ved hjelp av gode omgivelser 
og det er neltop de nedarvede
anlegg, slamtreet. Forsøker man
å gi en hund av ct godt stamtre
en god dressur, vil man få glede
av del. Forsøker man det samme
med en kjøter, vil man str::\ks se
hvilken forskjell det er, selv om
dressuren er like god.

Men mennesket er da ikke et
dyr? vil man innvende. Nei, na
turligvis ikke. Mennesket har en
åndelig utvikling, og del har noe
som heter kultur - men alt delte
forhindrer ikke at man kan trekke
visse paralleller i biologisk hen
seende. For også menneskets
kvalitet er avhengig av stammens
kvalitet. Menneskets egenskaper
oppstår ikke som rene tilfeldig
heter av ingen ting - de arves.
Og det er ikke bare føflekkel
som går i arv, men all, eller rel
tere sagt anlegget til alt. Til

La oss se lill på hvordan det
forholder seg mecl dyrene. For
dyrencs vedkommende har .man
lenge vært på det rene med hvil
ken stor rolle arv og rase spfl~

ler. Enhver dyreavler vet at det
her dreier seg om grunnleggende
begreper. Har han halt befatning
med høns eller kaniner eller kveg
eller en innehaver aven revefarm,
vil han være på det rene med at
det er stor forskjell på de for
skjellige raser. Vil en dyreavler
vite noe om en traverhesls kvall
tet eller en hunds beskaffenhet,
da spør han etter dyrets stam
Irc. Han spør ikke om dyrene

•

lille sistankomne eksemplar er
et ualminllelig vellykket eksemplar
_ hender det da gjerne at en
av de tilstedeværende utbryter:
«Nei, hvor hun ligner sin mon
eller: «Han Cl' jo sin far opp ad
dage».

At enkelte karakteristiske fa
llIilielrekk kan dukke fram hos
ellerkotlllllcrne, og at del altså
eksisterer noe 50111 heter arv, er
en erfari"g de fleste er på det
felle med.

Spørsmålet er bare i hvilken
utstrekning arven gjør seg gjel
dende, om den gjelder alle egen
skaper eller bare enkelte, om den
gjelder både normale og unor
male egenskaper, om den gjelder
både legenllige og sjelelige egen
skaper etc. Del sier seg selv at
dette er spørsmål av den aller
største viktighet. Når noen er b.e
gavet eller middels eller under
begavet, når noen er musikalske
ellcr umusikalske, eller noen har
evner til å male eller tegne eller
sans for matematikk eller tekni
ske ferdigheter eller dikteriske
anlegg - er da alt delte et re
sultat av omgivelser? Eller av
arv? Eller av begge deler?

~

I

BRUK BLINDE BARNS FYRSTIKKER. ,_ ,.~. - _ _.
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var døvstulllIlle:. sicr han, «ville
normal hørsel kUllne følges SOlli
el arvelig anlegg, S01l1 ville impo
nere folk SOlli en eiendommelig
hoyere evne til å kunne oppfatte
Hng man ikke ser, en evne som
de færreste vilJe kunne danne
seg nocn forestilling Olll. Da det
riulles arvelig åndssvakhel, kan
vi Illed sikkerhet slutte oss til at
oga normale forslandsanlcgg må
være arvelig betinget - og da
elel finnes en rekke forskjellige
slags arvelig åndssvakhel, kan vi
videre stulle at del lil oppbyggin
gen av den l1onll!lle furstand
trenges en rekke forskjellige an
legg, som alleS<lllllllClI Ill" være
til stede, for al del ikke skal opp
stå en brist j vedkommende illdi
viels forstamlsevnc. I en befolk
ning av bare idioter, ville normal
hegavelse ansees SOlli en særlig
arvelig åndsevne, som riktignok
folk flest ville stå ganske lIfor
slående overfor.~

•
På forskjellige områder ser vi

hvordan begavelsen oppt rer som
slektsegenskap. Vi har slekter
med påfallende mange l1lusikal
ske talenter, eller matcl1Iiltiskc be
gavelser, oppfinnere, tekniske la
lenter, malere, diktere osv. Et
kjent eksempel er dell sveitsi
ske lIIatclIlatikerfal11ilie Bernoulli,
hvorav det fremgikk 8 eller kan
skje 9 betydelige matcmatikere.
Betegnede er det at flere av disse
lil å begynne lIled hadde viet

Afs FISKEMAT
OSLO

OSLO PUDDING

seg andre livsgjerninger: som
kjøpmenn, jurister eller naturfor
skere. Men lil slu li endte de alli
kevel som professorer i matema
tikk eller fysikk. - Boyle, den
berømte kjemiker, fysiker og filo
sof, hadde 14 nære slektninger
av fremragende begavelse. og
Gregory - oppfinneren av speil
teleskopet - hadde 15. Påfal
lende er begavelsens arvegang i
den tyske lllalerfarnilie Tischbeill,
hvor vi i løpet av Ire gencrasjoner
finner tyvc malere og seks lek
nikere, henholdsvis kUl1stllånd
verke re. På lIIusikkcns olllråde
kjenner vi mange frcmragende
slekter: Mozart og Weber, Beet
hoven, Brahllls, Schubert, Liszr,
Rikard Nordraak, Erika Nissen,
Backer-Lullde-Grondahl familien
o. Jll. a. Eli av de berømtesIc
1Il1isikerfalllilier med høy begavel
se gjennom mange slektledd er
Bach-familien, med Johan Sebas
tian Bach i spissen. Ikke mindre
cnn fem av hans son Iler ble be
tydelige musikere.

•
Nå vil mange spørre seg: har

da omgivelsene ingen som helst
betydning Iler i livet? Er det me
ningen vi skal stA oss til ro og si
SOlli så at arvelI avgjør alt og al
vi selv hverken kan gjøre fra eller
lil? At <let lIIed andre ord kan
være likegyldig en len vi gjcnllom
går ell god skole eller ikke 
enten vi utsettes for heldig eller
uheldig påvirkning fra omverde
nen?

Selvfølgelig ikke. Utdannclse,
øvelse, påvirkning - har allsalll
men sin storc misjon i livet, men
det har ogs<l sin begrensning.
Alle bør gis en best mulig skole,
da først en god skole bringer de
verdifulle anlegg til utfoldelse.
Men llIan må være oppmerksom
på at selv ikkc den beste skole-

gang kall erstalle de eVller eller
utrydde de mallgler SO/1/ skriver
seg fro et ddrlig arvestoff.

Hvilken av de to faktorer: i1rv
eller omgivelser er den cvikligsle»
er det fåfengt å strides om 
de cr begge nødvendige for ut
foldelsen av den hele personlig
het. Billedmessig bn lTlan sam
menligne individet med en foto
grafisk platc, hVOr platen beteg
ner arveanleggene, mens efrem
kallelseJl:t av platen betegner 0111

givelsene. Skal resultatet - det
cndelige bilde - bli godt, må
både plalell og fremkalleiselI være
vellykket.

Man kan yle førsteklasses ar
beklog få platen fremkalt på
dell mest fullkomne måtell, og
man kan også yte annenklases
arbeid. - - Man kan gjøre
frel1lkallervæsken sterkere på en
kelte steder og svakere på andre
- og på denne måte bidra til ~

frelliskynne utviklingen eller gjøre
den langsolllll1cre. Men hva Illan
ikke kan, det er ved kunstige
midter å forandre selll(' IJlatens
oprirlllelige karakter - eller frem
kalle noe som ikke finnes på pla
ten. Man kall anvende raffinert
retusjeringskullst, man kan selle
platen i glass og ramme - men
forandringen vil bare være til
synelatende.

Slik er del ogs,; llIed de men
neskelige individer, SOlli i kraft
av sine arveanlegg står bedre
eller dårligere rustet i kampen
for tilværelsen. Vi vel al gode
anlegg fremmes ved gunstige om
givelser, liksom man kan hindre
en uvelkommen egenskap fra å
kOlllll1c til clltbrudd~. Men hva
ingen makt i verden kan ulrelle
er å foral/dre setve antegget 
grullnfaget for individets Iltvik
ling.

Bruk Festblankettene til Telegrafverket.
Halve inntekten går til Tuberkulosekampen.
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lY(Or s hen der.
Av Bjo(fl Fjord.

A.s Betonindustri

Falchenberg
Trondheim.

A.ø Christian
Oslo.

Overlegen så alvorlig på gut
ten.

- jeg finner slike hender vak
re, jeg Kjell! De forteller .llleg
så mye. Det ligger en hel ar
beidets saga i sånne' barkete ne
ver. jeg har cn liten enkel his
lorie om cl par sliKe arbeids
hcnder. Har du lyst lil å høre
den? jeg kan fortelle den, når
vi nå går hjemover.

Ja, det hadde Kj911 ikke noe
il1lot, for han visste faren var cn
flink forteller.

-- Det cr en nokså ·dagligdags
hi~loric, bcgynte overlegc Buvi'ig,

Forlang illustrert katalog
over snekkerverktøi

Standard
Hote II

'1'880 o 5 Io $\&&0

BRILLER

00

Ile oppmerksomt, sattc fra men
stol.

- Sitt ncd, Pelrine, sa ovcr
legen i sammc vennlige to ilC.

Pctrine Dalc hadde vasket kOll
lorcne for overlegen i flcre år, så
de lo sto på en viss fortrolig fol.
Han kalle henne bestandig ved
fornavn. Hun ville forrcstcn ikkc
ha tillatt at overlcgen SOIll var en
sann jClllcnslig og hygg~lig malln,
haddc brukt noe så høytidclig

sOm «fnl Dale».
- Vær så god! Overlegen

leverte henne noen sedler. Hun
lok dcm mcd sine stive, knoklete
arbeidsnever og takket.

- Er det nocn forandring med
mannen Deres? spurte overlegen.

- Å nei, del er nok det sam
me det. Han ligger akkurat som
før. jeg må stelle ham som en
unge.

- Ja, det er nokk dessvcl"lc lile
håp 0111 bedring eller el slikt al
vorlig slagtilfelle.

- Han blir nok ikke den han
var, han Petler, sukket hUll re
signert. Derpå 'hilste hUll og gikk.

Da døren hadde Iukkel seg etter
henne, plumpet det Ilt av Kjell:

- For noen stygge hendel' hUll

hadde, far!

- Så! Synes clu elet? Over
legen så fOrbauset på sin SØIlI]'

- Ja, la du ikke merke til hvor
klompete de var? Flere av fing
rene var helt krokete.

Overlege Buvåg holdt på li
rydde opp på skrivebordet etter
endt kontortid. Han la bort noen
instrull1enter og brakte orden i
en del papirer. Overlegen var høy
og nokså robust, ansiktet grov
skåret, kloke, granskende øyne
bak brillene. De grå hårene og
eie markerte trekkene bar bud om
al han hadde passert de femti.

Han yngste sønn, Kjell, cn
gløgg og oppvakt gutt i 17 års
aletefelt, samme kraftige skikkel
sen og litt grove Irekk SOllI faren,
salt på andre siden av skrive
borclet og kikket på noell illu
strerte blad 50111 h;Ul hadde hen
let fra venterommet.

Del banket plutselig på døren.
Kjell gikk og lukket opp. En
eldre, arbeidskledd kvinne slo i
døråpningen.

- Å, er det Dem ,sa overlegen
vennlig. Ja, De skal jo ha lønnen
Deres i dag. Del hadde jeg glemt.
Kom bare nærmerc.

Det var vaskekonen, Pctrine
Dale, 50111 hadde rcnholdet av
kontorcne.

Pelrine Dale eller Trine SOlli

hun alminnclig ble kalt, var høy,
knoklet og mager. Ansiktel var
gjenllomfurct med et ncH av ryn
ker. Kinnbenene tråclle sterkt
fram, øynene som val' gode og
milde, lå langt inne i sine hulcl'.
En kvinne, prcget av arbeid og
savn.

Kjell som haddc bctraktel hell-

HUNTONIT
Cementvarefabrikk
lillestrøm. Telefon 520

Norsk bygningsplate av defibrert tre.
Premstilles i porøs, halvhård og hård kvalitet.

Ypperlig tyd. og varmeisolasjon. Grei og lettvint paneling.

AlS HUNTON BRUK
Gjøvik

Kløften Landhandleri
Velassortert kolonial

Telefon 79881
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da han sammen med Kjell bøyde
illn i en stille sidegate, hvor de
kunne gå uten å bli forstyrret av
lrikkelanll og billuling.

- I utkanten aven av våre
kystbyer lå et lite hus helt for seg
selv. Der bodde en fisker med
kone og fcm barn. De fire eldste
var jenter, den yngste en gutt.
Fiskeren var en dyktig og driftig
kar som stadig var på farlen en
lell eller silden eller torsken. Ko
nen hans var flink og påpasselig.
holdt alltid huset fcnt og hvit
skurt og forslo å få de små inn
tektene til cl rekke. Den lille fa
mifien slo seg bra igjennom og
var gla og lilfrels.

Men havel er lunefullt. En
vinternatt ble fiskerflåten over
rasket aven storstorm derute.
En av dem som ikke kom til
bake ,var fiskeren i det lille huset.

- Å nei, så trist, kom del fra
Kjell.

- Det er ikke så ualminnelig
på de kantene av landet, gullen
min! En far, en sønn blir plutse
lig revet bort fra sine kjære. Del
blc stor sorg i den lille familien.
Moren brøt fullstendig sammen,
hun gikk som i en ørske -de første
dagene elter ulykkesbudel. Men
så prøvde hun å riste sorgen av
seg. For hun forsto, at nå be
rodde det på henne. Barna var
ennå sl11å, de trengte mat og
klær. Og del lille huset! Hun
måtte gjøre alt hun kunne for å
få beholde huset.

I det første øyeblikket syntes
hun, at den byrden som nå var
lagt på henne, virket hell knu
gende, vant som hun var til al
mannen var den som sørget for
ulkolllmet. Men hun betenkte seg
ikke lenge. Hun tok fatl. Modig

Er haveredskapene iorden?
Del u DU pJ lid. I ko..pl,"", OJ fo'_Jo

~~f,t:rjÆl,!~!WX
cVi har hvad De trengerh

og ufortrøden. De to eldste små
jentene fikk stelle huset ,selv gikk
hun ut og søkte arbeid. Det ble
mest klesvask og kontor renhold,
i fisketiden var hun med i silde
og torskesjauen på sjøbuene. Hun
sparte seg ikke, men var alltid
Dill seg for å få noe å gjøre.
Mangen gang var hun trett og
~titen, men det var liksom hun
glemte trettheten og alt strevet,
når hun kom hjem og allerede på
lang avstand ble hilst av barna,
som bestandig var jublende gla
når mor var i sikte.

Arene gikk i strev og arbeid
for hjem og barn. jentene ble
etterhånden voksne, den ene eller
den annen fortot hjemmet og fikk
seg huspost eller annet arbeid.
Til slutt ble bare hun og den
yngste, den eneste gutten, tilbake.
De bodde fremdeles i det lille
huset, som hun ved silt jevne slit
og sin gjennomførte sparsomhet
hadde klart å beholde. Ja, hun
hadde til og med greid å skaffe
avdragene på pantelånet hvert
halvår, så den dagen var ikke
fjern, da huset var gjeldfritt.

Gullen hadde svært gode ev
ner. Han kom bestandig hjem
fra skolen mecl de beste karakte
rene. Alle lærerne roste ham.
Ved utgangen av folkeskolen fikk
han, SOI11 skikk og bruk var ved
denne skole, en premie som flin
keste elev. Moren var til stede
på eksamensfesten, og hennes
morshjerte svulmet av glede, da
hun så gulten sin gå fram og
hente premien og hørte bestyre
rens anerkjennende ord.

Under festen korn bestyreren
bort til henne og snakket om gut
ten.

- Han bør lese videre, sa han.
Så gode evner må bli brukt. Jeg
skal prøve å skaffe ham friplass
på middelskolen, hvis bare De
tror at De fremdeles er i stand til
å underholde ham.

- jo, det mente hun al hun
skulle klare.

Gullen fikk friplass både på
middelskolen og gymnasiet. Mo
ren satte sin ære i å holde ham
pen og velkledd slik at han ikke
behøvde å skamme seg for de
andre elevene. Hun gikk SOI11 før
på klesvask og annet arbeid, mcn
var nå kommct opp i årenc og
var heller ikke så sterk som før,
~å IlIJn kunne ikke ta på seg så
mye arbeid som tidligere. Men
11lln tjente likevel så pass at de
to klarte seg.

Da han hadde tatt artiulll med
fine karakterer, meldte spørsmålet
seg om det var mulig for ham å
velge et studiulll ved universi
tetet. Det manglet ham hverken
lyst eller interesse, men hvordan
skaffe penger til oppholdet
Oslo?

- Det nytter ikke å tenke på
det, mor, sa han hver gang han
og moren snakket om det.

- Hvorfor ikke prøve å finne
en utvei, mente hun.

- Det koster så altfor mye,
svarte han. Og du har strevel
lenge nok for meg. Nå må jeg
selv begynne å Ijene mitt brød. \

Men hun rystet på hodet. Hun
ville ikke oppgi tanken.

Og han forsto snart at dct var
noe hun holdt på med, for hun
fikk så mange brev og måtte of le
inn til byen til konferanser. Han
skjønte det var noe som han ikke
'ikulle ha greie på og følte seg
litl støtt over dette. Men da hun
ingen ting fortalle, var han for
stolt til å spørre.

Endelig! En dag hadde hun
noe å betro ham.

- jeg har solgt huset vårt, sa
hun.

- Nei, men mor da 1 Hvordan
kunne du det?

- KOlllmunen har kjøpt del.
Den trenger tomten til den nye
gala som skal gå her ule. jeg
har fått godt betalt. Nå kan du
få studere, gutten min!

- Men hvor skal du bo, når

~u ikke har hu~~\?

---_.~"_._-------------------------------------------~~
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_ Å, jeg trenger ikkc så slor
plass, smille hUll. Nå blir jeg jo
hell alcne.

Han hadde cnda flere innven
dingcr, men del ble som hun had
de sagt. Han ble student, og hun
flyttet inn til byen, hvor hun leide
et lite kvistkamlller i arbeider
strøket. I feriene kOlli han be
standig hjem. Hun var aldri Iyk
kcligerc enn den tiden han var
hjelllme og så med største for
ventning fram til den dagen, da
han var ferdig med sine studier.
For da var det meningen at han
skulle kommc tilbake til hjem
byen og slå seg ned der.

Men det ble annerledes. Han
var nettop ferdig med siste eksa
men og ventel vare på sitt aka
demiske borgerbrev, da han fikk
telegram om at moren plutselig
var blitt syk. Han reiste øye
blikkelig hjem, men kom for senl.
Moren døde, mens han var under
veis.

Hun så ut som hun sov, der
hun lå på det lille kvistkammeret.
Ansiktet var magert og furet, men
Illed fred og blidhet over seg.
De knoklete arbeidshendene med
de store giktknutene lå foldet
over teppet.

Han falt på kne ved kisten og
gråt og strøk ustanselig hennes
slitte arbeidshender, som han vis
ste han kunne takke for det, han
hadde nådd fram til. Sin mors
hender kommer han aldri til å
glemme så lenge han lever. De
er blitt et hellig minne for ham.

Kjell hørte at faren var beveget
og tok ham varmt i hånden. Han
sa ingen ting, men gikk stille ved
farens side, for det ble plutselig
klart for ham, at det var om sin
egcn mor faren hadde fortalt
ham.

Thor6ns
Begravelsesbureau

Tlf. 32101. A.kers,t. 65, Oslo
Krem••jolller. Reiraveleer

Kaptein Holmen hadde i dag
trukket i Slastøyet silt: den blå
dyffelsdressetl, pjckkerten, krage
og slips, og midt i slipset gull
nålen llIeu anker, kors og hjerte,
som han ikke hadde brukt siden
førstekona for flere år tilbake ble
begravd. Det strie håret, som nå
var nokså gråsprengt, hadde han
behandlet med olje til det lå gla Il
og glinsende med en fin skill.
Nybarbert var han også. Han så
riktig spretten og fjong ut. Vis
sle en ikke bedre, kunne en tro
han var noe over de førr, men
cLillesunds Tidende» hadde ny
lig hatt en pen noti:: om ham da
han fylte de femti, så kaptein
Holmen kunne nok ikke lengel
uli betraktet som en ungdom.

Likevel hadde han i dag tenkt
sC'g ut på frieri.

Det var ingen overilet beslut
ning. Han hadde betenkt seg
lenge, veid argumentene for og
mot, han hadde nemlig sine be
tenkeligheter. For det var en ung
pike kaptein Holmen i dag ville
lilby sitt aldrende hjerte.

De siste par årene hadde han
vært en stadig gjest hos enke
madam Embretsen, som dreven
liten melk- og delikatessehandel
i andre enden av Lillesund. Så
snart han lå inne med «Hektol'»
;;om gikk i ·fast rute mellom bye"
og: øyene, tok han en tripp bort
Iil Embretsens. Han likte seg
svært godt der, ikke bare for
enkemadallllllens skyld, men clln{l
mer på grunn av datteren Inga,
som med sitt gode humør og sin
trillende latter liksom ga stuene
hos madam Embretsen liv og
farge. Nå, madam Embretsen
var også god og hyggelig, men
temmelig omfangsrik og noe tiI
års l atskillig over de førr l og

sclvsagtl ikke sil livlig som dat
leren.

Ja, Inga vHr liDe for seg selv!
Naturlig og ullli<klelbar! Hvor
mangen gang hadde hun ikke
gitt kaptein Holmen en kraftig
klem og derpå skrudd på radioen,
til hun fikk en vals eller faxiraIl!
Og da måtte kaptein Holmen
svinge og hoppe med enten hall
ville eller ikke. Han hadde ofte
med seg foræringer til de lo
kvinnene, men det var ikke til å
unngå at Inga fikk de vakreste
tingene. Enkel11adal11 Enlbl'clSCll
smilte bare godmodig og sa SOlli
regel:

- Det er klart at jentongen
må ha det beste og peneste! Men
du skjemmer henne bort, kaptein
Holmen!

Ved slike høve fikk kaptein
Holmen en ekstra klem av begge
to. Og Inga ga ham gjerne et
kyss på kinnet.

Det ble hans annet hjem. Hans
egne rom virket stive og kalde,
syntes han, sammenlignet med
stuene hos madam Embretsen.
Det er merkelig for en lun varme
og hygge det følger med to slike
kvinner, tenkte Holmen. Og når
en først har vært gift, er det van
skelig å klare seg uten kvinne
selskap. Og så demret smått 0111
senn den tanken hos ham, 0111
han ikke på nytt burde få en
kvinne huset silt. Og han
tcnkte sent og tidlig på Inga.
Riktignok var hun sprettende ung
og vill, men han visste også at
hun hadde en god og ærlig ka
rakter ,så den mannen som fikk
henne, kunne kjenne seg trygg.
Aldersforskjellen var stor ja. Men
han var da ennå en staut og
spenstig kar, som ikke gikk av
veien for noen ungdom. Alle
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3ii!!ehammez- c-5amvirÆe!arl Bønclernes Hus
Kolonial - Fisk - Kjøtt· og pølsevarer Lillehammer
Brødvarer - Fiskematkjøkken - Pølse-
makeri - Flatbrødbakeri Besøk

Gudbrandsdalens

fiHehammer Tlf. 697 - Thor H~nscn - Tlf. 697
Kaffestue

Tlf. 340 - Dlin, fblyorSfn - Tlf. }40

mø6elfottetning Storg.atcn 9J, indre gHd, Lillch;l.mmff Storgaten 94 - Lillehammer
Godt kaffested

lUt i mø6fec: - $pesiafitet stoppe~e fæncstofec

Myhre Aiegd tapetseruer:.f{ste~ Harald /s
Et.bl. 1857

Gausdal Bilselskap Ai
Bakeri og KonditoriiS

Telefon fJ.berg iS - Rutcbikcntrolllcn Lillchoirnl1ler tlf. 118
Telefoner 12 - 713SJ.mlrafikk med Norgu Stolbb,1ncr

Rutcbiltr: Lilkholmmcr-f.iberg-Goiusd.d Lillehammer

Når De er i Lillehammer Dølaheimen Jørgen Kristiansen
besøk Kaffistugu Bakeri og Konditori

Mæhlums Konditori Tlf. 297 - Lillrhammcr Tlf. 696

Telefon 41 - 556
Filial » 588

anbefales Lillehammer

A
lille~..mmermø~ler- Lillehammer Mesnaliens Meieris

Utsalg fra Steen, tV StI·om. Meieri og Ysteri Sl11ør og pultost
A.s Mobelj'abJ'ikkcn

ALT l MØBLER Pasteurisert melk
Tlf. UI..18<1 910 llf. f.blikk... 213 Vmstra Ysteri-

Arn e Jensen Høvlede og uhøvlede byggnings' Vinstra
m.1lerialer - Kasser - Kryss=

Eut1'epreu011'orretn'i'''O finer og J-Jardwood - flis til

Tre ~ Mur ~ Betong strø og fyll.

Ringebu DampysteriJernbetong A', Lillehammer Dampsag
Telefon 368 &. Høvleri Ringebu

AI MESNA BRUKIS

Ostehøvlen "Spar" Mek. verksted og jernstøperi Fåvang Ysteri
Jern. sta!.• met.lI~r

Mukiner og verktøi Fåvang

Mesna Møbelindustri A.s. LJilehammer
lill~h.mmer - leiefon 7n

Cemcntvarefabrikk Bruk Festblankettene
MesnOlmebler er stilfulle og iiV

hei kViilitet Tlf. 381 til Telegrafverket

Mesna Hjul og Vogn, Lillehammer Stenhuggeri Halve inntekten går lil
fabrikk Spesialitet Gravmonumenter Tuberkulosekampen

Tlf. 4&9 Lillehammer Tlf. 469 Tlf. 929

-
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Stang Lund &- Endrerud
Gjærdefabrikk AI,

Nordbygl. 50, Oslo

Telefon 812% - 81297

BORGEN &- CONRADI
Ingeniør Reidar Conradi

M. N. I. f Oslo T. K. F.

Konsulent for
V<lrme. Kuldt, Vtnlilujon, Si/ni/ær

Kronprinsensgt. J - Tlf. 15104

kaptein Holmens fllnderinge~ og
overlegninger resulterte i, al han
bestemte seg for å ta det alvor
lige skrittet som han nå var i
ferd llIed å ta.

Enkcmadam Engebretsen for
slo, at det måtte være noe utell
om det alminnelige, da kaptein
IloJmcll, fin og blankpusset som
en konfirmant, kom inn i butik
ken og ba om å få snakke med
henne. Han virket svært høytide
lig i dag. lnga så også på ham
lIled store øyne. - Hva kan del
være, tenkte hUll. At han gikk
på frierføtter til henne, drømte
hun ikke 0111.

Kaptein Holmen burde selvsagt
først ha snakket med sin ut
kårede og fått hennes ja, før han
gikk til moren. Men innerst inne
var han en konservativ mann. Da
han trolovet seg lIled den første
kOnen sin, hadde lian også på
forh;'\n<! innhentet foreldrcnes
sam"tykke. Og det samme ville
han gjøre nå.

Kapteinen fikk satt seg i plysj~

sofaen, og madam ElI1brctsen
kom inn i sttlen etter at hun
hadde tent under kaffekjelen. De
vekslet først noen alminnelige ord
om vær og vind. Da kaptein
Holmen skulle lH med sitt egent
lige ærend, var det svært vanske-

Besøk Promenaden

glassene ble også fylt og tømt,
og da stemningen var på det
høyeste, sall kaptein Holmen midt
mellom de to kvinnene i plysj
sofaen og ble klemt og kyssel
fra begge sider, så han til sll.lll
ikke vissle, hvem han hadde tro
lovet seg med. Nå, det ble han
tilstrekkelig klar over siden!

Angret han? jeg tror ikke del.
Madam Embretsen gled lell og
naturlig inn i stillingen som fru
kaptein Holmen, og hun forsto
å gjøre det så trivelig og hygge
lig for ham, at han ikke følte den
aller ringeste trang lil ti søke
annetsteds hell. Og til slutt var
han tilbøyelig til å se på utfallet
av sitt frieri som en av skjebnens
vise tilskikkelser.

Lesehesten.

Dell berømte dikter Drydens
hustru beklaget seg en gang over
al han alltid leste og brydde seg
så lite om henne.

- Jcg ville ønske, fortsatte
hun, <It jeg var en bok, så kunne
jeg nytc Illcre av ditt selskap.

- j<l, min pike, svarte han
smilende, dcl ville også jeg ønske,
men du skulle da helsl være en
almanakk, for så fikk jeg en ny
hvert år.

Et tilfreds menneske.

Ludvig Xl, konge av Frankrike,
traff engang i kjøkkenet en gull
på omtrent fjorten år som ,dreide
stekespiddel. Hall syntes om gut
ten og spurte ham:

- Hvor er du fra? Hva heler
du? Hvor .mye tjener du her?

- jeg er fra Berry, jeg heter
Stefan, er kokkegutt og tjener
likså mye som kongen!

- Hvor mye Ijener kongen da?
- Så mye han behøver! var

elet hurtige svar; jeg tjener også
så mye som jeg behøver!

Oslo

Promenadecafeen

lig for ham å finne de rette or
dene. Hjemme i hans egen stue
var de kommet SOlll perler på en
snor, men nå kom de hulter til
bulter. Etterhånden fikk han,
mens han stirrei ned i hatten sin,
mumlet fram en lekte Olll, «at
han i det siste hadde kjent seg
ensom ...... at han ennå var en
man Il i sine beste år ...... kort
sagt, al han tenkte på å gifte
seg p.1l nytt. ..... og at det var i
den anledning han var kommet
fOr .11 spørre...... hm.... hm ... »

Her gjorde kaptein Holmen en
stans.. .... en stans som skulle
bli skjebnesvanger. Han s.1l opp
på madan El1lbretsen med det
samme, og hUll satt der som ct
eneste stort og lykkelig smil.

Og nå tok hun ordet, og der
gikk det som sillurt:

«Dette her kom naturligvis for
ferdelig overraskende...... men
oppriktig talt hadde hun også
føll seg ensom ...... særlig siden
Inga hadde begynl å vanke sa1l1
men med dell unge Brugård ......
SOnt hun ...... detle vært sagt mel
lom oss, kaptein Holmen! nylig
var blitt hemll1elig forlovet med
- jeg vil mer enn gjerne sluIle
med butikken, selge huset og
flytte hjem til deg.»

HUll s,l varmt og smilende på
kaptein Holmen.

Og før kaptein Holmen fikk
sukk for seg, ja, før han egentlig
visste åsscn det gikk til, satt
madam Embrelsen hos ham i so
faell og han med armen om livet
hennes. Han fikk ikkc lid til å
tenke på, at han egenllig hadde
men! det annerledes, for kort
etler kOI11 Inga opp fra bulikken,
det ble kaffeslabberas, ·dr<llllme-

ø. Slottsgt. 12

AI
ISMaskinomsetning

Grefsen

Tl f. 70657 - 7<1985

•



- . . . . .

H a m ar ~ Gjøvik
Elektriske maskiner Gjøvik Bakeri og Konditori

Vi leverer: Johs. AndersenElek tromotorer• van nturbiner, dam pkjeier,dampmask ioer,
dynamoer. Vi bygger komplette kraftanlegg. Gjøvik Tlf. li

ELEKTROBYGG A/,
AIs Lands sag. høvlerilng. Platou, Hamar. Telefon 1220 - 20'18

&. Handelscomp. Odnes

M. Olsen Flatbrødfabri kken
Alt til bygg
Ass. Landhandleri

Baker og konditor Til bruket telefoner 60 - 61
IDEAL Til forretningen telefon 13

Torvgalen 91 - Hamar

Tlf. 1159 Tlf. 1159 Hamar Ingvald Lykseth

Lie's Konditori Bygningstapetserer Bakeri og Konditori

2den etasje I M. Steens gård Otto A. Westgaard Fagertun

vI rutebilstasjonen Telefon 1622 eller 19i5 Telefon Vardal 37

Tlf. 1083 - Hamar Hamar

anbefales det ærede publikum Fagmessig og garantert arbeide Gjøvik Stenindustri

I. Arnt Jensen A.s Gullsmed Monumentel' - gravrammer og

Ingeniør &. aut. rørlegger M. B. Michaelsen
bygningssten

Moderne fasonger - Pent arbeide
En gros. Rørhalldel. En detalj Hamar Tlf. 374

Telegramadr. Arnt Gull - Selv - Tinn og Plett
Telefoner 1157 - 1J22 Bes/iltmg på foreningsmerker moffas Erik BekkevoldHamar Forlovelsesringer - Premil'r

Byggmester Ral(nvald Johansen
Bakeri Ol( Konditori
Storgate:n, Gjøvik

A. Johansen &. Sønner Aut. rørlegger og rørhandel Tlf. -23

Tdef. 1085 - 157!. Hamar Hamar Filial Trondhjemsveien

Utfører alle slags byggearbeider Anbefaler sig til utførelse av all slags
Tlf. 383

i jernbetong, mur og tre r0rleggerarbeide TUR B IN ER best og billigst Ira
Innhent pris Benytt teleE. 1833 og 1584

A.s Gjøvik Støperi

Michael Schau
Math. Pedersen &. Co. A.S &. Mek. Verksted

Bygningsartikler
Av 1927 Gjøvik

Blikk. og kobberslager, Jern - Jernvarer Gjøvikskifertekning. friskluftventiler til Hamar Tlf. D23 - 1357

radiatorer Bruks og Trevarefabrik A/,

E. Ellingsen
(Di.p. B~kk.) Elab!. 19}')

Telefon 1160 til Slangeveien. H~ Fabrikasjon av derer og vinduer
T.lofoa su Innredninger Gie_Ik

U rmaker Ol( optiker

Trygve I. Kaulum Torvgate:n, Hamar. Tlf. 1520 E. Grønnerud

Baker og konditor Gullsmed
Bakeri og Konditori

Torvgaten 83, Hamar L. Gullhagen
Tlf. 230 Gjøvik Tit. 230

Tlf. 1168
Tlf. 203 Gjøvik Tlf. 203, Hans Sandbakkens

A. N. Jølstad Kalkverker

Holmen Brænderi Telefon 203 REINSVOLL
Inneh.: Annar Jølstad

Hamar - Tlf. 1071
Gjøvik

Murkalk og kalk til teknisk bruk
Montering av alle sorter rev Gjødselkalk

I
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Oslo
Sjakbklubbens
kabaretaften.

Vi bcg~l1ncr 11 savne våre må
nedlige fesler i døveforeningen
nå. Men hvordan skal vi få i
stand en fesl liten kaffe og alle
andre ting SOlli del er sånn man
gel på nil?

De Døves Sjakklubb tok imid
lertid initiativet til en fest igjen.
Og lørdag den 24. mai hadde
sjakklubbcn sin rørsle underhold
Ilingsaften. Vi var blitt lovt en
morsom kveld og ble ikke skuf
fel. Under full musikk gikk tep
pet opp for første post på pro
grammet. «Den magiske sirkel»
var møll opp med flere kunstnere
med selve formannen i spissen.
Alle de fiolte kunster vi Ilcr fikk
se kan ikke forklares, de må
sees. Det var da også et begeis
tl"et publikum som fulgte, alle de
flotte numre mecl spent oppmerk
somhet. Undertegnede har aldri
prøvd å lære seg slikt hokus-

Murmester
Olaf Sk uland

Tollbugata 25
Telefon 10761

Claus Hansen
Entreprenør

Mur* tømmer og stenarbeide
Smestad

Telefone( 98312 - 17444

Alt 1 Pelsverk

Carl Lunder
Karl Johansgt. 5, inng. Skippergt.

Tlf. li783

TEGN OG TALE

POkllS, men da det bl. a. ble fisket
fram et stort egg aven tom pose,
lurte jeg på om det ikke skulle
være en sjangse til å bli opptatt
i «Den magiske sirkel» og lære
å trylle fram alle de egg jeg
trcngte liten å måtle stå i egg
kø. Kunstnerne høstet livlig ap
plalls for sine nUll1re. Så ble sa
lcn ry-cldel, og del ble høve til 11
få kjøpt seg kaker og fOl'frisk
ninger. Men heller ikke her kUllne
vi få kjøpt noe uten å stille oss i
kø - men det er vi nå blitt så
vant til. Så ble vi igjen under
holelt av to morsomme karer S':)111

moret både oss og de hørende
med hUllloristisik opptreden med
munnspill. Så tok elet til Illed
musikk og dans og lek og annel
hyggelig samvær utover kvelden.
1-11'. Arne Petterson sam s~o i
spissen for elet hele, IHldde Ill:.:!
sine medhjelpere all ære av afte
nen. Og det var en riktig mor
'>om festatten syntes en

Del/ager.

:Ritt fiumM.

Bonden og røketobakken.

Røketobakk ble'i Brandenburg
forst kjent under kyrfyrst Fred
rik Wilhelm. Man hoieIt den ikke
for noe godt, og prestene ivret
imot den fra prekestolen og be
tegnet røkningen som et forspill
til helvetes ild.

For bondebefolkningen var det
te nye nytelsesmiddel ennå så
fremmed. at da engang en major
som pleide å ledsage kurfyrsten
på jakl, bød en bonde en pipe
tobakk, svarte bonden høflig:

17

«Nei, nådigste hr. djevel, jeg
spiser ikke ild.»

•
HUl/ spurte ikke oftere....

Den berømte l'Ilssiskc dikter
Gorki var veget<lrianer. En dag
saU han ved bordet ved siden av
en gammel snakkesalig dame som
mod stor iherdighel søkte fl på
dutte ham kjøttretter.

- Må jeg by Dem et stykke
kylling?

Nei lakk, lød Gorkis rolige
svar.

Enn litt lammestek?
Nei, mange lakk!

~ K<ll1skjc De forcl1'ckker kal
vestek?

- Nei takk, svarte Gorki og
fortsalte med å spise sine grønn
S:lkcr.

-- Nei, nå vel jeg det, De vil
naturligvis ha en liten mør biff!

Gorki sendte henne n.1l el hvasst
blikk og sa med dyp stemIlle:

- Jeg skal få lov il opplys'!
al jeg spiser ikke annet enn men
neskekjøtt, og det må være rått!

•
Edens halle.

50-60 kilometer vest for Bag
clad i den veldige flale dal som
gjennomstrømmes av Eufrat, for·
moder man den fra bibelen kjente
Edens have har ligget.

«Ut fra Eden kom en flod SOIll

vannet en hage, og ved utløpet
herfra delte den seg og ble fire
floder.» Og disse fire floder,
kjent i bibelen som Pison, Gibon,
Hiddekel og Eufrat - den gamle
«Babylons flod» - er blitt på
vist av sir William Wilcocks, den
kjente egyptiske ingeniør og bi
belforsker, og mange andre au
toriteter på 'ornrå,det har sluttet
seg !il hans mening.

Del var mens han studerte og
~artla Kaldæa, som forueredende
arbeid til eie kjCJllpCll1essige pla
ncr om overrisling ,1\1 Mesopota-
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Toten. Gjøvik. Elverum· Løiten. Moelv. Brumunddal

I~ II I. Il.
Sevjehugget kubb kjøpes for le:::
vering til tomt og jernbane.

% Toten Cellulosefabrik.

Gjøvik Trevare/abrik
Ef,lbic:rl 1904. Byggmester O. A. Ugland

Trevare- dør &. vindusfabrik
Te!tJon no, privat 2i} Gjovik

Sverre Bjørge
Bakeri og Konditori

Tlf. 91 Gjøv;k Tlf. 91

Trelast og trevarefabrikk
B. Lilleengen &. Co.

Nygard st. pr. Gjøvik
Telefoner I1 - 22 - 99

Løiten Handelsforening
Ebbl"•• 157l. T.ldon 19 "I: 22.

I Mwng... : I'o.h.>"dl", .. l"Il'~. or vill..... r.
Kj~ .... ull n l~nd ...a'''..produkl.r.

Kolonbl, M~"u'~lr.lur, Sko'.,. huk....GLo.. - S,,,,".,, "ble.un,. Bl'I"I"C"'rli1r.lor,
Kull. Koh Ol Vod.

Løiten Almening
anbefaler

høvlet som uhøvlet last

Løiten meieri
L ø ten

/l'o8YEII8R1JG~
oliekogCe
HJUL

er de
anerkjendt
15tlllrkesre-.-

Tildelt
lOauld-

&
Solvmedllijer.

Brumunddals Meieri's
produkter anbefales

Tlf. <17 - li<! - 105

Moelv Kooperative
Moelv

Brumunddal
Trævarefabrik

Dører - Vinduer
Trapper - MøbJtr

Brumunddal

Såvarer
;anbeblu fr;! lager. Btslill il ide

Strands Brænderi
M cc l v

Tlf Ringsaker S7. Moelv 6322

~;~~. Moelv Meieri· Moelv

Ringsaker Sparebank
Hovl."dkonlor Moelv
Filial Brumunddalen

Alle vanlige bankforretning('r
utføres

AI
ILElverum meieri

Elverum

::-::----:-: -::::----:-: I~======~ A.s MOel~~~lv J;r"støperi
Klipp uti Klipp ut I

Løiten Koop. Selskap
Løten Bærlag

Post og ordrudr.
LeIen er cl iIIV landets Storste lokale:

bzrlag

Multer, Blåbær, T yttC'bær
sc:ndu ovc:rOllIt i landel

Engros og dClailulg
Opbcv.u annonsen til litsongc:n

Løiten Koop. Selskap
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HIlsit: ,,'rC!J11 ••!J rrulc"s n4lt,'cllclmnlmlo,o;IIISCo
Innleveringsfrist J. sepfember 1941,

Vi bringer i erindring novellekonkurransen. Utførlige opplysninger ble giU i pinse
IHll1ll11eret, men far nye lesere skal vi bringe en del detaljer om konkurransen.

Det er ingen bestemmelser om arten av innholdet. Det kan skrives under merke eller
linder navn. Innholdet kan være humoristisk eller alvorlig. Del er satt opp en premie på
kr. 25.00, liksom redaksjonen forbeholder seg å kjøpe de fortellinger som passer, for kr. 10.00.

Manuskripter sendes «Tegn og Tafe»s redaktør:
Th. Strømme, Asbjørnsens gale 1, oppg. A, Oslo.

mien, al han ble overbevist om,
at Edens have målte ha ligget
her i tyrkisk Arabia, altfor langt
borte fra de slagne tllrislveier til
å kunne tiltrekke mange skue
lystne.

Den besle vei til Kaldæa går
gjennom Suez, Det røde hav og
Bab~el-lTlandebstredet, opp den
persiske bukt og derpå 7-800
kilometer langs Eufrats og Tigris'
buktninger.

•
/-Jan mente dl'! jo godt nok.

J årel J845 besøkte dronning
Vikloria av England og hennes
gemal del prøissiske kongepar.

På gjennomreisen gjorde de el
opphold i KaIn, hvor de ble meget
festlig mottatt.

Byen hadde foranstaltet en
praktfull illuminasjon, og overalt

så man festlige utsmykninger og
velkol11stllilsener. Det var dog
ingen ting som lildro seg dron
ningens oppmerksomhet så meget
som et Iile, tarvelig transparent
i en kjelder hos en høker. Han
ville hilse dronningen velkom
men med ordene «God save the

queenl) (Gud velsigne dronnin
gen). Imidlertid slo hans språk
kunnskap ikke til, og han fikk
satt et bokstav for meget inn i
det ene ord.

Til dronningens store morskap
leste hun: «God shave the

queen» (Gud barbere dronnin
gen).

Hallo.
En bondegutt ønsker å brev

veksle med en bondejente mellom
20 og 30 år. Henvendelse skjer

til Tegn og Tales eksp., Asbjørn
sensgt.

Kassererens kvitterings~

liste for juni.

J94J: Elia Ruud, Thorstein
Hanthoe, EJJen Lorgen kr. 2.00.
Ingrid Johannesen 1.50 2 halv.
De Døves forening, Oslo, 2 eksp/.
Torsten Hansen, De Døves for
ening, Trondheim, Lunde-Johan
sen, Tore Skjørestad, Sigurd
Aune, Arild Moslet, Lars Botten,
jørgen Einl11o, Kaare Skollerud,
Mathilde Magnussen, Edv. Wal
de, Egil Strøm.

J940: Gustav Henriksen, Hen
ry B. Larsen, Thorslein Hanthoe,
Karl Ingebritsen, Bernh. Baard
sen, Kasper Hassel.

J939: Henry B. Larsen.

Klipp ut!

Undertegnede tegner seg herved som abonnent på uTegn og
Tale_. Kontingenten, kr. 3.00, følger vedlagt.

Navn .

Adresse .

OSLO, JUNI 1941.

Redaktør: THORALF STRØMME
adr.: Asbjørnsens gale 1 A IV

Kasserer: AKSEL A. JENSEN
adr.: Øvre Smedstadvei 6, Smed.

stad p. o. pr. Oslo.

TEGN OG TALE utgis av NORSKE
DØVES LANDSFORBUND

og koster kr. 3.00 årlig.

ADRESSEFORANDRINGER
meddeles herefter til ekspedisjonen,

Asbjørnsensgl. 1 A IV



Drammen

W. C. Møller - Drammen
Elab!. 1859

Luer - Pels - Lærklær

Nøsted Bruk
Drammen

Bob og Papirhandel

Alf OrnumDrammens Skjortefabrikk
Skjorter - Pyjamas

Telefon 3438 Drammen

Skotø magas net

Solid
Bragernes

Telefon 1261
Torv

Drammen

Bjørn favner hel eller

halv skogsved og

bjørk- og er en brann

eller røller og torv.

PRAMMENSJERNo

41. 1-0

Alt i fersk og røket fisk

Hansens røkeri
Schwartzgt. 33 Tlf. 3751, 3114

Drammen

Jernvarer - Kjøkkenutstyr
Bygningsartikler

Norløffs
Jernvareforretning A.s

Tdf.2085

Brodahls
Gummivarefabrik

Drammen

anbefaler sitt fabrikata

Vinduer. Dører, Trapper
Kj0kken~ og Bulikkinnredninger

Brødr. Lauritzen
Trevarefabrikk

Schwartz gale 33

Tlf. 2428

Ingv. Kristensen
Tømmermester og Entreprenør.

forretning
Frydenhaugvn. 8, Drammen

Telefon 373-1-

MOSS

,

H. S k ram sta d
Farveri

Drammen

HøvikTeglverk, Drammen ~ Hans Løken & Co.
Mursten ~ Drainsrør

Telefon 4:170 Kolonial MI (/1'08

JO~N NILSEN
Drammen -

Sagbruk og Høvleri, Trelast og Byg.
ningsart i kler, Bygn ing-sp Ia ter,. Kryss.

finer. H1rdved, Parketlstav
Td<l.,n C.n,,~lborJ 288). Sjer.n pil.., 16S6

""n,,,••j<f<n pli"" }On

•

As Krogstad

Cellulosefabrikk
Mjøndalen

Cenlralbord 2324

Moss
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