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tegn kontra
De~ JL J{L

tale.

For 50 ar siden skreven
tysk døvelærer, Heidsiek, en
liten bok som han kalte
«Ein Notschrei der Taubstum
men» - et nødrop fra de
døvstumme. Boken vakte opp
sikt og ble diskutert i vide
kretser. Da de tan ker den
inneholder igjen er vokset
fram til stor aktualitet, skal
jeg gi et fritt utdrag av
boken.

Lydspråket består av toner. I
lydspråket er det tonen, lyden
som er ,det eiendommelige, det
karakterjstis.ke, det egentlige ele
ment som tan ken støtter seg til.
Man har kalt språket en samling
av toner. Man nevner det også
som musikk. (Ivar Alnæs har
skrevet en bok om norsk set
ningsmelodi og dens forhold til
ordmelodien. )

Rudolf Kleinpaul kaller s,tem
meorganet et mekanisk, musi
kalsk i!lstrument. Den døvfødte
kan hverken se, føle, smake eller
lukte tonen. Derfor blir han stum
For ham eksisterer ingen tone og
ikke nOE' Iydsprå k. Omverdenen
eksisterer bare for oss i det om
fang vi er i stand til å oppfatte
den med våre s,anser. Den døve
blir stum, ikke bare fordi· han ikke
hører sine medmenneskers tale,
men fordi han i det hele befinner
seg i en lydløs verden og fordi
den dø\'es lydløse indre verden
ikke kan finne et naturiig uttrykk
i toner.

Den gamle oppfatning som i
språket bare ser et middel til å
meddele seg til andre, har hatt
en sørgelig følge for undervisnin
gen. Den døve selv leverer et slå
ende bevis for at språket først og
fremst er en forståelse av seg
selv, den talendes meddelelse til
seg selv Barnet taler med seg
selv før det innlater seg på å
underholde seg med andre. Den

som er blitt døv slutter å tale,
ikke fordi han ikke hører andre
tale, men ford.i han ikke hører sin
egen stemme.

Den døve kan nok lære talebe
vegelser, men bare i den grad
han kan skaffe seg forestillinger
om dem. Det han kan se på mun
nen og føle på det tonende strupe
hode, kan han nok så noenlunde
gjøre etter, men dermed er også
hans kunst opphørt.

Hvis man i undervisningen bare
forlangte synlige bevegeIsel} så
ville den døve klare sine oppgaver,
men når det dreier seg om hør
bare lyd, så kommer han i for
legenhet. Munnstillingen for a
kan han nok greie, med lyden a
ek'isterer ikke for ham, da han
hverken kan se eller føle tonen.
Den døve føler vibrasjonen på
lærerens strupehode, og han kan
frambringe vibrasjonen i sitt eget,
inen han er ikke i stand til å
dømme nøye om forskjellen. Etter
elevens mening stemmer hans
egne bevegelser overens med for
bildet, men lærerens ansikt sier i
de fleste tilfeiler noe annet. Hvor
eleven selv må være tilfreds med
sine prestasjoner og si «bra», dcr
sier læreren «nei,> eller «dårlig».
Den døve kan ikke elv bedømme
det hørbare resultat av sine tale
bevegelser, han må vente på hva
læreren sier.

Den døve kommer til den over
bevisning at han ikke kan stole
på sine egne fornemmelser. Der
for må artikulasjonsLIndervisnin
gen betegnes SOI11 et eksperiment,
hvor det mer eller mindre er til
fellet som avgjør hvordan resul
tatet skal bli. Artikulasjonslære
ren prøver å regulere taleorgane
nes bevegelser hos sine elever
etter sitt øre, og det er det rene

tilfelle om ·det lykkes. Lærerens
arbeid består vesentlig i å si fore
hva han forlanger at eleven skal
si etter. Da eleven snart forstår
at hans egen mening om resultatet
sjelden blir anerkjent av læreren,
så gir han seg resignert tilfeldig
hetene i vold, gjør de forskjellig
ste bevegelser og bare venter på
hva læreren vil si. For mange
døve varer disse forsøk ikke bare
i uker og måneder, men de blir
fortsatt gjennom den hele skoletid
uten at noe tilfredsstillende resul
tat blir nådd. Kanskje læreren
kunne makte sin oppgave hvis
den gjaldt bare den enkelte språk
lyØ, men uendelig meget vanske
ligere er det å binde sammen
disse bevegelser. Ordet er noe
ganske annet enn en samling av

. bestemte lyd. 1 språket - talen
- har hvert ord en bestemt aku
stisk verdi, som slett ikke blir den
samme som en sum av artikula
sjonen av de enkelte lyd i ordet.
Den hørendes taleorganer og de
res kompliserte bevegelser blir
dirigert ut fra øret. Når denne
naturlige motor og regulator
mangler, så kan en nok allikevel
lære å tale, men denne tale vil
aldri bli fullkommen og neppe helt
ut tilfredsstille øret.

De uegentlige døve - og de
beste av de andre - går ut av
døveskolen med et forholdsvis lett
fors.tåelig lydspråk. Det sørgelige
er imidlertid at dette resultat, som
er nådd etter så mye strev, taper
seg etter som tiden går, kanskje
blir borte. helt. Den døve mang
ler jo kontrollapparatet (øret) for
sin tale, og da er han jo ikke bare
avskåret fra på egen hånd å
kunne rette på feilene, men disse
blir som regel flere og verre jo
mere han taler. Den døve mener
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kanskje selv at han taler riktig,
han vet ikke om sine talefeil.

En metode som ikke bare igno
rerer naturen, men arbeider mot
den, vil aldri ha nevneverdig re
sultat å framvise. Fagfolk har
beskjeftiget seg med det spørs
mål om lydspråket stemmer med
den døves natur, og om det er til
rådelig å få tegnspråket ut av
skolen. Med mange kunstige
krumspring og ved hjelp aven
forvirret logikk kommer enkelte
alltid til det forbløffende resulat,
at lydspråket er det naturligste
i verden for den døve, «at den
døves ånd først gjennom opplæ
ring i lydspråket kan oppnå en
normal og naturlig utvikling».
Diesterweg sier: «l oppdragelsen
har vi med mennesker å gjøre ....
Til alt hva et menneske kan bli
må det være medfødte anlegg.»
Naturen følger ingen' annen lov
enn sin egen. Ethvert levende
vesen utvikler seg ut fra sine in
dre medfødte krefter og anlegg.

'Det kan ikke være to metoder
som er best, det kan bare være
en, og det er den som stemmer
med naturens evige lover. Det
kan ikke være vår oppgave å opp
heve den spesifike ufullkommen
het (døvheten) hos elevene, men
undervisningens kunst består i på
tross av denne defekt å utruste
den døve med de ferdigheter og
den kunnskap som tiden fordrer,
og som kan gjøre ham i stand til
med utbytte å oppta kampen for
tilvær'elsen. Dette mål kan bare
bli nådd når det blir tatt strengt
hensyn til elevens individualitet.

Som i folkeskolen ska] også tor
den døve ,det talte ord tjene som
hovedmidde! i undervisningen.
Men da den døve først må lære
lydspråket, er det ikke .til å unn
gå at nærliggende oppgaver har
lett for å bli forsømt. Man vil
dog ikke medg.i, at den døve ikke
er egnet for musikk, at det ikke
eksisterer noe lydspråk for ham,
at dette i den døves munn ikke er

noe annet enn det kunstigste av
alle gebærdespråk. Det er vel in
gen undervisning hvor reformer
er mere påkrevd enn i undervis
ningen av døve. «Undervisningen
skal være praktisk.»

Skal den døve få fremme sin
åndsdannelse slik som det svarer
til hans evner, så må undervis
ni.ngen følge de spor og vink som
natmen gir, en må fra begynnel··
sen av regne med den døves indre
krefter og nytte det mi,eldel som
er naturlig for ham, tegnspråket.
Livsstillmger hvor tungen --'-' ta
len- er det viktigste redskap, er
lukket selv tor den mest intelli
gente døve. Han egner seg ikke
til børsmegler, handelsreisende
eller forsikringsagent.

Tilhengere av den rene tale
metode tenker ikke over at det
til en undervisning som skal ut
vikle ånd og følelse kreves mer
enn «døde munnbevege!ser». -
Mine argumenter går ikke ut på
at lydspråket skal utelukkes fra
undervisningen. Lydspråket er
både godt og nyttig for den døve,
men det kan aldri gi ham erstat
ning for tegnspråket. Hvis for
fektere av den rene metode har
rett når de antar at tegnspråk er
uforenlig med lydspråk, så må
dette tre tilbake til fordel for
tegnspråket, for dette kan ikke
unnværes av den døve. E'lier
for å sitere Kruse som selv var
døv: Den døve kan aldri forlate
tegnspråket som uttrykkfOl' sitt
hndelige liv uten at han samtidig
må åndelig forkomme.

For et hundre år siden, i 1841,
skrev den berømte døvelærer Mo
ritz Hill: «Det skrevne og talte
ord har svak virkning på det
døve barns følelser og sinn. Un
dervisningen har som en hoved
oppgave å vekke levende og va
rige bilder, som ogs.å kan trenge
inn i den døves kjensleliv og kalle
fram gode forsetter og avsky, lyst
og ulyst, sympati og antipati.
Men da må læreren også benytte

det middel som sikrest fører til
målet, og ,oet er tegnspråket».
For en tid siden lest,e jeg i et
døveblad : «Det vil og må komme
derhen at lydspråk og tegn går
hånd i hånd tii gjensidig utfyl
ling.»

En kan få høre uttalt, at så
lenge en kan se tegn brukt i døve
skolen, så lenge lider hele under
visningen aven kreftskade . som
tærer på den innerste marg i lyd
språket og dermed all sann dan
nelse. Mot ,denne sats våger jeg
å stille opp en annen: Den døve
skole hvor en aldri kan se et tegn
bli brukt, bør stenges av politiet.

l livet bruker den døve det mid
del som raskest og sikrest fører til
målet. Tilhengere av den rene
talemetode tar feil når de mener
at tegn ikke blir forstått av de
hørende. Til å begynne med for
står de selvsagt ikke tegn, men
den eiendommelige artikulasjon
hos den døve som 'døvelærerens
øre har vennet seg til, og som han
kC!-nskje synes er bra, er ikke min
dre fremmed. For den hørende
synes denne uttrykksmåte iikså
ualminnelig som den første. Men
erfaring viser at i omgang med
døve lærer den hørende seg sna rt
tegn, og han foretrekker dette
framfor den uforståelige artikula
sjon. En ·håndverksmester som til
stadighet arbeider sammen med
sine døve læregutter og svenner,
behersker tegnspråket fullstendig,
og den måte han vet å omgås den
døve på må virke beskjemmende
på mange døvelærere. (Vi kan
sammenligne dette med det for
hold at personalet i internatet
som regel klarer sin omgang med
de .døve barna meget lett ved
hjelp av tegn, mens lærerperso
nalet ofte hverken kan eller for
står tegn.)

Hvordan den døve kan gjøre
nytte for seg senere i det prak
tiske liv avhenger heldigvis ikke
bare av' hans dyktighet i tale.
Meget verdifullere for ham er en
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Av pas.tor Lars Stokke.

sann åndsdannelse og utviklet
tenkeevne, som gir ham skjerpet
syn for tidens krav, virker be
stemmende på hans vilje og hand
linger og gjør ham mottagelig for
alt sant, godt og vakkert. Den
som ser seg nærmere om blant de
voksne døve, vil finne at den som
fører ordet i foreningeJ ikke all
tid utiHeger seg ved sitt tydelige
lydspråk, mens hans intelligens
ytrer seg i et vel avpasset tegn
språk. Disse døve har tanker, og
hvor det er tanker, er det også
språk.

Bare en rasse forbindelse av
Iyd- og tegnspråk, en klok for
ening av tegn og tale kan gi en
vending til det bedre, gi under
visningen mere praktisk verd,
mere dybde og bringe den i bedre
.samsvar til tidens krav på reali
teter.

Det er interessant å sammen
ligne ovenstående uttalelser med
den resolusjon som ble vedtatt av
den nordiske døvstul11mekongress
i Kj .havn 1934: «Tegnspråket bør
følge parallelt med taleundervis- .
ningen i døveskolene, da det er de
døves naturlige uttrykksmiddel;
og de. som vil bli døvelærere må
beherske tegnspråket.»

Hvor langt er man kOlllmet i
den retning siden He!dsieks dager
for 50 år siden?

Meddelelse
fra Landsforbundet.

Det har i vinter vært holdt
foredrag i Oslo, Bergen og Trond
heims døveforeninger om «Døve
og arbeidstjenesten». Med over
veldende tilslutning har samtlige
foreninger rettet en felles hen
stilling til Døves Landsfo'rbund
om å oppta dette emne til for
bundets behandling' og eventuelt

TEGN OG TALE

fremme saken for statsmaktene.
Henstillingen er mottatt av for

b:undet og akter det å fremme sa
ken,men forbundet vil imidlertid
se tiden an for å undersøke nær
mere om ungdomsarbeidstjene
stens resultater og med de inn-

vår annen trosartikkel be
kjenner vi troen på Jesus Kristus
som den oppstan,jne frelser. Det
er en av de sterkeste trosstøtter
i vår kristendom. Hvis Jesus
Kristus ikke var oppstanden -
hva da? Vi ser langhedagens b~

givenhet for oss i all sin gru.
Dersom Jesus Kristus ikke var
oppstanden, da var vår tro fo:
gjeves, og vi var e:J:lå i våre sp
der. Da V<lr livet uten håp i all
s.in meningsløshet.

I mange år har jeg hver påske
aften gått en tur til kirkegårcle;1.
Jeg tror det var en ren tiifeldighet
at jeg begynte med dette. Senere
ble det en fast skikk. Det var så
underlig å gå der mellom gravene.
Langt borte hørte jeg det ene
påsketog etter det annet Llllet l!~

av byen. Der borte var det treng
sel og travelhet. Her ro og still
het. Av og til så jeg en blåveis
titte opp mellom de siste snø
rester.. Jeg ble mere og mere gla
i denne turen til kirkegården. Se
nere har jeg savnet den når jeg
selv har vært borte og s.ammen
med de reisende. Når jeg sto slik
og så utover de stille gravene,
fant den vesle blomsten, så var
det som påskebudskapet fikk et
eget tak i meg.

5

vunne erfaringer vil så forbundet
ta standpukt til om hvorvidt den
iverksafte lov 0111 tvungen ar
beidsplikt også kan gjelde for
døv ungdom.

H. Moe,
formann.

Påskebudskapet forteller 0111 liv
av døde. Krist sto opp av døde i
påskemorgenrøde. Det så· ut som
et . nederlag, men det h'le seier.
Disse stille gravelie der på
kirkegården ser også ut som et
nederlag. De som Jigger der er
bare et navn og knapt nok det.
Vi sier s.å ofte at de sover sin
søvn. De skal bli vekket igjen.
Jesus Kristus skal vekke dem.
l-lans seier over døden påskedag
blir vår seier. Guds kraft er
grenseløs, og rekker videre enn
døden.

Slik tenker jeg, der jeg rusler
fra den ene grav til den andre på
den vakre kirkegård. Liv av døde.
«an det være sant? Håp om et
liv etter dette. Er det ikke en
umulighet?

Så ser jeg blåveisen som bryter
seg fram mellom snøen. Er ikke
det også en umulighet? Nei, ikke
for Gud. Gud vekker naturen av
vintersøvnen. Ingen annen kan
gjøre det. Men han kan.

Jesus. lever, graven brast,
Han sto opp med guddoms velde,
trøsten står som klippen fast
at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever,
graven brast, men Jesus lever.

,- --------
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Yledafa1o-nen.

TEGN OG TALE

Med utsendelsen av dette pås

kenummer, det største i bladets

historie, understreker vi herved

vår vilje til å yte det beste for å

føre bladet fram til å virke mest

mulig etter sitt formål: for det

første å utbre kjennskap til de

døve i vårt land og virke for

fremme av deres sak, og for det

annet å være et bindeledd mellom

de døve i de forskjellige lands

deler, og for det tredje å berette

om de døve i utlandet.

Annetsteds i bladet ser vi at

det her i landet var nesten 3000

døve i året 1930, et anseelig an

tall. Da burde det være innen

for mulighetens grenser å utvide

vårt abonnementantall til det dob

belte.. Her er det en oppgave hvor

alle kan Være med. Da ville bla

det med større rett og større

styrke være organ for de døves

interesser.

Og tilslutningen til vårt forbund

burde være større enn de 10 for

eninger som det nå består av. Det

kan ikke være kontingenten som

skremmer de andre vekk, for den

er meget lav, kun 15 øre pr. med

lem.

Det ville være av meget stor

interesse om disse foreningers re

presentanter kunne framlegge sine

grunner for ikke å slutte seg til

forbundet i vårt blad. Da kunne

det jo hende at Norske Døves

Landsforbund fikk ideer til nye

oppgaver for sin framtidige virk

somhet.

Jesus er død! Om ,det rop lød
utover vårt land i dag, ville alle
føle seg berørt av det. Avisene
og radioen ville bringe nyheten ut
til fjerneste egne, og mange var
nok de som høylydt ville juble.
Nå var man da fri denne forar
gelige som så mange mennesker
tilber. Andre ville glede seg i det
skj'ulte. Mange ville nok føle
angst for hva der nå ville skje.
Og en store skare ville føle smer
ten, hard og ufattelig. Nei, det
kan ikke være mulig. Han er ikke
død. Han lever. Ja, han må leve.
Min herre og min frelser.

Da Jesus langfredag oppga ån
den, var det dem som brautende
gledet seg. Fariseerne gikk der
mere stille, men de hadde van
skelig for å skjule sin skadefryd.

å som de var kvitt denne bry
somme profet, ville alt snart være
falt tilbake i de gamle folder.
Men de kjente nok også litt til
frykten. For han var en enestå
ende forkynner. Han hadde vir
kelig gjort mange forunderlige
tegn. Det kunne ikke nektes at
han hadde oppvakt mer:nesker fra
døden. Det var også dem som
ble grepet av redsel. Da jord
skjelvet braket og mørket hvilte
over jorden, skrek de redselslag
ne romerske soldater: Denne var
i sannhet rettferdig, han var Guds
sønn! Hvor underlig at sannhe
tens ord skulle komme fra hed
ningers munn! Men det var også
en ganske liten flokk der på Gol
gata som følte smerten. Jesu ven
ner som i det øyeblikk syntes alt
styrtet sammen for dem. Hvor
lite de forsto av det hele! Han
hadde jo sagt dem at han gikk
bort. Ja, det var til gagn for hele
verden. Det gjorde et mektig inn
trykk på oss nede i Kristiansand
for noen år siden da en engelsk"

speidergutt kastet seg i sjøen for
å redde sin kamerat fra å drukne.
Kamera ten ble reddet, men han
selv bukket under for anstrengel
sen, og hans hvite kiste ble noen
dager etter senket i jorden. Han
døde for sin venn.

Jeg vet at det også er en som
døde for meg for at jeg skulle
leve og ha det evige liv. Jesus.
Ufattelig, Gud blir menneske for
å dø for meg. Gode Gud, hvor
du må elske meg. Må ikke hjer
tet åpnes helt for en slik kjærlig
her?

Det er imidlertd ofte at spørs
målet dukker opp: Var det da
nødvendig at Jesus døde? Mange
er de som har grublet over dette
spørsmål. For å forstå Jesu so~

nende død for oss, må vi trenge
litt inn i syndens forbannelse.
Hvem har ikke kjent stikk i sam
vittigheten? Enhver som vil være
ædig og har gransket sitt hjerte
og s.ine tanker, har nok funnet at
det var mangt som skulle vært
annerledes. Det var synd. Du
blir fortvilet. Du synes ikke du
kan få en gla dag mere. Synden
blir levende og tar livsmotet fra
deg. Du tør ikke åpne ditt hjerte
for noe menneske. Du føler deg
trett til døden. Hvor godt det da
er å møte Kristen i «Pilgrims
vandring». Han strever med sin
tunge bør oppover berget. Til
korset. Børen hans faller av. Han
er løst. Jesus kiler seg Inn mel
lom mel1nesket og synden. Han
li,der syndens straff. Han dør.
For meg! Jeg er fri, og himlen
ligger åpen for meg. Hvordan det
gikk til, forstår jeg ikke, men jeg
vet jeg er gla og trygg. Av død
fra meg selv har jeg fått liv i
Gud. I sannhet gjennom død til
liv.

Da forstår jeg også at det var
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nødvendig at jesus døde og at
korset ble reist. Det er på korset
synden sones. Det er ved korset
syndebyrden faller av. Men da
opplever jeg også at jesus er ikke
lenger død. ei, han lever og det
nettop i mitt hjerte. Han er en
virkelighet i mitt liv.

J. O. Rødland.

Bergen.

Revisorer ble fru Anna Moe og
hr. Trygve Høsting, bibliotekarer
Gunnar Myklebust og hr. Kjell A.
Håland.

Til eventuelt var innløpet et
skriv med 2 forslag. Det første
gikk ut på at' det skulle foretas
en endring i styrets sammenset
ning således at det ble 5 ·døve og
1 hørende, hvilken siste skulle
fungere som rådgiver og tolk.
Formannen imøtegikk forslaget
og fremla sitt synspunkt. Forsla
get forkastedes. Etter de unges
ønske ble det oppnevnt en under-

holdningskomite. Styret viste seg
forståe!sesfullt ved å stille lokale
ne til disposisjon. Komiteen be
står av Kjell A. Håland, Olaf Ol
sen og frk. Margit Garnes.: Ge
neralforsamlingen ble godt ledet
av formannen, og medlemmene
deltok med saklighet idisKusj'o
nen om de forskjellige saker som
var fremme til behandling.

Kjell A.Håland, ref.

Sandnes.

Begge dele er hver på sitt felt vakre og.
holdbare varer - kvalitetsvarer - som De
vil bli tilfreds med.

Sandnes Uldvarefabrik ,~j

Rasjoneringen på tØler 'Og ullgarn er snau,
men kan rekke lenger enn De tror ved, om
tanke og fornuftig bruk av prikkene.

Det er mer påkrevet nu enn noen gang
før å bruke kvalitetsvarer. Det går like
mange prikker enten De kjøper et godt
eller et mindreverdig tøi eller garn til
klæsplagg.

300 prikker kan rekke like langt som 600.
Det gjelder bare å passe på:

1. Kjøp først og fremst hvad' De har
bruk for, ikke hvad De i øieblikket
har lyst på, og

2. når De skal bruke prikkene forlang da

SANDNESTØIEB og ,';
8ANDNESGABN.

600.'300 prikker

Bergens døveforening holdt den
4. mars generalforsamling i egne
lokaler. Frammøtet var stort sett
godt, til tross for at det begynte
ved 6-tiden. Fungerende formann
pastor Stueland holdt en vel
komsttale og erklærte generalfor
samlingen for åpnet. Årsberet
ningen ble opplest og godkjent,
likeledes regnskapet ved kasserer
Breiteig. Før valget fant det sted
en liten høytidelighet, idet 2 av
de eldste medlemmer ble utnevnt
til æresmedlemmer. Disse var hr.
johan Skotvedt og fru Anna Moe.
Begge har i årrekker vært med
lemmer og som sådanne ydet vår
forening verdifull støtte, så de
fullt ut fortjener denne ære. Vi
foretar valg hvert annet år, og
disse som sto for tur til å uttre,
ble gjenvalt: Formann pastor
Stueland, viseformann Nils Gjer
stad og kasserer Ansgal' Breiteig.
De sittende styremedlemmer er:
Fru johannesen, fru Erpecom og
frk. Gunvor Myklebust. Festko
mite : Andor Arnesen, Kjell A. Hå
land, fru Gjerstad, tru Fris,tad og
frk. Aslaug Fitje. På grunn av
fru Anna Moes sykdom har Nils
Gjerstad måttet yte assistanse
som referent til «Tegn og Tale».
Da hu Moe fremdeles er syk,
måtte man gå hl valg på ny re
ferent, og vervet tilfalt Kjell A.
Håland.
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Tønsberg

Folk i Tønsberg L A R S JON ASS E N
kjøper sine SKO fordelaktigst Skotøiforretning, Reparasjonsverksted

Nedre Langgak 33. tlf. 1242

H O H A Tønsberg
hos ans . ansen s ------------

fra

Tønsberg

Tønsberg Vognfabrik k
Inmh. Brødr. Johansen

Helfrecl Hanssen
Finere kolonial

tlf. 1034 Tønsberg tlf. 1480

Grev Weclelsgt 4 Tlf. 1254

Tønsberg

Telefon 2163

O. R. sakfører

Yngvar Hvistendahl

Høitorvet

Kiobmansskjær pr. Tønsberg

Vi hwl' alt i klæ1' for
her1'er og gutter

Tønsberg Ekvipering"
Høitorvd.

Vestfold Flatbrødfab.rik

Murmester

tlf. 1158 Tønsberg tlf. 1158

Halvor Askilclt

A.S Norsk Betongvare~

fabrikk
Ernst Hansen - telefon 1523

Tønsberg

Bruk
Vestfold flatbrød

og

Terje Viken brød

Tønsberg Hanskernagasin
. lnneh. Fru Margit Anderssen

Hansker, vanter, korsetter, hofte~
holdere, brystholdere, strømper

Tlf. 1567

JAC. BRUSERUD
Trevareforretning

Skiringsgt. 3, tlf. 1891
Tønsberg

Vestfold
kjemiske fabrikk

T~nsberg

Maskinforretning
Tønsberg

Storgaten 40 - tlf. 1127

Tønsberg Aksjebakeri
Nedre Langgate 29

tlf. 2423 tlf. 2423
Tønsberg

Tønsberg mek.
Stenindustri Als

Stensarmen - tlf. 1262

EDV.ODAHLL
Konditori

Tlf. 2059

Fiskematkompaniet Als
Fiskeforretning og Fiskematkjøkken

Stoltenberggt. 8. tlf. 2119
Filial: Nøtterø torv') 2093

Øvre Langgate 34

Beckmanns Stenhuggeri
Tønsberg

A It i Gravmonumenter
og Rammer

Eyggmester
M. Skjæggestad

Fjellveien 45 - Teie
Tlf. 1366

Vi har det beste utvalg i SKO,
STØVLER, TØFLER, ST0M=
PER etc. for damer, herrer

og barn

Hefa Skomagasin
Øvre gate 63 - tlf. J265

Glassmester O. Berulfsen

Aaslands Ullvaresalg
Garn - tricotage - ulltepper

Storgaten 44 - tlf. 2711
Tønsberg

.-- ---
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for fremstilling av masseartikler av norske løvtrær.

TRE • D REI E,R I

Esler Pedersen.

God påske!

passet for, og disse 11.1åtte stanse:
Ved pinsefestene var ·det be

standig stor deltagelse; da var vi
mange ganger over 100· døve
samlet; noen kom helt fra Kr.sand,
mange fra Oslo og omegn. Det
var gilde fester hvor døve kom
sammen, gamle skolekamerater
oppfris'ket gamle minner, og gjen
synsgleden sto speilet i deres ly
sende ansikter. Det var en hard
påkjenning for dem som sto for
festen på kjøkkenet, da det skulle
spises ikke mindre enn 3--4 gan
ger under festen. Arene gikk, og
foreningen v~kste, men det var
stadig et problem hvordan for
eningen skulle .få seg et sted hvor
den regelmessig kunne ha sine
sammenkomster, tross i basarer
og utlodninger gikk innkomstene
tregt.

Foreningen hadde som formål
å hjelpe syke og dårlig stilte med
lemmer, og det var ikke små be
løp som i årenes løp ble utdelt
her. Så fikk vi noen innflytelses
rike damer i Sandefjord (gode
venner av ,de døve) til å hjelpe
oss med å løse spørsmålet. Fo-r
7 il 8 år siden under foreningens
20. års fest kunne vi innvie vårt
eget hus, en vakker hytte helt av
sondret fra nysgjerrige ute ved
Mefjorden i Sandar. Vi har litt
etter hvert fiffet den opp både
inne og utenfor, så nå står den
der som et deilig sted for de døve
til fester og ferier, takket være
disse gode venner. Det har den
hele tid vært et enestående godt
vennskapsforhold mellom med
lemmene, her er ingen unntagelse,
alle er velkommen til hytta
«Skogstua». Det er sikkert man~

ge av leserne som var med fra
begynnelsen, og med dette vil
oppfriske gamle minner og tenke
som så: Tross. alt var det gilde
fester!

De første årene var det dårlig
med inntektene, da kontingenten
bare var kr. i.- pr. år, og over
skuddene ved festene var svært
små, Den første fest ga kr. 2.50,
men litt etter hvert vokste disse
kronene også, men det gikk små tL
Det var ikke alltid li,ke lett å få
leid lokale da de fleste foreninger
nektet å leie ut for hele natten.

Folkets Hus, Sandefjord, stilte
seg mere imøtekommende, så de
fleste fester ble avholdt der; især
i pinsen, for da kunne en jo være
mere ute og leke i den store
haven som hørte til.

Den som skulle ordne med inn
kjøpene av varer måtte som regel
reise dagen før, for så allerede
tidlig neste morgen å ta fatt på
smørbrødskjæring. Det hendte
of~e at festdeltagere allerede inn
fant seg tidlig om morgenen som
vi måtte servere kaffe for, og det
kunne mangen gang sammenlignes
med en spiseforretning hvor gjes
tene kom og gikk. Festen begynte
som regel kl. 6 og varte til neste
morgens første tog. Det var nok
trettende i lengden, og noen for
søkte seg på en blund på ben
kene, men reiste seg snart igjen
stive og støle,

Tror nok stasjonsfolkene synes
det var en rar forsamling som
bleke og trette vendte nesen hjem
tidlig om morgenen. Vi forsto at
i det lange løp kunne ikke dette
fortsette, og da togforbindelsen
ble bedre især med nattog, reiste
de som kunne hjem allerede da,
det var jo ikke alle som dette

Av artiklene fremheves;

papirfahiikker Rundstokker
Treesker
Trenagler
Siktet sagflis
Generatorved

Forlang pnser og leveringstId

AGNES FABRIKKER PR.S'l'AVERN

Treplugg til
Sneller
Hylser
Skiver
Verktøis~after

Vestfold.
Jeg er blitt ailmodet om et bi

drag til bladets pås,kenummer.
Og da Vestfold døveforening av

holdt sitt aller første møte i pås
ken 1914, vil det kanskje for le
serne være av interesse å høre /iltt
fra vår forenings første leveår.

Etter initiativ av prost Thor
modsæter som dengang var hjel
peprest for døve, sendte under
tegnede ut innbydelser til fylkets
døve til et festlig samvær på ø.
Halsens Avholdslokale. 1. påske
dag samledes 24 deltagere, og
beslutningen ble her tatt om dan
nelse aven forening.

Generalforsamling ble henlagt
til Tønsberg hvor Thormodsæter
og fruen deltok for å være be
hjelpelig med dannelsen. for
eningen fikk ,ilavnet Vestfold Dø
veforening. Vansken var hvordan
festene skull~ arrangeres. Vi kun
ne ikke godt alltid ha fest på ett
og samme sted, det ville bli for
kostbart for dem som da stadig
måtte reise. Ordningen ble da
den at hver by på strekningen
Skien-Horten ble overlatt arran
gementet etter tur ,for flestepar··
ten var det ikke alltid godt å reise
til disse fester da det falt for
kostbart, først reisen, så innlosje
ring. Vi fikk da ordnet det slik
at festen varte hele natten. Fes
tene ble holdt påske, pinse og jul.

Skien og Telemark døvef.orenin
ger var dengang ikke dannet, så
de døve derfra sto de første årene
tilsluttet vår forening.



Olaf Hassel

10

Personalia.

Det vi,l glede hans mange ven
ner å erfare at han fra nå av er
ansatt ved Meteorologisk Institutt
på Blindern etter dets ansettelses
råds beslutning.

Han skriver selv at han liker
seg aller best der oppe og gleder

*

80 år.
Forhenværende skomaker Jens

Pedersen fyller 80 år den 17. mai,
selve grunnlovsdagen. Han har
tidligere i lengere tid bodd og
drevet som skomaker i Helgeland.
Men da han på grunn av fram
skreden alder og svekket helbrerl
måtte slutte med sitt arbeid, flyt
tet han og hans hustru til Trond
heim for godt. De tilbringer sitt
otium hos sine to døtre som er
gifte og bor i her Trondheim.
Jens Pedersen' er dårlig og ligger
til sengs nå. Vi sender ham hjer
telig gratulasjon og ønsker ham
god bedring. Elev av Trondhjems
døveskole. A'dr. Klæbuveien 100,
Trondheim.

*

TEGN OG TALE

seg over det omfangsrike og inn
viklede vitenskapelige arbeid. som
er helt etter hans hjerte.··· Billedet
viser ham i s.itt eget arbeidsrom
i instituttets klima-avdeling. Vi
gra tuIerer !

65 år

fyller malersvenn Trygve Elias
sen, Ragnhildsgt. 5, nondheim,
den 5. april. Elev av Lyngs tale
skole.

*
Pastor Kåre Heftye Skollerud

fylte 40 år den 3. mars.
Fru Aslaug Marie Beyer, lærer

inne ved skolen i Trondheim, fylte
40 år den 20. mars

*

Sølvbryllup

feires den 1. april av Arne Hen
richsen og frue, Sven Brunsgt. 7,
Oslo.

*

Ekteskap er inngått mellom frk .
.Gudrun Hølleland og hr. Olaf
Olsen, Bergen.

*
Ekteskap er inngått mellom frk .

.; Randi Olsen og hr. Olaf R. Olsen,
Oslo.

*

-ro ,.....
I

Forlovelse er inngått mellom
frk. Margit Garnes og hr. Haralcl
Hartveit, Bergen.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111

Tegn og Tale's redaksjon øns

ker alle lesere og forbindelser en

gud påske!

111'11'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Livsforsikring
er en god og sikker spareform og
en stor betryggelse for familien. Be
om vår brosjyre: Stor trygghet ve~
små utlegg.

N orges e1dste~:

livsforsikringsselskap,
Karl Johansgt. 16, Oslo.

BRUK BLINDE BARNS FYRSTIKKER
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En kur i tide vil spm'e Dem for smerte1', tid og penge'r.

Alle elektriske og medisinske badeformer,
også gytje. og romerbad.

Kuropphold, alt iberegnet, fra kr. 8,25 pr. døgn.
Telefon sentralb. 27252. Telefon disp. 13422,

Ingen drikkepenger.:...._-----_......._- ---------_...:

KURBADET

Fra Schweitz.

Bonnevie Svendsen forrettet. Han
skildret avdøde som et godt og
oppofrende menneske, alltid villig
til å hjelpe hvor det trengtes og
en omsorgsfull ektefelle for sin
mann, Thorer Engelsrud.

Hun fulgtes til graven aven
stor skare av hørende og ,døve
venner. Fred med hennes minne.

OSLO•

En sveitisk døveforening inn
sendte forleden et andragende til
den sveitsilske hærs generaladju
tant om hæren kunne ta hensyn
til de døve og tunghørte angå
ende vaktenes tilrop. Hæren kun
ne ikke innvilge dette andJagende
da faren for misbruk av armbind
naturligvis var meget stor.

Det er all mulig grunn for døve
og tunghørte til under ingen som
helst omstendigheter å ferdes i
faresonen. Om noen nærmer seg
forbudt område, blir han anropt
og skal stanse. Dette tilrop skal
oyeblikkelig adlydes, ellers blir
det skutt med skarpt. Derfor er
det best å holde seg borte fra det
farlige område. Det gule armbind
som de døve bærer, gir ingen ab
solutt sikkerhet for spioner.

U noder verdenskrigen for 25 år
siden ble ikke så få av de døve i
et av de krigførende land skutt,
fordi de ikke hørte vaktpostenes
tilrop.

t

En hjertelig hilsen med ønske
om ell velsignet påskehelg.

De gamle vandrer bort, det
tynnes i deres rekker, som var
med i Oslo Døveforenings barn
dom og hjalp til med å bære den
fram til den posisjon den har i
dag. Den 5. mars avgikk enkefJ1u
Anl")a Engelsrud ved døden av
hjerrJeblødning. Hun var født i
1869 og ville .således ha fylt 72
år i år. Hun begravdes på Vestre
Gravlund tirsdag den 11. mars
ved siden av sin mann. Pastor

«Hil deg, frelser og forsoner.
Verden deg med torner krone.r,
men du ser jeg har i sinne
I"Osenkrans om kors å binde.
Gi meg dertil kraft og mot.»

Henry B. Larsen,

Sykehuset - Kirurg. avd.,
Stavanger.

gjerne bli din frelser og livsled
s,ager. Og han forlater deg aldri.
Selv i den mørkeste natt blir han,
og hans nærvær forvandli:r mørke

til Iys,~,

Måtte påskens under bli en per
sonlig opplevelse også for oss
døve ..... Det som alene kan gi livet
innhol'd og mening både i lyse og
mørke dager.

Pasketanker.
Jeg fikk et brev her en dag.

Det var fra «Tegn og Talb>. Og
jeg vil gjerne sende bladets lesere
en hilsen fra Stavanger. Jeg lig
ger på sykehuset. Har ligget her
uker, ja måneder nå. Kom i,Yn
like etter jul. Mange sier til meg:
«Du har god tid til å tenke nå.»
Å ja, - men når smerter føles
intens, så bli I' tanken trett. Men
elet er forunderlig stort at der fin
nes et sted hvor det er hvile og
så for denne trette tanke. Det er
Golgata. Vende tanken mot Hapl,
smertenes mann. - Det stunde;'
mot påske nå. Det går fra mann
til mann og fra munn til munn:
snart er det påske. Og det tales
om hytte- og skiturer og sol og
snø,' Og mange tror at påske
brunt og sol og snø er påske.
Men det har aldri vært påske.
Påske - det er Jesus Kristus.
Dct er oppstandelse og liv.

I denne mørke alvorstid kunne
man tro at menneskene ble lyd
høre for Jesu tale. Er det så?
.li. nei - menneskenes tanke og
lljerne er så opptatt med proble
mer og denne tidsvanskelighet at
det blir ikke tid eller rom for den
Jppstandnes tale. Og så hungrer
ånden i mennesket. «Et sukk
igjennom verden går, ei ver,den
selv det sukk forstår som stiger
frel dets hjerte.» Hvo'rdan er det
lned oss døve? J våre foreninger,
utflukter, i våre hjem? Har vi
bruk for Jesus? eller går han om
i blJnt oss SOI11 en fremmed? Det
kan være tungt og sårt mangen
gang å være døv. Bare vi døve
vet hva det innebærer. Men og
så en til forstår oss helt ut, og
det er Jesus. Leser du dette som
føler deg ensom, tilsidesatt, be
drøvet, kanskje syk; Jesus er
prøvd i alt dette. Og han vil

Bruk Festblanketterle til Telegrafverket.
H al ve inntekt en g år til T u be r k U lose ka 111 p en .



H. HANSEN
A ut. Rørleggerforret ning

vis a vis telegrafbygningen
Tlf. 3463-

Bolig telefon 2123

Als Drammens
Gulcllistefabriker

Drammen

Ingv. Kristensen
Tømmermester og Entreprenør.

forretning
Frydenhaugvn. 8, Drammen

Telefon 3734

Drammens
Rørleggerforretning Als

Tollbodgaten .'l, Drammen
Tlf. 3561 - 3551

Nøsted Bruk
Drammen

H. S k ram sta cl
Farveri

Drammen

Marcus & Ewald Omdahl Als
Finlærfabrikk

Drammen - Tlf. 4790

Murmester Nicolay Skaug
Erik Olsensgt. 5, Drammen. TelL 2006

Nybygg: Forandringer,
Reparasjoner, Mur, Betong

Jensen &. Borge
Aut. Rørleggerforretning

Tlf. 1962 - Grønland 3
Varme. og Sanitæranlegg. Reparasjoner

Privat Jensen 2612 - Borge 3019

Ko-Fa-No
Drammen

r -- ----------

Drammen
Drammen Slip & Verksted

In;~eh. Yngvar P. Berg. Etabl. 1925
Telefon 3985 - lng. Berg privat4102

Skipsreparasjoner. Nybygging.
Maskin: og platearbeider.

Jern og syrefast stål.
Peling og dykkerarbeider

Brodahls
GUmmivarefabri k'

Drammen

anbefaler sitt fabrikata

Spar såpe og vask

Bru k

Papirhåndklær

Papirduker

Papirservietter
Fåes hos alle handlende

Drammen Pa~er Mills ~

De loreneJe
~LolliLriLLer ~

Drammen

Leverandør av skotøi

~v alle tYP,er

Tannlæge Per 1\1usum
Skoger Sparebanks gård. Strømsø

torv, telefon 2525. Røn tg en
Kontortid 9-2 og 4 - 7

Tømmermester Finar Fossen
Alexander Kiellands vei 4, Drammen

Telefon 3971
Nybygg og reparasjoner utføres

Innhent anbud

Seilmaker Peter Høeg
Havnegt. 97

Etabl. 1767 - Drammen- TelE. 2662

Seil, Presenninger, Flagg, Telt

A.s Bragm-nes 1Jraskinve1-k·
sted & Metalstøperi
Drammen - Tel~fon 3655

Spesialavdeling for: Former til teknisk
gummi, former og valser for drops, og
kjeksfabrikker. Former for taksten,
cement og glassvarer. Avdeling for

maskin,gravering.

Aktieselskapet P. Ltz. Aass
Drammen •

Bryggeri - Mineralvannfabrikk
Kull. og Vedforretning

Telefon 2580

Benytt

Bragernes Begravelsesbyrå
N. K. Langebro

Haugesgt. 17, Drammen
Telefon 4335. Privat 3542

Begravelser og kremasjoner besørges

Th. C. Holm A s
Grunnlagt 1862

Hatter - Luer
N. Storgt. 9. Drammen, telefon 3222

Stort utvalg i Møbler, Tepper m.m.

Drammens
Møbelforretning A.s

Tollbodgt. 21, Drammen. Tlf. 4450

. Vinduer. Dører~ Trapper

Kjøkken: og BUfikkinnredninger

Brødr. Lauritzen
Trevarefabrikk

Schwartz gate 33

Tlf. 2428
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sånn vel? hvinte Gjertrud interes
sert.

Forhandlere i alle byer

Det er utrolig hvor lite den

nøier sig med. og den er dertil

en sikker run O bre n ne r. utstyrt

med de aller siste forbedringer.

å ULEFOS

er ingen slukhals

ei, er du rusk? Det er på
«Follies Bergeres», det foreaår,
svarte Bamse med en mine som
0111 han var stamgjest der.

De gjør det på «Tabarin»
også, skjøtte Bibs til

- Publikum? ropte de alle
sammen i munnen på hverandre.
Den va r for tykk!

- Nei, det er vel kunstnere og
den slags $lom opptrer, forresten
hvem vet? I Paris er folk møe
mere erotisk anlagt enn her hjem
me på berget, svarte Bibs viktig.
Hun likte som de fleste kvinner
å skape et spennende skjær over
det hun sa.

- Nei, hold opp med det tulle
snakket ditt dal' Du har jo aldri
vært utc::nom Norges grenser, så
du vet vel ingen ting om pariser
nes lynne, når det kommer til
stykket, iallfall ikke annet enn det
denne skrullete tanten din har
1110ro av å innbille deg. Hun
skjønner vel, at du er noe aven
molbo som lar s~g innbille alt, av
brøt Robert henne. Han likte ikke
at Bibs gjorde seg viktig med å
snakke om erotikk og den slags.

Bibs fikk tårer i øynene av ra
seri. Hun tålte ikke å bli irette
satt, særlig ikke s~ venninnene

(Forts. side 15.)

/ UlefoS
// "'0. vnen

'I

da, på Bastilleplassen ? avbrøt
Robert, Bamses venn, henne til de
andres munterhet.

Da tidde Bil11s - en lang
stund - helt til Gjertud, som de
var samlet hos i geburtsdagssel
skap, begynte å vise fram gavene
hun hadde fått.

- Nei, du skulle se det natt
chemisset mor har fått, hun tok
seg i det og tidde bom stille, men
de andre fortsatte i kor: - Fra
tante Minka, da vel'

-- ja, selvfølgelig, det er som
en raffinert drøm i kunstsilke, for
tante Minka bruker bare ekte
silke.

Jeg trodde ikke pariserin
nene brukte undertøy, jeg tr·o-dde
de bare brukte maling, innskjøt
Robert.

- Maling du, selvfølgelig bru
ker de masse maling, men det er
i ansiktet ,det. Forresten så dan
ser de splitter nakne der nede, det
har tante Minka skrevet og for
talt, svarte Bibs høytidelig, hun
forsto ikke at Robert gjorde nan
av [lenne.

- l\akne, danser de nakne?
t ei vel! Ikke på restauranter og

"...J[.:.. -'(

Av Ella Braaten.

Tvillingene Bibs og Bamse var
godt likt av aile, og enda bedre
likt ville de vært, hadde det ikke
vært for tante Minka i Paris. Det
var ikke tante Minkas egen skyld
at venneklikken så rødt, når hun
ble nevnt, nei, det var utelukkende
tvillingenes egen, de hadde nem··
lig svært vanskelig for å føre en
samtale uten at tante Minkas navn
ble nevnt, for tante Minka var
enestående, så enestående, at alle
eie som aldri hadde sett snurten
av henne, men hørt 0111 all hennes
gjøren og laden gjennom tvillin
gene, gjerne skulle git henne rot
tegiTt ror å bli ferdig med henne,
svært få liker slike enestående
mennesker.

Tante Minka var tvillingenes
1110rs yngste søster og hadde bodd
i Paris siden hun var tolv år, tvil
lingene var fem da hun reiste, så
de var undskyldt fra å huske hen
ne som hun var, men de kjente
heime allikevel bedre enn alle
tantene i byen de bodde, gjennem
hennes regell11ess.ige brever og
pakker.

Tante Minka bodde altså i Pa
fis, til og med i huset ved siden
av det Hertugen av Windsor bodde
i når han var i verdensbyen. Hun
haclde s t dem begge, Hertugen
og Hertuginnen både før og etter
giftermålet, så kom ikke der, og
Bims himlet med øynene mens
hun la ut.

Tante Minka red i Boulogne
skogen nesten hver dag. Hun spa
serte på Champs-Elysees, hun var
konfirmert i Notre Dame, hun
hadde egenhendig tegnet skisser
av Eifeltårnet og Triumfbuen og
sendt dem.

- Og hvor er hun gift henne

BRUK BLINDE BARNS FYRSTIKKER

L



Drammen

w. C. Møller - Drammen
Etabl. 1859

Luer - Pels - Lærklær

HøvikTeglverk, Drammen-
Mursten ~ Drainsrør

Telefon 4170
-))-

Drammens Skjortefabrikk
Skjorter - Pyjamas

det levende lys

Wilh. Kolstad

Drammen

C. Holmsen Afs
Armatur - Rørhandel

.Maskinrekvisita
Drammen

Telf. 1861 - 3660

Sagbruk og Høvleri, Trelast og Bygnings,
artikler, Bygningsplater, Kryssfiner,

Hårdved. Parkettstav

Telefon Centralbord 2880. Sj,fen privat 1656
Kontorsj,fen privat 3023

TONN NILSEN

Als Hyggen Trævarefabrik
utfører

Vinduer, dører, trapper,kjøkken.
og butikkinnredninger m. m.

Telf. 65 Røyken
» privat Johnsen 4104 Drammen
» » Løvaas 2013 -»-

Stifte! 1857

FORSIKRINGSSELSKAPET

NORGE als

Brand., Automobil., Ansvars.,
Innbrudds., Maskinskadef,
Ulykkes., Glass., Vannlednings
skade-, Garanti., Sjø. og Tran-

sportforsikring

Refsum
Verksted

Drammen

Drammens Høvleri 6
Kassefabrik A.s

Telefon 2758

Tyrilys

H. Th.
.Mek.

Telefon 1265

Øvre Storgate
Drammen

Aut. elektrisk installatør

Telf. 3730 Priv. 2621

Sunland Papirfabrikk A.s I
Drammen

Skri ve papir, trefritt trykk, I
treholdig trykk

Drammen Samvirkelag
2067 t~lefoner 2365

Drammen

ALT I
Bygningsartikler
Jernvarer
Verktøy
Kjøkkenutstyr
Sport

Ax.~1 I· I I....-80 \tn fUU
Telefon 2680
Centralbord

Afs Ingeniør Gran
ø. Storgt. 2, Drammen

Telefon sentralbord 1190

Elektrisk materiell, radio", rør.,
sanitærutstyr,

maskin rekvisita.

A.s Krogstad

Cellulosefabrikk

Kofferter - Damevesker

Bruk Blinde Barns

c Fyrstikker

Drammens

Lærvareforretning ~

Alf Ornum
Bob og Papirhandel

Telefon 3438 Drammen

Jernvarer - Kjøkkenutstyr
Bygningsartikler

Norløffs
Jernvareforretning A.s

Tell. 2085

Kjøp Deres kolonialvarer hos

Emil Onshuus jr.
Teleton 3162, 3354. Drammen

Haugesgt. 1 Tlf. 1931

Mjøndalen

Gå i Fresko
FRESKO-MAGASI NET

(Rostockgården)

Ris J{u{kompaniet
Telefon 3180

J)t:ammen

,--.--
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Forenede Kulimportører Ah
Kul, ~oks, ved

AI
IS Betongbygg

Trondheim

Centralbord 8'1950

o s l o

Oslo Exit
Sportsalliansen

29. mars holdtes for siste gang
felles generalforsamling i SPOfts
alliansen under ledelse av ordfø
reren F. Tenden, til endelig stad
festing av overenskomsten om
fu IIstendig sammensi utn ing av
D.l.F. og D.S.K. og dermed føj
gende oppløsning av Sportsalli
ansen.

De respektive representanter
Vigrestad og K. Jakobsen med-

delte at alle dokumenter vedrø
rende sammenslutningen av de to
grupper nå var underskrevet og
saken således definitivt stadfestet.
Føstnevnte talte også litt om de
tilsynelatende uoverstigelige van
sker som stilte seg i veieh for
hans og Tendens bestrebelser i
løpetc(lv 7 måneder for å bringe
saken i havn. En rekke medlem
mer fra begge grupper uttalte sin

. tilfredshet med sakens løsning,
som mentes å være til gagn for
alle parter. D.LF.·s ,medlemmer

Klipp ut! Klipp ut!

tøflen 'Koop. Selskap
(Løten Bærlag)

Post og odreadr.: L ø ten
er et av landets største lokale

bærlag
Multer, Blåbær, Tyttebær

sendes overalt i landet
Engros og detailsalg

Opbevar annonsen til sesongen
Løiten Koop. Selskap

beholder sine opparbeidede rettig
hetel~: Således ble W. Ludviksen
med; stort bifall optatt som æres
medlem av D.S.K.

,

Til slutt ble Idrettsforeningens
gamle fane i nesten høytidelige
former overrakt til Skiklubbens

varete.kt.

Allting lever sin stund, og enhver idrett under
hinden har sin tid. Predikeren.

Menneskene lærer selv, idet ,de underviser andre.
Seneca.

Den gir dobbelt som gir hurtig; den gir halvt som
straks sier nei. Alph. Karr.

*

Bevingede, ord.

Til å føre krig utfordres det tre ting: Penger, pen-
ger og penger. Gen6al von Schwendi.

Undervannsbåten er i virkeligheten en gammel
opfinnelse. Det var en hollender, van Drebbel Car
melin, som for første gang i 1624 foretok en ';ellyk
ket seilas i undervannsbåt på Themsen. Dampskibets
oppfinner, l~obert Fulton, tilbød for 135 år siden
Na;Jo:'20n r sin forbedrde l:-båts konstruksjon, men
Napoleon avviste Fulton. Hunure år etter hadde ame
rikaneren Holland bygget en sjøgående undervanns
båt, og straks deretter forbedret italienerne og øster
rikerne i Fiume sam t tyske skibskonstruktører og
maskiningeniører 'i Kiel og Augsburg konstruksjonene
med det kjente resultat, at den tyske krigsmårine
hurtig behersket verdenshavenes dyp.

Erik den målspage.

*

*
Bar er brorløs bak ...

Mesteren viser seg først l sin begrensning.

Goethe

*
La enhver i stille lykke pleie sine gleder; når

rosen smykker seg selv, smykker den tillike hagen.
Riickert

*
- A mitt barn, gå like inn I den annen stue, jeg

må samle meg litt!
- Nå ja, tante, ditt" gebiss ligger i soveværelSet.

Det finnes i StockhoLm en mann som tjener til
livets opphold ved å gjø i gatene om natten. Han
lønnes av kommunen. Hans oppgave er å skape re
spekt f.or en lov som forbyr beboerne i Stockholm
å ha hunder som generer naboene ved å gjø. Man'
Ilen provocerer hundene, og deres eiere kommer for

retten hvis hundene svarer ham, idet de da ikke er
tilstrekkelig dresserte! Mange stockholmere mener
at mannens gjøing er minst likså ulovlig.



Østf.old

De Forenede Snekkere'

Askim Møbellager

Telf. 123

Askim Farvehandel
'l'hor Th01'sen

Telefon 195

Jens Jensens
:1.'.,. æva'refabrikk

Dører. vinduer, trapper, gymnastikk.
innredninger m. m, Askim, tlf. 32

THOR HALS, Farvehandel
En gros - En detail

Tlf. 166, Askim

Halden

Askim Elektriske
Sag &- Høvleri

Vellagret trelast i alle dimensjoner
Kryssfiner og bygningsartikler

Tlf. 124

Saugbruks~

foreningen

A.s Smålenenes

Cementvarefabrikk
Fåbrikker Askim og Mysen

Cementstensmurer. tykk 15-50 em.
:f).ø.'ieJt • VindueJt • 5..JUlp,neJt Cementtaksten - Cementrør

'r U ndersøk priser - Forlang brosjyrer
Kontor Askim - Telefon 183 .

Disp. Gunnar Hånshus

... ~ ;

'Olseri &. Thorsen, mek, verksteq:Askim -: . ; .~-. -,"-.' :~-
Alt -mek. arbeid' , :' Mineralv'aricl'fabhkk
Oscarsgt. 29, tlf. 627 - Sarpsborg B S It I f I

rus. e ers' nge ærø
Taffelvand

TelefOn 222

Astridsgt 26 • telefon 851
Dører, vinduer og trapper

Sarpsborg

telefoner 91 - 961

8ar~8borg AktiBmBiBri

Grand Kondi tori
Sarpsborg

Hovedforretningen Sannesundsveien 9
Filial Torvgt. 4

Centralbord 761

C~ntralbord 506-692-676-772

Spør oss når det gjelder

pappemballasje

~/S Sarpsborg Pap:::
og Papirindustti

Sarpsborg
Trevarefabnk A.s

EvensenEinar

Joh. Killingmoe

Mlnufaktur - Konfektion
T,lf. 12 - Askim

Vannverk. Turbinanlegg
Kloakk • Slipemasse etc.

Tubus A.s

TRERØR

Yven Trerørfabrik A.s
(Brødrme Olstad)

Vannledninger - Turbinledninger 
Pumpeledninger - Kloakledninger 
Irrigasjonsledninger - Vanntanker -

Kar - Armatur
Telefon 801. Adr. Greåker

Tlf. 143 • 136

BRØDRENE HUSE
Murmester og Entreprenertorretning

J. C. LØKEN

ENTREPRENØR Greåker st.
Askim Tlf. 438

Opferer hus av træ. cernent og mur.
Støpnjng av fabrikkbygninger. fabrikkskorstener

og broer'

Askim

'Askim
Herreekvipering

Askim K. Pedersen Tlf. 57

Største utvalg i Klær og SkoteiChr. Halvors~n

Bakeri og Konditori

telefon 180, Sarpsborg

Polyfoto - G. Pedm'sen
Sannesundveien 9

Moderne foto. Seriefoto. Avdeling for
amatør. Fotoartikler. Rammer.

Tlf. 1157 - Sapsborg

G. W. Johansen - Bak e r i
Olav Haraldsonsgt. 50, tlf. 139

, Promenadekafeen
anbefaler sine

Middag og Lunchretter

C. A. Pedersens Eftf.
St. Mariagt. 76

Bakeri og Konditori

tlf. 206
Askim Tlf. 284

Tune meIeri
telefon 886
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Norske kvalitetsvarer med verdensry.

A.S ASKIM GUMMIVAREFABRIK
<} ~ ....." .!!-, ~ .....

Døvstum som

ikke~skrivende avismann., .,.

Snakk om teft for nyheter, De
skul"le ha kjent en viss Morton
Adelansi, en døvstum mann som
går r'undt i den amerikanske by
I~ichmonds gater og selger The
News-Leader. Selv leser og skri
ver han svært lite.

Men for å komme til saken, det
er dusin- ja snesevis av avissel
gere i Richmond som meget vel
kunne misunne ham hans anlegg
for å skaffe nyheter.

Man er enten journalist eller
man er det ikke. Man finner blad
stoff eller gjør det ikke. Å være
journalist er en medfødt evne som
ikke kan erverves ved noen skole,
om vi ikke ta r feil. Han ville dog
neppe bry seg om å gå på noen
jourIlalistskole, om han ikke had
der-ølt noe kall dertil. Men vi går
utenfor saken. Morton (han kun
ne skrive sitt navn) simpelthen
går rundt og skaffer nyheter, og
den måten han gjør det på er verd
en omtale.

Han skaffet News-Leader den
første underretning om brannen i
Simmons madrassfabrikk, om en
overkjørsel, et knivstikk i Fourth
Street, om arrestasjoner før politi
reporteren rakk å legge på trekk
papiret, og atskilJ.tge selvmord før
politiet kom til stede, og om en
gymnasiast som fikk sine hender
slemt skadet ved at en flaske med
ingefærøl eksploderte.

For overkjørselen slo han en
knyttet neve i den annen hånd og
gjorde. en energisk gestus ved
hurtig å rekke ut hånden. For
eksplosjonen av ingefærølet kas
tet han sine hender voldsomt i
været og pekte i retning av hos
pitalet og gned den ene hånd
over den annen for å betegne ban
dasjer. En hurtig visitt, og det
var skaffet nyheter til aftenut
gaven. For en brann svinger han
sine hender foran ansiktet for å

betegne røyken og later som om
han sveiver en sirene. Det er me
get let å forstå ham, når man
først har lært det, og denne pan
tomimejournalist gir de mest ma
lende skildringer det har falt i
vår lodd å være vitne til.

Hvordan får han sine nyheter
så hurtig? Det er andre spørsmål
som vi ville ha lettere for å svare
på. Han begrenser likke sin virk
somhet til noen spesiell del av
byen. Han kommer med stoff fra
havn og brygge, fra sentrum og
fra Westend og skiller seg vel fra
det.

Og dette uten noen utdannelse,

og uten å kunne res~ o~ skrive,

og tvunget aven ublid skjebne til
å stole på de sanser han har i
behold: syn, lukt, følelse og smak
og unnvære den viktige hørsel.

Og allikevel er han i besittelse
av den uvurderlige evne for en
journalist til å være på det rette
sted til rette tid og kan gi uttrykk
for hvordan det vil komme til å
se ut på trykk med tilhørende
overskrifter.

News-Leader, Richmond,

Virginia.
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Kristiania Folkebank
Oprettet 1888

Bygdø Alle 65
Stortingsgaten 20

N. G.

Nytorvet 4

Sentralbord 13885

Arbeidernes Landsbank ~

tighet innen brytesporten blant
de hørende.

Nå er skisporten hans hobby.
Drar til fjells, nesten hver søndag,
selv om været er ufyselig. .

Har ,deltatt i De døves idr~tts

klubbs langrenn på ski ogviert
plasert i alle.

Sist i sin 51 års alder gikk han
bort og tok 2. premie i konkur-

,~

ranse med mange gutter som var
i hans halve alder.

Han pleier alltid å passe sin
form, for han trener alltid iherdig
før konkurransene, og det har han
ailtid en god fordel av S0l11 de
andre forsømmer.

Det blir sikkert ikke hans siste
konkurranse på ski for i år, men
vi får sikkert høre mere fra ham
senere, ja kanskje i flere år fram
over.

- Filialer-
Kongens gate 33
Thv. Meyers gate 42

Aktiekapital:
3.200.000.00

Reserver:
4.388.000.00

digvis Dahles spesialgrep -«%
Nelson» - eller «Norbecks nak
ketabsom. det også kalles 
siden Norbeck yndet å bruke det.

Nesten ingen av 0stlandsbry
terne kunne det grepet som var
gått i glemmeboken hos mange.
Johny Helgesen hadde aldri vært
ute for det og lot Dahle feste
grepet uten å være ktarover hvil
ken skrustikke han var kommet
inn i. Helgesens høye bro hjalp
ham ikke - Dahle presset og
presset og holdt ham i bro
nærmere 10 minutter - da var
landsjagssenteren så mør i nakke
og kropp av alle sine vridninger
for å komme ut av grepet at han
lot seg falle ned som en klut.

Valdemar Dahle har vært med
lem av De døves idrettsklubb i
Bergen og er fremdeles medlem.
[ sine. unge dager var han en
dyktig idrettsmann, men fri-idrett
var ikke noe for ham. Han inter
esserte seg mest for brytning. Den
dyrket han blant hørende, og var
medlem av Bergens Atletklubb.
Har flere ganger representert sin
klubb både i inn- og utland, hvor

, han har erobret flere premier.

Han må sikkert være den eneste
(løve bryter som har vistsin dyk-

'er de
anerkjendt
sterkeste-.

Tildelt
10Guld ...

&
Solvmedaljer.

lt'PB.YEll8RUG~
.oliekogte
HJUL

Et utdrag av «Bergens Tiden
de» som har skrevet om Bergens
brytesports historie i et lørdags
nummer.

Johnny Helgesen var den stQ:re
favoritt i fjærvekt i 1917, men
han fant sin bane i den døvstum
me Valdemar Dahle fra B. A. K.
Helgesen var nesten umulig å
kaste på rygg - har!. hadde en
så høy bro at han alltid rullet
over og kom seg ut av situasjo
nen med letthet, men !)ahle had
de studert sfn mann og funnet ut
at JOhny bfl'fe kunne klares med
et eneste g~ep, og def var tilfel-

Landslagcenteren og

den døvstumme.
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hørte det, og så av Robert! For
alle tok Robert alvorlig.

- Enn du da! Har du vært i
utlandet kanskje? sa hun sint.

- "ei, dessverre, men jeg blæ
rer meg ikke av noe heller, svarte
han. - Reis til utlandet, så sk·al
jeg høre på dine historier.
. -- Det er lettere sagt enn gjort

det. Tante er på vei nordover nå,
hun. Og går det godt, kommer
hun hit.

- Uff da, den som lever får
altså se, hvis nautet tåler luftfor
andringen; slike praktblomster
bruker å dø i ung alder. - Mor'n
med dere. - Robert gikk.

- Hva mente han da? spurte
Bibs overrasket.

Robert hadde fått nok, han likte
godt å være sammen med Bibs,
men det irriterte ham grenseløst
dette evindelige sludderet om hva
dette gamle hespetre aven tante
i Paris mente, sa og gjorde. Bibs
virket så uselvstendig og tåpelig
når hun bare gjentok en annens
mening og bare snakket om en
fremmed by. Kunne hun ikke hel
ler legge merke til det som var
pent og ideelt her hjemme og hel
ler forsøke å utvikle sine egne
tanker og meninger, istedetfor
bare å gjenta andres. Han brettet
kraven godt opp om ørene, mens
han travet i veil. Det begynte å
bli kal'dt, snart ble det vel skøyte
is også. Han så på de klare høst
stjernene og den sølvskimrende
månen og gøs ved tanken på hva
de samme stjernene muligens
skuet ned på. Hjerteskjærende
scener, blødende sår og bristende
øyne, mens himmelen lyste like
kald og vakker over. Det var ikke
til å fatte. Han ristet tankene av
seg med makt.

Igjen kom Bib og med henne
tante Minka i tankene. Det var
kanskje dumt av ham å ergre seg

TEGN OG TALE
-------------------;

slik over Bibs' barnlige snakk. dypbrune øyne under en dusk av!
Kanskje tante Minka var en gam- gylne krøller så spørrende på
med snill dame, som aldri opp-, ham.
levde noe og derfor klinte litt - jeg, jeg skulle hilse på tvil-:
ekstra tykt på når hun skrev; han' lingene, men jeg kom for sent,
hadde hørt 0111 lignende. tilfeller kanskje jeg forstyrrer? stamnl.et
før. Stakkars gamla, hun skulle han forviTret, mens' han brøt sin
bare vite hvor I'uta lei han og' hjerte med å finne ut, hva frk.:
flere med liam var av henne. Ro-, Ring egentlig hadde å gjøre he,:
bert angret at han hadde stukket' I11lltters alene en søndag formi'd-,
av på den uhøflige måten. Bibs dag.
var jo ung, og hun var Bamses Hun smilte.
søster, så for hans skyld kunne_ Nydelig, tenkte han og satte
han jo behersket seg litt bedre. seg slik at han så henne godt. :

~Så gikk det en' tid uten at han ,- Robert just, sa han, Deres
så snurten av tvillingene. Kulden navn kjenner jeg, la han til.
satte seg, og de meldte i radioen - Gjør De det? De brune øy-
at isen lå på Tryvannsbanen.. nene så enda mere: forundret ut.

Det hørtes så fristende ut, at -- Hushjelpen, Robert gjorde
det begynte å krible i benene på' et kast med hodet mot døren.
Robert etter å komme ,dit opp og __o Så, javiss.t.
få prøvd seg. Det var søndag Det ble en pause. Robert for-
morgen, og mens han hørte etter søkte å la være å stirre på den
tyskundervisningen i radioen, pus- lyshårede skapningen foran seg
set han og ettergikk skøytene. og kunne ikke samle tankene til

Han somlet litt lenge innen han å si noe fornuftig.
kom seg avsted, og i siste øye- Tilhører De familien kan-
blikk fant han på å s.tikke bortom skje? plumpet' det ut av ham.
Bamse for muligens å få med

ja. jeg er av fru Blomsham også. .
, mange søstre, svarte hun alvorlig,

Piken Ilukket opp og fortalte
den heseblesende Robert, at hele - Det får ikke hjelpe, sa Ro"
familien hadde dratt avsted tidlig. bert og tok seg i det.
Klokken nærmet seg tolv, Robert -- Hva sa De? Hun så for-
ble skuffet, bløffet på ham.

Den største i,veren etter å kom- -- jeg mente, at elet var' cia
me seg avsted hadde fordunstet, hyggelig. Jeg har ikke den ære
det ble for sent nå å Idra oppover. å kjenne familien noe utover tvil-
Han ble stående og tøve, spurte iingene, ja også tante Minka i
hushjelpen om hun visste når de Paris da, lo. han.
kom hjem osv. - Kjenner De henne?

Det visste hun ikke. Plutselig ----; Alle. kjenner da henne, sa
smilte hun og ta: - Frk. Ring Robert med salvelse.

. er inne, kanskje De vil hilse pa - Alle? Hva mener De?
henne? - Alle som kjenner tvillingene,

Og innen Robert hadde tenkt kienner henne og hennes silke
seg om, var han inne i den kos.e- undertøy. ja, De::har vel fått noe
lige stueo· til Blam~ ,En ung Dame .~ fra~ henne De også,. liksom fru
s,al" i.' en stol borte ved peisen. Blom? ". ,;
Hun'snudde ansiktet, og to store, - jeg! javisst. - bevares, hUll

Bruk Festblankettene til Telegrafverket.
Halve inntekten går til Tuberkulosekampen.



Fredrikstad
Gode lester

Brynildsens Fabriker
Fredrikstad

Fr~drikstad

Fredrikstad
Aktiemeieri

Murmester
og Entreprenørforretning

Johan Sanengen
Glassmesterverksted

Glass-sliperi
Thorbjørnsensgt. 17, inng. Brochsgt.

Tif. 2501

.~

~Kun det bedste er godt nok, li Gode sko

forlang hermetik fra ~ B . A
Berggraf & Pedersen. .". J arne arum

Tlf. 3207" Fredrikstad Grundvig &, EngelsvIken Fjeldberg bruk Als
facking CO. ~~ Trelast og bygningsartikler

Fredrikstad

Oljeklær,

Fint lett Regri~~i

Hansen li CO. A/~
Fredrikstad

Fredrikstad

AUGUST HANSEN
Murmester- og

entreprenørforretning
Telefon 1359

O. Henriksens Sønner
Aut. rørleggerverksted

Fredrikstad

Waldem. Larsen
Guldbergsidens

Trævarefabrik Als

Dører - Vinduer - Trapper
Innredninger

Mosseveien 3. Tlf. 1924. Fredrikstad

Trygve Abrahamsen r

Conserving
Fredrikstad

AUG. FALLETH
Konditori og bakeri

Nygårdsgt. 51

(;resvik
Trævarefabrik

Disp. Jens Berg

Kobber- og Blikkenslager
Bygnings,. Skibs, og Fabrikkarbeide

Bakgafen 18 - Tlf. 2883

Fritz Stingl Konditori
Storgt. 3 - Tlf. 3100

Ut,alg Bakgt. 13 , Tlf. 1481

Bakeri Bakgt. 18 • Tlf. 3163

FredrikstadAlm. såvel som finere
arbeide

Tricotage Fabrikasjon av alt l Fredriksstad
trevarebranchen CpreservIng o.

Fredrikstad

Stene R. Johansen

Manufaktur

Sengeutstyr Konfektion Telefon 1955 - Fredrikstad

EINAR o. ANDERSEN

j{~-. .
BYGG~ OG

T0MMERblESTER

Telefon 1474

Fredrikstad
Fredrikstad



T EGN O G T :..::A~L:::--.::E::.....- 17

Hver eneste sekk garanteres av de norske cementfabrikker

hjem og vågg, tenkte han og
skyndte seg å si adjø.

Hadde han bare rått henne med
ut en tur, så kUllne han kanskje
rått forklart litt av hvert. For
resten hun som var så pen og be
leven, hvordan kunne han innbille
seg et øyeblikk at hun hadde noen
·interesse av å gå ut med en slik
klovn som han. At han ikke kun
ne tenkt, at det var henne! Bare
elen pikante hårfasongen burde
sagt ham det, men han hadde
elannet seg et bilde av denne fran
ske tanten stikk motsatt av hennes
virkelige jeg.

Så rart som Bibs Jladde Hirt
etter ham, å! Han kunne ha lyst
til å riste henne, for det var hen
ncs skyld ... lian hadde da hittil]
hatt orel på seg for å være en
høflig ung mann, men selvfølge,
lig, nå som det sto noe på spill
for å få et menneske til å Iike
seg, hadde han plumpet ut i med
begge bena.

Han var ærgeiig på Bibs og
Bamse foreli de ikke hadde sagt
hvor-dan Minka i virkeligheten var,
Han husket ikke nå at det var

han som aldri hadde villet høre
på eieres snakk om henne, men
han var fornuftig nok til ikke å
ovcrhøvle dem som han følte
trang til. Det gjorde vel ikke
veien til Minkas hjerte kortere.
Han vanket hos Bloms som før,
men Minka var aldri slik mot ham
nå som hun hadde vært første

Norsk

A.s Norsk Portland Cementkontor
o s I o

Gra ti s råd og veiledning i betongarbeider ved:
NORSK CEMEN1FORENING, telefon 29970, Oslo

nes, fikk skildringene liv og glød.
Han fortalte, og hun spurte, det
ene ordet tok det annet, og tiden
fløy. Aldri hadde han trodd det
gikk an å ti Ibriinge en søndags
formiddag i strålende vær inne
med slikt utbytte.

Ja mere han betraktet det le
vende lille ansiktet med de lyt
tende øynene, jo sikrere ble han
på at der hun var, der ville han
også være.

De så skuffet ut begge to, da
døren fiøl' opp, og Bibs styrtet
inn.

~ Nå, hva synes du, Robert, er
ikke tante Minka strålende? ropte
hun.

i<obert svarte ikke. Han så
elendig ut, mens han forsøkte å
huske hva han, hadde våset 0111

undertøy og andre dumme ting.
Han så på Minka med øyne som
ba om undskyldning.

Minka rynket pannen, mens
hun smilte genert.

Hadde hun virkelig tilgitt ham?
Robert syntes hun så slik ut.

~ Vil De gå en tur med meg?
skyndte han seg å s.pørre om, et
øyeblikk mens Bibs var ute i en
treen for å få yttertøyet av.

.- Nei takk, svarte hUll stivt.
~ Hun er fornærmet, kom han

til allikevel, og var det i grunnen
noe rart! Hva hadde hun tenkt
om ham, mens han hadde sittet
og latterliggjort en person han
trodele mange mil horte. ~ Gå

forsyner meg med alt, smiilte den
Iyshåre~e.

-- Hun er visst svært snill,
men synes De ikke det er an
strengende med slike fenomener
i lengden? Jeg kom til å bli små
skrullete jeg, skulle jeg ha noe
slikt innen familien, sa Robert al
vorlig.
~ Anstrengende, fenomen! Jeg

har ikke hatt noe særlig med hen
ne å gjøre, så jeg har ikke merket
noe til det enda. Hun var blitt
svært rød, mens hun s.varte.
~ Mitt dumme fe! sa Robert

til seg selv. Hun liker selvfølgelig
ikke at jeg kritiserer en av hennes
familie. Han skyndte seg å for
andre tema og grep det vanlige,
krigen.

Hun bare så rart på ham, mens
han uttalte seg, svarte bare ha og
ja, ville liksom ikke innpå det.

Er hun av den likegyldige sor
ten som ikke gidder følge med?
tenkte han skuffet, hun virket i
grunnen svært intelligent ellers.
~ De bryr Dem kanskje ikke

om å snakke om krigen? spurte
han.
'- Nei, det overlater jeg til an

eire, svarte hun lavt.
Han merket brodden i ordene.

Kaskje han skulle gå? Han eide
ikke lyst til å rikke seg av flek
ken. Kunne han bare få henne til
å le. Han kunne være riktig hel
dig enkelte ganger med sine re
plikker, men nå sto han fast. De
vanlige vitsene ble banale overfor

henne. Han sukket tungt.
. - Nå? spurte hun, hva tenker

De på?
-- Jeg sitter og lurer på hva De

ønsker at jeg skal snakke om,
svarte han.

-- Fort Il om hvordan det er
der De nå egentlig sku;!a ha vært.

-- Å, på Tryvanns Stadion 
Robert dro på det. Var det noe
da.. Han begynte famlende og
usikker, slik konversasjon var han
ikke vant til. Men ettersom han
så interessen våkne i øynene hen-

I '

1-
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gangen, hun var kjølig og reser
vert.

Kunne han bare få henne på
to manns hånd engang?

. Påsken nærmet seg.
Det matte da kunne arrangeres

ett eller annet.
Han slo på det for Bibs og

Bamse, at ingen ting var så fest
lig som.å leie en hytte på fjellet
i påsken. Helst flere unge par
sammen.

Og Bibs bet på og var straks
fyr og flamme og ahangør. For
eldrene skulle alter nådigst få
være med, Minka og et par unge
herrer Bibs hadde snakket med og
to unge damer. 10 stykker ble
passe.

Robert var stråiende over at
hans list hadde lykkes så langt.

,'v\indre strålende ble han da
han så, at de to unge herrene
E}ibs hadde fått tak på, straks var
klar .over Minkas charme. Gå
sånn og Se på Minkas øyne glitre
og skinne mot andre var til å bli
~kjør av, og skjør ble han. Han
dro på lange skitu'rer alene, hVOl
han led sjalusiens kvaler ved tan·
ken på hva de andre vel foretok

seg nå. .
Ville Minka al'dri glemme de

dumme fr.asene han hadde servert
ved deres første møte? Det så
jkke sllik ut. Han var luft for
henne. Hadde han hatt noen er
faring i kvinnens luner, ville han
forstått at han var for luftig til
å være henne likegyldig.

Dagen før hjemreisen kOlli.
Tanken på at i morgen var pås
ken slutt og at toget igjen sk,ulle
føre dem nedover til en mørklagt
by, la eil demper over dem alle.
Til og med Bibs var taus, mens
de nød ettermiddagens kaffesur
rogat. Det blusset fra peisen,
skumringstimen var inne. Ingen
gjorde mine til å ville tenne lys.
De satt der og lot mørket lang
somt fylle krokene. Det knaket i
røttene, og skyggene blafret rundt
veggene. Bamse spilte på gram-
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mofonen, de andre satt og lyttet
og drømte, hver .med sine tanker.

Robert ønsket han hadde sittet
ved Minkas side, så han' hadde
kunnet liste hånden sin rundt hen
nes. Den slags små intime kjær
tegn lå og dirret i luften. Nei,
nå holdt han ikke ut å sitte stille
lenger, han glødet i hodet av peis
varmen. Fort reiste han seg opp
og gikk ut på trammen. Det var
friskt og kjølig der ute, snøvid
dene lyste blå så langt øyet så,
og stjernene begynte å komme
fram.

lian følte en sår ensomhets
kjensle, som om ingen i hele ver
den var så alene som han.

Da gikk døren opp bak ham,
og en skikkelse smøg seg ut og
kom bort til ham. Det var Minka,
han følte det føf han så henne,
hjertet hans begynte på det van.,.
lige viset når hun var i nærheten.
~ Det ble litt for lummert der

inne nå, sa hun og stilte seg ved
hans side og så utover.

-- Ja, det er godt med litt frisk
luft, svarte han.

Ingen av dem sa noe, de stilrret
tause fram for seg. Han hørte et
sukk og tittet fort bort på henne.
I månelyset syntes han tydelig det
blinket i hennes øyenhår. Gråt
hun? Hvorfor? Hva skulle han
gj øre eller si?

- Skal vi ta os en rusj med
kjelken? foreslo han, innen han
fikk tenkt seg om.

Hun så litt forvirret på ham:
.~ Ja, sa hun.

Han dro fram den gamle slåd
clen og satte seg bakerst: - Ikke
skrubb nå, la den stå utfor for
fulle mugger, sa han, mens han
oro henne inn til seg med den ene
armen og styrte med den annen.

Det hvinte om ørene på dem,
og så var de nede. De lot slåd
den gli framover til den stoppet
av seg selv. De satt begge sUlle.
Han undret seg på 0111 hun var
klar oyer, at hun lå i hans armer.

- fred, sa hun plutselig. ~

For en fred, finnes det noe deili~

g-ere? .l eg orker snart ikke mer
av denne onde, trykkende mørke
tiden, den dreper all livslyst i
meg, ropte hu'n høyt.

- Se opp på himmelhvelvet,
se stjernene de lyser i dag som
før, ingen kan mørklegge dem, la
dem hjelpe oss å lyse vei i mørket,
lyset seirer alltid, vet du. Han
trodde det selv, da han sa det,
han hadde jo Minka i si,ne armer.

... - la, men ventetiden er så
ond og lang, det ser så håpløst
ut, sa hun.

- Få se ansiktet ditt, Mink'a?
f-(obert snudde ansiktet henJ1es
1110t seg: - Opp med haken,
jenta mi, ingen tårer må mø'rk
legge st.;erl1c·.lynene dine.

Han ky~set hvert øye. Minka
satt stille. ~ Påskefreden var
snart forbi' -- -

Litt om Genfersjøen.

Ifølge professor Forel av Lau
sanne utvikler Genfersjøen, som
-franskmennene også kaller Lac
Leman, beliggende i den dype dal
mellom Jurabergene og Alpene, en
merkverdig virksomhet til menne
skenes beste. I sommerens løp
lag:rer nemlig dens vann store
mergder av varme, som utover
høsten langsomt stråles ut igjen
og således tempererer de iskalde
bekker og strømmer fra de snø
toppede fjell omkring sjøen, og at
mosfæren holdes lun. Det antas
og~å at dette innvirker på kvali
teten av de druer som vokser der
og som de berømte hvite viner
lages av. Men de fjerne etter
kommere av de nåværende inn
vånere vil stå overfor en ganske
annen situasjon da den ovennevn
te professor. s.i,er at i løpet av
64000 år -vil Rhone-elven ha om
dannet sjøen tD en stor slette ved
all den sand som den tilfører fra
de omgivende fjell.
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Løten st.
Tlf. 1323 _ 1357

Byggningsarlikler
Je'n
Jernvarer

Math. Pedersen &. Co. A.s
A.s Løiten
Trevarefabrikk

Hamar

Flatbrødfabrikken

Ideal
Hamar

Trygve I. Kaulum
Baker og konditor

Torvgaten 83 Tlf. 1168

Hamar Kemiske Renseri
og Farveri

utfører alt i rensning og farvning

Telefon 1094 , Henter og bringer

A. N. J0LSTAD
Inneh.: Annar Jølstad

Montering av alle sorter rev
Tlf. 1071

E. Ellingsen
u rmaker og optiker

Torvgaten. Tlf. 1520

E. Helseth
Møbel og innredningssnekkeri

Grønnegt. 55

Forcellulose og Sildmel fra lager
Dan9 .$amuidiefag

K· ONTOR maskiner-:: møbler
'. svstemer

I3enytt mitt verksted for kontor~askiner
Arve Blystad Telefon 1002 - Hamar

v.. Grand Hotell

Vi leverer alt

Handelsstøpegods

Byens og distriktets største og bedste

Auto~obilverksted Onstads
Alt pa et sted

mek. verksted A.s
Aut. Chcvrole!otorhan,lIcr Tlf. 1363, 1375, 1186

MICHAEL SCHAU
Blikb og kobberslager, skifer.
tekning, friskluftventiler til ra.

diatorer
Telefon 1160 til Stangeveien Hamar

MØBLER
Brødrene Westgaard A.s

Hamar

Gullsmed
W. B. MICHAELSEN

Gull - Sølv - Tinn og Plett
Bestilling på foreningsmerker mottas.,

Forlovelsesringer - Premier

M. Olsen
Baker og konditor

tlf. 1159 Torvgt. 91 tlf. 1159

g,uee~tned CJeaG Rø.lzite
Etablert 1857 - telefon 1103

Gull - Sølv - Plett og tinnvarer
Forlovelsesringer

Vangsv~iens

Trevarefabrikk
K Kristiansen Telefoll 1352

Dører, vinduer, trapper,
innredninger

Dører - trapper

vinduer og innredninger

tlf. Løten 82

Domen margarin

er den dominerende kvalitet
R,s østfan~ske margarinfa6rik

Hamar

Kristian Sandlie
Murmester &.. Entreprenør
Tlf. 1980 Hamar

K. Joh. Elfstedt
Malermester. Telefon 1959

Reidar Jevanord
Etab!. 1916

Kolonial, frukt &.. fetevarer
~ T oiJetartikler en gros

Kjøle- og maskinavdeling
Telefoner: 1202-1302-1765-1206

Hamar

9L~enC} XaGe
Jernbaneplassen

telf. 1162 Hamar telf. 1162

Hamar
Møbelforretning

Grønnegt. 64. Telef. 1802
Møbeltapetserer.

Kjøp hos håndverkere.

Ovner - komfyrer • kaminer

bryggepanner (med rustfri over.

. del) • bygningsartikler • kjøb

kenutstyr (stekepanner, kakejern

gryter m. m.)

Sentralvarmekjeler for ved., olje-,

cinders. og stokerfyring

Hamar, Vang og
Furnes kom. kraft
selskap og Romedal
elektrisitetsforsyning

Bruk

Dm' finnes kun en nm'sk
i l d sik k C1' bY{Jnings-J!late

KIVIO:N
A.~ .RIVOON DA.MAO
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Trondheim.
Forenjngen har den 22. februar

avholdt sin ordinære generalfor
samling, som fant sted il egne lo
kaler i Erik jarls gate 2. Fram
møtet var meget godt når man
tar hensyn til forholdene med
mørkleggingen. Foreningens for
mann, pastor Olaf A. Digre, øns
ket alle velkommen og innledet
møtet med å omtale forholdene
ved krigsutbruddet hvis følger
ramte så mange. Foreningen måt
te som så mange andre også brått
innstille sine regelmessvge møter,
og de fl·este av medlemmene måtte
i hui og hast flykte ut aV byen.
En stor del søkte til hytta «Gran
ly» på Byåsen, som ble et stort
hjem for de evakuerte. De hyg
get seg på beste måte og ble
snart som en stor familie. Noen
oppholdt seg der inntil 4-5 må-

• neder. Ettersom ,det ble roligere,
flyttet noen tilbake til byen, og
noen til andre steder. Foreningens
lokaler ble opptatt til natther
berge for dem som ikke hadde
noen sikre steder å flykte til, da
Røde Kors og sykehusene ligger
i nærheten. Ingen av de døve i
Trondheim og omegn er ellers
rammet av situasjonen. Etter
sommerferien stiltes lokalene til
rådighet for en klasse av Kalv
skinnets Folkesko'le, som skal dis
ponere dem omtrent hele vinteren.
Før man gikk til saksbehandlin
gen, talte' formannen om de
to bortgangne, medlemmer, Ole
Brændbo og Benjamin Evensen,
og lyste fred over deres minne.

Såvel årsberetni'ngen som regn
skapet for 1940 opplestes, god
kjentes og vedtokes enstemmig.
Likså regnskapet for eiendommen
Erik Jarlsgt. 2 for året 1940.

Før man gikk til valgforretnin
gen hadde man seg en liten pause
med kaffelars til sels~ap som en

liten adspredelse etter hodearbei
det. Valgets resultat falt således
ut: De etter tur uttredende med
lemmer av styret Olaf Digre,
Lunde johansen og Serianna Kjø
ren gjenvaltes med stort flertall.
Suppleanter for styret ble Borg
hild Hegdahl og Bernhard Bård
sen. Stående i styret: Næs,Mar
tha Kolstad og Tore Skjørestad.
Reviso'rene Th. Wenberg og Carl
Carlsen gjenvaltes. Til bibliote
karer gjenvaltes Bernhard Bård
sen og som ny Olav Gjære. Fest
komite ble Borghi.ld Hegdahl,
Hanna Eliassen, Paula Strøm,
Kål:e Kristiansen og Bernhard
Bårdsen. Formannen takket sty
ret for godt samarbei,d i det for
gangne år og takket for Iramm0
tet, idet han uttalte håp og ønske
om at det måtte bli en bedre og
roligere tid framover og erklærte
så møtet fO'r hevet.

*
Kvinneforeningen hadde også

sitt årsmøte under fru Lilly Bård
sens ledelse. Foreningen hadde
regelmessige møter hver 14. dag
inntil den berømmel:iige 9. april.
Etterpå var det ikke mulig å holde
noen ordentlige møter på grunn
av vansker med lokaler og mate
riaIvarer. Spørsmålet om hvor
vidt foreningens arbeid skal fort
sette framover tfO<SS vanskene ble
utsat til behandling på et senere
møte.

*
Sykekassen hadde sin ordinære

generalforsamling samme kveld
under ledelse av formannen, Ole
Andersen. Såvel årsberetning som
regnskapopplestes og vedtokes
enstemmig. Sykekassen har hatt
eri roliig tid. Tross kr<igens på
kjenninger har det ikke vært an
meldt noen skader. Thea Botten,
C. Carlsen og Ole Andersen, som
sto for tur til å tre ut, gjenvaltes
enstemmig. Øvrige styremedlem-

mer er Anna Vik og Ingeborg
Aune, Suppleanter: jette Svend
sen og Tore Skjørestad. Reviso
rer: Anton Tårstad og Sigurd
Aune. Carl Carlsen gjenvaltes en
stemmig som underkasserer. For
mannen, takket styret for godt
samarbeid i det forgangne år og
takket for godt frammøte og ut
talte håpet 0111 at det måtte bli
roligere og fredeligere tider fram-o
over. Hermed hevedes møtet.

Glan.

Østfold Døve=
forening
holdt generalforsamling 16. febr.
1941 i Halden Håndverkerfor
ening.

Formannen, W. Martinsen, åp
net møtet og ønsket vel møtt.
Han nevnte de ekstraordinære
forhold som hadde bevirket at en
besluttet generalforsamling i ap61
ikke ble holdt.

Protokollen lestes opp av for
mannen, Det framgikk av denne
at det hadde vært liten virksom
het i tidsrommet 1939-41. Her
over framkom kritikk. '

Regnskapet ble besluttet utsatt
til vedtagelse på neste medlems
møte, fordi det ikke var revidert.

Valg. Ved valg på formann,
viseformann og kasserer var stem
mene meget spredte, noe som
til dels framkom ved misforstå
elser. Formann ble Odd Lohr
mann (ny), viseformann og sek
retær Y. W. Andresen (ny), kas
serer josef Hovden (gj,v.), sty-

Carsten Thiis Ltd. Als
Fredrikstad

Papir - Cellulose - Trelast
Trevarer - Bygningsartikler

Anleggsmateriell etc.

BRUK BLINDE BARNS FYRSTIKKER
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remedlel1lmerSofie Karlsen og
Th. Tellefsen (gj.v.).

Den nye formann måtte tross
alt rette en takk til den avgåtte
formann. Det hadde vært en van
skelig tid. - Det så heller ikke
bra ut for den nærmeste framtid,
men han skulle prøve å gjøre sitt
beste sammen med de øvrige sty
remedlemmer for aktivt arbeid. --:
Generalforsamlingen ble så hevet.

Deretter var det kameratslig
samvær til utover kvelden.

Ref.

Benytt anledningen!
En eller annen har sagt: «En

anledning tilbyr seg al-dri to gan
gen>. Og det kan vel sies at det
er så sant som det er sagt.

En påpasselig mann tar fordel
av de anledninger som byr seg til
å komme seg fram. Det betyr i
de fleste tilfeller arbeid, hårdt ar
beid og en fast vilje om en vil ha
hell med seg i livet.

Ingen mann som er tilfreds med
sin lodd i livet, vil komme til å
merke når anledningen kommer
til ham og banker på. Men -det
kan også hende at en ærgjerrig
mann ikke er oppmerksom på de
anledninger som tilbyr seg eller
endog ikke benytter seg av dem.

Alt som vedrører anledninger
skal studeres. Det betyr ikke nød
vend igvis det samme som aten
går på skole, men at en gjør alt
hva en kan for å holde seg på
høyde med utviklingen. Hvert
eneste år sees nye arbeidsmeto
der, og den mann som har for
utsett -disses utv·jkling og har stu
dert dem nøye, vil være sikker på
å komme fo.ran

Mange er de intelligente og
oppadstrebende mennesker som
hørte anledningen komme og

banke på hos dem, men måtte la
den gå, fordi de ikke hadde be
redt seg på det som anledningen
fordret av dem. De kan ikke und
skylde seg med sin uvitenhet når
det viser seg at de ikke er på
høyde med situasjonen.

De døve finner det vanskelig å
komme fram, og mange av dem
må nøye seg med det lille de har
oppnådd. Men det er ingen grunn
til at de ikke også skulle kunne
bli dyktige forretningsmenn. Med
litt tid og en del penger burde det
være mulig for noen av dem å
skape seg et grunnlag for en an
ledning til å nå likså høyt som
noen av de store forretningsmenn.

Med noen få unntagelser er det
nesten intet av det en hørende
mann kan gjøre som en døv ikke
også kan gjøre. Det er sant nok
at det finnes stillinger som krever
perfekt hørsel hvor den hørende
kommer foran, men det finnes
nok av eksempler på at -det ikke
alltid er den perfekte hørsel som
er den avgjørende årsak til fram
gang her i livet. .

*
Nå til dags er det et tidsfor

driv for mange mennesker å ha
en eller annen hobby. Det finnes
mange slags hobbyer, alle like in
teressante. Vi nevner noen av de
beste: frimerker, fremmede språk,
mineralogi, naturvitenskaper, as
tronomi, modellbygging, maler
og billedhuggerkunst osv.

Det er ikke nødvendig at en
hobby skal være kostbar. En
kostbar hobby gir ikke sin -dyrker
mere fornøyelse enn en som en
har lite utgifter med. Men unn
tagelser finnes_, skjønt fri.merker
og modellbygging er. utmerkede
hobbyer, kan de være nokså kost
bare.

Mange synes at det å ha en
hobby bare er å kaste bort tiden.

Sånn er det ikke, en får det igjen
på mange må ter. En utnytter ~in

fritid pa en bedre mate, en er
verver seg kunnskaper og får
mere forståelse for mange ting
nettopp på grunn av sin hobby.
En mann med en hobby har som
regel mere utbytte og tilfredshet
av livet enn en som ingen hobby
har.

Vi syns enhver skulle ha en el
ler annen hobby uansett om den
er stor eller liten, da det vil bli
til fordel på mange måter. Har en
ingen hobby, så begynn på den
allerede i dag.

Red.

For noen år siden har en svensk
rektor - ifølge det svenske blad
D6vas V~ln - foretatt undersø
kelser og sammenligninger av
svenske hørende og døve skole
elevers taledyktighet og rettskriv
ning. Han fant ut at hørende ele
ver skriver omtrent dobbelt så
mange ordfeiler som de døve;
men ,det er flere feiler i de døves

tale enn de hørendes - naturlig
vis. Er forholdet det samme
Norge som i Sverige?

O. H.

Kassererens kvittering
mars 1941.

1941.

icoline Carlsen, Ellef Martin
sen, Signy Røyset, fr. Tenden,
Trygve Olsen.

1940.

O. R. Oversand,'Valborg Smith,
Nicoline Carlsen, P. Pedersen, A.
N. Haukedalen, E. Carlstrøfn.

Husk å betale kontingenpm!

Bruk Festblankettene til Telegrafverket.
Halve inntekten går til Tuberkulosekampen.



Hamar -:; Lillehammer -:; Gjøvik
Byggmester

A. Johansen &. sønner
Telef; 1085 - 1571. Hamar

. Utfører alle slags byggear,
beider i jernbeto~g, mur og
tre. - Innhent pris.

Brøttum Sag og Høvleri

Alle slags trematerialer

Tlf. Brøttum 61·

Kontoret Lillehammer 725

Gjøviks Sparebank

Oprettet 1865

Gjøvik

Gjøvik
Bruks og Trevarefabrik ~
(Disp Bakke) Etal-L 19J9

Fabrikasjon a~ dører og vinduer
Innredninger

Telefon 541

Når De trenger: Jernvarer, Bygnings,
artikler, Støpegods, Kjøkkenutstyr,
Lmdbruksmaskiner, Maskinremmer,
Oljer. Fett m. v. bedes De henvende
Dem til INGV. HOLM Jernvare,
forretning. Tlf. 65 ,478. Gjøvik.

Lillehammer

Martin Nielsen

CLIPPERSKI
har det bedste gli

Murmester og enh:eprenør i fjell og li.

Hamar. Telefon 1335 Ma d s hus Ski f a b ri k k
Lillehammer

Løiten Brænderi
Oprettet 1855

Oscar Røhne

Saft og syltetøier Støpegods

TUR BIN ER best og billigst fra

Bygningsartikler A s Gjøvik Støperi
&. Mek. Verksted

Av 1927 Gjøvik

Hamar

Otto A. Westgaard Ot hiS "
Telefon 1622 eller 1945 Se ØV en " par

Gjøvik

Brumunddal

Gjøvik Trevarefabrik
Etablert 1904 Byggmester O. A. Ugland

Trevare- dør &. vindusfabrikk

Brumunddal

Brumunddal
Trævarefa brik

Dører :: Vinduer
Trapper", Møbler

Telefon 130, privat 243

~ Ldle~ammermøLler
Utsalg fra Steen &; Strøm

A.s Møbelfabrikken

ALT I MØBLER

Tlf. 1471

Hamar Trævarefabrikk
Inneh. H. Berg

Fagmessig og garantert arbeide Mesna Møbelindustri A.s.
Lillehammer - telefon 753

Mesnamøbler er stilfulle og av
høi kvalitet

Ragnva1d Johansen

Solli - Briskeby

Såvarer
Brumunddalens Brænderi

Brumunddal
Tlf. 469

llf. Fabrikken Zl3

Lillehammer

Mesna Hjul og Vogn~

fabrikk

Tlf. 469

Anbefaler sig til utførelse av
all slags rørleggerarbeide.
Benytt telef. 1833 og 15R4.

Aut. rørlegger og r~rha~del Tlf. Utsalget 910
-------------

Løiten Almening
anbefaler

høvlet som uhøvlet last

AI
IS MESNA BRUK

Mek. verksted og jernstøperi
Jern , stål , metaller
Maskiner og verktøi

Ringsaker Sparebank
Hovedkontor Moelv

Filial Brumunddalen

Alle vanlige bankforretninger utøres

Brumunddals meieri' s

produkter anbefales

I. ARNT JENSEN A.s
Ingeniør &. aut. rørlegger

En gros R0RHANDEL En detalj
Telegramadr. ARNT Telefoner 1157 • 1322

Hamar

Trelast og trevarefabrikk
B.. Lilleengen &. Co.

Nygard st. pr. Gjøvik
Telefoner 11 '- 22- 99 Tlf. 47 144 ...:... 105
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Danske Døvstumme Idrettsforbund

Ping~pong konkurranse.

E c
Vunnet I<U Uav~...s '" . Tapt Points

'" ...: gjortd:i :3 o-
a a

'" """' Roald Seim.o-~ E 6 2 O 14
8 o Håkon Hoff"' ~ 4 4 O 12

..>o: c Finn Løvig.8 <U 3 3 2 9
'"o I>J) .... Klaus Rasmusseno <U 3 3 2 9

-o
.~ I>J) c Kjell Andersen . 2 5 1 9
:o .;; < Arne Iversen. 2 4(Sl 2 8
~

....l - Eilif Ohna . 2<U 4 2 8
<U

~Cl c Bjarne Jetmundsen 1 O 7 2c
~

I>J) Harald Nesse. O 1O 7 1

meddeler sesongens beste resulta
ter for idrett og svømning. Ung
dOl11men har hatt en hten fram
gang med bedre resultater e'nn
f.orrige år, særlig på de korte
løped istanser samt Jengde- og
stavhopp, men andre øvelser viste
tilbakegang, forhåpentlig kommer
det fler unge under instruksjon i
dette år, så de kan velte ~etera

nene. I svømning notertes fram
gang, og noen danske rekorder
ble forbedret.

Sesongens beste resultater for
året 1940.

(F. = «Fremad». D. = «Døv
stumania».)

100 In løp: Kaj Clausen, F.
I 1.5 sek Holger johansen, F.
11.6. johs. Pedersen, D. 11.9.
Erling Rjjs, D. 12.0. L. Fruer
lund, D. 12.6. lb Christiansen, D.
12.7 sek.

200 In løp: Kaj Clausen, F.

Bergens døveforening har et
ping-pong-bord (bordtennis) hvor
gutta får en god adspredelse og
mosjon, og s.å arrangerer de kon
kurranser. Det har vært en kon
kurranse før, men bare for en
kveld - en lynturnering.

Den som ble arrangert i år var
et seriespill. Det var il alt 9 mann,
og alle spilte mot hverandre un
der foreningens sammenkomster.

24.5 sek. Holger johansen, F.
25.0. Alex. Sørensen, F. 26.1.
johs. Pedersen, D. 26.2. lb Chri
stiansen, D. 26.8. L. Fruerlund,
D.26.8. .

400 In løp: Kaj Clausen, f
55.6. Holger johansen, F. 56.2.
johs. Pedersen, D. 57.8. Erling
Ri;is, D. 58.2.

800 l7l løp: Poul Hansen, D.
2.18.9. Erling Ri.is, D. 2.23.2.

1500 In løp: Erling Riis, D.
4.40.0. Poul Hansen, D. 4.49.5.

. Fiin Hansen, D. 5.02.5. Holger
johansen, F. 5.04.5. Alex Søren
sen, D. 5.05.2.

5000 m løp: Poul Hansen, D.
18.20.6. Fiin l-lansen, D. 19.05.5.

Høyde: Hans issen, F. 1.55
m. Fiin Hansen, D. 1.51. Hans
Tvilum, f. 1.50. Johs. Pedersen,
D. 150. Poul Hansen, D. 1.50.

Lengde: Kaj Clausen, F. 6.04
m. johs. Pedersen, D. 5.58. Villy
Meyer, D. 5.44. Alex Sørensen,

Konkurransen viste seg å være
meget hård, da mange hadde tre
net flittig og fått bedre ferdighet
i å føre racketten med eleganse.
Poengsystemet skulle være det
samme som brukes i fotballkam
pene. Der spil tes 2 omganger,
ved seier i begge omgangene gis
2 poeng - uavgjort l poeng 
tap O.

Resultatene ser slik ut:

f. 5.43. Bjørn Hansen D. 5.34.
Stavsprang: Holger johansen,

2.75 m. Hans Tvilum, F. 2.59.
Kulestøt: Mikael Tv·j!um, 9.90

111. Hans' Nissen, F. 9.60. I'hns
Tvilum F. 9.27.

Diskos: Hans issen, F. 31.30
m. Sv. Aage Peulecke, D. 28.84.
MikaeI Tvilum, F. 28.35. Hans
Tvilum, f. 27.37.

Spyd: Hans Tvilum, f. 38.84
!TI. Sv. Aage Peulecke, D. 37.95.
Hans Nissen, f. 35.63. Bjørn
Hansen, D. 33.28.

4 X 100 In stafett: «Fremad»,
Fredericia, 49.2 sek. «Døvstuma
nia», København, 49.5 sek.

Svømning.

100 m frisvømning for herrer:
Egon Hansen, «Stal'» 1.16.7. Th.
Boesen, «Star» 1.24.4.

For damer: Ulla Schultz,
«Star» 1.57.0.

For junior (14-16 år): Leif
Freder.ioksen, «Star» 1.44.8. Kaj
Lykkegaard, «Star» 1.46.5.

100 m ryggsvømning for herrer:
Egon Hansen, «Star» 1.35.0.' Th.
Boesen, «Star» 1.43.1.

For damer: Ulla Schultz,
«Star» 1.52.2. Inger Heilmann
Claussen, «Star» 1.57. Ruth
Svensson, «Star» 2.41.8.

100 m brystsvømning for her
rer: Th. Boesen, «Star» 1.32.3.

For damer: Ruth Svensson,
«Star» 1.59.0.

For junior (14-16 år): Kaj
Lykkegaarc!, «Star» 2.12.6. Otto
Nielsen, «Star» 3.05.2.

200 m brystsvømning for her
rer: Th. Boesen, «Star» 3.26.4.
Erik Larsen, «Star» 3.43.7. Borre
Hansen, «Star» 4.06.1.

For damer: Ruth Svensson,
«Star» 4.11.1. Ulla Schultz,
«Star» 4.25.0. Inge Helt Hansen,
«Star» 4.37.7.

*
I sesongens løp (1940) har

Døves Idrætsforening, Køben
havn, flittig deltat i Københavns
Svømme Unions svømmestevne. I

•



Skien Porsgrunn
--------------:------

Larvik
Cand. pharm. Larvik Mineralvandfabrikk

C. Christoffersen
Drogeri, Parfymeri, Farvehandel anbefaler sine mineralvandsorter

Skien Tlf. i 761

Larvik Andelsmeieri

Min engros forretning i
Glass - Stentøi - Porselen

Kortevarer og Leketøi
anbefales. Brilliant utvalg

M. Andersen Eftf.
Larvik

melk - fløte - smør - ost,
telf. 1431 - 1567.

Henry Winger
Murmester

Tlf. 1617 - Larvik

L. Felumb
Guldsmed ~ Larvik

Torvet 6, telefon 1021.

Brødr. Olsen Trevarefabrikk
Dører, vinduer, trapper og inn,
redninger, telefon 1930 og 1030

Rekkevik • Larvik.

i3/l-Uf1.eane~ 1J.,f.La'l"ee.an~

Torvet - Larvik
Alle alm. bankforretninger.

Larvik Koope1'ative
Handelsforening

Larvik

Sigrid Borgersens eftf.
(Solveig Olsef1 Waag) Torvet, Larvik.

Storste utvalg l kåper, kjoler,
og stoffer. telefon 1679.

Harald S. Odberg
Etablert 1904

Torvet 2 Telefon 1207 Larvik
Glasmester og Rammeforretning

Glassliperi og Rammefabrik

Helge Halvorsen &, Co.
Jern Isenkram, Bygningsartikler

Larvik, telefon 2021.

Fodstad &. Co.
Frøhandd, Larvik

Telefon 1446.

Isaksens Trævarefabrikk
Inneh. Jacob Johnsen

Søndre Folkumvei 3 - Skien

Spesialfabrikk for belysnings
artikler i tre

Tlf. 3057, privat 4232

Haslestad Sagbruk
(Ole Lindseth)

All slags skåren last

Telefon 16 Hof i Vestfold

Porsgrund Metalverk A / s

Porsgrunn

Metal halvfabrikata

Bratsberg
Landmandsforretning

Skien
Kolunial - Mel - Fetevareforretning
Kjøp og salg av landmannsprodukter
Telefoner: Kontorene: 2076 - 2066

Butikken: 2084 - 3084

Bøle Sagbruk
&. Høvleri

Andersen &. Nygaard
tlf. 3928 Trevarefabrikk tlf. 3928 ------------Dører - Vinduer - Trapper

13utikkinventar
Innredninger - Leieskur

Skien

Trelast
Telefoner: Skien 2216, Porsgrunn 753

N. J. Fredriksen
Skiens Brødfabrikk

tlf. 3431 - Skien - tlf. 3431

'1' h. K l' i sti ans e n
Brenselsforretning

Skien

o LE K I KUT
Skien

Bygnings- og Entreprenør
forretning

Utarbeider tegninger og overslag
Ass\.Iranse og .(\gentur

Telefon 3880 - Privat 3829

CHr. B j ø r g e
Vognfabrikant

Byfoged Pausgt. 5, Skien

$. Holt~skog
Sportsforretning

Skien

HARTVIG LARSEN
Trelast

Nylende, Skien - tlf. 2515 - 3751

Sørlandske elektriske
, .' A·

Apparalfabrikk ~~

Skien

Blegebakkens Dampsag
&.. Høvleri

Skien. Telegramadresse «Dampsagen»
_____________ Telefoner 2567 - 2568. På lager alle

dimensjoner av skåren og høvlet last

I

Eriksrød Ste'llhuggeri
Telef. 2082 Skien Telef. 2082

Gravmonumenter i de vakreste,
norske stensorter

Rimelige priser
Omsetning over hele landet

B. Pettersen Afs
Sag - Høvleri - Kassefabrikk
tlf. 2973 Trelast tit. 2973

Ved den nye jernbanestasjon
Ski en'

Skiens Pdpirindustn
Skien •

lO
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alt var det innløpet 31 anmeldelser
fra foreningens svømmere, blant
dem har hr. Thorkild Boesen og
Egon Hansen ervervet K.S.U.'s
bronsenåler for henholdsvis 100
m brystsvømning med tid 1.23.3
min. og 100 m crawl 1.16.7. min.

*
Femkampen pr. korrespondanse

om D.D.l.'s vandreskjold ble vun
net av «Fremad» (3 mann) sam
let 4661 poeng mot «Døvstuma
nia» .4639 poeng. Bestemann ble
Erling Rii,s 1712 poeng.

*
Svenska Dovstummas fdrotts

organisation hadde s.iste år stor
framgang i fri idrett som viste
nye 'verdensrekorder for døve,
men som de ennå ikke har fått
godkjent av C.ISS. på grunn av
krisetiden. 1500 m. løp løp Bertil
Bååth, «Hephata» den 13. juni på
4.12.6 min. (gl. rekord 4.14.6).
K. G. Åstrom, «Hephata» opp
nådde 2860 poeng i femkamp den
30. juni, likeledes klarte han den
l. august 13.17 m. i tresteg (gl.
rek. 12.74 m.). Endelig noteres
klubben «Hephata» 4 X 400 III

stafettløp på 3.34.2 111. Rek. Na
tional 3.31.6.

J. P. N., Småbl.

Klipp av
«Tegn og Tale)
Januar 1921.

Vårt blads navn.

De Døves Forening, Kristiania,
har uttalt seg for at forbundets
organ bør hete «Norsk Tidsskrift
for døve». avnet i seg selv klin
ger godt og vil være et utmerket
navn for et tidsskrift når vi en
gang kommer s.å langt at vi får et
sånt. Men nå r det ser u t som om
våre utmerkede venner i hoved
staden med en gang vil gjøre
vårt forbundsorgan til et hds
skrift, så mener vi at det er litt

forhastet. Og vi skal i korthet
nevne noen av de hindringer som
gjør det vanskelig, om det enn er
et mål som vi alle bør arbeide
henimot.

Et tidsskrift stiller andre og
betydelig større fordringer både
till det redaksjonelle stoff og til
utstyr enn et alminnelig lite med
lemsblad.

Dets redaksjon må legges på
en helt annen basis med det me
ste stoff skrevet av fremragende
menn på forskjellige områder,
f. eks. i kunst, i litteratur, i flere
grener av vitenskapene og frem
stilt i en populær, lett forståelig
f,orm, så våre lesere kunne makte
å tilegne seg stoffet.

Innen vår egen leir har vi vel
ret få (om vi i, det hele tatt har
noen) som kan skrive sånne ar
tikler. Denne del av innholdet må
gi tidsskriftet dets preg. Natur
ligvis må det være annet og let
tete stoff. Men dette må stå i en
viss samklang og avpasses etter
det før nevnte. Derved vil mye
av det vi har å skrive om oss
imellom ikke komme til å egne
seg for tidsskriftet. Det kan være
ting av interesse for oss, og det
kan passe godt i et alminnelig
medlemsblad, men i et tidsskrift
passer det mindre godt. Vi vil så
ledes avskjære oss adgangen til
deri å drøfte en del av våre egne
anliggender. Og det vil ikke være
heldig.

Et hdsskrift krever også et an
net og kostbarere utstyr - en
annen drakt, om man vil bruke
denne sammenligning. Vi venter
f. eks. alle at en person av det
fornemme selskap opptrer i en fi
nere drakt enn en mann av folket.
Et tidsskrift hører mer til det fine
selskap i pressen, mens vårt for
bundsblad hører til den alminne
lige krets av pressen - til folket.

Og utstyret retter seg deretter.
Innholdet likså.

Endelig spiller de økonomiske
hensyn en stor rolle. Kontingen-

ten må stilles slik at alle som vil
kan holde bladet og derved kOI11
me i forbindelse lned andre døve

omkring i landet. Og i tider som
disse vil det ikke være noen lett
sak å starte et tidsskrift. Men
det har hele tiden vært vår me
ning at det ikke skal vær-e noen
byrde å holde bladet eller å være
medlem av landsforbundet.

Begge deler skal være for alle
døve, og begge skal vokse og ui
vikles ved vårt felles arbeid. Dette
må vi ikke glemme. Dette første
års drift av bladet er jo kun
prøvedrift. Viser det seg som det
nå ser ut, at tilslutningen blir stor
nok, og vi får råd dertil, så kom
mer nok i sin tid tidsskriftet. Men
la oss. være litt nøysomme nå i
begynnelsen.

"-Jår viofår erfaring og oversikt,
så kan v;i utvide.

Husholderske.
Døv dame i 35-40 årsalderen

får plass fra 14de april eller se
nere. Fast stilling kan påregnes.
fri reise til Lesja. Henvendelse
skjer hl

Søren Holsbrekken,
Lesja st., Gudbrandsdalen.

Frimerker..

Henvendelser angående bytting
av frimerker kan sendes tiloss.

Tegn og Tales eksp_

TEGN OG TALE
OSLO, APRIL 1941.

Redaktør: THORALF .STRØMME
adr.: Asbjørnsens gate 1 A lY
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Tønsberg ~ Skien ~ Larvik ~ Sandefjord

_10. __ ~- t:::

Porlang

Tø·As·berg Reperbane·s
tauverk og stållau
til ethvert bruk.

H. Carlsen
Sagbruk og Høvleri

Sandefjord

Larvik Sparebank
oprettet 1838

Incasso og alle alm. bank.
forretninger

Aktieselskapet

Bingar
elektro magasin

Sandefjord

Sandefjord Stenhuggeri
(Edv. Huseby) Etablert 1919

( @rne5!lO)
SKOEN: FOR ALLE

Stenhuggeri = Gravmonumenter og
bygningsstein

Langesgt. 6 - Sandefjord Telef. 3132

Prestehagens
Trevarefabrik

SANDEFJORD
Spesialitet:

Dører • Vinduer. Trapper m. m.
Gogstadveien 27 - Telefon 3335

S~ofanri~en Ørnen, Lal'vi~

Brødrene Hansen
Lilletorvets Møbelforretning

mottar bestillinger på alle slags møbler

Godt lager av møbler og
butikkinventar

Tlf. 1648 - Larvik

J. Jacobsen & Co. Als
T ricotasjefabrik

Larvik

J. S. Ording
Skien

Manufakturforretning
en gros &. en detail

Skriv efter prøver

Ulsager Hjul:::
og Vognfabrikk

(Sigv. Bjørge)
Telefon 81 - Hildestad i Vestfold

Favorit Mineralvandfabrik
Alle sorter mineralvand

Telefon 2198 - Tønsberg

Siqvelands Drogeri A.s
Jægersborggt. 1 Larvik

Telefon 1798
Parfymeri, Sykepleieartikler,
Frie apotekervarer,
Vaske" skure: og pusseartikler.

Paulsen &. Paulsen
når det gjelder elektrisk

utstyr
Telefon 2896

CHR. RABE
Bakeri og Konditori

Håkon Gamles gate 1, tlf. 1589
Tønsberg

Middagssalonen
Inneh. Karen Høgseth

Alt til
Tre-, Mur- og Betongbygg

Anth. L. Seiner A.s
Tønsberg

Kjøp Deres

Gull ::; sølv::; sølvplett
hos

EIVIND ANDERSEN

Nt- Det kjente merke

... for kvalitetsskotøi
Tøns bC'rg Skofab1·ikk

. Nasko A.s

Storgaten - Tønsberg Telefon 124-5

Gammelt gull og- sølv kjøpes

«FISKEBUA)
c. JENSEN

- Rådhusgaten -

har alltid FRISKE varer
Telefon 1186

Telefon 2325 Øvre Langgt. 49

Tønsberg

Skal De kjøpe møblm·?

I så fald vær opmerksom på
mitt lager av: Spisestuer, sove=
værelser, salon= og småmøbler

av alle slag.

Bruun &.. von der Lippe
Tønsberg

SkibsJ·ederi og Hvalfangst

Telegramadresse: AKER

Telefon: Centralbord 1760

. () 1 ........·--"

t:.;-\ '" "2
p..",....~f.!-.:---r.-\=q~---r--;~;7il~'

t
'lJl;' -- ~~...
~~~~ ~~~"~~_:~
.~ ~,,:J,.J .Hiii~~~
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En konsertsangeriI1ne som ikke var noe stort lys,
men hadde høye tanker 0111 seg selv, engasjerte en
fremragende pianist til å akkompagnere ved en
konsert. Pianisten kom, og de øvde seg. Men han
rystet på hodet. Til sist kunne han ikke holde det
ut lenger, men utbrøt.

- Frue, dette går nicht! .lai gir det dur! .lai
spiller pa de sorte tailgenter, jai spiller po de hvite
- men De hele tCden 'synge i mellomrommene. Det
kan ikke ga!

*
En ung danle i Birmingham ble forleden 300 pune1

sterlil~g rikere, som hun arvet, etter en henne ukjent
mann. Det viste seg senere, at hun under et ferie
opphold hadde truffet den dvdøde, som var ei1 gam
mel mann. Hun syntes at lian satt så alene og hadde
henvent noen vennlige ord til ham uten å tenke Iller
på den ting senere. Den gamle ,mann hadde imid
lertid husket henne i sitt testamente.

Miss Ma;~y Ann Vaughan er navnet på en dame
Southampton, som iorleden døde, 106 år gammeL
For kort tid siden fikk hun sin siste tann trukket

ut. o Da tann'legen spune, 0111 han ikke skulle bedøve
hellIle, svarte hun: Skitt med det! Og så røk den
siste tann uten formitdende omstendigheter.

*
Ledighet e'r roten til all slags ondskap og giftig

het. Følgende gåte skal da også være fostret aven
hjerne som hadde feriert i fire uker:

Hva forskjell er det på en konge og en lege?
? ? ?
iår kongen kommer, reis.er folk seg. Når legen

reiser, kommer de seg!

*
lPariserpoli tiet ha r gj ennom pressen oppfordret

bYens restauratører til å kikke under møblene før
de lukket sine lokaler o om aftenen.

Anledningen til den merkelige bekjentgjørelse· er
at det i o den senere -tid er begått en mengde tyverier,

Kreosotimpregner~e ledningsstolper og
og skurmaterialer leveres

Norsk Impregneringslwmpani AlS'
Larvik

idet tyvene har gjemt seg under sofaene for etter
lukketid å utføre sine verk.

En ung engelsk dame som eide verdens skjønneste
tannrekke, var blitt gift med sønnen aven meget
velh;3.vende skotsk tannlege. Kort etter brylluppet
fikk bruden en venninne på besøk og viste henne
alle brudegavene.

- Og hva fikk du så av din svigerfar? splhte
venninnen.

- Nå skal du se, sa den lykkelige brud, et gave
brev, lydende på et fullstendig tanngebiss, fritt og
franKo innsatt i munnen? ,.

Og hva står ·det nedentil?
..- Gavebrevet gjelder bare for leveranse år.

*
Byron hadde en merkelig uvilje mot folk med

grå øyne.
o ~ Dere er unge og kan ha-godt av å;lytte til en

erfaren manns tale, sa han en dag til noen unge
beundrere. Jeg gir dere det råd: Stol aldri på noe
menneske med grå øyne.

Men, sa en av tilhørerne, De har jo selv gra
øyne.

Ja, de't har jeg, sa Myro,n. Og De kan tro
at mange som har kjent meg, ville ha gjort vel l å
følge den regel jeg !Jar gitt dere, svarte dikteren.

Grosserer Hansen fulgte sin kone på stasjonen.
Hun skulle være vekk j to mån der -- og han var
full av omhu. Han kjøpte 'drops, aviser, bJolllster,
sjokolade, iskake ,frukt - og til sisf spurte han:

- Skal {eg ikke også gå bort i kjasken og kjøp(~
. en roman til deg, vennen min? . -

- Det behøves ikke, sa fru Hans.en søtt du
har jo lovt å skrive til meg hver dag.

jeg så igår en amerikalisk )annpasta-annonse son
slår alle rekorder. Det sto _k,ort o og godt ,OI~1.-·ete
anpefalte vare: «Fjerner alt fra Deres tenl1ex.
seiv tannlegen!» .r



r

Mos s

Mbs.s Varme &. Sanitær A.s
Harry E'nholm

Rørlegger,førretning

Moss Foto
Polyfoto

Alt i amatørarbeide utføres
Dronningensgt. 25

Moss Hotel
MOSS

Alt til faget henhørende

Moss Stentøimagasin
M. E. Grennes

MOSS

Svend Ekensteen
Kobber og J'.likkenslager

Kongeh~gt. 46, MOSS Tlf. 2049

JOH S.M y,R E R
Kongensgate 25, Telefoner 1311, 1821

Kolonial. Mel • .fetevarer
Farvehandel

S. Peterson
Byggmester

og Entreprenørforretning
Kontor: Dronningensgt. 25

Tlf. 1727

Moss Bryggeri
Mineralvånd

og Maltextraktfabrik
(A. Heilmann)

SAVARER

«Kjøp solid skotøi»
Det varer lengst

:Spør efter

Martin Som a
(Moss Skotøimagasin)

Torvet - Moss

AI
IS

Elverum

MOSS
•

IDUN
sennep

Jernbanerestauranten

Carlsen &. CO.
KUL &.. VED

Sundbryggene - MOSS

Bruk
Privat 2422Tlf 2724

Trygve Nilssen
Colonial og Skipshandel
Spesialitet: Kaffe og The

Telefon 1866
Privat "Stranoa. (Str~odgt. 25), llf. 1148

Mpss parfiimeri
Tlf. 1528 - Dronningensgt.

Seper. Parfiime'r • Toiletartikler
Ves.ker

Elverum melen ~L

Elverum

anbefales fra lager. Be·still itide

STRANDS BRÆNDERI
MOELV

Tlf. Ringsaker 87. Moelv 6322

Besøk

Torvkafeen
Prinsensgt. 6 - Moss

Tlf. 1881

Til vårplantningen anbefales:

frukitrær, roser, syrener, hekkplanter
m. m. Kraftige velutviklede planter

V';-rii;'KJ<ist;r Gaard's-·· ---
planteskole
Telefon Moss 1435 Dilling st.

EGEBERG & EGERS A,s
Automobilforretning

Moss Fredrikstad
Tlf, 1131 2391 Tlf. 2609

Opel ~ Blitz ~ Oldsmobile
I;;'b;rt vedgassi;~åtore;-fo;-1<i~t~.

·~.iler, varevogner og perso'nbiler
lded carbidgene;atorer for varevogner

og personbiler
Autorisert forh~ndler av generator.

knott. og trekull

Elverum Trelastforretning
o

Leverer høvlet og uhøvlet trelast
samt brensel til dagens priser

!'.1.oe1v

A.s Moelven Jernstøperi

Moelv st.

Berger Langmoen
Brumunddal

Sagbruk - høvleri'

kassefabrikk

Telegramadr.: Langmoen

Telefon centralbord 45

RENSVOLD BRUG
Etablert ]897. I Tollefsrud

Trelastforretning, Mølle
Sagbruk & Høvleri

Teldon 207 Bøverbru

Hans Sandbakkens
c Kalkverker

Telefon 203 ' REINSVOLL

Murkalk og kalk til teknisk bruk
For våren leveres gjødselkalk

M ø ij;L E R
for Spi.sestuer, soveværelser
og salonger.

A/S JØMNA BRUG
Jømna st.

Utsalg: Korsgaten 31, lil Thv. Meyersgale

OSLO

Bruk Blinde Barns
Fyrstikker

,---
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TE G N O G TA L E
------------------

-BJØRN 15

Alfabetet og dets opp~

rinrielse.

Det var en føniker som oppfant
alfabetet. Da man skrev som

"
man talte, var det ingen vansker
tor fønikerne å vite hvordan de
forskjellige ord skulle uttales,
Opp·finneren hadde utvilsomt blitt
trett av de innviklede hj'eroglyfi
ske tegn eller bildeskrift som len
ge h,adde vært j bruk. Fønikerne
var for størsteparten handelsfolk,
og det må ha vært et svare strev
fOf en kjøpmann å konstruere sine
forretningsbrev ved hjelp av de
i~nviklede tegn som for eksempel
b1e brukt i Babylonia, så. det var
j'R:ke så underlig at man søkte
etter en enklere metode, som
etterhvert ble til et alfabet.

Det var dog ikke noe brudd
med de gamle skriftsystemer, men
sllarere en videre utvikling av
e1~ln. Man begynte å bruke enk
lere' bilder av kjente ting, og til
hvert bilde ble gitt et særpreget
navn. Således var A et bilde av

et okse-åk og ble kalt «Aleph».
Det kom til oss gjennom romerne
og har ennå sin opprinnelige
fOfm, skjønt det nå er snudd opp
ned. «B» i dette tidligste alfabet
kaltes «beth» som betyr hus og
fremstiltes ved omriss av et hus
med tak, gulv og bakvegg. Det
var ingen frontvegg, ,da sånne
som regel ikke fantes på de føni
kiske hus. Det som nå kalles en
bod er bygd på denne måten, og
somme tror at dette ord må være
avledet fra «Beth». Første og
annet bokstav i det hebraiske al
fabet heter «alpha» og «betll». Vi
finner bokstaven i «Bethlehem»,
som betyr «brødhuset». Romerne
forenklet det til «Be».

«C» var en kamel, fønikisk
«Gamma». Romerne forandret
dette tegn til en halvsirkel, som
vi har det i dag. For Jyden «G»
satte 'eie en liten strek foran åp
ningen. Således ga kamelen oss
to av våre bokstaver.

«O» var en dør. Tegnet var
trekantet, antagelig forestilte det

41 s-o

favner halv skogsved og

bjørk - og er en brann

etter røtter og torv

•
])RAI1MENSJERN'
•

Sørensen &. Lie's
Kulkompani Als

Sentralbord 17100

Oslo Trevarefabrikk A.s.
H. Bunæs

Dører, vinduer, trapper, kontor~ og
butikkinnred:ninger m. m. Iste kl. ar,
beide.' Moderne maskiner. Leie,

høvling mottas

Telefon 72789 - Nedregate 5, Oslo.

inngangen til et telt. Hellenerne
kal te det «delta». Men romerne
fan t det mer praktisk å gi den
den form den har i dag. «E» var
et gittervindu, ,(f» e:1 krok. «[»
og «J» var ett og det samme bok
stav og ble brukt om hverandre i
gamle dager. «H» var et gjerde.
l sin opprinnelige form forestilte
det to staur oppreist med tre staur
på langs. «K» var den hule hånd
delvis åpen, sett i silhuett. «L~/

var en svepe, «M» var havet, be
tegnet med tre bølger og kaltes
«meIll». «N» var en fisk, på fø
nikisk «nun». Bildetegnet var et
opphengt fiskehode. Romerne
snudde det den annen vei og
gjorde linjene rette. De forsto
sannsynligvis ikke at det skulle
forestj,lle en fisk. «O» var et øye,
«Q» var baken av et menneske
hode Illed hals, «R» profil og hals.
«S» var en kinntann eller jeksel,
det sees ikke i vårt «S», men
det er lett kjennelig i det greske
bokstav som-kalles «sigma». «T»
var bildet av et kors og kaltes
«Toy» og bruktes til å merke
eiendeler med. «v» var et vei
skille.

Sånn er opprinnelsen til det
aHabet vi bruker i dag.



Østfold
Aksel Hestengen

Spydeberg

Autoverksted - Rekvisita
Sportsforretning

Tlf. 43

M Y sen

Fabrikasjon av alle sorter:

Klæshengere, Tøitørkere, Teltplugger, Bardun.
strammere samt andre artikler i tre.

AfS Spydeberg
Handelsfm'ening

anbefales. Spydeberg tlf. 120

Møbelavdelingen leverer:

T evogner, Medisinskap, Radiobord, Bokreoler,
Kontotinøbler,Småmøbler, Barnegrinder m. m.

Bruk Trippestads
Møbelfabriks Møbler

ved forhandlere

Mysen

Østfold Meieri
Rakkestad

BRUK

HELLY HANSENS

OLJEKLÆR!

En ideell kombinasjon
av kva'litet og økonomi.

ARNE
MARGARIN

BORGERMESTER
MARGARIN

BORGAR MARGARINFABRIKK AlL

Bruk Blinde Barns

Fyrstikker

Rakkestad

telefoner 168 -362

Rakkestad
Handelslag

Assortert landhandleri
Rakkestad, tlf. 11 - 279

Rakkestad'
Møbelfabrikk

Trygve Dingstad
Installatør og rørlegger

Fabrikk for sneploger og høy.
presser. Telefon Spydeberg 35 :.....-----------...:

Knapstad Sag &; Høvleri
Knapstad st.

Telefon Spydeberg central 66

Spydeberg Sag, Høvleri og
Kassefabrik

Inneh. O. Dingstad

Alle sorter høvlet og uhøvlet
last, listverk og finer. Alle sorter
kasser, buntet og spikret, tlf. 143

Tlf. Mys~n 234

Mysen Trevarefabrikk
Dører- vinduer - trapper

Mysen, tlf. 221

Mysen Apotek
Mysen

MomarlMn lJløbelfabrikk

A. P. Hansen

Trømborg Sag
og Høvleri Als

Mysen, tlf. Trømborg 43

Rakkestad Sag &. H øvleri
Rakkestad, tlf. 134

Rakkestad Trevarefabrikk
Rakkestad

Telefon 259

Ole Strengen
Møbelut~alg AlS

Soveværelser - Spisestuer - Salonger
Bestillinger mottas. Mysen, tlf. 302
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Intet er så hyggelig som å se glade og fornøide kunder. Derfor sparer
jeg ingen anstrengelser for å skaffe mine kunder alt det de trenger. Og det
vil jeg fortsette med. Kolonial - Kjølt - Flesk - Melk - Brød.

SIGURD H. SPERBUND Furuveien 38
- Telefon 80469. Bryn

Ragnar Fredriksen
Murmester~ og

Entreprenørforretning AlS
Osi o

Tlf. centralbord 20816
Klingenberggt. 4 VI

Kringsjå Cafe ved Sognsvannet

Telefon 66349 V. Aker

Skjennungshytta
v. Aker

God servering
Anledning overnatting - 24 gjester

Telefon 98147

Bes ø k

Ullevålseteren
Servering av smørbrød, kaffe, the,

sjokolade. mineralvann etc.

Nordstrand Bakeri &. Conditori
(Odd Wilhelm..n)

Elab!. 1887

Spør efter mine varer hos Deres kjøb,
mann. Bestillingstelefon : 88036

Kløften Landhandleri
Velassortert kolonial

Telefon 79881

KONTORTEKNISKE
HJELPEMIDLER

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

Gustav Andersen
Wdm. Thranesgt. 86 - Oslo

Telefon 71174

CLAUS HANSEN
Entreprenør

Mur~, tømmer- og stenarbeide
Smestad. Telefoner: 98312 - 17444

Seilmakrrverksted
Markv. 3{ (indre gård, 3. etg.) leiefon H 562

N. A. ]3 E R G Il
Pilestr. 25 - Tlf. 31816

O. H. JOHANSEN
Kolonialforretning

Ljabrovn. 138, Nedre Bekkelaget
Telefon 88039

Godt utvalg i allslag<; kolonialvarer

UHRN'S

All i kobber og blikken
slagerarbeide

Leverer Båtkalesjer, Båtputer, Presen,
ninger, Kutter,. Snekke,. 1olIeseiI, Mar,
kiser. Solseil, Clmpingrelter. Spleisning
i wire og taugverk. Førsteklasses fag.
arbeide. Rimelige priser.

Tørris Bonnevie Als
Kongensgt. 2

Oslo

Telefoner 12143 - 13421

Kobber~ og Blikkenslagermestere

B. Torbjørnsen
Maridalsveien 2. Tlf. 24401

Takreparasjon, taktekning samt
bygningsarbeider forøvrig

Sæthe-i' Bltkeri (~ I(onditori

Tannlege Torleif Helgesen
St. Olavs pl. l. Telefon 14 037

Kontortid 10-1.30, ~--7

Ekebergveien 237. Nordstrand.høgda

Bestillinger på alle slags brødvarer, kringler, bløle
kaker og iser maltas i leiefon 88261. Varer
bringes. For!. våre varer hos Deres kjøbmann.

Husmødre på Nordstrand! lB k C bl k
Spe.ialforretning i KjeIt, Vilt. Fi.k 6. Grønnsaker. ru L' est an eltene
Moderne kjøleanlegg. Eget pelsemalu~t"i. ulteri

G~~k~·n~~·l.J~ej"v~:er'Ra:';~Ø~~ til Telegrafverket
(Pølsemaker) - Telefon 88701

Thorens I
Begravelsesbureau

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

Bj. Faye Schjøll &. Co.s
Fondsavdeling A.s

Aut. fonds_ og aksiemeglerforretning
Tordenskjolds pl. 3. Tlf. centralb, 17194

N øiaktig tilpasning

Moderne briller

Martin Viig
Optisk forretning

Kirkegaten 34 O s l o

NORSK SEPARATOR-AKTIESELSKAP
H. HEYERDAHLSGT. l - OSLO

DUBIED
Håndstri kkemaskiner

Halve inntekten går til
Tuberkulosekampen

Er haveredskapene iorden?
Det er nu p.i tide .i komplettere og forn ye

«Vi har hvad De trenger!»

mindre parti sådanne
Typer og priser opgis

Vi får i disse dager et
fra fabrikken i Schweiz.
på forlangende.
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Varme::: Sanitær:::
Ventilasjons~

anleggg
Nyanlegg - Reparasjoner

FERD. P. EGEBERG
Ingeniørfirma

Rådhusgt. 5 b - Tlf. 25011, 16545

Konsulent for bergverk

FINN HANSEN
SMEDFORRETNING

Adr. Bygdø Kongsgård. Tlf. 57847

Telefon 80902 - Grønlandsleret

Bøker, papIr, foto, reiseartikler

Aut. kartforhandler

ibeq(
Varme og Sanitær ~

Oslo
l Teldon 32285 - Peder Claussønsgt. 2

Thorleif Foss' Bokhandel
Pelskåper

PersiaIlerlabb, føll,
Nertzilla etc.

Bunt1naker
R. Johannessen

Torvgt. l, 0.10. Tlf. 23669
([nng. ved Adelsten Jensen)

BRILLER

00',··
,ø; .

A.s Christian Falchenberg
Oslo. Trondheim.

Dame., barne. og herrejournaler
----------------1 samt mønstre i stort utva!g

NORSK KORRESPONDANSESKOLE
ØVRE VOLLGATE 13 - OSLO

Det er ikke lenger nødvendig å sette seg på skole.
benken om en vil lære noe mer enn det en lærte i
folkeskolen. Takket være den moderne korrespondanse,
undervisningen' kan alle også døve, forutsatt de kan
lese og skrive - uten vanskelighet lære seg språk,
handelsfag, landbruksfag, teknikk o. s. v. Lærebrevene
kommer til eleven~ i posten, elevene svarer på opp,
gavene og sender svarene til skolen, lærerne retter
og veileder - så enkel er undervisningen ved Norsk
Korrespondanseskole. En kan velge fritt mellom 147 for,
skjellige fag og kurser og lese når og hvor ofte en sjøl vil.

Skrivetter undervisningsplan!

Skolen som kommer til elevene

Murmester Olaf Skuland
Tollbugata 25

Telefon 10761

IRø a EIe'k tri s k e
Vekkerøveien 199,

Aut. installatør.
Der føres alle de nyeste typer i
komfyrer, radio, ovner og be,
lysningsutstyr. Vår installasjons,I
avdeling anbefaler sig til utfø,
reise av nV,lnlegg og repara,
sjoner av alt innen bransjen.
Elektrisk tining av vannrør.
Tlf. 97667. Tlf. 97667.

A
S
gt.

A.s Betonindustri

M.]. forbech
Akersgt. 16, mng. Prinsens

Telefon 25464 - Oslo

Cementvarefabrikk
Lillestrøm. Telefon 520

Vindern. Tlf. 98208

BYGGMESTER

HENRY HANSEN

A.s Lands Træsliperi
8. Papfabdk

Jens Lonning
Aut. Rørleggerforretning Als

Rådhusgaten 20
Telefon 16741 - 12674

L ~ r sen &. ø V e r b y Als
Grensen 5-7

T defoner: 30273 - 30336

Elektriske installasjoner

Grensen 5-7. Osto. Telefon 32619, 31157

Hvit trepapp i I,gerform.lter 56X8t og 70XIOO cm.
Spesielt e-gnet for overtrek.k~csker.

Samt mensterfarvet papp.

i\akeskåler og brikk.er med o~ uten firmanavn,

Oslo Reiseeffektfabrikk Als
Telefoner: Kontoret, eksp. ('Og fabrikken 83572
Disponenten 80029, Teleg.adr.: «Sela», Oslo

F41brjk~sjon av:

Lærvarer og Reiseartikler
Våre var~r med varemerke "Sela:&

kan trygt kjøpes ·1 ---------------

Moderne etoppede møbler. Møbler i ejø·
gress og kurv. Divaner dobbelte og enkle.
~k"per. komoder. chetoller, norder. Vevede
og strikkede saker. Børster, dørmatter m.m.

Sl'olsetefletning og repaz'asjoner utføres.

Blindes Utsalg - Oslo
Bergsliens gt. 13, hj. av Sporveisgt. Telf. 624,33,

fili,l: Thorvald Neyers gt. 78. Telf. H076.

Forlang illustrert katalog
over snekkerverktøi Dressmagasinet

Torvgaten 13 a

Spesia.l forretning

Dresser, Frakker
Smart~ fasonger. Lave priser

Industritrykkcriet A.5, Oslo


