
Lørdag den 20. november 1948.

Som nevnt i går har HV nå også
satt i gang utdannelse av egne luft-,
vernartillerister, og karene Imponerte
stort da de forleden ble Inspisert av
en del militære sjefer.

Øverst ser vi kanonmannskapet
ligger klar 1 «ferdigstilling». De In
spiserende offiserer er fra venstre
distriktssjefen for HV, major Aasen,
Luftvernartillerlets HV-offlser kaptein
Bloch-Hoell, reglmentsjefen oberst
Hyldmo, og sjefen for luftvernartille
riet i Trøndelag, oberstløytnant Heg
stad. Helt til htiyre står kanonmann
skapels kommandør.

Nederst er et fiendtlig fly kommet
inn over området, og nå. braker det
løs.

Bildet til hoyre er tatt 1 guttenes
undervisningsrom i Ridehuset. For
her går teori og praksis hånd 1 hånd.
Rommet har guttene selv malt og satt
1 orden, og do har fått det forbløf
fende fint.

En strålende spirit - Fru Caro Jelstrup på
Mo gård 80 år i dag.

fr DØDSFALL

Kåre Endresen har streuet hardt for a opp
holde sin store familie og dyrke sin hobby

En ny fisßer-Runst
ner i Fosen?

Han er født i Tromsø og tok sven
nebrev som bokbinder der oppe i
1891. Aret etter reiste han til Oslo
hvor han arbeidet i ca. 5 år, deretter
ca. 2 år i Lillehammer og startet så
egot bokbinderi i Tromsø. Varen 1899
ble han anmodet om å overta ledel
sen av bokbinderiet i firmaet A. Hol
bæk Eriksen, og reiste da til Trond
heim hvor han siden har bodd. I 1938
fratrådte han sin stilling som verks
mester i firmaet etter 38 års sammen
hengende . tjenestetid. Bokbin
dermester Pedersen var i mange år
medlem av Trondhjems Håndverks
og Industriforening. Han var en alsi
dig utrustet mann og innehadde man
ge tillitsverv. Han ble enkemann for
flere år siden og etterlater seg 7
voksne barn. Han var en stille, bram
fri og avholdt mann i alle kretser.

Fhv. bokbindermester Oluf Peder
s o n, Trondheim, er avgått ved døden,
80 år gammel.

Musikkpaviljongen,.

Fru Oaro Jelstrup.

I DAG fyller en kjent dame i Nord-
Trondelag 80 år, nemlig fru Caroline
Jelstrup på den vakre Mo gård
ved Levanger. Fru Jelstrup var først

fift med sakfører Heidenreich. Daan døde, etter bare 5 års ekteskap,
måtte fru Jelstrup ta opp et arbeid
for levebrød i Oslo og nedsatte seg
som sykegymnast inntil hun ble old
frue på Modum Bad. Der vant hun
mange venner gjennom sitt elskver
dige vesen. Så ble hun gift med gods
eier Karl Jelstrup, og kom til den
herregårdlignende Mo gård som lig
ger imponerende og synlig fra riksvei
50. Karl Jelstrup døde i 1496. På den
ne store gården var det nok ikke noen
lett oppgave å være husmor, men ved
sin store dyktighet holdt hun sin hånd
over stedets tradisjoner og kultur og
holdt gården i utmerket stand. Den
er nå overtatt av en slektning.

Fru Jelstrup har alltid hatt mange
sosiale og religiøse interesser. Hun
har arbeidet for Sjømannsmisjonen,
N. K. S., Levanger kvinneråd, Ar
beidsstuer for barn, Buddhistmisjo
nen og sist men ikke minst: Misjon
blant Hjemløse, der hun har vært
formann i 25 år i den, stedlige fore
ning. — Fru Jelstrup har hatt to
barn, forstmester Heidenreich og fru
advokat Meinhardt som døde i 1942.
— Den gamle dame er fremdeles
frisk og kjekk og går daglige turer
til Levanger.

Revyforfatteren og — skuespilleren
Michael Thangstad har 70 revyer på

samvittigheten.

 Kal Stad og Co."
jubilerer.

Adresseavisen angriper i dag redak
sjonelt bystyrets beslutning om at ny
musikkpaviljong skal bygges i par
ken omkring Vår Frue kirke. Den
fører i marken on rekke argumenter,
som menes h talo mot beslutningen,
uton on gang å forsøke på å imøtegå
oller frata dot argument sin tyngde,
som vel for mange av bystyrets med
lemmer var det vesentlige, nemlig de
trafikkmessige hensyn. Jeg vil derfor
be om forst å få slå* fast det syn som
herr Ivar Lykke jun. mod stor vekt
hevdet, nemlig at Kongens gate og
Kjøpmannsgata er en del av landets
viktigste trafikkåre, riksvei 50, at
Olav Trygvasons gate or overbelastet
og at det or naturlig å søke dennes
trafikk avlastet ved å dirigere trafik
ken mellom Vest- og Sydbyen, havna
og Østbyen gjennom Kongens gate og
Kjøpmannsgata, Endelig at Kjøp
mannsgata er den eneste betydelige
gnto i sentrum som på en rimelig må

NNlemmer av bystyre
flerføltøt her ordet.

Hva sier Vå Frue kirkes menig
hetsråd til bystyrets beslutning ora
musikkpaviljongen? Skal il kanskje
oppleve å bli underholdt med en fcion
de marsj oller on smektonde vals un
der nattverden ved gudstjenestens av
slutning.

T. AV.
*

Adresseavisens påstand om at on pa
viljong i Vår Frue park ikke byr på
noen arkitektonisk oppgave tilbakevi
ses umiddelbart av den harmoniske
ramme den nye paviljongen får, idet
don blir plasert i det beste arkitekton
isk utførte miljø vi finner i sentrum
i dag. Jeg er videre sikker på at by
gartneron har rett når han mener å
kunne omlegge parken ved Vår Frue
kirke, ;;å den gir plass for Divisjons
musikkens publikum. At den dessuten
fulft ut vil tilfredsstille de parkmessige
krav borger hans fortjenstfulle arbeid
for byens forskjønnelse vi hittil har
sett for, og som jeg herved gjerne
vil uttrykke vår takknemlighet for.

Adresseavisen skriver om det inn
trykk av monumentalitet en oppnår
ved en paviljong ved Kongens gates
ålmenning, eller som det Ilers også
kalles Gamlo Rådhusplass. For å bry
te denne gamlo tradisjon, som er langt
cldro onn bankvesenet, foreslår Adres
seavisen Bankplassen, hvorfor ikke
like godt dope om Lilletorget hvis de
gamle navn ikke er bra nok. Det er
ikke monumontalitet en mangler i
dette strøk. Selvsagt tenker ingen på
å logge noen monumental paviljong i
Tordonskjoldsparken. En fordringsløs
paviljong avpasset etter dens fino ar
kitektoniske omgivelser kan i seg selv

to kan utvides for å lette forholdene
under don stadig økende trafikk. Det
burde være klart for alle at det er
galt å byfgo musikkpaviljong i dette
viktige og stadig viktigere gatekryss.

La oss så se på Adresseavisens ar
gumentasjon:

tørst hører De
— sa taler l*e

Kan De nok
o

Overst til venstre: Mann ojr hustru hjelpes nd I fiskeryrket. Nederst:
Fiskerhjem ion avsides bygd i Fosen,— til hoyre Villstyringen skal tcmnros
— dekorasjoner på kafé «Heimen», Uthaug.

En fisker og småbruker i Bjugn,
Kåre Endresen, er i den senere
tid blitt nokså kjent som dekorasjons
maler både i byen og distriktet. Han
har dyrket sin hobby, malerkunsten i
mange år, og ved siden av ernært seg
som fisker og småbruker. For så vi<!t
hat han mango likhetspunkter mei
Emil Schanke fra Nes i Fosen.
Hvorvidt Kåre Endresen kan sies å
Være «en ny Schanke or det van
skelig å domme om ennå, Kåre Endrc
sen er bare i 40-årsaldercn og han
skiller seg iallfall ut fra Schanke deri
at han hele tiden har solgt sin pro
duksjon, mens Schanke gjemte den
bort uten å vise den fram.

Kåre Endresen har selv reist rundt
og solgt sine bilder. Han var simpelt

hen nødt til å selge .dem hurtigst mu
lig-for å kunne 'ejfcsjsrare med ;iin
store familie, husmrog 5 barn. Små
bruket gav liten og ingen inntekt og
fisket var det også meget opp og ned
med. Kåre Endresen har vrort meget
benyttet som dekorasjonsmaler. Han
har dekorert en rekke lokaler i Trond
heim og distriktet. Her i byen kan en
finne hans dekorasjoner både i hotel
ler, spiseforretninger og i større for
retningslokaler. Ute i distriktet er det
mest fiskerhjem, kafeer og liknende
har, har dekorert.

Kåre Endresen ligger for tiden me
get syk i Floro. Han reiste dit i som
mer for å utforc en del arbeider for
en kjent fabrikkeier. Like etter un
kemsten ble han dessverre syk og han
ligger for tiden på sykehus der nede.

Smått om senn har byens store
tropp av gode revyskuespillere, — vi
hadde sikkert forholdsvis flere av
dem enn noen annen by i landet for
30—10 år siden, — nådd den alder
at on opptreden på scenen bare horer
unntagelsene til. Revyene er jo snart
en saga blott, takket være «luksus»
skatten, og kan bare friste tilværel
sen i større forhold enn hos oss, så
rekrutteringen i yrket er intet å rope
hurra for.

En av de yngste av de eldre står i
disse dager foran et markant jubi
leum. Det gjeldar Michael Thang
stad, — mannen med et utall revyer
under forfatterpseudonymet «Kal Stad
& Co.». Det er i år 40 år siden han
betrådte de skrå bredder for første
gang, og jubileet vil bli feiret med
forestillinger i Arbeiderforeningen
kommende fredag, lordag og søndag,
— trio heile dagar til ende.

Thangstad, som er født i Strinda

Michael Thangstad,

fåes ved henvendelse til

[IMGUaPNOHEINSmUITETS

TRØHDELBGSHONTOR

AAGE KLEMETSEN

Fjordgaten 3.
Telefon 25561.

DEMONSTRASJON
os OPPLYSNINGER

sft lår De vår nye store Llnguaphone
hrosjyre med interessante opplysninger
om språk, og om hvorledes De med
Linguaphone fort og greit lærer i.
snakke språket koirekt, forstå det lett,
samt lese or skrive det. Har De an
ledning til å komme oppom vårt kon
tor, vil vi med fornøyelse demonstrere
et hvilket som helst kursus. for Dem.

Fyll ut og send oss
kupongen i dag

De sitter med tekstboken loran Dem,
og pa grammofonen er en Llnguapnone
piate i gang. Og mens De horer sprak
ckspertene (som har det språk De læ
rer til morsmal) teiger De med i tekst
boken ord lor ord og ser samtidig
utallige forklarende illustrasjoner.

Leer i fritiden

med Linc|uaptione
i Deres eget hjem. De tar studiene som
en morsom hobby i ledige stunder, og
De slipper alt det vanlige strev med
gloser, grammatikk og uttale, fordi
De lærer etter det psykologisk riktige
prinsipp.

Ikke? — Da bpr De kornmo 1 gang
med et Llnguaphone-kursus, jo rør, jo
heller. • Om De vil lære et språk fra
grunnen av, eller perfeksjonere Dem i
et språk De allerede kan noe av, opp
ndr De med Linguaphone nettopp de'
De onskpr.

Det forslag som forelå i bystyret
om dette arrangement, må man vel
ha lov til å si var magert. Avstem
ningsresultatet måtte derfor bli der
etter. Hor var det ikke bare' tale om
on musikk-paviljong, men også on ta

[ lerstol, og nå or dot også blitt tale
om et monument. Dot siste måtte jo
være for å skjule all skitten og rotet
i Kongens gates almonning, og det
olondigo fortau i Kjopmannsgatas
ostre side. Hvis man da kan kalle
denne grøftekant for noe så sjarme
rende som fortau. Krysset Kjopmanns
gata—Kongens gate kan aldri bli an
net enn et alminnelig gatekryss, og
den festkomite som henla ot stevne,
oller et større arrangement, til dette
gatekryss, — for å benytte den monu
mentale talerstol, oller musikk-pavil-

I jong, villo ganske sikkert ikke bli gjen-
I valgt mange år på rad. Personlig er
! jeg rodd for at om ikke mange år
i vil denno paviljong bli stående ensom
I og forlatt, — rott og slott som et mo
inument, om den skulle bli lagt til
i dette gatekryss. Men er det et monu
' ment dot her or tale om, synes jeg
! man må finno på noe mor originalt enn
lon musikk-paviljong, kombinert med
i talerstol. Et anstendig monument vil
jeg gjorne være med å stemme for på
dette stod. like så ot anstendig for
tau, men ikke en musikk-talerstol
monument.

19/11 1948.
j A. J. H.

Fra et annet medlem av bysty
reflertallet har vi mottatt følgen
de:

Magert.

Med hensyn til Tordenskjoldsstatuen,
som vel må vike plassen nå, gir den
tekniske rådmanns uttalelse i hans
særdeles voluminøse bemerkninger i
bystyreheftot om dette spesielle for
hold, nemlig: «at en ikke pkal stille
ut sin skam» en klar anvisning om
at det ikke nettopp or ønskelig å ha
denne opperettemessigp. framstilling
av sjøhelten på en sentral plass i
hans fødeby.

F. Kloven,

Adresseavisen mener at det var en
uheldig beslutning bystyret tok og for
utsier at realisasjonen av ny paviljong
dermed vil dra i langdrag. Det ser
nesten ut som en trusel. Men vi vil
gjore det klart for Adresseavisen at
bystyret har talt, og mod overveldende
flertall i denne sak, sikkert i over
ensstemmelse med befolkningens ønske.
Dermed har do utøvende myndigheter
innen kommunen plikt til straks å ta
fatt på den oppgave de er gitt, og
fremme den på hurtigste og beste må
te, uansett om de, som det framgår
av Adresseavisens leder om denne sak,
har vært av on annen oppfatning enn
bystyret. Og det er vi selvfølgelig
overbevist orn at de gjør.

Trondheim don 18. november 1948.

Jeg mener at den åpenhet som kom
mer til å prego Kongens gates ut
spring, avslutningen ifolge Adresseavi
sens oppfatning, og det fri utsyn mot
bryggene, elven og Småborgene, langt
er å foretrekke fram for en monumen
tal paviljong som stenger.

Snakker on først om den estetiske
side, kan det vol heller ikke nektes at
Kjopmannsgatas vakre beplantninger
i skråningen mot bryggene vil skjem
mes ved å bli avbrutt av et pavil
jongbygg.

Jeg or ikke onig med Adresseavisen
i at Kongens gate må stenges ute fra
elven. Tvert imot tror jeg at Kon
gens gate ville vinne på at forbindel
sen med almenningen og elven blir
mer poengtert enn nå, og en vil der
med ta vare på on tradisjon som er
1000 år og som ble brutt av anbrin
gelsen av den ramle paviljong for 60
—70 år siden.

bli en arkitektonisk perle som vil høy
ne det vakre strok og skape en inti
mitet som vil gjore musikkparaden
kjær for elskero. av musikk i harmon
iske omgivelser

Komitoon sier videre at mod hensyn
til søknader om bovilling for transport
med motorvogn uton ruto bnr dot log
gos storst mulig vokt på herredstyrets
og politiets anbefalinger bådo nar dot
gjelder tallot på motork-jorotoycr og de
som skal få bevilling. Dotto viktige
punkt har samferdselsnemndene i stor
utstrekning oversett, sier komitoon.

Dot har vært delte meninger om
hvorvidt ansettelsen av samferdsels
konsulenter var nødvendig over alt,
mon den saken må nå sios å være av
gjort. Konsulentenes arbeidsfelt må
være :\ logge sakene til rette for (sam
ferdselsnemnda. Så langt man kan
forstå har dog departementet mont at
man som on "Overgangsordning i on
viss utstrekning må anvende dot gamlo
system og forskriftene logger derfor
fremdeles det meste av arbeidet med
bilrutedriften over på overingeniøren.

Dotte finner vei- og jernbanokomi
tren or en lito tjonlig ordning. Biliste
ne har fremdeles i stor utstrekning
den oppfatning at dot er overingeniø
ren og ikke samferdselsnemnda som
har avgjørelsen, og det har til en viss
grad oppstått en kompetansestrid mel
lom konsulent og overingeniør.

Komiteen finner at di-tto bor brin
grs til opphor og anmoder derfor de
partementet om på ny h gjennomgå
forskriftene og foreta de forandringer
som er nødvendig for at arbeidsmåten
kan bli i overensstemmelse med hva
komiteen har pekt på.

Oslo 19. (NTB). Stortingets vei- og
jernbanekomite har gitt innstilling om
forskrifter vedkommende samferdsels
loven. For man fikk «Lov om sam
ferdsel- hadde veidirektoratet og over
ingeniøren for veivesenet alt arbeid
med biltrafikken. Den nye loven leg
ger avgjørelsen i disse sporsmål til
samferdselsnemnda, som også avgjor
konsesjoner og bevillinger ellers for
sjøtransporten.

Samferdselsnemnda
avoiiør bevillinger
ikke overinoeniøren.

Ingen overgangsordning, sier
vei- og jernbanekoniitccn.

hjemmesekretær. Medlemmene av
representantskapet velges av kretse
ne for tre år nd gangen, og represen
tantskapet velger selv sin ordfører.

SOM NY SJEF FOR SENTRAI
PASSKONTORET

er i statsråd konstituert byråsjef
Justisdepartementets oprgjorsavd
ling, Reidar Frii3 Bull. Han tiltri
sin stilliner 1. desember

' lINGUAPHONE \i l
Konsonsfft. 31, Oslo. Tlf. 42 3113.

Send gratis og uten torpUlttolse .
for meg brosjyren med alle
opplysninger om Ltngua- '
pnone. Jeg understreker det/de

 >!::; som særlig interesserer meg:

Engelsk, iransk, russisk, spansK,
italiensk, portugisisk, hollandsk,
tysk. Irsk, polsk, svensk, lUisk, '
norsk, tsjekkisk, esperanto, ti in- |
dustani, kinesisk, persisk, ara
bisk, atrlkansk.

Herr |
Fru »
Frk, J ,

Adresse _ i
Adr. 20 il- : . .

30 MILLIONER
ÅR GAMMEL

APESKALLE!
ER FUNNET I KENYA.

London, 18. (NTB fra Reuter).
EN HODESKALLE som tilhører

en afrikansk ape, ble brakt til
London med fly onsdag kveld. —
Skallen sies å være 30 millioner
år gammel. Den er funnet i Ke
nya. Professor C. Clark ved Ox
ford-universitetet fortalte pressen
at apen tilhorte en gruppe som
senere frembrakte den apegruppe
fra hvilken mennesket stammer.

DETTE funnet antyder, sa han,
at på den tiden Himalajafjellene
og Alpene var formet, eksisterte
det en ennå uoppdaget apesort
som levde i Øst-Afrika. Professo
ren understreket imidlertid at
hans slutninger ikke var endelige.
Han  . ortsetter å undersøke apeskallen.

har vært samlet i Bergen. Det ble i
folge Dagen behandlet flere viktige
saker. Rådsmotet tilrår overfor ge
neralmotet neste år at sjømannsmi
sjonen får et representantskap som
består av en representant fra hver
av de 19 kretser. Til dette kommer
så hovedstyret, generalsekretær og

RÅDSMØTET FOR DEN NOR

SKE SJØMANNSMISJON

Thangstad lover 3 morsomme kvel
der i Arbeiderforeningen, og en kan
vel si at programmet lover godt. Det
blir oppførelse av et nytt og høyst
aktuelt stykke, «Del i kjøkken» eller
«Husfordeling», en sketch med to for
henværende entreprenører som opp
tredende, og dessuten en militser
sketch, viser, historier, og til slutt
den populære vEn time på blåskolen»,
som har moret mange gjennom åre
ne, og vil fortsette å more flere. Ju
bilanten har alliert seg med en stor
del av den gamle gjøglerstab og fått
dem som medvirkende, Ragnvald Ol
sen, Joh. Tiller, Kristian Nilsen, Johan
Østmo, Bernt Fjeldvig og flere. For
uten at jubilanten selv må formodes
å være ekstra godt opplagt for anled
ningen.

og har bodd på Moholt i hele sitt liv,
var elev av Amtaskolen da han i 1908
debuterte som amatorskuespiller. Ved
en tilstelning ble .Fanten og kjrer
ringa» dramatisert, og Thangstads
fant gjorde slik lykke at utførelsen
innbrakte ham ros hos su kresne her
rer som lærerne Dybdahl og Vassel
jen. En stund etter tok han skrittet
over i revyforfatternes rekker, og ett
av hans første produkter, «Strinda i
beleiringstilstand  lever ennå i friskt
minne hos mange eldre.

Debuten gav mersmak, og omsider
skrev han sin forste revy for en
Trondheimssccne, don kjente «Arven
fra Mostadmarka*, som ble oppfort i
Arbeiderforeningen - Sverre» og gikk
hele 50 ganger, foruten at don sene
re er spilt utallige ganger i og uten
for Trondelag. Etter 5—6 revyer for
«Sverre» flyttet han i 1917 til Arbei
derforeningen, hvor han siden har
skrevet og spilt et utall revyer, uke
revyer og sketcher. I det hele har
Michael Thangstad skrevet omkring
70 revyer, — sannsynligvis norsk re
kord på området. Én rekke ting har
han også skrevet for andre scener i
landet, fra Haugesund i sør til Narvik
i nord. Som sin beste revy nevner han
«Blant tollere og syndere» eller  Tre
foten på vandring», som or spilt her
i byen omkring 100 ganger. Thang
stad har vært en hyppig benyttet lei
lighetsdikter, og har som sådan om
kring 11—1200 sanger og viser på
samvittigheten. Nevnes bor det også
at han er den eneste trønderske revy
skuespiller som har hatt æren av å
opptre som «kunstnerisk» i Studenter
samfundet.
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**^ «Det er en smaksak
jf offer godt y^ .4» hvilken tannkrem man
/ A PUSSE TEN- /,\*?> \Hjp. , , ,
I NENE MED/ V<S^ Æ, ' bruker>>' sa tan nlegen,
\ s' -C?^ . «bare den renser godt

J>- **^v^ ::iÉ%%&;: ' °Ber8 er nl ''^ °S B°d»- Så
Sri jfr jeg tenker vi fortsetter
\"\r jjF med Vademecum, jeg.

BARNENGEN
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HUSK

å levere tomflasken med kapsel
tilbake til forhandleren, hvis De

fortsatt ønsker å kjøpe verdens

mest solgte. hårmiddel j|fiÉ

KOBRO& CO,. OSLO


