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(Halle) i 1706. Zinsendorfs mi
sjonsinteresse ble forsterket uu
cler skoletiden i Halle cia lian
lærte noen misjonærer å kjenne.
Den 21. august 1723 reiste de
lo første misjonærer fra Herrn
hut. Zinsendorf tilbragte hele
den siste natten sammen med den
ene av dem i samtale og bønn.
Kl. 3 om morgenen kjørte den
grevelige vognen opp foran det
enkle huset. Zinsendorf fulgte
dem et stykke utenfor byen Baut
zen. Der forlot de vognen og
bøyde kne under åpen himmel.
Så fortsatte misjonærene veien
til Hamburg til fots og grev Zin
sendorf vendte hjem til Herrn
hut.

Snekkermester Wedeges nye
gård i Storgaten.

åpner jeg min MØBELFORRETNING i nye
lokaler iStorgaten 17 og vil anbe
fale denne til publikums velvillige søkning.
De vil alltid finne et rikholdig utvalg i:
Sovevcsrelsmøbler - Spisestuemøbhr,
Salonger, samt småmøbler
til rimelige priser og av beste kvalitet.
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Blikkenslagerarbeidet
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, blikkenslager Peter Johnsen
Dronningens gt. 30 - BODØ
Telefon 361.
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\
t
<
ER UTFØRT AV
HA RIV. A. BLIX
GLASS- OG RAMMEFORRETNING
Etablert 1884.
—BODØ—
Telefon 323.

Bodø iigger sentralt til
for taxiflyvningen.
Turene kan bli langt billigere
enn publikum tro r.
Flyrute til Kjemåvatn skal prøves.

Et av de siste forretnings
og boligbygg, som er fullført
hei i byen, er snekkermester
Gunnar Wedeges gård i Storga
ten. Oppf0relsen har tatt knapt
et år fra man begynte med for
skallingsarbeidet og dette må
vel sies å være litt av en re
kord.
Det er et jernbetongbyg !
tre fulle etasjer. Fasaden er
på ca, 20 meter. Sokkeletasjcn
og første etasje har en grunn
flate på 331 kvadratmeter- idet
det er en verkstedsfløy på bak
siden. Annen og tredje etasje
dekker en grunnflate på 256
kvadratmeter, I første etasje
er det to store butikker og de
to øvrige etasjer inncholder to
leiligheter og en rekke konto
rer.
Bodø Elektriske Bilreau dl
belforretning har en gulvflate
på 100 kvadratmeter, hertil
kommer rn verkstedsseksjon på
260 kvadratmeter.
Bodø Elektriske bureau di
sponerer det andre forretnings
lokale i første etasje, med la

ger og verksted dekker dette
en grunnflate på 110 kvadratmeter. Videre har dette firma
radioverksted og installasjons
kontor i annen etasje.
Gården har sentralvarmean
legg og er forøvrig godt ut
styrt i en hver henseende. Før
ste etasje mot Storgaten er
kLJd med teak og hele fasade a
gjør et tiltalende inntrykk.
Gården er tegnet av arki
tekt Gunnar Moldjord. Råbyg
get er oppført av Trondhjems
Sementst.speri A/S, mur- og
pussarbeidet er utført av mur
mestrene Johnsen og Larsen
tømrerarbeidet av tømrerme
ster Hoff, dører, vinduer og
ali innredning av huseieren, det
eie ktriskc innstallasjon sarbei.de
av Bodø Elektriske Eureau, Rør
legger og sanitetsarbeidet av
Oras, malerarbeidet av maler
aicster Gunnar Nielsen, blikken
slagerarbeidet av blikkensla
ger Peter Johnsen, smiarbeidet
av Ludolf Olsen, glassmester
arbeidet av glassmester Blix,
og stein- og hellearbeidet av
steinhugger Karlsen.

Et kirkehistorisk 250årsminne.
IJ *, ij.

Ved henvendelse til sjefsfly
ve. Lund i
Flyvesei
skap og Polarfly A/S erfarer
«Nordlandsposten» at det fo
regår en livlig trafikk med
taxiflyet. Det er ' foretatt en
rekke turer til forskjellige kan
ter av fylket, dels med forret
ningsfolk, dels med feriereisen
de. Med flyet går det jo pa
ez blunk å komme frem til et
avsidesliggende fjellvann.
— Men folk later nok ennu
til å tro at flyvningen faller så
altfor kostbar, sier Lund. Fak
tum er, at bortsett fra det man
sparer i tid og møye, har det i
flere tilfelle vist seg, at man
kommer billigere frem med fly
er., enn man vil ha gjort med
andre transportmidler.
Publikum kan seg i mellom
forsøke å ordne det slik. at
når en skal reise på tur, blir
e i annen samtidig hentet hjem.
Kjente kan på dette vis seiv
ornne meget billige turer. Den
som er interessert bør i alle
tilfcller melde av til selskapet
om den tur han tenker på, så
bhr forespørselen notert, og i
faU vi da får spørsmål om tur
til et sted i nærheten blir flyv
nmgen kombinert, slik at alle
parter sparer tid og penger.

Det har dessuten vært mange
som har gjort prøveflyvninger
Brødremenighetens grunnlegger grev Zinsen
og vi får vel snart høre nær
dorf, en brennende misjonsvenn.
mere fra dem om de kommer
til å ta flyverutdannelse. Vi for
Brødremenighctene eller Herrn han i'Wittenberg, og på grunn
søker å få istand et samarbeid huterue verden over feirer i år av sine rike hegavelser ble han
med den lokale flyklubb om 250-årsminne for grev von Zin etter endt eksamen justisråd i
dette.
sendorfs fødsel, Zinsendorf er Dresden. Men hans hjerte var
bevegelsens stifter. Han vokste fyllt av åndelige interesser. Et
opp i et meget strengt pietistisk ter farens død kjøpte han et gods
Bilkonsesjonene i
miljø og hadde i 20-års alderen i nærheten av grensen til Måhren.
en religiøs opplevelse som ble be Her skapte han et enestående
stemmende for hele hans liv. Un sentrum for åndelig virksomhet
Skjerstad.
der et besøk i Diisseldorf kom (Hernhut).
En skrivelse fra Samferdsels han til å beetrakte et maleri som
Allerede i sin mormors, den
nemnda om bilkonsesjonene ble
referert på siste møte i Skjerstad forestilte Jesus på korset og un gudfryktige og initiativrike fri
herredsstyre. Av skrivelsen frem der maleriet sto det skrevet på herinne von Gersdorfs hjero
gikk det at alle bilbevilbnger skul latin: «Dette gjorde jeg for deg, hørte den unge Nikolaus Ludwig
le gjøres effektive, og de som ik hva har du gjort for meg?» 1
om misjon. 53 år gammel bu
ke var det skulle inndras til før
Han ønsket nå tross sin ung sket han frerndeles en melding
ebu for andre.
I Skjerstad er det 8 laste- og dom og høye byrd å bli en evan som ble lest opp f ra et misjons
5 drosjebilbevillinger. Samtligc geliets forkynner, .men foreldre blad da han var en 8—9 års
disse ble gjennomgått og god ne forsøkte i det lengste å knyt gutt. Den handlet om misjons
kjent på 2 nær, nemlig drosje te ham til mer borger!ige oppgå arbeidet i Ostindia, som ble
konsesjonen til Belmar Jakobsen
som foreslåes inndraddd til fordel ver. Av hensyn til dem studerte grunnlagt av A. H. Francke

— Har det, vært noen ambu
lans eflyvr inger iår ?
— Nei, det har heldigvis ik
ke vært behov for det. Jeg var
forresten på Bardufoss under
scevnet søndag — det var i
høy grad vellykket. Der fikk jeg
forcspørsel ora en ambulanse
flyv ning, men det viste seg at
de tilskadekomne — to motor
syklister som hadde kollider,
var for dårlige til å flyttes.
— Men taksiflyvning er det
sora sage et stort behov for, og
det gjøres stadig turer.
Bodø ligger med sin fly
plass meget gunstig og sén
trait til. for denne virksomhe
ten.
Det er nu meningen å be
gynne flyvning til Kjemåva.net på Saltfjellet om det vise1"
seg at noen er interessert i det.
Det blir en flott tur over fjellet
frem til turisthotellet.
— Hvordan går det med fly
veskolen '

i Skjerstad.

for Berner Pedersen Naurstad.
Inndragelsen ble be§ runnet med
at Bebnar Jakobsen som rute
bilsjåfør ikke hadde anledning til
å drive drosjekjøring.
Videre ble drosjekonsesjonen
til Arne Leithe overført til Helge
Hansen Oldereide.

Reparasjon av Sneliveien

En søknad fra Ole Nymo
om bidrag til reparasjon av 'Sne
liveien ble behandlet på siste
møte i Skjerstad herredsstyre.
I skrivelsen var det fremholdt
at det føre var utført et om
fat ende arbeid gratis, men at
det gjensto endel før veien ble
farbar.
Arne Vesterli kjente til for
holdene og bekreftet at det var
utført et stort arbeide for ube
drmg av veien, men det står en
dél igjen og det er rimelig at
mannen får noe for sitt arbeid.
Enstemmig ble det bevilget
kr. 200, sora et forelGbig bi
drag.
Modig pus.

Hos Rolleiv Olavson i Lunde i
Telemark fikk de forleden dag se
at kattepus jagde reven til skogs
igjen. Like ved huset tant man
— Vår første elev flyr alle noen røde ulldotter som katta
rede solo og om ikke så lenge hadde revet av mikkel før hun
er han klar til å ta sertifikat. skysset ham dit han kom fra.

Noen år senere startet grev Zin
sendorf seiv på den lange reisen
til Vestindia bvor 18 av hans
misjonærer var døde i løpet av
kort tid. Misjonsarbeidet led un
der de hvites fiendtlige innstil
ling. Zinsendorf kom i rette øye
blikk og fikk løslatt noen misjo
nærer som var satt i fengsel.
Meldingen ora hans ankomsi
spreclte seg som ikl i tørt gress
Zinsendorf anmodet guvernøren
om å sende misjonærene til ham
og han fikk sitt ønske oppfyllt.
Overveldet av den sørgelige for
fatning misjonærene var i, om
favnet grev Zinsendorf dem og
kysset ridderlig den innfødte
misjonærhustrus hånd.
Guver
nøren ba om undskyldning foi
sin handlingsmåte. I løpet a,\
tre uker ordnet Zinsendorf opp i
forholdene og la arbeidets gang
til rette. På søndagene, p rekte
han og foretok ellers i uken
mange husbesøk og boldt råd
slagninger. Da han reiste . fit
St. Thomas forlot han en liten,
men fast sammensveiset skare.
At Zinsendorf var misjonær a\
hele sitt hjerte, fyllte av en bren
nende iver for Guds sak og er
brennende kjærlighet til menne
skene, vitner også bans reise til
Nord-Amerika noen år senere
om. Sammen med sin dalter Ke
nigna dro han til fots gjennom
urskogen. En dag kom de frem
til en elv. Det sto en indianer
på den andre bredden. Zinsen
dorf vasset over elven, men ble
til sin store skuffelse avvist. Men
ikke før var kan kommet over el
ven igjen, før indianeren angret
seg og ba Zinsendorf komme over
elven igjen.
Uten å nøle tok
Zinsendorf igjen fatt på den far
lige vassingen for andre gangen.
Han kjente virkelig sine mi
sjonæren Han bar dem i sitt
hjerte. Når de kom hjem på be
søk, fikk de gjennom inngående
samtaler bevis for hvor godt han
satte seg inn i deres arbeidsfor
hold og deres problemer og hvor
han gledet seg med dem når det
gikk godt. Og hvor mange brev
skrev han ikke! Det hendte at
det lå 150 brev på hans' skrive
bord som alle ventet 'på et snar
lig svar. Den eneste instruksjon
han ga de første misjonærer var
at de skulle la seg lede av den
hellige Ånd. Og det var sikkert
den beste instruksjon han kunne
gi dem. Men jo større omfang
arbeidet fikk og jo mere erfar
ing han samlet, dess oftere delte
han sine tanker muntlig eller

Råbygget
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Wedeges nybygg, er utført av
TRONDHJEM
TRONDHEIM

Mur-

CEMENTSTØBERI
Avdelingskontor - BODØ

Puss- og

ER UTFØRT AV
JOHNSEN & LARSEN - BODØ
MUBMBSTER- og ENTREPRENØRFORETNING
Telefon 1118 - privat 847.

Tømmerarbeidet
ER

UTFØRT

Noe til piauospill!

Verdensmesteren i «utholden
hetsspill på piano» ble nylig kå
ret i Heidelberg. Det er Heinz
Schwanken som klokken 23.00
forrige tirsdag aften reiste seg
fra pianokrakken etter å ha spilt
125 timer i ett trekk. Schwan
kan hadde også den gamle re
korden på 124 timer og vil prove
nok en gang. Han «starter» 28.
juni.

— Har kjøleindustrien noen
fremtid i Norge?
— Ja, det skulle jeg tro. Rik
tlgnok er Norge glissent be
folket, og det er en ulempe for
utbyggingen av kjøleindustrien
— der går med mye penger
og tid ved fraktningen til og
fra kjølelagrene. Men jeg tror
likevel ikke at dette forhold
utgjør noen uoverstigelig hind
ring. Jeg tror kjøleindustrien
har fremtiden for seg — også
i Norge, sier ingeniør Bosnes
som særlig skal ofre seg for
studiet av bygning og drift av
kjøleanlegg under Amerika
oppholdet.

AV

OSKAR HOFF - BODØ
Eyggmester

Tra^egelenderBalkongitterm.v.
ER UTFØRT AV

LUDOLF OLSEN
ME K.

VERK STED — BODØ

Varme- og Sanitæranlegget
i Wedegcs nybygg, er utført av
OSLO RØRLEGGER BEDRIFT A. S
med anleggskontor i 'Bodø — telefon 1039.

Malerarbeidet
Linoleum- og Gummibelegg
er utført av
GUNNAR NIELSEN
MaSermester - Bodø.
! Wedeges gård, Storgt. 17
har vi våre kontorer.
THULE GJENSIDIGBILTRYGDELAG

AlSe

snekkerarbeider

vedrørende Storgate n 17, samt butikkinnr
redning i Bodø Elektriske Bureau
er utført av
Guorsar Wedege,

Utenlandske

studenter

i

U.

S.

A.
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Kjøleindustrien har fremtiden for seg —
også i Norge.
Jeg venter meg meget av
denne studiereisen, sier ingeni
ør Martin Bosnes da Høires
Pressekontor ringer'for å gra
tulere ham med uttakningen
U.S.A. er vel det land som er
nådd lengst på kjøleindnstriens
område, og særlig har vi nord
menn meget å lære av ameri
kanerne her. Vi ligger nemlig
temmelig langt tilbake her i
Norge når det gjelder teknisk
materiell til vår hjemlige kjøle
industri.

Flisearbeidet

Snekkermester

(Forts. side 6.)

Nordmenn studerer kjøSeindustri
i USA'
Tre nordmenn, konsulent Rolf
Olaussen og Jørgen Lorentzen
fra Fiskeridirektoratet i Ber
gen, og ingeniør Martin Bosnes
fra Landteknikk A.L, skal i 6
—8 uker studere kjøleproble
mer i U.S.A. sammen med 52
andre representanter fra 14
Marshall-land.
Studiereisen
arrangeres av Organisasjonen
for
europeisk
økonomisk
samarbeide, og er et ledd i
Marshall-planens tekniske hjel
peprogram. Alle dollarutgifter
i forbindelse med ferden beta
le? av Marshallhjelpens midler.
Deltagerne samles i Paris 21.
juli og drar derfrå til U.S.A.
med båt 24. juli.

Oppføringen

•

Ingen japanske
krigsfangen i
Russland ?
London: (NTB-Heuter)
Tass
melder at sovjetregjeringen har
tilbakevist den amerikanske noten
som hevder at det ennu er man
ge japanske krigsfanger igjen i
Sovjetsamveldet. I en note, over
rakt det amerikanske utenriksde
partement av den russiske Wash
ingtonambassade, heter det ifølge
Tass at sovjetregjeringen i for
bindelse med den amerikanske
påstanden ikke kan gjøre an net
enn å henvise til de offisielle
russiske erklæringer av 22. april
og 9. juni, som sier at hjemsen
dingen av japanske krigsfanger
er avsluttet.
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H.r.advokat Wilberg
druknet under badning.

37 studenter fra ni europeiske land — derav 4 fra Norge — foretar for tiden en landsomfatteude reise i USA. Turen sterkker
seg over mer enn 8000 km. og ska* vare i 24 dager. Ungdommene
har studert ved amerikanske skolér i det siste året med stipendicr
fra The American Field Service, en uavhengig organisasjon av
amerikanske ambulansemannslca per fra første og annen verdenskrig. Det store Greyhound buss selskap har påtatt seg gratis befordring av studentene på den lange turen. Dette bildet er tatt under studentenes besøk i Washingtong. Nr. 3, 4, 5 og 0 fra høyre
er henhoklsvis Ajnuvr rytte, Hvittingfoss,
Jan
Munthe-Kaas,
Kongsberg, Tor Jespersen, Åsgårdstrand og Unni Hatun, T | berg.
i

Oslo: (NTB) Hoyestoretts
advokat Ragnvald Wilberg om
kom fredag under badning på
Hankø,
Advokat Wilhelm var født
i Fredrikstad i 1895, ble juri
disk kandidat i 1915.11919 star
tet han sammen med ororen ad
vokatfirmaet Wilberg & Wil
berg. I 1927 ble han høyeste
rettsadvokat. Han har innehatt
en rekke tillitsverv, var i man
ge år medlem av Fredrikstad
bystyre og formannskap og
venstres stortingskandidat for
Østfoldbyerte før krigen, skri
ver «Aftenposten».

