Arbetsmarlmaden och Den pågående danska
näringslivet.
IO.ckoutt~Dft
Jämtlands fältjiigaN.~~ officerskår
hemförde yandringspris~t.

öppnande
äger
I
.

rUIn

den 20

överenskommelsen uH'd 'Sfo~kholms Oroligheter iUl'app'ort~ras fl'ån flera
bandeIsal'betare,. HU godkänd.
hiHI ,i landsiJden.

m. ars.

,A re! s oricnteringståvlan på skidor
enl dpt 111elbul officerskårerna ur
PreliIninärt pl'ograni till
sjätte armMördeIl1ingeli och Bodens Yl:'ckan 1922 är .nu uppgjort. Enligt
lS trupper
uppsatta vandringspriset äg- detta Iförråttas veckans öppnande
de ,j gåp !'lun i Örnsköldsvik.
med allmänt sml1mantrådc lllåndagen
Arr~.ngör :1'ör Hivningen var Väster- den 2H ~nars, .men redan .den 16 mar;;
norrlands regemente nled överstelöjtbörj1ur Svenska, .fIottningschefs·förnant IL yon Horn SOlll tävlingsd'o~ eningens ån,rmö,te och iot,tsäUer ,fre46 marc. lnalle:; voro a11111ålda icke dagen och lördagen. Föreningen" fi111indre ~in 94 officerare från fel11 redärvid sitt 20-årsjub'iIel1111. Den
i53 gelnenten, nämligen 6 från Häls.inge rar
20 mars kOlluller föru't'Olll det hö.g- .
Beställning av klicheer för annonser
~48 regenH~l1te, 25 f;rån Västerbottens, 28 tidliga öppnandet·" av ycckan eJ!
Qch reklamtryck förmedlas
frän .Jälntlalids fåHjäga~Tegenlellte, 111ängd salmnanträden att hållas, bl.
~62 28 från· Yästernorrlands regemente u. ay Sveriges kronojägareförbund,
genem
Länsjägmästarnas .,förening, Sven.sk:t
(\ch
7
fnån
Norr1ands
träl1gkår
Binlan
l55
ÖSTERSUNDS-POSTEN
Svens.ka
var 27 lun. fågelvägen och lagd i en trävaruexportförellingen,
_Tt
f
~
'
l
t
1
l
skogsmäs'larefödnlndet
ek.
Tisd-ageli
>06 j t. ers~ svar, Si ar \. Hlperac terräng.
Striden 0111 vandringspriset, vilket den 21 il1UI'S hålles Svenska skog"'il53
Heligare tdi gånger hemförts av Väs- vård.sföreningens O1idinarie årsmöte. ha ii ven de sina stora sYåriglheter i
te.~'Jjottens regeluente och en gång ay Onsdagen den 22 blir det samman· fonn bl. a. av bekym.mcr lued uysäUträde av Svenska forst1nå&tareförJon .JmniJandg {äljäg[l,rc, blev f';'jnneli"~ bundet, byer~ges ,skogsägareför.bund, nillg av ,sina alster t.ill pris, 80111 nå!scn hård och' resulterade i seger för
gorlunda svarar mot tillverkningsskogsvak.ral~fö.d)Mnd och
Sv,eriges
J~ilntlands fäljåganegemente,
SOD}
kostnaderna. Den, som känner ibonPapPln1Sm:asse.fC;I1Dundet. ;Torsd.agcn
19ar
dl'n'~ st2.11ning, yet nog, att hondens
med
en
reducerad
tiel
av
3
tiIn.
GIniIl.
förden '23 sammanträder Syenska .c el1uliv icke yarit och ej år cn dans ·på
9
8ek.
segrade,
l11ed
Västerhdttens
:rån
losa:förening och pä fredagen ~ :hål1'fs
in- rcgelnente nänilast, nle(~' en tid 'a\7 3 årSl11öte ay Svenska träma'sseföre~liin rosor. Tvärtom:. Strävan och försakelse oeh missrälsning höra oftare
thn. 7 min. 1 seL 3) blev Väs~er' gen .
i{n folk tror tin boildens i alhnänhet
.
llorrlands
regen1ente
3.23;
4)
Hälsinge
'farit
d.
edarenheter.
3.34.52; 5) Norrland's
att. regcll1en1e
AHa dessa medJborgargruIJI"jJ,er
triingkår.
"•
"
sonl
tillsanunalls utgöra den stora, flit'
Det segrande laget hestod av löjt~ml1'hlUlets best.ånd och sunda utnanterna Haase och Andersson sanlt'
I!
vedding .så Ibetyd'elsefulla lncdel~
nnder.!öjfnant BrOlllan.
.
. 'rö-· Bästa tid på banan hade den beklassen -, ha f. n. icke lendast sina
Olof 1\2.ntc olympiaIuannen löjtnant Runö,
egna bördor aU bära.
Tidens svårigheter.
Ehuru dessa klasser, smn sagt, ock-o
å1's- L 20 Iued en tid ay 3,35.25.
Onl lnan reflekterar en sIll'ula över s[t lida under tryc·ket, är det likväl i
SOln
I dag äger individuell tävlan å 20
• ,of'- km. rum 0111 statsprise~ för officerare. kristiden och dess även för vårt land första J1ummet på dessa samlIiiHsele'el1ij_
och folk så ödesdigra verkning~r, "så l11cnt, på deras plikttrohet, al~bet'3a'rn
faller det så s'lIlåningom i ögonen:, lJu1' ,het ocill produktionskraft, SOUl sal11Från dagens tävlan.
högSIt ·olika våra respektiva samhälls- hällsma-skineriet 'dlar och sättes i
Örnsköldsvik
lager sEilla sig till tiden Oell dess be- stånd :att fungera.
Vad dagens '3ta-tsfinansiel1a prohleul
Dagens
tåYlan.
å
2D
knl~ blev yt- kY'Iunlei' ,och hur i högsta ,grad olika
har
det s~U är, på vill<ot de skilIda klas- lwhiif.far år det helt enkelt 's:1, att
terst
krävande
1)å
grund
av
det
tunga
l:i~ar
föret. De .fyra främsta platserna be- serna ge uttryck för sin klagan, sina dessa i väsentliga stycken bäras upp
rsåH
In ay och sin jsyn på tingen.
just av denna vroduktiva luellIanklruss,
lades av:
De,t tala:i om arlbetslö,~:hetens proib- som far genOIll sin OIlntankc, sina a1''1) Kapten K. SiHt·c vb erg, I. 23' 2)
löjtn. H. Liden, L 1~1; 3) l5jtn. E;iks~ lem och vi äro de första abt erliän- heten' och sina risker skaffa lnedel UH
son, L '14; ·1) u.-Iöjtn.
BrOlllan, L na Y1kten av och OIhfattningen i d.et det 11(~Ias hestånd och i viktiga fall
aktuella spörslnål, S0111 döljer sig llUl- också till dc bidrag, ,~anned aIihetshär- 2B.
der arbetslöshetens begrepp.
löshetens spöken. \skola hmnästras.
ii
Emellertid är d~t i frälllsta rum'met Del; år denna producerande l1'ledclcall~å, :1Itt arhetslös.hden ·och nöden inoul Id<J.ss i stad och på land, ay 'lkiHda
industrim:betarnes klass är så oerhört namn ,och yrken, som biir upp det Jheomfattande, att den med nödyälldighel la, S01l1 klagar :minst, '1nen 110tas 1nesL;
faller i ()gonen och pakallar dårför i icke ,minst orätt får denna klas:s ye"'
[}lats
högre' grad den all.männa uppnlärk- derfaras redan i så måtto, att den
lik~;'·
Torsdagen den 22 febr.
salnhcten. Nödeiloch svårigheterna ingalunda far ~iran l äJ.. nas till "der
i.iven inOlIl a n el r a sam:hålIsklasser aIlbetande folket" - hort det. JJetta
1 p. st.; London·
16:60
;har,
hehöyer lör den skull Yisst icke yara iiI' ju en heder·,;beteckning,· som lilan
100 Rkm., Berlin
1 :80
orad
mindre.
"
på l~ånt l11.uner tillägger enbart
100
Fr.,
Paris
.
34:30
med
100
Fr.,
Briissel
,:rår
komma
~hå~
~~ije~';1
ord
~
yiss,
:all~:1an gr~~'PP..111edhorgare.
33:Iver.
'Var plåga har srtt skn for SIg, men:
A v forno hIlhora dessa fproduce100
Fr.,
Basel
74:15
fällhälsan tiger still".
~ rande, födande, b.1rande odh närande
100 Floriner, Amsterdam 144:23
Vi kunna vara övertygade om, at~' medborgare, sonl tiga och Eda, arbe100 Kr., Köpenhamn
79:15,
;3011,
det även bland samhällets bon?;erli.'i'a ta och försaka och betala för sig och"
100 Kr., Kristiania'
64:50
~ .Ur.
medelIdass och annorstädes Lfinl1~s för andra, de stilla i landet.
. 3,7G
1 Dollar, ;Newy~rk
h ~ir
plågor,. som tiga still eller i yarje. f~ll
{De 'ha ej hållH s.ig .framnlc, de' synas
100 Fmk., Häl.singfon
7 ~t)8
oe.h
sakna förmågan att i en fÖITirrarl, ft"\T ic'ke i första ledet, de göra sin plil'-!t -100 j?esetas, Madrid
()O:23
man.
tuscll ~lagoljud uppfylld tid 111Cd 1:i1l- - - - vad 11li?r'?
100 Lire, Rom
19:25
.t31nråddig kraft göra sig 'PåmiiJda. 'Det
Här li.gger hos d,essa ihönder, dessa
100 ·Rt., Prag
6:95
delas
år sålunda känt, 0111 oc1{så icke 1pii. industriens
funuessvenner, deS3a
Köpkum å sed~.'
långt när så nlycket omskrivet, att. hantverkare, köplniin och andra i likdanska
svårigheterna och bekYll1TCn räcka Ilande l':.tälln.ingar det sedliga och
norska
till för a 11 a grup.per av luedborgart:\ 111uteriellt rik,a urkapital, sOl1f'vårt
Dollars, U.. S. 'A:.
även för dem, sean inte ropa ut sina folk levt på i grumla tider <>cl1 på vars
)verSI
Canada '
bekynnner och ej 'kräva ';aInl1äUets 0- ' bestånd Yi l11åstc bygga hela 'vår n3.i en
- [fysJ(a
llwdelbara ingr1pande iför dcras ay- Hone1la existens även för frmnticlen.
närhjälpande.
Det är ej så många gånger denna
Vad företagarna inOlll industrien ihc- horgerliga mellanklaS's f~lr några tad p~l
Domänverkets omol'ganisation fördsår, ordas. DOlnänstyrelsen p.åyrkaT i träffar år det sanl1crHgcl1 inte för ro leslnän. De äro därför ganska lätta
s1\1111, SOln de nedlägga driften och att glölmna - ~ -- Iucn ve oss 'alla
n.
nu aygivet yttrande domänyerkets icke är det- i första hand för e g e n den dag, då '\ i strypt ub;ecklingen
i sitt Olllorgani'sation snarast ll1öjligt.
skull
alla gånger åtm.instonc ~ av- (km fria t:LlyäxJen filr dessa 'PI"o,
'1' 0Styrelsen :framlågger de al1månna S0111 de anstränga sig för ·aH. 'även uucej:unde, 'kraftfr:am.bringande sam
1 år, riktlInjer, sOln den 'anser :böra följas
med stora risker sätta i gång, så pass hällseleluent.
"id en Oll1Ö'rganisation. Förslaget det nu låter sig gÖTa. Helt visst är det '. Må lagstiftare och regering behj~\r
wn l 0111 inrättande ay ytterligare en ölag i verdirektörsbefattlling kan styrelsen oftast tanken på aI~bets:löshe:tens be~ ta i tid, i långt ,högre grad än hiUdll-3.
.källlpande. smIl kOllUller företagarna yad deras frid tillhörer ifråga om benär- icke dela. St~Tclsens försla.g inneatt låta hjulen $l1UITa trots riskerna .hörig hänsyn till dessa saIuhbHls
här inrättandet inOlll styrelsen av 7 för f.öretagets egen ekononliska .bärig- gru:pipers rät'tvisa och fördelar i ay
rgen- byråer i sEillet" för nuvarande 8, jämhet.
seende 'På skatter och ekononliska c
l var te en avdelning rör försäljningsårell~
'Affärsmännen ha, även dc, sina b\?- sociala intressen. 'Och krav. Ehuru
den med' Iförsiiljningschcfen :;.åS01U kymmer i en .tid, med starkt ll1inskadc de 'in.te ropa 'sin klagan från taken
'sund chef. Vidare förcslås vid!. öyerjägomsättningS111öjligheter och enorma lika lit-et, sonl de ,hota samhället
mästarens sida en disitriktsjågmä.s- svårigheter beti-Mlf~nde' kreditfråg·nr- "nlcd ,gungningH och strejkar d i-i, rtare fur övertagande, fÖl'ulOll1 av ö- na; ett hc'kynlluer, SOln oclrså il1jU- . f ö r, att de ej få, 50111 de vilja, 1i1\n
3.ylcd yerjiigmästaren nu åliggande uppgtfstriidkarne na'tur1igtvis -ha att kämpa litet kunna de i längden l)estä som
sabet ter, såviil av de SOln f. n, :fÖl~ dOln~n med.
Begl'ånsningen i köpnlännens den livs:faktor' de äro för :hela vår:
ldral" 'Verkets räkning handhavas av' läns- omsä'btningsmöjligheter o. s. y, draga land, OUl deras bördor göras dem
stYTe1serna, SOll1 de är<'llden, som i sin tur med sig arbetslöshet och allt .f{ll' övenlläktiga och en steril,
kl;una kO~l1ll1a alt öyerflyttas från nöd hland de afifärsintr<~sserad.e. .
doktrinär och opruktisk lsyn på ekoden centrala fih·valtnil]gen. DärjäulI fråga on1 dessa, de arbetslösa' in- nOlTIIiska problmn - Iuen idel bud,
,erad. ,te föreslås llppförande av visit antal
mIl medelklassen, gäller, att de knaip. band och }{rav ~ får f:ortsätta lned
cxan- d01nånintcndcnlsbefattningar å ordi- past hu sa,lTImu 111öjlig,het ,tHI hjälp D. att lägga 'slten:ar i väge.n ·för ,handelns,
\farie narie siat och ()vcrflyUande tin dem unders!!ödl 'som 'arbotarna. J·ordbru- hantverkets. industriens och närinfritJl av de uligganden rörande kronans lUll'na slutligen, '80111 annars pläga garnes sunda Ibestånd och utveckj ordbl1llksdollläner, ans.es, ha det lugnast och relativt l)iist !ing.
,l ts fl 11 tarrenderade
:..;cm \. nu åvila yederböral1de länsstyrelser. iDnrjihnte anser styrelsen börn tagas i övervägande, i yad '111&11
dec(~nh'alisation Illa kunna ske dels
från domänstyrelsen till överjåhQllästa1'na, dels från de sistnänluda till
jägInästarna ,och dels från dessa- ~~~l
den bevakande personalen, ~n',onoJa
~arna 111. fl. till l)efOl~drande av. ären~knas snabbare avgörande och HH
fl)l'l1inc1radc av. att detta icke pålägges lhögre m:vndighet eUer "1jänsteman ån ärendets beskaf.fenhet Oell
'dkt kräver.
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I_Annons

arbets! under tiden Ni vilar Eder:
verkar under deit tid Eder aJfä.l' är stängd:

(Tt.)

Stockhol1n 23.

Öyc'ren&kommelscl1
med Slockholms ,handelsarhctare, som preliminii.rt slC:ts' i början ny febl~uari angående Pytt, HYlal JlH'llan Svenska
handclsarbctarefi}1,lmnd01
och Sv.
arhctsgiyarcfören1ngcn hIe\" på onsdagen d('finith~t godkiint. .Den tidigaTe .. tr~iffad(' preliminära uppgi)rl'l~
sen rorande IagpcrsonaIL'l1 Yid dc ('lektriska firmorna har likålec1es c1efi n:it lY t godkänts.

Frita {)lika dcmskn sH: =ler i lnn:ls.
orh:n rapportems orolighetrr ig:ln:~
~:al.ta av dr lockoutade ~!rhdarna, cl·
le1" u v ~.;yn(Ekalis!(I"ll[l, I l\orsi"~r ha
(le ti{Lgare ol'olight:tcrna fortsatt.
Nilgra unga miin anföll o ea f~libriks

itgai.'\\ hans :.;önel" och per..:lOnal lnc::1
~tenkasij1ling
dit <lP lämnade fabri ..
]';:('11. I'V p.ill~ ha iiyen ft)l'ckommit en

de} upptrfic1l'n vitl, margarjn.f~lbrikpn
(mr, vars nutomobiIer måstt'-köras ut
und(,i' poli';("~kor:t. Polis.en Ihar an~
hall il flera av d'e111ons f rnnterna. Ä..
Strejk har utbrutit vid Trångets gru.· '\"1..'11 arbetarnas .fackorganisationer 'ha
vor) Gal'penberg.
~~i ]:>it in oeh ",id il'\'entyr av bötel~
flirhju:lit ·:jna 1l1C'(Uennllar atl deltaga
(Tt.)
Het1cHlora 23.
i orolit;:l1elcrna.
Vid Trångets gruvor i Garpcnherg,
vilka iigas ay Stora Lilngyj!{13 gnlYlJodwuten hnf' nu utvidgats.
aktiebolag nedlndcs ar.betet j går '<l\"
Ar1)l'tsgiY~H't'fi~rl'ningel1 har besluhela dCli till ett 13u-tal nppgål'n.k f a t L'. O. lP. r;'l'lb~; ail'lon förldara
al1hetsstyrkan. An!edningen till ar- lo[,!wlI t mo: ~,I:.l k tt"ri~111hctl:lr('lri)l'Ibu:n
betsnedläggelser är olil{a tolkning :lY de1, soln i ()r ca pa~' dagar seJan förbestämmelserna om al'ibetsp:::m ser.
kastnrli..'
n1(>dlinl"lsfi}rS'l~-lg('l. Ki',tlexFörhandlingar angående löne!-t:o.nflil{· llc·rtf.n kommer diirll!('d ~t~l i (ltt slag
ten vid meHarisvenslr:.l, gnrvfälten. sloppas och det :ir ickt' sannohld att
ft~l'.:,iknjn~Sm[ln:;Hl,~l~·:tH ution::n
kOlnert.)
Stockholm 23.
mer :I·tt ingripa f()l c fredag. De tl.V
'{Ft)rlikningsman \Vijlnlwn i Örebro m:betsg'iynre;r()r...~nin:.~en f.rt\J1 lockouhar l(~lIlClt o-mbud [lir l\1dlansyenska ten llndaniagr:u faej~fi)r1iUnden ha nu
gru\'föDbundet saInt Sycnska gl'uYip.- föi-ldarat sympathLl'l'jk.
dustriar.bet::rreförbundet till undcrNyn dt:mons.1:rat.lonsuppt,·'ädcn i
handHl1gar i LudviJ.m den 2 mars l'<iOd.ense.
rande luöjlighdcn att åstadkomm .l
uppgörelse i lönekonfliktel'l}a Yid dl'
Pil onsdag demonstrerade omkring
luell an-syf.'n SlUl gl'll v('x:portf~ilt e11.
:1;000 personer m,ol nCl'gl'a ul"hetsviUiga ,id hamnen. POnSCll tillkallade!?
Tre sågverk i Härnösandsdistrikte~" oc:b m~l~:t(' tY[t g:.tngel" utrynl1na 'plat~
sätta i g-ilng.
'-:en. Slutligen m~lste cle al'betsviiliga
Fr. o. 111. torsdag }(o111111er I-Hirni:·- upptagas i polisbilen ,mr att skydda".
sands ångsåg att äterupptaga driften Demonstranterna började då kasb.
i full utsträckning'. (Driften ·har· le- stennr oeh isbitar efter bilen, varvid
gat nere 'ledan ett år. Ett 70··tul ar- en 14-årig g{)SSl~ skadades.
betslösa få hiirigel1ol1l sysselsäining.
I nästa yeeka kOl1l1Ua åycn sågverken Björknäs och Skärs\-iken att siit·
ta i gång, yarigenolll ett 120-tal ar-

betare ].)l~redas
vinterns slut.

sys'jclsättning

lin Genuakol1ferensen, åter..

uppbyggnadskonferens.

FÖl'Iikningsföl'sIag nu fraInlagt i Säg-l SI d . d f ~
f
b l
;6}
.
verkskonflik:tel'l.·
.
m ,('sta.n s ragRn ar eJ. le 'Hl~:ll. as
.
"
- ej heher N. F:s 'prerogativ berOVR$.
Vid sammanträde på onsdagen
(Tt.)
'P< ,', 23
mellan parterna i konflikten illG.m
- ..lllS
•
s:1gycrksindustricn, öyerlämnadie föt'Le Temps skriver om Genunkonfeiikningsrnan !{y:unzeIius ett iörs.Jag rensen bl. a. aU dcn fr::mrföraIlt ,})i;1'
tHI lösning av tlytalst:rä!!.aI1. S'Tar vara en konferens 0111 öter'up'pbyg,
begäres till lördagen den: 4'Jma r-;. Till gaDde. Det är en hu\'udsak att förd~'ss hcmlighålles innehållet ay för- dragcn
respekteras i konferensen,
slaget. för utomstående. (FörhunJlin· men respektcranclet lnedför tvenne
gal'na om .nytt aytal inom cellulosa·· s~trskiIt vikii'ga t'örpliktelse-r: 1) Sk:lindustrien, som 'under onsdagen på- de·]tåndct hör ic.ke be'l1andlm; av kougått 'inför förlikningsman ~Kvarnzcli- fcrcnscn och 2) Nationernas för.buntl
US, fortsättas på torsdagen.
bör ic1"e her()'YUS dess prerog~ltiv, den
o

n

•

i YersailIeseföriJragct inkorporcra~le

Överenskomm:else h'äffa(l angående
avtalen vid l\Ialmfä!ten.
f'ödlandlingarna i mahnfäItskonfl~kten återu:pp.togos i ]\Iahnberget inför förlikningsmannen grossihandl.
D. Hansen 'luåndagell den 20 dennes
och har fortgått äyen under tisdagen
och ,onsdagen. Därund.er ;hade Öycr.
enskol11melse l11ellan partm'na triiffats 0111 förslag, till nya kollcktivay~
tal nlC':l 2:") proc. lönereduktion. För
utarbetande av till- resp. avtal höran-

dr acknf'sdprisIistor igångssiittas 0nleck~'lhart lokala' förhandlingar n1cllan pa.rterna i Kiruna, l\falulhcrget o.
Syartön.. Ett sammalltriide inför förlikningsmannen hålles den 1 mars
}\JaIll1l~erget.

..

förEinar det. Vidare
EJaste man SI:' till alt dl' :fQ!lk, som ,hefrias från i'ientligt (i\'erth('rrav~i]de
lilunna yidtaga at gärder Ii)!' att för~
hindra åten:iindandet [t.y dc
~;om förtryckt dem,.

d~'l1asti

er,

Engelska regeringen
nära att stupa.
Räddadef. med en rg::lts majoritet
frän att fe: misstroendevotum,
eTt.)
Sloc'kholm 2:3.
Sy. D: s Lon.donlwrresp. tel('gralf('~'
l ar: ,l\1e~l bara en rösts öven-Bd räd..
dades regningen ,p;'!. ,tisdags3Jft.oncn
fl ån cH nedel11ag 1 del en rcgeriDgsproposition om 'under·.;ökning

,angil~

ende .orangistel'nas bortrövande an.togs med 41 röster mot ~W.

HoJmenk·olrendet.
Segern går tiH Finland?
-- PriYat Ull Ö.":P.

fÖl~bundsaktei1

~

Kristiania 23.
I dag har Holmenkolrendct gått HY
stapeln med deltagarc från Norge,
Sycrige och Finland. Vid 3-tiden \"0ro de bästa resultaten:
1) Collin, Finland; 2) Halvorscl1,
Norge: 3) Niku,"Fi.nland.
Haug, SOln förr yunnlt lo'ppet i i
ar, ligger på sjätte plats och Gustafsson från LudYika, Sycrig·e, 'på åttonde.

Sinn· [einförsälnlingen
IIrdfheis ajourneras.
De Valera meddelar att en ö"cr~nE;kom
melst träffats mellan partierna.

Fran LC}j1don 1degrHfl'ra:~.
Di, sinnfdnföI'samlingl'n

Ar(lfhc_~:;

pii

onsdag [ttertog sitt sal11l1lantrilde HK'ddt'lade de "ajern ome<lelhnrt aH ('11 öypr~
enskcmmclsc triiffat~ mtllan {hl stridande partiC'rna a,' irllH'lJörd~ tltt Ardfh<'ls
s~ul1(' ajorllcra~; I)il tre lllimaderi :)ynt.~
Htt giva I~c1H.lcnfördr[lgeis underlecknm'o
tillfälle' att utar1)('la fristatCl13 f<kratt...
ning och "idan' att Dan Eircann ;~kuUc
fcrtfal',l ,IU fungt'ra smIl a.tt ingt!ll oml'()!:itning i Dail Eirann ::.;kGH hetrakta.;
som en !lilrtiomr(j:51nillH, Yilken skulle

Förestårtyskt rikspre~i ..
dentlJal?
Tyska folkpartiet bringar frågan härom
})å taL
Från Berlin telegraferas:
Dct tyska folkpartit't bringade pit on~~~
dag frågan om nytt val av rik3president
pii tal i rik3dagcu. Hikskanslcrn förklarack, aH HitT ordnandet av den obersc.hlcsiska frilgan vore (let icke mt)jligt
att' företaga ntlgot i frftga om rik.)pre~)i
dentvuleV. Hegeringen 1\:0111111('1" sedermera att dryfta denna va1fråga med 1)[lr~

mpdföra prpsldcnlel1s cell den llrovl:;oriska regiringcn:; Hygfmg. Under tiden
kOllmnl inga parlmnent:;val att anordna:;
(hl valen slutligen komma till ~bind skalt
fristatens författniilg i sin slutgiltiga
ferm framltiggas jnmte nrtikbrna i övcrenskommelse för aft folket sli:al1 bli i
stiuHI att "tilja mellan republiken och
fdstaten. Denna. kompromi:j:, antogs
enhiiUigt, varefter Ardfheis ajorncrade:.l
P~I 1.re nuinadel'.

Belgiens prioritetsrätt
. och Angora.

