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Mycken välsignelse. Å universitets..
kliniken i 'Viell har en 45-årig kvin
na på tisdagen nedkommit med sitt
29 :de harn. Av dessa äro 23 pojkar
och 6 flickor. 16 av dem befinna sig
i livet.

Köld i Italien. Hela Italien hemsö
I~es nv en fruktansvärd köldvåg. I
Milano har temperaturen sjunkit till
- 14 grader. I närheten av Udine ha
två personer frusit ihjäl.

Franska finanslagen i hamn. Frans..
ka senaten antog på onsdagsaftonen
finansförslaget i dess .helhet med 206
röster mot 57. Konseljpresidenten
Chautemps hade ställt förtroendevo
tum.

Hälsobringare
Varje glas av den uppfriskande
Samarindrycken är en hälso
bringare av rang. Hela Edert
kroppssystem mär väl därav, ty
Samarindrycken reglerar ma
gens viktiga arbete, utdriver
den skadliga urinsyran och
renar blodet. ~ Det skänker vi..
gör och välbefinnande. Samarin
säljes överallt, men ej i lös vikt
Pris kr. 2:50 pr f1aslca, som
räcker till ca. 50 glas.

C~de"D"oths Tekn. Fabrik, Sthlm.

Höstnumret av {{Vi
och Ni(( utkommet.

IIöstnu111ret för året aY »Vi ~ch N~~
_ den frflll österåsens. sanatonur. ~ ..
givna tidskriften för Sjuka och

k
ns .~

_ har för någon tid sedan ut Olr.IllIJ-.
i ett som vanligt sll1aklfull.~ och pryd
ligt utstyrt hii!tc med 01llvaxlande och
läsviirt innehall. . "d

Med. dr. Mäns Anborelms inlt: ~
numret med en: kl~r. oc1~ pO:1J~lar
framställning av yad VI tIlls r d~ "\ eta
0111 tnberlmlosens första ~pptradande
hos den miskildc individen, hur det
tillgår, liiir en individ hlir smittad 000
huru dc allra första s,~m~oil?:n av:
sjukdomen kUl1l!a yttra. ~l,~' ••~OI fatt~
ren har själv susom nuh.tarlakare bl
drartit till 1{>saI1det av VJ'ssa problem
rten~m studier på värnpliktiga, (,00
hans frmnsHillning vilar därför på .sli
kel' grund.

I cn artikel betitlad »statens eget
sanatorium, som myndiglheterna und..
vilm ntt använda» påtalar överläk!lren'
"id öster~lsen, dr Helge Dahlstedt ~n
uppenbar oegentlighet, vilkc~ f •. ö.
också varit föremål för anmark~lmg
frfm årets statsrevisioner, lliimllgen
ntt marjnen fålt rätt att undvika. plat:
serna vid Statens eget sanatorIum 1
Spenshult för att i stii~l~t triin~a sig
in på de för .flottan bllhgare lan?sa
natorierl1u och därigenom snyltgasta
på lWIlll1lUllernas odh Hinens lJelwst-
nud.

Vidare bidrager fil. kand. Herman
Stolpe med en korHattud, men }iisvä,rd
l'edOffÖrelse för Nationernas FOl'bunds
insaC~er på hiilsovårdsområdet, fr~.mst
för )wktllnpanc1et av de stora folIe
sjukdomarna, kolera, tyfus 111. m. t me
dan akt,uarie .J. Elis Ek lämnar en
vtirdefuIl framsUHlning OIll »den nya
sju}i.lförsiikringcn») som iiI' iörtjäIU av
ullmiin t intresse.

Den litterära avdelningen upptager
tyå korta sagor ur den i fjol bort
gångne hergsingenjören Elfred Berg
grens efte:rHlmnade dag;bok samt en
sehwullgfllll segeldikt av Sven Stolpe,
som trots iimnet behandlat temat »vi
och ni», de sjnka och de friska. F[1r
fattaren meddelar att en del av oplIset
redan val'ii tryckt i dagspressen, men
att det centrala partiet, som särskilt
hör inbressera födelseortens läsare, då
uteslöts si'lsom varande för »rusl.igb.

Slutligen inhjuder redaktionen in
fresserade Hisare att göra ett inl!.igg i
frågan »Ha -d något mer att 'vänta av
live!», en .fråga som ofta insf!:ilIer Siig
hos den lungsjuke och som under för";
r.!l. vinte.rn var uppe som ämne på en
disknssionsafton vid vårt nordligaste
sanatorium. Sandträsk i Norrbotten. I
föreIig~ande nummer lämnar kyrko
herde Daniel Gip i övclrlännäs et! väl
genomtänkt, !försynt ooh bejakande
svar på spörsmålet, som tförtjänar att
uppmiirksammas ooh läsas.

Tidskriftens redaldör fil. kand. 'Ar
ne 'Våhlstrand avslutar numret med
några reflektioner i anslutning till den
i ö. P. i s·omras förda diskussionen
om sjuka och frisk::t. f.öranledd av
Märta Leijons artikel »sjukdom ur.:-äk
tar inte allt».

Det trevliga och' vikt illustrerade
häftet kostar endast en lrrona och kan
rekvireras från Redaktionen av ;I)Vi
och Nh, adress: ö s t e r å s. Det är.
en väl använd slant.

H a n s E x: i c s o n.

--pO,rt rätt

Gott lut alle
- köpes bäst i -

ÅSLUNDS 'KAFFEHANDEL.
- tt ......l'"llI'11dlll,,.t·~ga-. - Alltid 'I'J,yrosfaf..y ål sa'lJunansa a .., «I'" UJ.~ • .
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I.ettiske utrikesministern stannar
kvar. Efter ett samtal med konselj
presidenten har utrikesminister Sal
nais förklarat sig villig att kvarstå på
sin post.

En ny stor internationell järnvägs
linje, som skall förbinda Mellaneuro
pa m'ed balkanländerna, har i dagar
na påbörjats. På GJilden synes konung
Hods av !Bulgarien, stående på ett lo
komotiv, hålla ett tal vid byggnads-

arbetenas påJbörjande.

Dr Anton Svehla,

den f()rre tjeckiske ministerpr2sidl'u
ten, har avlidit.

Amerikansk börsman försvunnen.
Från 'Vas<hington telegraferas, att den
förmögne och i börskretsar kEr.de
J esse Liwermore varit spårlöst för
svunnen sedan han på UsdagsI11lJ: go
nen lälIl1nade sin bostad. Polisen har
inlett undersökningar i afJären.

Frågan om åtel"fkommande under
sökningar av järnvägsmännens syn
förmåga. iMedicinal'Styrelsen, S0111 haft
att yttra sig rörande fordringarna på
järnvägspersonalens syn- och hörsel
förmåga, hänvisar ibeträffande syn
förmågan till ett yttrande av Svens
ka Läkaresälls'kapets sektion för of
talmologi. Sektionen anser nu gällan
de krav på synskäriJa i stort sett väl
avvägda och någon sänkning av des
sa fordringar ltan sektionen med hän
syn till trafiksäkerheten icke tHlstyr
ka. Sektionen har emellertid intet l'~t

erinra mot att järnvägsstyreI'S,e'll eftr~r

en pr·övning av varje särskilt ifall med-
ger kvarstående i innehavd befattning
även om stadgade minimikrav på syn
skärpa icke till fullo äro uppfyn~'a.

Järnvägsstyrelsells förhud att bära.
ögollgla's i linjetjänst. finner sektionen
synnerlig.en väI'.Öetänkt. Järnvä'gssty

. fCtlsen 'Synes ha visat största möjlig<t
, tillmötesgående- med lämnande av dis·
pens. ,För att tframdeJes så, få befatt-
ningshavare 50111 -möjligt i linje_ och
säkerhetstjänst skola bli i hehov av
ögonglas . 11l1der tjänstgöring, -ål; det
utan tvi\r,el 'rationellt 'att från början
JUt,esluta ana aspir,anter, som äro be
häftade med sådant Ifraktionsfel ~)Qm

med sannolikhet kommer att medfö
ra behov av ögonglas före 55-'å 60
årsåldern. Per,iodiska undersökningar
,av pe:r:sona'lens synförmåga i den form
järnvägsstyrelsen anordnat dem sy*
nes sektionen vara av stort värde för
trafikS'~kerheten. Att dessa' undersök
ningar, sasom uppgivits, verka irrite:'
rande på personal'en kan visserligen
tänkas, men torde egentligen endast
gälla sådana' .anställda som veta med
sig att deras synförmåga står på
gränsen till det tillåtnas minimum.
Just ifråga, OIll dem äro periodiska
undersökningar enligt sektionens me~
ning- alldeles 'ofrårikomlisa. ' ..

Stoci);holm 21.

Har nu förvärvat aktierna i
bolaget..

(T. T.)

De fjnsle-tyska handelsförhandling
arna strandade. Förhandlingarna om
ett nytt handelsfördrag mellan Tysk
land och Finland ha strandat.

-

Scania Vabis i Södertälje uppges
enligt St. T. D. i dagarna ha inköpt
aktierna i Tidaholms bruk. Tida
holms bruks aktiekapital uppgår
till 500,000 kr. Genom samnian
slagningen åstadkommes en kon
centration av tillverklingen av bus
sar och lastbilar här i landet. Det
har enligt tidningen åven uppgi
vits att Tidaholms bruks tillverk..
ning i samband med fusionen så
småningom skulle överföras till
Södertälje, men på den punkten
torde något avgörande icke vara
träffat. Verkställande dIreldören
i Ticlaholms bruk O. Schmidt har
på tidningens förfrågan bekräftat
att elt intimt samarbete mellan de
håda företagen konlIner att inledas.

Ett nytt FolIcets hus i Stockholm.
Ombudsman F. O. Johansson i Stock
holms arbetarkommun har på A. B:5
förfrågan bekräftat en uppgift att man
pulnerar byggandet av ett nytt mo
dernt Folkets hus i Stockholm. Frflgan
är för närvarande under utredning
och yttrande i saken viintas l}å ny

·året.

Musikaliska almdemien har till pre
ses återvalt excellensen Sandler och
till vice preses regeringsrådet Thulin.

Till medlem av förvaltningsutskot
tet efter friherre O. Rappe, S0111 an
hållit 0111 att icke ifrågakomma till
återval, utsågs bankdirektör J. Schu
berth. I övrigt återvaldes utskottets
förutvarande ledamöter och supple
anter.

Englands börsfinanser. Av den in
nevarande veckan pulblicerade {iver
sikten från engels'lta finansdeparte
:mentet framgår att Stor!hritann:ens
börsfinanser förbättrats med omkdng
64 milj. pund sterling jämfört med
samma tidpUi1kt förra året. In!.om
sterna ha ökat TIled ·10 milj. under det
att utgifterna gått ned med 54 milj.
pund.

Kontrollen över åskledaral1läggnin
gal'. En kontroll beträffande såväl ut
förande av nya åskledareanläggningar
som besiktning av redan befintliga an
läggningar bör ur det allmännas syn
punkt ske på ett enhetligt och sakkun
nigt sätt, säga professor Norinder i
Uppsala, sprängämnesinspektören O.
von Feilitzen och dir. O. Bylund i All
männa Brandförsäkringsverket för
byggnader på landet, vilka nu såsom
sakkunniga till ecklesiastikministern
överlämnat förslag till ändrad organi
sation av den av ingenjör B. John P.
Andersson och hans hustru grundade
åskledarekontrollanstalten genom dess
anknytning till universitet i Uppsala.

Mera Sorsele-Ijus. Ytterligare upp
gifter om det mystiska ljuset, som
synts röra sig över västerbottensfjäl
len, inströmma alltjämt. Det har iakt
tagits på sådana ställen och tider att
man ,alltme!I.* finner sig styrkt i upp
fattningen att det rör sig om sprit
smuggling med flygmaskin.

I Rörvik, en hamn norr om Nam
sos, har de senaste dygnen varje natt
iakttagits en stor trålare, som enligt
tidningen efter mörkrets inbrott gått
in i !hamninloppet men om morgnarna
innan det blivit ljust åter ångat ut till
havs. Man sätter detta fartyg i sam
hand med teorin om spritsmuggling
över gränsen till Sverige. Den norska
polisen har utsatt lJOstering i hamnen
för att om möjligt kunna överrumpla
fartyget nästa gång det visar sig.

IDROTTSBLADETs SCan ia V abis
Wnununet tar styret i

1idah'olms bruk

Den franSka spioneriaffären. Poli
sen i Paris haJ; llU arresterat 10 ller
soner i Paris i samhand med spiona
riaffä,ren, däribland ledaren, en ru
mänier vid namn Barcowits. En
mängd komprometterande dokument
samt en hemlig radiosändare och ett'
flertal mottagare ha undersökts.

Svår gruvolycka i I{apstaden. Un..
der byggande nv ett uppfordringsverk
vid gruvorna Pethead Crowl1 har, en
ligt telegram till N. D. A. från Kap
staden, hyggnadsställningarna rasat.
varvid arbetarna slungades ned pft
gruyans hotten. Två eUl'opeer och tio
färgade arbetare dödades.

Nationalföreningen mot tuberkulos.
Styrelsen för Svenska Nationalföre
ningen mot tuberkulos hade samman
träde på onsdagen under kronprinsens
ordförandeskap. Som bidrag till
driftskostnaderna vid 4G barnhem in
om landets olika delar samt NOrI'bot
tens arbetsstugor för mottagande av
barn från tuberkulösa hem under
1934 anvisades sammanlagt 200,000 kr.
Antalet vårdplatser vid dessa barnhem
uppgår till 1,020. Bland övriga anslag
märktes sådant till en sommarkolni
för tuberkuloshotade barn i Åsele. '

DIR NIOÖnI?

Den s'oenska ryttartruPPen från U. S. A. vid an..

komsten till Götebor~.

Den nya politiken. I den av det na
tionalsocialistiska samlingspartiet dis
ponerade fastigheten östra Hamnga
tan 6 i Göteborg uppstOd på tisdags
natten bråk mellan medlemmar' av'
Nationalsocialistiska arbetarepartiet.
Montören H. Lundebäck blev därvid
så svårt slagen över erla ögat aven
yngling, som uppgivit sig tillhöra sist
nämnda parti, att han av polispiketen
måste föras till Sahlgrenska sjukhuset.
Den överfallnes kamrater anse, att
det är fråga om ett regelrätt överfall
från lindholmarnas sida, men polisen
lyckades icke få någon klarhet här
om på tisdagskvällen.

Tvisten om bolidenaktierna. På tis
dagen voro en del kreugermål före
vid rådhusrätten i Stockholm. Bland
tvister rörande bevakningar i Kreu
ger & Tolls konkurs gällde en riks
gäldskontorets panträtt i bolidenak
tierna.

Konkursförvaltningen medger, att
panträtt föreligger beträffande den
kredit på 40 milj. kr., som på hösten
1931 lämnades Kreuger & Toll och
Tändsticksbolaget. Riksgäldskontoret
åter gör gällande, att det har panträtt
i aktierna för hela den fordran, för
närvarande 75 milj. kr., som hänför
sig till dess lån till Skandinaviska
Kreditaktiebolaget och stöder sig där
vid på avtal med banken. Från kon
kursförvaltningens sida framhålles
dock att riksgäldslmntoret enl. avtalet
e1 har annan panträtt i aktierna än
S0111 tillkommer banken och bestrider,
att banken har någon panträtt. Detta
bestridande stödes därpå, -att banken,
när den mottog aktierna som säker
het för lån åt Ivar Kreuger, skulle hu
,vetat, att aktierna i själva verket till
hörde Kreuger & Toll.

Målet uppsköts till den 13 februari.

att OUe Olsson oro Olle Wiken, ö. S.
K., .äro kallade till backåkarkur
sen i Sollefteå tredjedag jul - 0111
den hlir av;

att Svenska Bundyf.örbundet beslutat
förlägga "interns landsmatch mot
Norge till Karlstad den 25 febr.;

att Luleå S. K. inbjudits att spela
[bandy 11110t A. I. K. på Stadion på
nyårsdagen;

ått 14 tys'ka hack':.0Dpare under norr
mannen RoLf l\.aarbys ledning lig
ga i specialträning ,för Sollefteå.
i Ga:rmisclh-lPurtenkirchen, den
plats där de olYilllpiska vinterspe
len s'kola -hållas 1936;

att HaHen n~i5ta år skall spela fot
bollslandskamp mot SkottlarJd i
Glasgow;

15830t

})-- -- -- av intresse även för icke
idrottsmänniskor». (Gene Dagblad.)
»Brytel' nya vägar för nordiska
idrottsjulnumme'r».

(Sportsmanden, Oslo.)

-b.

AJpbackens
internationellå

Inbjudan till BerUn~()lympiaden.

'London onsda~: I en kommu:like
meddelas, att organisaUonskommHte
erna för de o1ympiska spelen i mån
dags utsänt de officiella inbjudninga~-.
na till. alla de länder l vilka .01ympl
ska ~ommittee~ ~xis1~r~:' .

Boxning.

~ör "~ä~äu~nö~en"

nation~lI'

I bandy..D. M.
ha - enligt vad ö.-P. erfar - l. F. K.
östersund, I. F. K. Strömsund och
Näldens r. 11'. förklarat sig ämna del
taga. Jämtland-Härjedalens L F. ha
de infordrat svar till .onsdagen, men
det troliga är att även .Castor ämnar
deltaga.

Carnera skall slåss med Loughl'an.

(T. T.) Stoc1dlolin 21.
Kontrakt underUCKnades på onsda

gen enligt ett newyorktelegram tiU
St. T. D. om en boxnings.match den
22 febr. i Miami mellan varIdsmästa
ren Primo Carnera och Tommy lou
ghran.

Enligt vad ö. P. erfar har ös
tersunds Skidlöpareklub'b fått
sanktion för en internationell
hacktävling i Alpbacken söndagen
den 4 mars.

Man räknar med att en del av
de utländska deltagarna i Sollefteå
skola deltaga.

Som tidigare meddelats ingår i Skid
främjandets Jämtlandsförbunds ar
betsuppgifter för säsongen 1933-1934
bl. a. ait propagera för backlöpning.
Denna propaganda kommer att bedri
vas dels i största allmänhet med råd
och anvisningar för backars anlägg
ning på landsbygden, varvid det icke
minst viktiga är att placera ett stup
på rätta stället, dels ämnar man ut
arbeta ritningar på ett provisoriskt
trästup, som kan placeras i vilken
backe som helst och sedan flyttas på
våren.

Som det nu är förstår man inte att
utnyttja de möjligheter man ofta har
alldeles inpå knutarna litet överallt
på landet.

I östersund ämnar man i första
hand gå in för att låna ut backskidor
till 12-16-åringar och anställa en
lämplig instruktör - man har tänkt
sig Olle 'Viken - för. att lära de un
ga backåkaradepterna skidteknik, stil
o. s. v., till en början i lilla Alpbac
ken.

Backpropaganda
i l~net.

Stuguns Skidlöpareklubb hör inte
till dem som hysa någon överdriven
optimism inför den stundande såsen
gen. TYå av de mttre löparl1e lämna
sålunda kluhben. Söderberg är sedan
ett par ,år tiIlba'ka bosatt i Käl~rne

och tävlar, som vi förut meddelat, i
vinter för Kälarne .J. F. Ännu en av
föreningens bättre löpare, och därtill
ett av de hästa skidlöparåmnena i
länet, Elias Nilsson överger sina för
utvarande kamrater till följd av av
flyttning från orten. Han är nll1'lera
bosatt i Odensala ,ooa det torde bli
dragkamp ',om denne lovande 22-åring
mellan Ope L F., Dvärsätts A. T. S.
och Ö. S. K. Dvärsätt lär sitta med
trumf på hand.

Stug:uns S. K. ,får nu i första hand
lita på sina oldboys, som ju äro av
gott Yirke.

Om »Häbärsknös·em>, klubbens tra
ditionella ooh synnerligen populära
tävling, är ingenting bestämt B.unu.
Det är en trevlig tävling denna. den
går i typiskt jämtländsk och dä:-till
modern terräng ooh borde gå att gö
ra något stort av. Då det tycks yara
omöjligt att få till stånd en nationen
längdtävling i östersund s'kulle vi vil
ja föreslå att Stuguns S. K. söker göra
»Hä'bärskuösen» nationell. Inbjnd t.
ex. pro:pagandalöpare som Hilding
Olsson, Loos, Nenzim, Kramfors (,ch
Thule Persson, Storuman och låt des
sa upptaga kam,pen me.d Svärd, Lind
berg och de övriga jämtländska stor
fräsarne. Det borde inte behöva bli
något ekonomiskt bakslag precis. Det
kan behövas litet friska fläldar i det
jämtländska skldumgänget S0111 är nå
got ensidigt inrik~at.

Stuguns S. K. mister sina två bästa
löpare. -- Dragkamp. om Elias

Nilsson.

•
l

Skidkurser
Storlien.

Skidfrämjandet ämnar den 27 dec.
-2 jan. anordna en skidkurs i Stor
lien för lärare och lärarinnor. Kursen
k'ommer att ledas av överste I. Holm
quist Boden, med överlärare Tlh. Ä
kerl~nd, Älvsjö, gymnastikdirektör
Helge Lindau, Skara, gymnastikdire'k
tören fröken Anniohan Edde, Stack
holm, och fil. mag. Karin Ljungwaldh,
Djursholm, som gruppledar,e.

Dessutom ano~dnas under samma
tid en repetitionskurs för Skidfräm:_
jandets instruktörer och lärare med
ett 40-tal deltagare.

Den 4 januari tar den stora alln~än

na kurs'en i Storlien sin början Ullder
kapten Gunnar nyhlens överledarskap
och med över hundratalet anmälda
deltagare. Det blir den tionde kursen
i ordningen, v~rför den i -viss. mån har
karaktär av juibiIeum. Till medhjälpa
re har kapten Dyhlen en framstående'
stab av skididrottslärare, såsom gym-
(lastikdirektör fru A. Söderhielm. lmp
t~nernaHemberg, Lind, Rimfors, gym
~astikdirektörerna Sandin och Tun
qvut samt löjtnanterna 'Vemming och
'VetterlhalI.

Till draghundstävlingen

i Sollefteå i samband 'med l. S. F.
aävlingafna har Nordenfjeldske Tl'rek
hundkll.1b beslutat sända sekretreI'
Pienes sooäferohanmpion »Linda\) och
snickarmästare ReJhmens vorstehlmnd
»Peviljas Stegg». Het var dessa två
som segrade under klubibens_ shm
dardlöpning i fjol. »Linda» körde då
10 km. på 53 min.

Även deraghundskluhlben i _Oslo kom
m~~ att bli -re;presenterad.

Anmälningstiden

till Solleofteåtä"Iingarna har U'tstr2ckts
tUI den 4 februari.

Enligt vad ö.-P. erfar är det
högst sannolikt att distanserna
vid skolungdomens traditionella
skidtävlingar i östersund fr. o. m.
nästa år komma att ändras så att
de överensstämma med de -sträc
kor som äro föreskrivna för ung
domens skidlöparmärke.

Som bekant ha pojkarna tidigare
åkt resp. 12, 8 och 6 km. och flickor
na 8, 6, och 4 km. men om det n:ra
förslaget, som kommer upp vid Skid
fråmjandets Jämtlandsförhunds nästa
styrelsesillmnanträde, går igenom
skulle sträckorna i stället minskas till
resp. 10, 5 och 2% km. för pojkar
samt resp. 5, 5 ooh 2~ km. för flicJ.wr.

Avsikten med de ändrade bestäm:
melserna är att underlätta och popu
larisera erövrandet av ungdomens
skidlöparmärke. Genom detta arran
gemang skulle man alltså kunna slå
två flugor i en smäll.

Dagen för »Skolungdomens» är än
nu inte bestämd, men troligt är aU
tävlingen även i vinter kommer aH
anordnas i pörjan ay mars. ~

25 procents nedsättning

å tågbiljetterna iIlar järnvägsstyrpJsen
heviljat vid resa tiH och frän sp2len
för grupper om minst tio vuxna IJer
soner.

Sonja räddar norska sollefteåtruppen?

Norska skidrförl1mndet har en läng
re tid ordnat med att samla ihop he
hövliga medel !för norska truppens
deltagande i Sollefte.å. I dag hade man
trots allt inte en enda cent, och det
behövs 10,000 kr. Man hoppas emel
lertid .genom ett s. k. »snöboUssystem»
bland Norges skidintresserade. vilket
går ut på att en person hos fem andra
insamlar av dem vard-era en kr,ona
oclli. dessa fem sedan i sin tur var för
sig hos fem nya givare insamla n=imn
da helioPP och så vidare, kunn:! få
ihop de enfo'rderliga medlen.
- Det bäS!ta fÖrslaget till lösningen

ny frågan har emellertid: kommit från
Zakken Johansen. Han föreslår att
Sonja Henie skall ge nppvisnin~ en
dag strax innan VM-tävlin.garna ta sin
början, varvid behållningen skulle
til1falla fonden [ör resan. Är Sonja
l-Ienie yiIlig tin detta, vilket är myc
ket sannolikt, skulle resan vara helt
säkerställd.

_, Nya sträckor å
t Skolungdo~ens?
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