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Norgeoch Finland

En märklig vetenskaplig
hypotes om ändringar i·
jordens rotationsaxel.

40 officerare till

rusta ivrigt för kurs i Storlien
SoIl e ft e ås p elen •l f~an~veri&es
~lil~tära idrottsförbund har
SJndframJandet fått inbjudan att
-

J1Ianstarka

I sa~da.
ett
SkIdkurs i
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trupper ,uttagas
länderna.
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~:orSika skidlöparna se inte med
JJ~lda ogon fr~lll mot julhelgen och ledJgl~1eten - det är dåligt med snö i dal arn~ 'och endast uppe på fiällkammarna lIgger det Yita täcket ordentliO"t
Ett par träningstävling.ar har m:~
dock kunnat hålla och sedan en fjorton dagar tillbaka har man kört så
mycke~ S~?l ~nöjligt, men någon riktig
fart pa }wrnmgen har det inte blivit.
. Eht~lnnnen ha lagt sin träning llJed
~l.~t pa 1. ? F.-tävlingarna i Sollefteå
unr hela r.,?rge Yäntar och hoppas på.
en lyckad lUsats.
.,N<\f:r:a uttagningstävlingar blir det
nnppe~}gen, kanske möjligen en enda
provn.lI1g, ty Skidförbundet byftger
upp sm trupp med ledning av fjolårets
resultat.
Det. är äI!pu inte definitivt säkert
om ~ada b:r:?d~rna Ruud kunna ställa
upp l backtavhngarna - Birger kODlrr.: er dock, och det troliga är, att även
SIgmund blir med. De bli i så fall
Norges bästa i den greneu.
"
I ländlöpningarna har man en utoOmordentligt fin kvartett i Vestad,
Hatten, Rustadstuen och Stenen, "vilka
fyra huvudsakligast få gå in för 50
k:n., Y~!ket naturligtvis inte utesJuter,
a~t.ile aven komma att åka 18 km. SpeCI-ellt Vestad yäntar man siO" mvcket
av efter hans öV1erlägsna seg~r i 'årets
HolmenkollenIopp, och Rustadf.!uen
har ju i sina duster Illed Utters:röm
1929 och 1930 samt i Lake Placid 1932
dokumenterat sin förmåga.
På 18 lim. tillkom:l11er dessutom Oddhj örn Hagen samt Lars Bergendahl,
c1:'.11 ."enare brors'on till förre skikoJlgen Lauritz Bergendahl.
Finlands 1"epresentation i S011 efl eåspelen kommer måhända att bli tl1ör-

Vi vill ha snö!

40-tal officerare till en

St~rlien 11-18 februari.

2~ av. dessa offIcerare äro bjudna som
fo.~e~~?gens ?äster på turiststationen
HogfJ~net. Sasom kursl~dare har
reslaglts kapten N. G. E. Lind~ Uppla.nds regemente, med kapten O. A.
RImfors, Jämtlands fältjägarregemente, som biträdande lärare.

Söker förklara de ändringar, som under årmil.
jonernas lopp ägt rum i värmeför..
'lelningen på jorden.

fo-

FöreningsmeddelanC1en.
OdenSala l. F. Bandymatch anmmdag·en kl. 1 i Odensvik.
re än man först tänkt sig. Av allt att
döma kommer truppen att bestå av 14
man jämte två ledare. Enligt vacl finska skidföl'bundets sekreteriUre, 1e1..tor
Durch:n..lan, meddelar är det meningen
att 10 man skola deltaga i skidloppen,
medan de övriga fyra skola representera i den kombinerade tävlingen samt
backåkningen.
Förbundet har tillsänt 3'5 av de hästa förmågorna skriftliga uppmaningar
att sköta om formen. Den finska representationstruppen - såväl till Sollefteå som till Holmenkollen - kom~ner
alt uttagas omedelbart efter finska
mästerskapen, vilka i år Iförsiggå i
~
Nokia.
Träningen i Sollefteå måste uppslrjutas •
Det torde nu få betraktas. som avgjort, att den träningskurs för hsckhoppare, som var avsedd att taga sin
början i Sollefteå annandag jul, kommer att uppskjutas. Hen ringa snömängd, som fanns, har nämligen så
gott som helt utplånats efter fredagens
häJftiga regnande.
Sekreterarle Stolpe i Svensim skidJörbundet meddelar på NordsvE'r:ges
förfrågan, att kursen i stället kommer
att hånas fram på nyårt.

Zorn-nlinnet
Mora.

•
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'Minns jag rätt - och det tror jag'
att jag .gör - så är det Knut Hamsun, som i en av sina böcker talar mn
snöns meningslösa idioti. Ehuru Hamsun framför allt är ·en nordlandets
skildrare, har han aldrig 'Varit någon
riktig vän av vinterlandskapet. Varför skall det snöa ocih snöa, så att rr,an
kan bli mjältsjuk av denna likbleka
Yithet, när allt ändå till sist skall
upplösas i vatten? Förvisso är det ej så v.ärst många
av oss, som äro villiga att utan vidare instämma i Hamsuns synpunkter :på snöandet, Men ju~t i dessa ~a
O'aT finns kanske en VlSS anlednmg
tala om »snöns meningslösa j.dioti~.
Tv det är Ifortfarande - fast det snöat duktigt gång på gång - ganska
klent beställt med vår vackra, vita
vinter. Den där 'Vintern med frost i
mustaschen och »slddan hon slinter»,
den där, som ger sig ti~lkänna ~enom
nyp i näsan och ett bIstert kmrkand~ under fotsulorna på den del aY
mänskH!Jheten som i ganska rask takt
skrider ~fram genom' adventets skr·ockfulla halvskymning för att ihål1a värmen uppe inombords, den ·där vintern,
!Som trollar fram små rosiga !bloms!er
på [kinderna också hos den mest mbitne ·stuO'usittare, blott denne kommer ut i ö Guds fria natur. Här. sn~ar
det ena dagen och lovar att !bh slndföte med lagom klIa tr.ll jul.: Hote~~
Modellen till Christian Erikssons
direktörer (och dIrektrIser aven for
Zornst~ty,
den delen) gnugga ib~~åtet hä~der~:'l -som
kommer
att få sin plats i :Mora
ytterst och innerst ar det pa sno de
tingslund.
ieva vid den här tiden på året (åtminstone i fjälltrakterna). Andra da. gens morg~n ä.r hi~len som en. stot'
l smutsig farskmnsfal1 med vlIl~~n larn kommer med räkningen, kan den. ~ spelande i hårläget. .'Det regn~.r n~s na tanke med fog ikomma att inställa
'~_fan som på Noaks tId, o~h snon rlIl- sig.
Vi vilja ej ha för stark kyla! Vi
ner bort i långa vatmstnmmor, som
och skidföre l
I stämma häckarna till munter yra som vilja ha dulstämning
Landskapet skall te s1g 'Ungefär som
på/vären.
tSå 'blir det kallt igen, ~{ylan nyper ett julkort. !Den första förutsättningen
åt öronen och kvicksilvret i termo- härför är snö. Inte hara några få :fat~etrarna kurrar ihop sig som en lo- tiga tunnor utan väldiga massor 1 Den
katt före språnget (det skall st~a."'I: audra föruts'ättningen .är, .att det lå·
springa upp igen). Det mulnar. HI.m- ter !bli .att regna, när det slutat snöa.
len står full, icke av syarta, vattmga Det är förresten haU nog på vägar
moln utan av vita, ulllga skyar. Det och stigar allaredan, det kan knapvara värre. Och svårt är det för
ser ;annerligen lovande ut~ nu ..måste past
det bli .allvar av. HotelldIrektorern~ f.olk,· att ta sig nem med julbrännvii väsRorna, även sedan de klarat
skina upp och gnugga händer?a pa net
sig
'sta'n. Visserligen stiger innytt. Och det är inte utan, att VI van- gen från
på en islbana med lförsiktigare
liga dödliga föl1a deras exempel. Nu fjät, ut
än uen g,om skall !bärga ran'Soskall den väl i alla trall !komma, de? nen hel 'Ocih hållen genom farligheten.
vinter, 'Vi väntat på. !Den komm el: od..- 'Men (}lyckan kan vara framme ändå.
~å, men strax rinner den bor! :l vatDet är nog .ganska klent bestänt
ten i O'en och detta på ett sa utma- med
d<lll vita varan !på markerna nu
nand; yis, att man nästan 'Vore fresåtminstone nedanför Are. I skog.arna
tad instämma med iHamsun i Jla!ls. lUt· har dock snön bättre hållit stånd mot
.gjutelser om idiotin. (Skall ..da. lIlte det evinnerliga töandet. lDet. snödjup
ju'lstämningen kom;ma .?-en. har Julen på 55 cm. som rapporterats från Storheller? Den där :lulstamnmg~n, som
horgar för att där blir skidf-öre
icke går att köpa på avbetalmng, s·om 'lien
i jul, även om ·det är litet hårdare än
iJ:amlar ner ,över världen från ovan det !brukar vara vid den här årstiden.
utan ringaste hänsyn till våra plån- I Riksgränsen har' ett snödjup på heiböckers förutsättningar.)
la 118 cm. uppmätts den 20 <is. Det
Nåja, det är väl inte hra för män- bör räcka för skidkllrserna, som hålniskorna att få det alldeles som de las där i maj och j!Ulli.
vilja ha här i världen! ~örrest~.n kan
man ibli !bönhörd över hovan. Har kan
ännu randas en Ifimbulvinter, som
kommer oss att med en saknadens
Bouppteckningen efter framlidne fil.
suck tänka ,tillbaka på 3uldngarnas
väder anno 193·3 - !både när ikylan dr C. Herslow i .Malmö uppvisar en
~kärper till ocg .efteråt, ~är: tyeiQ!anq-. hel:l!!!ning, av gn,93Q kronorL

(T. T.)

Stockholm 22.

:Med anledning aven i '\'etenslkapsakademiens skrifter av vV. S.
'Gripenberg i Hälsingfors nyligen
publicerad, uppseendeväckande teori angående eventuella förändringal" i, jordaxelns lutning har T. T.
av professor Gerard De Geer, som
jämte professor J. G. Andersson
förmedlat tryckningen av ifl'ågavarande uppsats i akademiens skrifter, begärt ett uttalande, som klargör il1necb'örden ay den märkliga
vetenskapliga hy.potes, som den
finländsk,e vetenska:psmannelt uppställt.
Som bekant lutar jordens polaxel mot ekliptikan eller det plan,
utefter vilket jorden r'ör sig 0111kring solen. Emellertid har man
på senare tid kunnat fastställa, att
nämnda rotationsaxel, och därmed
polernas läge, är underkastad en
OIll också helt O'betydlig periodiskt
återkommande förändring, sade
professor De Geer. Men under den
geologiskt sett försvinnande tid,
från vHken astronomiska iakttagelser föreligga, har icke kunnat
påvisas någon nämnvärd större
förändring i jordaxelns lutning.
Nu har W. S. Gripenberg framhållit den möjligheten, att sådana
förändringar, detta oaktat, under
gångna skeden av jordklotets oerhört långa utvecklingshistoria Iuer
ån väl kunnat ä,ga rum, och han
finner häri en möjlighet att förkla
ra en mängd hittills oförklarade
geologiska företeelser, so'm utvisa
t!h under forna geologiska perioder i hög grad växlande paleoter-.
mi, eller forntida värmefördelning
på jordens skilda delar.
Med utgångspunkt från det vårmetillskott, som j ordklotet i sin
helhet nu har och väl mycket länge haft att påräkna från solen, undersöker Gripenherg, huru denna
värmesumma vid olika axellutning
bör ha fördelats på skilda breddgrader .och under olika årstider.
Resultatet av sina heräkningar belyser han med ett grafiskt diagram. Han framhåller, att för hela
jordklotet medeltemperaturen vid
en axeIlutning av 35 gr. är subtropisk, eller för luften ungefär plus
15 gr. C. och för det ofrusna havet
plus 17,i gr. C.
'överallt, där härvid vinterklimatet påveTkas av det varmtempererade havet, :Q'öra ömtåliga, subtropiska växter, exempelvis trädartade ornmunkar, kunna övervintra,
,såsom llnde~ paleozoisk tid varit
fallet i de nuvarande polartrakterna.
~fen då under sommaren alla
~reddgrader hade en högt stående
subtropisk sol, som förlänade växtvårlden en till en viss grad tropisk
prägel, fanns öve~allt en långvarig
kall vinter meq solen nära eller
undeJ.: horisonten. Detta kan förklara uppkomsten i dåtidens subtropiska skogar av torv- och kollager, som däremot ej förekomma i
deras nutida motsvarigheter, där
växtresterna :bortmultna utån att
efterlämna något fossilt ibränsle.
Unde:r: vintrarna !bör det inre av
kontinenternas högland ha haft låg
temperatur med starka snöfall och
väl även nedisningar.'
.
Griperrberg .framhåller: vidare, att
vid starkt lutande jordaxel och under sommartiden överallt rådande
tropiks.ol skärm- eHer parasollträd
av palmtyp kunde förekomma 'vid
samtliga !Q reddgrader, liksom de
nuförtiden synas v~ra ibundna till
trakter med tämligen vertikal solhelysnin·g.
'
:Med

~vseende

på djurlivet torde

gångna pertoders reptiler ända upp
till polartrakterl1~ ha trivts hra
'Under den heta sommaren, då äggen kunnat utkläckas av den varma solen, under det vinterdvalan
syntes' vara avpassad för den kalla årstiden. Naturligt nog var ·att
deras plats efter hand intogs av
varmhlodiga rovdjur, som voro 0'beroende av yttre värme och därför särs:k:ilt runder vintrarna farliga' för de SOVl!nde skrå~ödloI:na
QQ4 ~e!:a~ igg.

Förvaltningen
av kreuger:::
konkurserna.
Den bevakade summan reducerad
genom återkallade dubbel..
bevakningar.
~T.

Stockholm 22.
T.)
Förvaltarna i Kreuger & Tolls
konkurs ha på fredagen avgivit
förvaltningsberättelse för tiden
Enligt Gripenberg skulle sålunda från konkursens början den 24
förändringarna i jordaxelns lut- maj 1932 till den 1 juli i år.

I berättelsen meddelas först en sammanställning av de under denna tid
influtna medlen samt utgifter och avgående poster. Med inriikning av behållningen vid konkursens hörjan,
4,234,469 kr., uppgå dc influtna medlen till 18,864,393 kr. jämte vissa poster i uHändskt mynt, nämligen i runda tal 200,000 pund, 8,5 milj. fmnska
francs och 60,000 dollars. Utgifterna
uppgå till 995,368 kr. och behållniugen den 30 juni i år yar alltså
17,869,025 kr. jämte nyssniimuda belopp i utländskt mynt. På grund av
tvisterna om "cm som Hr rätt iigare
till vissa bclollP utgör emellertid eudast 8,5 milj. kr. en behållning, som
hänför sig uteslutande till Kreuger &
Tolls konkursho. Beloppen i utländskt
mynt och 3,2 milj. kr. äro tillsvidare
en gemensam behållning för Kreuger
EZits±!l!!E
& Toll och Continental Investmel1t,
För rånförsöket i Huddinge i mån- 3,3 milj. kr. är gemensam behållning
Toll och Caritas, 1,3
dugs, då köpman R. Aronsson blev för Kreuger
svårt slagen i huvudet, har enligt A. milj. kr. äro gemensamma för KreuB. statspolisen anhållit en 20-årig ger & Toll och Ivar Kreugers urarvaspringpojke. Den anhållne har icke konkursbo, etc.
Av utgifterna under den tid förvalterkänt men är starkt misstänkt för
kuppförsöket. Hr ArOll'Ss<Hl är nu ningsberättelsen avser utgöres 158,200
kr. av arvoden till rättens ombudsman
utom all fara.
och konkursförvaltarna och 229,000
Fläskpriset g·kalI höjas. Till förbätt- kr. arvoden till Price, 'Vaterhouse &
rande av priset på de animaliska pro- Co.; detta bclopp utgör dock icke hedukterna, i första hand kött och fläsk, la kostnaden för denna firmas underkommer enligt N. D. A. under när- sökning, då den därjämte i aunan ordmaste tiden formligt avtal att träffas ning uppburit 156,000 kr.
Uppgiften om de influtna lwntantermellan lantmännen och producenterna å ena sidan samt kommissionärer na ger emellertid en ofullständig bild
och engrossisteI' å andra sidan. I för- av den omfattning, i vill{en realisation
sta hand ,gäller det att få upp fläsk- av konkursboets tillgångar förekompriserna !Så att de åtminstone täcka mit. Genom olika uppgörelser ha nämproduktionskostnaderna. I medeltal ligen tillgångar använts för att åstaderhålla lantbrukarna 65 öre pr kg. komma kvittning mot fordringar på
och lantmannakooperationen ämnar bolaget och dessa transaktioner invernu få upp detta till 1 kr. Prisregle- ka ju icke på den kontanta sUmninringen är avsedd att omfatta hela gen. Vidare hal' den omständigheten,
att Kreuger & Toll i augusti 1932 förlandet.
.
sattes i konkurs även i Amerika, och
Mord.brandsaffären i Nätra. Den för att i denna konkurs ingå samtliga där
delaktighet i mordbrandsaffären i befintliga tillgångar, medfört, att visNätra ank'lagade hu-strun Anna Lau~ sa i den svenska konkursbouppteckrentia Karlsson från Västerås, Själe- ningen upptagna tillgångar aYförts ur
vad, som erkänt att hon 1929. anlagt konkUI'sförvaltningen~ räkenskaper.
eld i makarna Larssons fastighet i En sammanfattning ger diirför Yid
Norr!by, rannsakades på fredagen å- handen, att av de 495 milj. kr., till
nyo på kronohäktet i Umeå. På he- vilka tillgångarna upptogos i bouppgäran av den häktades !biträde för- teckningen, 4 milj. kr. utgjorde konordnade rätten att hennes sinnesbe- tant behållning vid konkursens börskaffenhet skall undersökas. Vid ti- jan, tillgångar för 43 milj. ha realiseden för brottet befann hon sig i fram- rats mot kontanter eller kvittning, 11
skridet havandeskap och det :kan .an- milj. kr. ha överförts till den ameritagas att ihon varit starkt uppriven kanska konkursen, och den 30 juni
och oförmögen att !beräkna följderna 1933 kvarstodo orealiserade tillgångar,
upptagna till 437 milj. kr.
av sin handling.
I den ingående redogörelse, som i
Stort arv till Terijokisvellslr. Enligt berättelsen länmas för alla de olika
uppgift i en del finska tidningar skul- tilIgållgsposterlla, meddelas bl. a. fölle en i Terijoki sedan 10 år tillbaka jande.
För secured debentures på tillhopa
bosatt f. d. svensk skogsförvaltare ha
att vänta ett arv på 5 milj. dollars ef- över nominellt 50 milj. dollars har boter en i U. S. A. avliden syster. :Man laget pantsatt olika slag av utländska
tror sig i Haparanda veta, att det gäl- oblIgationer. överläggningar om förler en på sin tid till,. Finland utflyt- säljning helt eller delvis av dessa obtad haparandabo, 70-årige f. d. förval- ligalionsposter ha förts men ännu icke
taren J. P. l"undberg. Enligt vad en i lett till resultat. På grund av de rådenna stad bosatt släkting meddelar dande osäkra förhållandena på den
skulle arvet stanna vid cirka n~ milj. internationella penningmarknaden och
kr. i svenskt mynt. Lundberg uppges därav följande svårigheter att erhiilla
nyligen ha rest från Finland till ett skäligt pris torde någon försäljStockholm,' förmodligen för att få llin'g under den närmaste tiden icke
komma att ske. Marie Midland Trust
arvsfrågan närmare utredd.
Company of New York, som år Trustorde icke komma att skrida till
Det allmänna läget i Storbritannien lee,
synes denna jul vara betydligt mera någon försäljning utan föregående
med konkursförvaltuppmuntrande än för ett år sedan och överläggningar
0111 lämpligaste tiden, platsen
ningen
man hys,er allmänt förtroende till .att och sättet för försäljningen.
förbättring,en skall fortskrida, heter
på nominellt 6 milj.
det i ett lond,onmeddelande. Dessa för_ kr.,Obligationer
som varit pantsatta hos CellulohoppllJingar understödjas av de många sabolaget, ha övertagits av detta botecken till ny uppblomstring som in~ lag, som i smhband därmed nedsatt
rapporterats från olika delar av lan- sin fordran i konkursen fr. 12,560,000
det. Handeln har stadigt ökat och ar- kr. till 3 milj. kr.
hetslösheten kraftigt minskat, fastän
Av 510,000 aktier i L. :M. Ericsson
ju antal·et aroetslösa fortfarande är ha 410,000 jämte vissa andra aktier
stort. Ett av de mest pålitliga tecken överlåtits till panthavarna i samband
UU förbättring är att inJc..omsterna från med en uppgörelse, varigenom Interjärnvägstrafiken givit ett av@jort gynn- national Telephone & Telegraph Corsamt utslag och även !hållningen på} poration avstått från en fordran hos
fondbörsen har varit mer än vanlitt Kreuger & Toll på 11 milj. dollars.
fast. Det förbättrade läget inom han- övriga 100,000 ha övertagits av resp.
deln, särskilt detaljhandeln, visar sig panthavare, Lånekassan av 1914 och
även i att s'ooelomloppet förra veckan Caritas, i avräkning på deras fordrinsteg till 389,9 milj. pund mot 370,1 gar på Kreuger & Toll.
milj. pund vid samma tid förra året.
Kreuger & Toll hade iklätt sig en
förbindelse, att dels den 20 juli 1932
Ett nytt fattigvårdsbedrägerl har dels den 20 juli 1933 inlösa, vardera
uppdagats a Stockholm, i det fattig- gången 11,600 aktier i Compagnie
vårdsstyrelsen i So'fia
församling Fonciere· de France, med en summa
funnit .att ·en fru N. uppburit fattig- som vid vartdera tillfället skulle uppvårdsunderstöd trots att hon haft gå till i runt tal 34 milj. francs och
13,000 kr. på sitt bankkonto. Hennes 'hade som säkerhet för denna förbinman är sinnessjuk, och hustrun !har delse deponerat 3,000 aktier i det fran~
,för .egen ll'äkning förvaltat den ge- ska bolaget. Då aktierna den 10 juni
mens amma förmögenheten.
1933 . voro börsnoterade till endast
...:.- Stockhdlms stads Ifattigvårds- 1,138 kr., skulle en realisation lm
nämnd har enligt A. B., till kriminal- medfört ett betydande skadeståndspolisen anmält, att en på Söder bosatt krav på Kreuger & Toll. Konkursför75-årig änkefro under tiden april- valtningen har emellertid fått förbinnovem1ber i år uppburit understöd delsen annullerad mot avstående av
med tillhopa 400 kr., ehuru hon i de deponerade 3,000 aktierna.
april från sterhhus·et efter en i AnieI samband med att holländska Kreurika avliden syster erhållit arvsme- ger & Toll till Finance Holding S. A.
del på 2,500 kr., vilket hon underlå- sålt aktier i Societe Financiere pour
Ut att underrätta fattigvårdsmyndig- Valeurs Scandinaves en Suisse för 1
heterna om. J)I/n anmälda änkefrun milj. schweiziska francs har överensuppger, . att hon kort efter det hon kommits, att denna köpeskilling skall
fick arvet ibesökte en butik vid Göt- anses utgöra full ersättning för 13,000
gatan. Hon hade då haft 2,4'90 kr. i Grängesbergsaktier, som Kreuger &
sin handväska, men då hon lämnade Toll överlämnat till Societe Financiebutiken, ilade pengarna varit för- re, och 12,000 aktier i Svenska kullasvunna. KxdminalpoUseA komme},; nu ger, som antingen svenska eller hola.tt ~tx:e!ia. ~~e~
..,
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ning vara en viktig yttersta orsak
till växternas och djurens utveckling.
Han kallar sin uppsats: Om en
teoretiskt luöjlig form av paleotermi, och om den också iinnu endast
är en hYiJotes, som luåver ingående prövning och dislulssion från
fackmännens sida, så innehär den
utan tvivel ett synnerligen intreseant uppslag, som, ifall det står
sig inför kritiken, kan hli av stor
vikt för tolkningen av de många
vanskliga. frågorna rörande jordklotets forna komplicerade och
svårförklarliga klImatväxlingar.

Yid behov av

Bärgningsbil,
ring

Sandström

&;

Ljungqv'fslf,

till Societe Financiere. Denna köp"
skilling skall därför delas mellan konkurshoet och holländska Kreuger &.
Toll i förhållande till den andel de
kunna visa sig ha haft i Grångesberg
och Kullugerukticrna.
S tora poster aktier i de itaIiensk~
bolagen S. A. Fabbricbe Ritmite di
Fiauuniferi, S. A. Finanziaria Fiammiferi och S. A. Illlinobiliere & Mob!"
liere Cappuccini ha genom divers.e
trsnaktioner realiserats med i stort
sett det resultatet, att en del gått i
kvittning mot cu Kreuger & Tolls
skuM på nver 50 milj. lire och att
återstoden sålts för niirmare 30 milj.
lire. Denna köpc.'skilling bar insatts
på hankdlmillgar i avvaktan på sli~
tande av tvist mellan konkursboet,
holli\ndslm Kreuger &. Toll och Conti..
nental Jllvcstmcnt angående ägande..
rätten till dc sälda itulienska aktier..
1111.

Uppräkningen nv de olika aktieposter, som ingå i konkursboets tillgångar, slutar med följande:
~Aktier (eventuellt) i vissa utländ~
sIm t:illdsticksbolug, yarom utredning
pågår.»
Efter en redogörelse för det 20-tal
rättegällgal' inom och utom Sverige, i
vilka konkursboet är eller varit part,
lämna konlmrsförvaltarna vissa upplysningar :mgående bevakningar och
efterhevakningar i lconkursen. Bevalmingarna tiro 1U2, därav 3 efterlJevakllingar. De avse fordringar j tio
olika länders mynt.
I svenskt mynt ha bevakats fordringar på omkring (jOO milj. kr., i amerikanskt mynt för 216 milj. dollars,
i franskt mynt för 375 milj. fran
i
schweiziskt mynt för 33 milj. fr ... s
oeh i engelskt mynt för 110,000 pund.
I hur stor utstr~\ckniI1g dubhelbe..
vakning förekommit har finnu icke
kunnat fullt utrcdqs, men sådant föreligger åtminstone för omkring 50
milj. lrr. Bevakningar på över 150
milj. kr. ha delvis i sammanhang med
uppgörelser och förlikningar blivit
återkallade, varjämte för vissa hevakningar beloppen nedsatts, varigenom
bevukningssumman nedgätt med ytterligare 70 milj. kr. Härigenom bade
den i svenskt mynt bevakade summan den 30 juni 1933 nedgått till under 330 milj. lr!'., under det att fordringarna i utländskt mynt voro i stort
sett oförändrade med undantag för
ett bevakat belopp på 5 milj. belgiska
francs, S0111 helt återtagits.
Slutligen framhålla konkursförvaltarna angående mellanhavandena med
Täl1dsticksbolaget, Continental luvestment och International Match Corporation följande: Tändsticksbolaget har
i konkursen bevakat dels en kontofordran på närmare 13 milj. kr., dels
olika fordrings- och ersättningsanspråk på närmare 42 milj. dollars.
Förvaltarna ha bestritt hela bevakningen och därvid bl. tl. gjort gällande, att Tändsticksbolaget vid tiden för
konkursens utbrott icke hade en kOlltofordran hos utan en kontoskuld till
Kreuger & Toll. Continental har bevakat fordrings anspråk på över 50
milj. dollars, vilka förvaltarna helt
bestritt under förklaring, att Continental vid konkursens utbrott i stället hade en nettoskuld till Kreuger
& Toll. Irving Trust Company har i
egenskap av Trustee i International
Matchs konkurs bevakat fordringsanspråk på tillhopa över 70 milj. dollars. Förvaltarna ha helt bestritt denna bevakning under påstående bl. a.,
att då Kreuger & Toll icke haft något konto i sina räkenskaper för International Match, samt då alla i bevakningsinlagan omförmälda transaktioner boHörts via Qntingen Tändstickbolaget eller Continental, transaktionerna icke kunnat ge upphov till
något fordringsförhållande mellan International Match och konkursboet.
Ett fullständigt klarHiggande av dessa synnerligen invecklade mellanhavanden kräver ett fortsatt vidlyftigt
utredningsarbete. Då härtill kommer
att flera i lag oreglerade rättsliga frågor föreligga till bedömande, är det
uppenbart att här föreligga arbetsuppgifter, som kräva avsevärd tid.
LE
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Frisinnad tidning som blir socialde..
mokratisk. Den frisinnade tidningen
Oskarshamns Nyheter, OskarhamnsPosten, som under en längre tid haft
att brottas med ekonomiska svårigheter, meddelar i sitt fredagSIlUmmer,
att tidningen fr. o. m. ingången av
1934 kommer att övertagas av social..
demokraterna, enär de frisinnade förklarat sig icke vara i stånd att upprätthålla tidningen.

rent
hlod
ger sig tillkänna genom dålig hy med
u:slag och ansiktsblemmor. Ett naturligt
hjälpmedel häremot är friskt vatten med
tillsats av litet Samarin - det renar ocIt
uppfriskar blodet effektivt. Osunda förbränningsprodukter i kroppssystemet
bortföras av' Samarin, som även utlöser
den skadliga urinsyran och förhindrar
syrabildning (addos) -:- därigenom hålles
blodet fritt från föroreningar. En flaska
Samarln räcker till ca. 50 glas och lcostar
kr. 2: 50. Säljes överallt, men ej i lös vikt.
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