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Den första tävlingen i östersund
i idrottsgrenen med det kons.
tiga nanlnet.
:Iiu/j"S e 1'" läng1"c. /'j"alU
öste l'sundsbo 'J"·na.

fö,'

JämHands fältjägarregementes 1-drots:förening, som i år kan fira sin
25-årige tillvaro, kommer aU på söndag celebrera jubileet med att .införa
_ en ny tävlingsforffi här i jämtlandsmetr:opo'len. Då det ka.nske fÖi.' det
( stora 'f1er,talet torde vara obekant vad
denna .tävling verklif;{en inne1)är, har
Ö.-P. vänt sig HU tävlingsledaren 1 kap_
'ten
Broman. för att i någon mån
kunna få oruentera sina läsaIre.
- - Sl,a1om, s'la·lom, slalom, vad lJetyper det egentligen?
- J a, .fråga inte mig och inga andra
heller, för jag tror knappast- att det
finns någon S0111 kan härleda o,,:det.
Slalom är emellertid den mest uppskattade tävlingstform i Meu'anel1'.ropa.
Här i Sverige har den eme'1'lp.rtid änim ej slagit i genom. Internationella
Slcidförbundet (F. 1. S.) synes även
vara av den uppfattningen, .att vI ännu ej äro mogna .att anordna 6törre
dylika tävlingar, ty Sollefteå har ej
fått uppdraget att anordna. europal'nästerskapen i denna gren, utan <ies~
sa tävlingar komma att förläggas till
Schweiz.

Vv.

298 deltagare i fjol ~ rekordd(~Jta
gande'i år?

S. G U:5 AYd.· 19 .i östersun,d rustar n~ för fullt . för: ,jäm1ihlnds~od~
tem!plarnas D. M. påski~or. D~tär
många av lärnets mera kan.da lopar~
och löpariunor som dr3Jglts f~am l
ljuset vid (lessa täyHngar. Bigrid NUsson 1932 års· sve.nske mästa!'lnna,
»upptäcktes'.$> sålunda vid godtemplarmästerskapen.
Dessa i tävlingar som bJivit synnerligen 'p.opUl1ära· bland länets godtempla.re, gå' i år {ör· femte· gången. Före~
gående år yar delltagarantalet så stort
som 298 st. detta betyder att de L är
('<11 av de största skidtävlingar .som
anordnas i Norrland. För" åreh tävlingar har kommitten hyrt folkparken, en Iäm[)Ug plats för detta än-damål.
Tävlingarna omfatta ~ 10 km. för
damer' aNa åJdrar; '10 km. för juniorer under 18 år; 20 km. för s,eni,orer
1,8 år och däröver; 20 km. för oldboys
32 år och däröver.
.
AnmäLning,arna skola va.ra tävlingskommittcns sekreterare. hr" Eric Noren, tillhanda före 26 fe·br.
Prissamflingen vid dessa tåv~ingar
brukar yäcka uppmärksamhet på
grund· av sin SItodek.' Sålun.da värderad,es fjolårets prissamling till c:a
2 500 kronor.

l\leUaneuropeerna föregångsmän i slalom.
- Vacl kan det bero p~, att vi här I Lockna
i Norden, som dock anses vara föregångsmän i ant vad som gäHer skidor, ändock stå Mellaneuropa så oer- å 30 km. för andra gången om A. G.
Gustafssons vandringspris, uppsatt
hört efte.r i denna tävlingsform?
- J a, det tror jag' mig nog lntima för IJockne, Ha·ckas och Få'kers l. F.
hesv·ara. Vinter, vad vi mena med vin_ Priset van.ns i fj'ol av John Eriltsson,
ter, d. Y. s. snö och kyla, finns icke i Fåker, på t1dem. 2,23. I år. bHr kOll:Mellaneuropa annat än i den rena kurrensen skarpare, If Y Hack~s ll1ön~
alpterrängen. Följaktligen har mC'l1au_ strar· upp med ett s,tal'kt lag.
Samtidig-t tävla· juniorerna om ett
europeen aldrig blivit· i. tiIWUle: ..att
känna den ·tjusning ,det innebär, att nyuppsatt vandringspris" för tremanfärdas på {le &to1'a vidderna. Han tar nalag, 'Varvid också Bodsjö' nya företåget upp UH lämplig höj.d och sedan ning får visa framfötterna.
Vid 10ttdd-agniing ha de mer kånda
störtar han sig utför på skidor. Den
alpig:a terrängen .är ju mera oheriik- löparna erhållit följande startnuDl'.11er:
Junior.er: 10. Vikto'r Fält, LIF; 12.
nelig än vår fina fjällterräng. Ett tu
tre kommer skidlöparen Ull ett svind- Jobn Nilsson, .LIP; 16. Rune F~;::;er
lande stup·, som tvingar honom att berg, Bodsjö; 17. Harry Lunrls+röm,
stanna e1'ler ändra riktning för att Lockne; 1S. Gös-ta Ångström, Lockne;
Se,niorer: 20. JOhll Eriksson, Fåker.
un.dvika en säker död. För att lära
sig klara dylika si:tu~tioner, tin.natS 2L Olov Stolt,' Hackås. 213. H3kvin
överaUt vid turistorterna i Alperna Hägg, Fåker. 28. Olov Viktor~son,
skidskolor och kurser, där utbildnin- Bodsj-ji 34. Jöns Lundkvist, Bod~jö.
gen endast tar hänsyn till att ldara 35. S. 'Vestmall,Hackås (Startar" möjl.
i K'lövsjö). 38. Torsten Falk, Hrackdylika situ2!tioner, där e~eveTn:.a läras
att hastigt stanna eHer ä.ndra rikt- ås. 41. Erik Göransson, Hac.kås. 45.
ning i vilken fart han än åker. :iåsom Nils Persson, Loc·kne. 46. Håkan Krisslutprov brukar i regel en backe jord- tensson, Bodsjö.
ningställas, där de farl<iga ställena
markeras med flaggor. Det gäller här_ Hur många
'vid att så snabbt som möjligt under
paserandet av samtliga naggor nå jämtar?
hac.kens fot. Det,ta kallas. slalomtäv. ,. . . . Hur mänga skidlöpare som av
lin~
SkidJförbundet kommer att uttagfis för
De kurser som redan hållits SolJe.f.teå är irite bestämt, säger Skidhär ha medfört SY1].ligå re- förbundets ordförande Sixtus Ja~l~SOl1
i ett uttalande.
sultat.
- På grund av kostnaderna .m&sle
_ Hur är det? Brukar det inte här det bli ett begränsat antal !uen· det
i SveTige ordnas ?ylika ~kid1n~rs~,r'1 står givetvis de olika -dis·trikten och
- J o då. Föremngen for SklCUOP- föreningarna fritt aU anmäla dE'laganingens främj31nde i" S,:erige .~ar- se- re, som. kunna anses kvalificerade.
danf.lera år iilbaka arhgen sJalY och För den-skull ha vi efter norskt möngenom sina lokala organis.a~ioner .ord- ster tänkt oss, att distriklfen skola annat dylika. Sålunda hade Rllufors och ordna insamflingar för bestridande av
jag fö'r ett par ål' sedan flera kurser sina repr.esentanters deltagande.
både här i staden och på landsbygden.
Och att de,ssa kurser burit .frukt ~.an
man nog se, om man beger Sll~" en SDU_ pare.ns bahms på grund åv de branta
dag ut i frösöbackarna. Det ar verk- backar som måste passerms.
!igen ett nöje .att se vilken~ elegans.
mjukhet och grace Frö,ken i?s,~e~~u'l1d
Slalom ett bra.' ntedel att ska.
ut/vecklar, när hon med dodsror::\~t
pa god balans.
slänger sig ntför »Fläsklädan». B"~Vl- f lur skall man då" få den balans,
se.t kan redaktör'n få. om rcdakto.(n som kräyes?
.
Et.t gott medel härför är dC1;l, s. k.
.orkwr upp UH nämnd~ hacke <1ll1 :;?1~dag kl. 1, när 'Vår forsta .slalott;l.~av- moderna skidtekniken eller rä ttare
Hng gäl' .av stapeln. Apropos. »FJasli:- slalomtelmikeil. Men jag vill sårskilt
lådan», vilket namn. Detta nam~ tror framhäl,la f·ör redaktör'n, att· man ej
jag mig dock lättare kunna ..h'lrJeda får göra dessa svängar och terrängän sIlalom. Min vän, kapten ohrste~t hopp tilL ett självändamM ooh tro att
påstod i julas att 11~[l1l1et kommer Sig man .alltid klar,ar sig om man kan
alV följande: När Ll11dha.mmu;. o: h~~
detta. Då. är man inne på, fel b'lna.
yoro pojkaT gjorde de Sll1~ f?rs la- Man skal'1 e.ndast se den söm' en gott
rOiSpån i nämnda backe. Da hlttaae d.e medel att skapa en .g:ed balans. O('h
i ba>eken en tom fläsklåda (från ChI- när balansen är det viktigaste i all
kago). Denna anlVänd~s som stup. ·skid.1ö,pniug, och det dessu.tom är 1'0Därav namnet. Enligt Öhrstedt. Och ligt så torde man ej behöva diskutera
då är det 'sa.nt. För han vet allt
dess berättigande..
_ Deothar ju yant' en livlig 11ale Skidfrämjandets öistersunclsavdellnik i tidningarna om den s. k. "~n~~ ning kommer även denna v~l1t('r aU
derna slddtekniken och dess herattl~ ?rdl1'a me.d kurs·er för dem .som äro
gande här i Svedge'?
.'
ll1tres~;e.~ade.Dessakurser komma ev.
_ Jo, det äger nog sin rilkt~~het. att ~or~a Ol:~:e~~lbart efter yär slaJag tror <Jet yar 1928 som pol~nJ1ken lOl11tavllll~:ra ~ondag...Ku~serna kUDlvar som livliga;st. Då sökte JU ~na ma att paga, sondag f{)rn~.ld'dag~: o~
människor franlhålla att d~nna ~~m- U'~"la, ung sr~l:n gammal, ar·o. hFlrthgt
PQlrlterade skidakrobatik» ingenimg yal~oml1a. hU detta, skall Jag emelvar fÖT os's och att vi, som fostrat lertld. be att !å återkomma.
så månfla • floda skidlöpare förutan
SkrIV nu nagra rader om vår sIadenna skicttekOnik, Dog kunde g~ra d.~t l?111tävling, så att vi också få folk som
i fortsättninge.n också. IngentlllS "ar tItta på.
.
..
emellertid så felaktigt oS·om att anTal~ om att det fmns 8?tt.om sno,
., d d tt
ooment Tävlingsbanor
och att regementets muslkk:1J: komvanf~ e a ar::> sl'a"tbanor d~r löpa: ~ner att spela när det unga östersund
na orr -voro JU
,
•
d
UT"
l ' Bl" kl" d
rens balans icke sattes på nago~ 5V a-,
a~sattr Yl ~~ft~rva s l "haSh- a.3 n.:
d
1
rare /pr.ov. Tävlingsbanan .av l (~.g
.oe a .lO e gavs oc. al 11 arme
~remot stäHer- de största prov på 10- . uppfyllts. .
'SIgnor Naso.
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Sverige möter
Tyskland den
1 och 2 sept.

• BIeksot

Icke mindre än 19 grenar på
programmet.

STOR SORTERING.

1\.-8. Englund IL Kjelsson,

Svenska ,Idrottsförbundet har nu
.träffat överenskommelse med Tyskland om en landskamp i fri idrott den
Telefon 95, 196.
1 och 2 sept. i Stockholm. Prof~;'lllll
mct hlir: löpning 100, 200~ '100, 800,
:'1,500, 5,000, 10,000 m., hiiekll)pning
1100(',h 400 111., hlijd-. Hingd-. s~uv
ooh treslegshopp~ kulstötning, dh~lms-_
spjut~ och sHiggkastning samt. st~fett
4 X100 m. och 4'X 400 m. Möjligt ~ir
att iiven hinderlöpning på 3,0')0 m.
En 'signatur Tebe i Nya Norrland,
Djurgårdshopparna äro nu hemma , upptages.
utgivningsort SoiHeftefl. har a~Jr.ig igen efter träilingeu i S'Ollefteli och
gjort sig känd för vidare gott 0111- östersund. Man var allmänt en<;(' om
d,öme eller vederhäftighet.
att de s,venska hackhopparna alltjämt
I . tidningens. tisdagsnummet' har ha mycket att lära i storbackar av
han nu helt plötsligt gripits av ett be- ,Sollef·teås mått och att det inte torde
hov av .att bevisa }Iallstabacken~ f,.. bli må11ga som kunna konkurrera
verlägsenhet över aHa andra' bac'b:a:- med norrmännen. Selånge:u är den
i Sverige. Som om detta skulle bebö- klart b'äste oah av norsk klass och
vas. AHa andra ic1rottsjournaHster i sedan mUa Lennart HuU., Johan.nes
Sverige veta det, ty die ha både sett l~erssdn. E~'ik Gusta!ss'on~ Ary~~a,
pro1filer och fotografier av dennp Hit- I elIe H~nl1lx ?ch NIls HJelmsfrom.
tean.läggnin g oeh de h.U läst om :5Vind-1 S~111 på hsdage~".overra!~ade,1:1ecl hopp
lande hopplängider och om svindlande pa 6'6 ~e.ter. Ii?!" de lJuta bill' det ..en Karl Ebb startar i VaIlentunn1ollPct.
byggnadskostnader och om n'Ordstjär_ l!y tr~~mngss·eJoUl' omc-delbart fore
(T. T.)
Stockholm 26.
nefaH i samband med invigningen.
Sol1etfteaspc1en.
.
Den
finske
bilföraren
Karl Ebb
För det övriga Sverige står det er:
kommer enlig,t ett hiilsing·forsmendeter alla de tel egraiJ11, som utsnn'ls av
landc till St. T. D. att starta s!'lviil i
signaturen Tebe och den speciella väVtlllentunaloppe-t den 18 fehr. S()1l1 i
ha
skidklubbarna
i
di:striktet
p,i
sig
derleks'profeten oeh sanniIlgsvittnet
Svenska is10ppet på Hjii1murcn den 4
G. L-n klart att Hallstabacken är för anmälningarna .fill D. :M. i K~ilar mars,
»biggest in the '\,"orld», men för orts- neo På sändag afton går tiden ut o(~h
borna tycks. de,t ej ännu vara Jdart det kostar två krollor extra pr deHaFrÖ/kelt stackelberg blev fyra.
eftersom ortst1dningarna oupphikligt gare och tävling att efteranmäh\, för
att nu in.te tala om den nackdel som
behöva tragg,la om det.
(T. T.)
Monte Carlo 26.
Nu senast har signaturen Teb~ he- ligger i att få starta som c'fteranmäld.
Fröken Stackclbcrgs placerJng
Det är litet egendomligt att ffnna
visat faktum genom att jåmförahl'PPlängderna från föregående s·ön:lags Ljus'dal som tryekor;t för J ä 111 t- tävlingen 0111 damernas pokul slUlll
vara nummer fyra i stäHet mr som
tävlingar. Bara metoden visar om- l a n d s-spelens trycl{saker.
He d/e,rsg,ris er tycks ma-n däJ'~mot förut uppgivits nummer tre.
dömeslöshet. Vad bryr han sig om
föresförhållanden, stupets lag~ och 1nte ha lUlgOt emot att få från ijsterhöjd etc. Ingentrng. Diirför att \Viken sund....
Från Kälarnefronten är annars inmed Lågt stup och dåligt före h, ~pa
de 47,5 m. i Alpbacken fastsII\r Tebc: genting a.nnat att anteckna för cnge1n
Det är maximUlll i Alpbacken och det iin att det arhetas med viildig eecrgi
låter han telcgTafera ut tiH D. N. diir på alla hiinder för ett yiirdigt genom•
• E A WLAiWE:~
dom misHinl(samt sväljer grodan och förande av mästerskal)SVeckan. Kun~ @! e
betalar den efter rad. Om Tehe v·ore de man så hara skaka ner litet mera att den yngsta av den förr sli frukta'sportjournalist så borde han i' sina snö, så aU det inte blir så h~rt före
de brödratrion Gavelin från ViI"
antecknil1:gar ha noterat att h~'H'ki'e vore UJIHi'ng bra.
helmina. Oskar Gayelin, nm.ucra
kordet i Al'Phacken nu är 58,5m. satt
definitivt dragit sig tillhaka från
i tungt före. Sedan har hacken !Jyggts
tävlingsbanan;
0111, underbacken .gjorts brantart>,stuatt Svenska mästerskapen i fri idrott
pet flyttats 7;1L11. tillbaka m. m.:;\fed
för damer i 111" konHua att 1iga rum
el1kel·.additipn; borde äveli eR sporti Falkenberg den 4 och 5 ni..'.g.;
journalist 'l Sollefteå kunna rrrkna ut
att
den finske storlöparen Saat;nen,
alt Alphacken därefter och med nlla
som meddelat att h.an lnlp vill
98 Ul. underbacke tål hopp på' över
ifrågakomma. f.ör L S. F.-tiivlin60 m.Det är annat detäfl 47,5 n~~
garna, i .är anser att Holm~i11~01
Ing~n,.h.~iäs~~<~und\~ö~t)5öt:~~:.~.i
len är ,riktigare än Soneft('~i; .
lande"att AIpnacReh .·är lIka sfo,r",ell!3r
att Henry Nielsen, Danmark, C:l av'
dy,r '. som Ha·llshi.hacken. Vad som i
världens främst,a ]ål1gdist~1I131öpa~
fjolårets de'batter framhölls frår. äs-'
re hört sig för om möjlighei0rna
tersunoshåll var att -Alpbacken var
att . för framtiden bosätta sig i
t i 111 r ä c k l i g t s t o r för S. T. F.Finland;
Slpelel1shacltltävlingar. Och det är ett
Nä1dens. I. F. hit på söndag.
påstäen''de, som ingen kan jäva..
Nälden~ r. F. gästar
söndag midI c1ettasammanhang kan m,m ~j
underlåta att fÖll'Våna sig. ÖVC\' den dag, öster,SUlld för första gången' unmisstänksamhet . och den animositet, der denna säsong. l. F. K. blir motsom från SollefteåhMI riktar sig rnot sttllldar;e o('.h inatchen spelas å banan
östersundoeh jål1lltarna. Kritiken luot vid hamne.n, där entre upptages i
Ragundl!. 1: F:s fotbollsektion
hote1lpriserlla i Sollefteå sades där form av kollekt.·
löjligt nog. komma från hoteuliignrhöll i lördag,s årsmöte å hotellet i
håll i östersund. Vid ilJvigning=n av
Haml11arstrand, varvid styre'lsen fick
Hal1sta.backen insinuerade, beriittas
följande sammansättning: Drdf. Oskar
det, en mycket högstående person
Naess, "dec ordf. Erik Vallin. ksssör
förvånansvärt nog ocksa oeh med
Rune Mann, sekr. Arvid BåcIdund,
tyd:lig .adress att yi här uppe suUo o.
Till lilla. landskampen i boxning.
korresp. Emil Åstller. Revisorer: Gunväntad·e på rutt det skulle hli fiaslio i
nar .Ta'lwbsson o. Artur Amren, fiUPPl.
Sollefteå (Sic!). Nu lär t. o. m. det mot Nordnorge på söndag har i lätt- Emil Astl1er och Helge Axelsson.
vikt
utsetts
Folke
Bergman,
Svart
vik.
ryktet cirkulera i vår grannstad att
Efter årsmötet hölls supe för medjämtarna ämna bojkotta S. I. F.-spe- i stället för Bertil NilSlson, SUl1itc;yall.
och ett 30-tal inbjudna g~islcr,
le-n. Löjligt. Därför. att vi östf'rsunda- Polke Bergmal1~ som ursprlln;;ligen lemmar
varefter den trevliga aftonen avS'lure hålla på att Östersund varit rätta 'var uttagen' i weltervikt, ersättes i tades med dan,s, skrives till ö. P.
platsen för S. L F.-tävlingarna· hysa denna klass av klubbkamraten R.
vi ingen rtu:llike på nU hojkotta spelen. Berglin.
Tvärtom l Vi jämta:r ska intaga S:)llefteå med omgiv.ningar. På det här höjdFöreningsmeddelanden.
läget öve.r havet äro vi också tillräckligt Yidsynta oc;h spor.tmässiga att önÖ. s. le Klubbmästerskap för yngre
ska, för Sveriges skull, att detoerhörda duktiga arbete, som arrangö- Einar.I{arlsson fallbes.egrade Ni~mi. ocli ählre jun. samt damer. Serietävlingar för oldboys och sen. klass III.
rerna neR1å,gt niåtte resultera i en
Vid de fortsatta brottningarne på Samling vid Solhem på söndag Id•. 10.
klar succes.
tarsdagen blevo resultaten bl. a.:
Tebe kan givetvis ej förstå att nå- ;(segraren nämnes först):
I. F. K:9 A- O. B-lag i handboll fr.ägot sådant är möjligt - meli deL för"
nar i :a·rton kl. 7 å l. 5.
Bantamyikt: T. Johansson, Br:.mdändrar ej saken.
kåren-E. Jonsson, Söderhamn. armBrul1.flo Id·rottsförening. Alla slddExtra' postdiIigensfllrer till I. S. F.- och huvudkoppling, 7,42.
löpare samlas 1.nstund::mdc söndag kl.
tävlingarna?
Fjädervikt: E. Karlsson, Djurgår. 12 €t Kafe Drott.
Inför skidtävlingarna i Sollefteå, den-\V. Niemi, Finland. Finnen ledOpe I. F. Sömjag kl. 11 åkning i
som väntas få avsevärd anslutning de med oerhört snabb l)rottning och
åven från dc jämtländska bygderna, hade flera nackswing. Karlsson sva- Optnnd. AJlla klasser.
ha frän flera håll t~ll de postala myn- rade med sitt specialgrepp. Hvtag,
ÅS Id·r:ottsförening. Klu:b1>tävlan mot
digheterna gjorts förfrågningar om dock ntan resultat. Ett andra livtag
möjligheten av att förh~Ta postdili- från Kaorlsson resultcra,de dock i platt Hjortar.na på söndag den 28 om Eric
L. Perssons vandr111gspris. Start kl
genser för anordnande av extra tu- fan efter 4,5l.
11 fm. vid ÅS K,afe Restaurant. Anmä~
rer, och postmästaren C. Lundblad i
Lättvikt: E.Larsson, Eski!s.tuna- lan och uppr.op 10,30 fm.
Strömsund har fört frågan vidare till T. Sjö,berg, Brandkåren, dubbe~Delgeneralpoststyrelsen.
son, 8,43.
.
Finnlcitas & öst. ~felina.re. Möte lörFör att kuuna fylla fordringarna på
\VeUervik't.! R. Svedberg, Essvik- dagen den 271 jan. kl. 7,30 em på Hest
en tidsenlig diligenstrafik anser postAspnäs. Viktiga fr.ågor.
•
msätareIi det vara av vikt, att han Folke p.ettersson, Varberg. Pettersson
under ifrågavarande tid får viss hand- fön på eget grepp efter 7,25. G. Glantz.
lingsfrihet beträffande anordnande av Malmö-H. Grönberg. lA.then, omvänd
extra diligensturer, och att han får backhammer, 5,50. A. Mäki, Finland
Idrottsfest i Hoverberg
direktiv rörande de taxor, som böra -T. Andersson. Karlstad. Måki fick
tillämpas vid dessa. l sistnnmuda av- arbetsseger efter en mycket jämn anordnas på lördag ,av Bergs F. För
seende Jöresh"ls för extra tur Strölll- match.
progl'-ummet s/varar Bergs populära
Mellanvikt: Ivar Johanson, Norrkö- stråkorkester, .-varjämte journalist
sund~Sollcftcå med återresa
senast
påföljande dag 140 kr., då minst 20 ping-Schcrfe, Tyskland. JohanqSOll John Jonsson, öSltersund håller ett
personer anmäla sig. l·'ör resa med vann 'på backhammer efter 6,08. H. idroUsföredr.ag.
'
.
de ordinarie diligensturerna underti- Nilsson, Bralidkårcu-,s. Anderssoll,
F~r
dene:fter
festell
iföljande
dansNor.rköping,
b~ittre
arbete.
T,
Eriksden 20-27 febr. föreslår postmästamUSIken svarar Rydhs kapen..
ren, att enkel biljett finge gälla för :son, Sandvijke.n-C. "Wikström, öreresa fram och åtcr på hela linjen Sol- bro; armdrag, 56 sek. Ivar Johansson,
lefteå-Strömsund-.Tormvattnet, och Nor-rköping-S. AndersSlon, Norrköatt giltighetstiden för sådan biljett ping, backhammer, halvnelson, 5,03.
Lät tungvikt: N. Akerlind, Athen
blir densamma som för tur och retur.
Representanter
(H. B.)
-e. Holmberg, SpårVägen, arm- och f;örPoliskonferens.
stats- och ordningspolisen komhuvudkoppling, 6,46.
~Tungvikt: Rudolf Svensson, Brand- ma, enligt N. D. A., att under tiden
karen-A. Dahl, Orsa. nackswinl:' 29 29---31 jan. sannnanträda i' Stocksek G. Nilsson, Djurgården-H~rn holnl f.ör att behandla frågor röfi"~cher, TysklaI~d. Nilsson vann på
buHre arbete med 2-1.' J. Nyman rande statspolisens verksamhet.
d
Sundsvall-E. Saohlin, Linghed, kryss~ Ett ·20-tal .polismän från olika de'ta'g, 1,08.
'.
.

Hallsfabacken
Alpbacken.

Endast Selånger'
av norsk klass.

11lot~

.
Allmän svaghet
Trötthet

..

~ UD

q 'l'
+

Dålig matlust

,

åro .sjukliga tillstånd, mot vilka täkamc,1
praktiken och på sjukhus till barn ocb
vuxna ordinera vitaminpreparatet

OR

I OJ:

som framställes under vetenskaplig kon..
troll av Professorn vid Lunds Universitet
Med. D:rErik M.P. \Vidmark. Orasinol ir
rik på a-vitaminer! dc tiIlvä~tbef!ldran
de or;h sjukdomsh1l1drande vItanullerna,
och, på d-vitaminer, som motverka den
S. k. engelska sjukan. Or~si~ol .. h~~ en
angenäm smak ocl,: tages darfor latt aven
av barn med motvilja för vanlig fiskolja.
fås på alla apotek. Pris pr flaska Kr.
2:50 och pr kilo Kr. 6:20...
Tillverkare l Aktiebolaget Leo, H~ls[ngborg.
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. nazismen

debuterar.

Endast två dagar

Den nyanstiiIIde ledaren betonar
rörelsens legalitet.

HAR NI HORT

på

Arsmätena.

Boxning.

Brottning.

r.

Östersunds-Posten!
Annonser i·

Jar av }agdet komma· at! deHaga.

överste :Martin Ekström.
Ledaren mr det nyligen bildade
Nationalsocialistiska blocket, överste Martin Ekström, debuterade vid
ett möte på torsdagskvällen i Auditorium i Stockholm inför utsålt
hus.
Ledaren för blocket.s stockholmsavdellling hr M. Hentzel hälsade publiken.
Han deklarerade,
att det .11)'U partiet hildats därför
att man icke kunde acceptera de
andra nazistpartiernas metoder och
vägar samt hetonade partiets legalitet. Överst,e Ekström förklarade
att han i fortsättningen icke \äm~
Ilade uppträda som talare utan
skulle ägna sig åt sin organisationsuppgift. Nationalsocialistiska
blocket ,skulle icke vara någon kon-

kurrent till de andra nazistpartierna, men ville söka samla hos sig
alla politiskt husvilla.
Även hr
Ekström beton'adepartiets legala
läggning och fralulad·c i korthet sin
syn på ledarprincipen.

Frankrike bibehåller guldmyntfotell. Aktietigarna i Banque de France

hade på' tOI"Sdagen ordhiarie bolags:'
stämma. Styrelsen understryker nöd~
vändigheten och fördelarna av att
,fortsätta den hittillsvarande politiken,
vilkcn .främst skulle gå ut på npprätthf111undet av 'guldmyntfoten. Styrelsen konstaterar .äyen med tillfredsställelse den utomordentliga stabiliteten hos diskontot, vilket under hela
året 1933 utgjort 2% procent,
»Arbetsfördelning». Från en av
V'ärmlands nordligaste socknar bel'ättas följande, som -ägt rum i dagarna:
Lagens våldare fick ·en dag anmälan
att tjuvskytte bedrevs inom ihans distrikt på en viss namngiven plats.
iLandsfiskalen och fljärdingsmannen
äro snart på ort ,och ställe och finna
my.cket rildigt ·en nyss skjuten älg.
Några skyttar träffa dc däremot d
på, nlen dessa syncs ej ha varit :'iii
långt ~)Qrta, ty medan landsfiskalell
och fjärdingsmannen stycka älgen och
ibära köttet 'till ibilen, passa skyttarna
på och tönulla JJcnsintankell p[l deras
bil. När .allt är klart Iför avfärd och
man sätter ibilen i gång, stannar denna efter iblott några hundra mctel'~
färd på den ödsliga slwgsvägcll. Da
det ej synes rådligt för någon av
dem att ensam stanna kvar och vakta
bilen och köttet, gå de båda för ntt
skaffa bensin från närmaste iJY. Dil
de återvända finna de jJilen oskad~d
och på samma plats, men köttet ar
borta. Helt lottlös:). behövde de doc~
ej återvända, ty i bilen låg en .gammal kasserad brännvinsappa~~at,.SOIll
tjuvskyttarna lämnat som 'J}alsmng.

