~orsd~3 den 1 -febr. 1934
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till Bräcke-, an·. os108 en4

Världselit~
br ott ar e

I.S.F~
De första defin{ti'V3 anMäl"
ningarna
till Sol1efteä"s[lelen ha nu inglltt, i det
aU en,gelska _skid!fiörbundet anmält två
deltaga:re, Wyatt 000 Legard.
Norges trupp uttagen.
Styre1s'en !för No,rges Skiforbttncl
har 'utta'Slit följ,ande HillgdUij)are
!för deltagande i internationella
sk:ildtävJin§arna' i' 'Sollefteå:
Lars Bergendahl. Tryggve Brod&k'il, Oscar Fredriksen, -Oscar
GjöJillien,. Oddbjörn Hagen, Knare
Hartlen, Olav Hofshakken,. Arne
Hovde, Sverre Koilterud, OlE} TAan,
Konrad Nordlfjeldmark, Arne T-lUS"
st!adlstuen; Annal': - . Ryen. Svc:r.re
Salomon.sen, Per Samu~lshf;ug,
Kolbjörn Sevre t Ole Stenen, Sigurd V~stad; I-lans Vinjarengln o.
Martinu:s östbu.
Den återståeride delen av truppen kOlluuer -att utses den 5 febr.

"D, ~I. ~ ko,mbinera-d back- 0011 ter.
rangluplllng samt backåkning arrangeraJS på lör.dag och söndla d av öster8und13 Skidllö:parklt1!blb.
ö
"Ue,n kOll1!btinel1'ad'e bävJ'ingens Mngdl:opnlllgsmOmentt - går på !öroogsmocgonen med start och mål vid Solhem.
Samtidl1gt täv1I.a dien annonserande
kilubbens åkrnre Om HiOlI't1ska vllndringspiriset.
Backtävlingen hålles på söndag i
Alpbacken, som f. n. iordnipgstuJ'les.
I ~etta sammanhang kan det vara
på sm plats att meddela alla stadsbor
_8;tt medlemma~ ha fri entre till tåv~
lmgen, men da måste årskort uppvisas o~~ sådana finnas hos bl. a. Kahns
och \Vlckbergs.

Jämtarna i

Skid-studier

Sollefteå.
ö. P. erfar tord-e
JämJt!land-Hårjed~l!lens
Idf ottsför_
Enligt

vad

ibund _ktomma aH föreslå Svenska
SkidlförDundett aU- fönande löpare
fL.,.Hag-rui ,.från di1sh'-ilktet för l. S.
F.oIb§.vl1ing,alina i S'Oll elfte ä :

ung
-Uttagningen' av lång1!öparne
sker på lördag k,lIiiil1.

Salsåker-Ullånger
qter si<;>rklubb? -

i Alperna.
De svens!·m slalonilöparnu kapfen
Rimfors och löjtnant Bergman ha -nu
installerat sig 'i S:t Ailton am Arlberg'
i Alperna och börjat träningen förde
stundande lSF-tävlingarna' i slalom
och utförslöpning, där de sannolikt
bli de:tagare. Kapten -Rimfors skriver i D. N. om sina intryck från S:l
Anton bl. a.:
'
Inir finnas kiIometerslåliga _lutningar på' 30-40 grader, vilka på en medelsvensk omedelbart skuUe ustadkOl1llna svindel vid blotta tanken att
fara utför på skidor, Till och med vi,
son~ dock äro Himligen vana enligt
svenska begrepp, Uinna en viss tveksamhet när v,år J' -" ;'e, -Luggi J;oegt'r,
"~ täten .för sin l;"f
~Ill1agrupp; . där vi
även - mgå, son~_ t.1 den naturligaste
sak i världen sätter i väg och försvinner i djupet. Den hårda farten
trestar oerhört på l;lenstommen,: ledgång:;trna och -nmskulaturen. Ty här
gäller atf tåla '80--':90 km:s' fart inte
blott några sekunder, utan 5-10 min.
i sträck -med skarpa ,riktniilgsändringa'r med hänsYli till terräng~ och snöförhållailde'n bllagda i, rätt -tid. Skul·

- ' Det var, en tid dtt Vå,stel'rtorrl:und's
skddllöp.aI'lära~ stod Qo11 föill med _Sals-I,
åker-,ullångeJ', : skid'kJul?bell- i ...\:rlg~r.;
le irtäll: nli~sl~T~kiis':'- betydel~', eho khller~
',iril~ini.räntI, otili- d_å. dei) ,_~~ger.I'lik;!l före-,
'iJJing'e,nJs re1?resenllinter- -helt d'omih,e-:: "pyffa 'J: :-'regef '_"t:iIf:-f åHs'att,.f:~trd::- ~:01fi :-~tt
ett' gott styck~ eller också stolt
:I'ia:d!e vid {Hstrilttimå!sterska'Pen i 'kolli
risk 'att 'koinma i liagon '_avgrund. Gi-längd1öpning i Väste.rnorrland. Elis
_Sandtin var på den tJiden den K,lart
,lysande stj'furnan - oClh man kan gott
'påstå att den snabbe, kroniskt etra..
nade löparen från Ullangel'sfjäUet ha..
de få över.män när han var i s'lag~
Sannolikt fick han aldrig trnfä11e att
helt ,,~isa vad han @ick för - närma5~ti
fullträ,flfen var han väl 1927, då han
låg bäJst till ,för S. :M. på 20
km. svår terräng när ins.purten hö~
jade, _men ,:bröt. bäg;ge stavalfna :Tlld
nediJarten tiJ,l malet och ])lev tyaa,
29 sekunder erter Hed1lund.
. I år har emellert,id Salsåker-UUånger - kommit t.i!llbaka igen och, efter
ons-da Cl"sresu:ltatet i
Suridl~valU
att
döma,o i akt och ~l1el1iI1g aH påhörja
en ny stofihetsperl'od.
. Mycket tjTcks tala för nU föreningens nye storrännare EUs Viklund
skatll upptaga Elis S_andins lTlar:,~el.
som en 'av landets framsta storrall~
naJ:e. Han är i sina bä.sta år - 24 är
gammal! - ocih ,gör' BU ,sin fj:i.rde ~ä"1
sond' som skid1löpare. Den långe spnnstig: torpllIrjpojken syn.~s ouek!igen
vara nå·Q':OIt-att bygga på for framlIden,
när de,t u måUer att Mer gÖl'\U SalsåkerUllånger ~till en storkluhb.
Det ,är 'emed~ertåd inte el~dast. 'Vi~
l.und ~om Ulilånger l~l~r att ~lta tIll ~or
.framltld·en. Enbart slakten Nyberg rackel' 1'~1l för ,att betryggä återYflxt,:n av
storrännare i den i dubbel b~mar,kel
se store slcidmecenaten, d'ls-po:leIlt
'KjeUstr,öms ldulYb. F. Il. är ,dc:t t1;'e
ibr'ödler Nyberg som tävla,~ semol'klas_
sen n:ämli<:ren Oskar, Frans ooh Ragnar: Fransoblev ju h~åa på 5 mil i går
,ooh Rad'nar sjätte man. De mest hopp_
~ngivande anlagen lä.ra. doc~ d'~. två
ynCl!SJta' visa t1"ots att de Icke uro s.Idre
äho14 00h 12 år.
'Sal:såker-Ullåugers lyck~de cun: e ..
hack måste häls,as med gdäd'~~ och Ldl.fl'eds:stållellse, ty Ullångerslotparna. ha
'3J11tid hört Hlif det mest symp',at]s~a
slad'et _och trev.l'igare idrottsman. an
,
o·
,
exempelvis
EJl!ls
San dl'm C:C h Emar
,
K3!r1s,tröm har åtminstone SIgn. lwapPl:!-st kommit i kontakt med.
•.
,~ Det kan i debta sammanhang namnas att även en östersund.såk~re.,~el
mer GarIs,son, undel'" ett 'par ur t~'\Ja..
tie för den anrika !foremngen. -,

.......h~

Lan.dskapstävling
!kl bh
allordl1M av Handö'ls SkJid!' U
d.. gen den 18 mars.
,

SÖll-

Skidtävling' i Äs.

V'd tävIilid' i söndags mellftll ~.\.5 T. F.
mI 1 F effjoI'ltatrna, Käntl'iisen -atp

~~
~
'L Perscl1as vandtring~-pr:ls
"'(}pmd~ Å
F .som nu halt" 2, infeck~i~~:r i ;ri~et 'som skall gå fem _tir.

i

,

I Åsarna.

blir:' det ~kidtäv1ing ~~,

-

'O:'t'h'

de'1tagare' fr~~,. Klövs'JO, J,la ...n,
- Ian bch SforsJo.-

vet är att -tekniken för 's'ådana 'utrörs-löpare måste 'vara ..högt uppdriven.
Här i S:t Anton har också en, särskild
stil under Hannes Schneiders inflytande utvecklats. " Denna teknik är
någonting alldeles speciellt och torde
hittills' knappast kuuna läras någon
annanstans än här, cllm'u -den' mest
utmärkande rörelsen närmast är att
hänföra till vad vi kalla stäm-Kristiania.
_
',Någon sHitIöpningsteknik existerar
ej enligt våta" svenska begrepp, -ehuru
man dock tar sig fram relativt bra.
Bristen på -större plan:a maf!tytorgör
att man ej heller har nqgot större behov av snabb slätmarksförflyUning.
Deri stora slalomspecialisten , RJldi
Matt~ som skall träna oss nästa veclw, skall emellertid delta i ISl"-tävlin-:
garna i Sollefteå bl. a. på 18 -km. för.
att studerå väl' ,längdlöpllingste~nik,_ '

'Skå..
,,'

.

~

.. \q-<;m
ktt
1Jk,.totl~
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,

l. F.
Georg Nilsson, DjurgåJ.'lden, och John
N~Tman, SUltdI3V\a.1l, mötas på
söndng.

1\:.

.

och Castor mötas pli söndag
i D. M... serien.

EXTRA

~ 7'

Motormännens HclnykterhetsförcninS',
ha som frnmgil'bt nv annons hrs!lliHe
å Temperallc,c pä lördngskviiHcl1.
Utom samtliga årSml)tcs:f(~dlllt1dl;l1gar
kommer (>[1 föredrag att h'Hl:ts av
red, 'V, Annt"l'.

go(la smaken

I hartdholls-D. :M. för se.l1dMcr liter-

Bräcke fur stciI".främmande i helgen.
I, s aml!).an d med jun.i.or-D. M. i hl'ott..
nllll~ får nämligen SI1)JortklUlbibcn öger
be'sok av två av vårt lands frtllnsta
tung\,H{tU'l'c, Ge:olrg Nilsson, njur~år
den, oah John· Nyman, Sundlwall. vilk~. S'ont 8611sk':1:.> i tru\p!pen f:l Öft ers!
tNlIlul'e Ture Ka,rls:s'on från Alno.
, Nyman vikr.\:te Som mall t,ordf' erlnTa s~~ ~ens.ntion -"ir} d:~ stora ju:bileumstaYlmgarna i Stockholm hiil'ol11sistens gel1lom att helt fr:unkt lwsln
de,~ l)e:ti:>mde ha~TJrlaren oc'h europarotts'taren Hornfisc1lu'r. Fjolårets en..
:op~~rl:~ste~'slmJ) i hrottning ~illgo ju
l I-IalsIllg1fOrs, Och det ynr dnl' den
s.tätlige Hornlfiscihc-r yiic,kte fu/Hkomhg sensation genom att kasta finnen
NiemelU - kallad 'k1iHtht':r'.get - regelrätt på' rygg. Den fruM.ade e-;tHilldal'en Prostman fick vid samma till,fälle kHnna skuldrorna mot mattan.
Horl1'fiseher stod alltså Slom Europa.s
förniimsta tungviktare. Nyma.n'S hravad är 'dårUk så mycket vaclrf'are.
I tungvildsklasscn deltager som
nämnts även Georg Nilsson. den starke byggIlladsingenjören. Vid Il'orrköpingstävIingarna i lördags vanll h"ilsSOll en övel'tygandc arbetsseger (jver
ingen mer ellcll' mindre lin Calle \Vestergrel1. Horllfischer var vid SilllIma
tilIt'älIe nära att liigga Rudolf SvensSon på -rygg. Man kan rulltså tr~ l~gt
påstå att Nyman och Georg NHs'3on
för närvarande tHlhöra världseliten
i Drottning.
NiLsslon har varit svensk mästare i
grekll&k-romers.k brottning 1931 samt
i fri brottning 1933. Dessutom ha'!"
han rC!.presenter,a't Sverige i lyra
landskamper. John Nyman 'Var sycnsk
jllniarmästm'e 1930 och tvåa 'dd S• .M.
1933~ Han hJar deltagit i två lim_rIskfUllper.
TUTe Karlssons meritlista är 'di! ic..
ke f.ullt så imponerande men h:t!" är
icke att leka med, utan är känd som
en av sundsvallsctistriktclts th'ästa brottare. Vlid' S. M. har 0011 i regell gjort
fdnla inslatser och var ett år tre3
Det bUf]· 'aUtså ett intr'c:ss,ant T,rogram öger kommer att bjuda publitken p'å söndag. På grund uv de ,hö,ga
omkostnaderna ooh de extra attraktio-rternä, hoppas arrangörc'rna givetvis
,pP: fullt hus.
'

Matcb Schmeling-Paolino i
Barcelona.
(T. T.)
Berlin 1.
Mella.n MaxSdl1meHng och Pa{'/Uno
har en'l!igt vad Berliner Tageb:uit nlcd_
delar från Nevyyork ko ntr,ak t_ tecknats
om en boxllinSJsmatch i Barcelona d.
8 april.

IC-Cllistor; J. 5-A. 4, Castor-F. 4,
A. 4-1. F. _K. samt 1. 5-0asto,r.
Den matoh Som tillcir.ar sig det '
största intresset Hr givetvis mOtet

medIan Cntstor oeh I F. K., som Hger
rum redan nu pli söndag.
Utgången av m·atollen är som van·
figl oviss, då cIe båda gontraihenferna
hruka slå varandra 1ll1gertil" Vfrrnlman
gång. Castor har dock l;rckats bnttre
i D. :M. oc.h lagt sig till med f Yl a av
de .<iCX mästersl{up som hittms gält i
JlimiInnd. I. F~ K, har vunnit över
Ctlistor 1\";\ gånger mrn blev m~i-~lfi'rc
endast en gttng~ 1928, medan rödtröjorna i ,fjol blevo besegrade 11 v I.
5 d Nnalcn.
BHgge lagen lära ha trän~t med stoc
omsorg på sista tielen; ,'arför man
)'<;'0111 y,nnJigt torde kunna v!inta en
rivande match.

~\

'1.:.:'(
;./
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ft,1 ante Ccarlo-bilisterna
01
l· ma.
visar defileringen genom stasedan alla kOllUllit i maj.

Årsmöfena.
Öntersunds Kvinnliga Gymnastiltklubb höll p!'t nnsllageIl ärsmiHe, vnrvid till styrt' l:; C va!l1('s: ordf. Eva NHssim; vice ordf. Hjördls IJysh'öm, sekr.
Elsa Johansson, vlee sekr. Ingrid

1.a11'-'11, kassör Karin Estensson, vice
kassiir Gertrud Persson, matHinlfiirvaHare Elsa Linder. Styrelsesuppleanter: Ingegerd Fredriksson ,och Edith
Ferm. Hewisorer: Signe Carlen och
Hildur Eriksson mcd Dagmar Lunden och Lisa Gustaysson SOlll suppleanter Nl>jeskol1lmitte: Karin Estensson, Sic.kun Hiibenctte, Tora Zetterström och Betty Bylund. StUgkOlllmitte: Tt:.'kla Mattsson, Gun - Anundgard och Hulda Johansson.
Under året :Iha erövra'ts 13 idrottsmärken och 23 tl'Uppilllirkcli j, _SYlIlnustik.
-,
Klubben kommer att under februari
fira sitt 10-flrsjubilcull1.
Albackens Idrottsförening !hade' l
söndags årssUllunanträde, varvid till
styrels'c valdes: HildIng EriJ{Jsson~
I. F. K:s fotbollspelare. Inomhus- ord,!., Edling Ahlander, kassör, Etråningcll ta,gel' sin början fre(!agcn nnr V. S n:!'omoIlsson, sekr., Harald:
den 2 febr. kl. 8,30-9,30 å J. 5's gYlll- Erikss,oll och EJnar Ahbnder.
Hev:is()l'er: P.
V. StaM ooh AH
nas'tiksal och fortsätter sedan t.~sda
SalolllOllSSOl1.
gal' ocih fr c(kl'gar•
Br~icke Idrottsklubb htill i söndngs
års mme, varvid styrelsen erhöll följande sammansåttllillg: Edv. Sa10monsson, ordL, övriga ledamöter:
Anders Hing, Carl Sjnbcl'g, l\!~lte Johansson 'Samt Elor Lundqvist. SUP})·
leanter: A. Briillnstrlim S:1' och Fredrik Magnl1SSo11. Hl'visorer: La111'
Eriksson o-ch P. A. Jonssoll, med J,
Jonsson ()ch A. Ehrg[lrd, som supp}.
De olika sektionerna fingo följande

Föreningsmeddelanden.

u.

så

står (Jet på askell
- Ja, det kalt man gott hålla nled oln

~~.

'!:r

Ja~ Ni har nog själv märkt det - hur Tulo )gör gott
i halsen>, då Ni långsamt låter den smälta i munIlen. I all synnerhet om man har det litet krångligt
med halsen - då äl' Tulo oersättlig. ''fulo hjälper
till vid desinficeringen av 8yulget - de medicinskt
verksamma heståndsdelarna i Tulö Hensa upp>
halsen på ett behagligt sätt och hålla den Idar.
Låt T,:l~ lena och lälm .halsen. - Tulo kostar en..
dast 2,) oro pr ask och tIllverkas av Chokladthule
- A.-B. Förenade Choldadfabrikerna - Sthlm.

Givhålsen
del hals D hehöver
"V"

as. Kiip en bit och smaka.
Ni kommer också att tycka
att den är In er ån go d.

o

vid nazistföredrag.

saml11ansliUning: Fotbollsektion = A.
s :1', ordf., Bo Salomonsson, J. BjiirkJund, Axcl Perssoll och
E. Dafgard; a11m. idrottssektion: E.
Dafgi\rd, A. Ehrgårcl och -G. Norin;
skidsektioll: .T. Olsson, E . .s'n~din och
E. Brnf; hnnrIy~ckti()n: E. Dafgård,
K. KClhlcr och F. Hollsten; gyunnastikscktion: Omvald.
;Som ombud till Fotbollfikhl1ndets
årsmHte ynldes Evert iPålsSOI1 och
SalU ombud till Idrotts·röl'lbundets årsm/Ho IAHH' Eri1~sson.
K.luhbIllästare: BUlle Ohlsson.
lift kvällen hac!e B. 'l. K. anordnat
klubbafton å }'olkets Hus, i vilken
ett hUlHIl'atrtl pel'S(H1er deltogo. Kluhbens juni'OI'lng, som c'rönat juniormiister.s.kapet i fotboll, .crhtm samtidigt sina mästerskapstecken.
Rödöns Sportklubb höll årsmöte i
J?rdags, varvid till styrelse va,Mes:
,(lrego Bengtsson, ordf., Lars Kitinn
vice ordf.; J"oIke Selander, sekr.~ N:
S. Nilsson, slHlttmlistare, - samt Per
Hansson. Suppleanter: lA. J.. c;\jdstrand
och Olov ,Hansson. Alhll'äli idrottsscktion: P. Hanssoll, P. Nilssoll, E; Lejd'strand, 13. Eriksson, K. E. Hedlund
l). I~al'sson och {i. Johansson. Skid~
~e~tlon: O. Hansson, G. Hedlund A.
LCJdstrand, o. Ståhlllandske och G.
Johansson. Föt1>ollsektion: P. Hansson, .J. Stälhnpdskc, E. Bystt'ölil, G.
Hedlund, A. Eriksson och Olle NilsSOll. Sektioll för li.vinnlig idrott: Anna Olsson, Lilly- [.Jundqnist j 'Gcrd SÖderliI!d, Kajsa Larsson OCh Inrrrid
Fundm.
o
Brånnstr{~1l1

~_ ~

Det är n&got särskilt med

\.~2V Guldnougat. N>\got e.Wra i
smaken som ej kan beskriv-

• l.. "dOIS..:USSlon
L·"
;)OCUI lO!shSRi

fjänsten
utomordellm~ stä111nings'~u1It och
stJi1!lsamt.
.
: :LartdJs;hövding \Vijk-ms n, ~om inVigde spelen, konstaterade kQrt och gott,
att !han finl1er samarbetet mellan kyr_
kall och idrrotten vara en va;:-krl' ide
och cn helt naturlig sak. Och att håde idrottsfolket oc-l1 andlra an.ammat
iden, det .faun lan clshö V{!i 11 gen konstatel~at i den "mdtiga Ul'Pslutningcll
i kyrkan.
_ _ ~En sund sjå! i en sund kropp»,
fial' våra dagafIS idrottsrörelse satt
till lSitt matto j och då finner jag det
helt natuflUgt - säger ~tads'11111mäk
tig'C$ ordförande, överstelöjtnant A.
Lundstl'öm- - att idrottsmäunen Böka
sig till JtYl'JUlrt och religionen•.. TY, dår
om någonstädes kunna de 'val tama
viigen till själens föriidling.Förresten finnes det även marklmta herälrinsspun'kter Illellan idrotten
oell kyrkall. Ph idTottsplatsens tiiv-,
Iingsarena samlas hög ooh lfif!'. Så
ock i kyrkan. Pit intGtdl:f,a stäUf.}t räder ldasskiIlnad. Båda 11lcdYCl'k:l till
af t sammansvetsa, jämka oeh ('no.
ldirottsfolikets sall'Llin~r i kyrknn' till
idrottsgudstjiinster aUser' Jag förd.ens'kull -var,a en mycket god, och bärando tanke."
-, '
_ JE{<1 bleV' mYcket glad, frutllhi'tller
kommi-nlster A. \Vikn1an~ när' jag fick
höra I1itt idrottsmännen ä,mnnrle -illlcda Midälvfi!melen -med ch gudstjänst.
ä,ren yåg .som-man hör fortsätta på,
säd'C:r kyrkoherde J. l,Jodin, som prc..'
dlikad~ 'vid Midiilnlspelells i Slll1d·sval1
invigning d tisdags. HtUl förklarat' al~
det bea-c<d'de \h-onom stor glädj(> ntt so
Så mydket ungdom sal11:las i' Herrans'
hus samt att gUidstjiinstförlop'pet hlev
Jaet tycker att det år som det skall}
va~a att en idrottståvling börjar l
templet och _ atf de _tii,,~lande ,få 'e'Jtl
ord med -sig ip~' vägen. , "
' DenstDiria till.slutmnge? OCjh -~~~111"
nillgen ~ot'de, också bevlSa,_ ,att H~el1
slågit y'äl' ut.:: -

J lISt den där

~tå l1U f(>lll m~tDhcr, llåmligert - I. F.

Idrofisguds-

: lUt1dlS

söndag' med

Sid. '2'

öSTERSUNDS·POSTEN

j

--

Scouting.
r.

O. Q. !:s SCOuU&r i öster~,mlid
s()lld'ngs sHt fjäl'dc årsrmHte
varvdd till ~än'\hcf vnlCfc's E. O. Ol.s-~
s()n, Y. kardhef Erik Ahlber<r sekr.
John ~Va'~man, ]Lass'ör Arne Nyström,
materlaltorvalt'rur.e
GOl1lt'nd Bvh:Hn
D1'I:r. d;ö Run-e }'":o:rs. Till åvdehlillffs~
Cfhe,fell' utsågros lyan WIkström, J(Yhu
'W~~'lUJan, R~~le Däcker; Sigurd Båd"
stronl och Soren Carlsson
B~5'!.öts ans,ka,Hfn c!1 stUg·;-, for kåren
1073t <X?h !'Oll' detta: ändamål söka nns] n~r ur
allmänna är,.sfollden.
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Det ensldlda nazistmötet cfter~t
förhindrades.
Ett av nazistchefen Furugård
på tisdagsaftonen i Björbo i Floda
socken anordnat föredrag fick enligt Falu-Kuriren ett gansIm upp..
seendeväckande efterRpeI.
En
trupp närvarande soeialdemokrater fordrade efter föredragets slut
diskussion, men Furugård vägrade, emedan det var nlcllingcll att
ett enskilt l1ationalsocia-listiskt
kamratmöte skulle hilllas omedelbart efterat. De till ett I50-tal
uppgående åhörarna brydde sig
icke om att hr Furugård hotade
med polis, utan valde ordförand13
och började diskutera. En reso~
lution mot F~lrugä).'(l antogs och
som avslutning sjöngs »Internatiollalen»., - _Innal~ denna SåI}g
,sjungits slut intrtidde landsfisKb,...
len och utrymde 101mlen nled -biträde aven fjärdingsman. Under
socialdemokraternas
diskussion
hade nämligen nazistorganisationens i Floda chef påkallat lands~
fiskalens hjälp. Landsfiskalen an..
ser att cHal mot fridstörarna tor..
de följa, om för hemfridsbrott el..
ler för förargelseväckande beteen..
de kan man ännu ej yttra sig om.

Kring "spökflygningen~"
Till gissningarna om spökflyg..
"

ningarnas innebord.
:r>Svenslm. Pressen» i Hälsing..
rors påstår, att den fått reda på
en del av de resultat de finska
myndigheterna -kommit till:Syftet med ,:flygningarna
an...
tingen att flyga in en lätt orie11terad route till Bottenhavet och där..
ifrån vidare till Atlanten 'eller
också är det blott fråga Oln en demonstration för att i praktiken
visa Finland och- de skandinaviska
staterna hur svårt det är att reda
sig mot det ryska flygvapnet. I
?å(~a fallen kan Baken naturIigtds
1 SIsta hand betraktas 80m ,en
krigsförberedelse och leda tillbaka
till sovjetledning~l1,s stora nervo~
sitet 111 ed anledning av läget; l
Fjärran Östern. '
_,
rridningen förklarar vidare~ att
de nlysHskå - flygplanens router
redan äro klart uträknade. De ha
startat vit;! någon av de stora ryska flygplatserna vid Fjärrkarelen
eller ,MurlnankusteIl, antingen
Kalltalahti eller Alexandrovsk.
On1 den förstnämnda karelska
flygplatsen tjänat sonl startplats
har routen gått över Kuolajärvi
över fjället Sal1atunturi via Ke··
111ijoki, Kemijärvi och Rovaniemi
till norra Bottenhavet. Från
Alexandrovsk ha flygarna följt
MUtl118.nkusten till norska lapp..
marken och därifrån via :Malangen över vattnen i Tornedalen till
Bottenhavet.
Den förra sträckan är fågelvii..
gell inte längre än 350 Inn. och
det är känt att ryssarna dispon~i'a
flygplan 80111 uppnå en hastighet
av 275 iL 325 km. i timmen och
ha en aldionsradie på.' över 4,000
km.. Dessa flygningar skulle sålunda endast vara en barnlek för
~ådalla maskiner.
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