Måndag den 17 d
.
-..ec. 1934

Elektriska

Sikfrufor
EL uppvärmning av vindrutan
för klar sikt. Prislägen fr. kr~ 5: 50..

Slalåmbanan
på Frösön blir
700 meter lång

A.-B. BerDer k 00.

~ n~ I ril~llrri,!r. IFK segrade

Norrlä.ndskan

-

AdolSlnDen med.

lforrländska masterskapet återuppstår - dock
endast med lag.

*

o:

bilbatterier

A.-B. Knut Wildander
st.

över A.4. i
handboIl::DM.
MåJsiffrol"Jiablevo 1&-5.

Castor B. slog l. 5 B. vid match
i klass II.
På sÖIlldJagseJf1erlmidd8Jgen Sjpelade.s
tV'å thandlbollmatdher å I. 5:8 exercishus, den ena i D. M. meHan I. F. I{;.
odh A. 4, odh den .andra i klass II
mellan Castor B odh I. 5 B.
I den
f.örst·n.ämnda mat-Clhen /hemf.örde I. F.
K. segern med 1,6-5 om i den andra
giok sege,rn iJiH Casttor, som vann
med 16-J13.
Den f,örsta matclhen Si)elades mellan Cast'Or B octh l. 5. B.
Första
halvlcik gick lb.eltt i Castors teaken
dä,r kedjal11 artbebde på ett utomordentligt sätt oClh i tekniskt hänseende
l·älg betydligt över miIitäl'erna. Med
den ledning som Castor hade när andra halvJek iböI~jade, 1-0-4, trodde man
på många håll på »läfktaren» att det
skulle bli brakseger [Iör Castor. Men
därav blev iJlltet, rty militärerna spelade upp s1g ordentligt i andra halvlek och visade att de kunna spela
handiboll. Cirka 5 min. före f.ull tid
var det stams quo mellan 13;gen och
ingen visste vart segern SrkuIle hamna, då Castor »gjorde ebt ryCik»,
»Igick ilfr.ån» I. 5 oclh valllIl med 16-13.
Bäst d Castor: Lindlhe, Silkström 000
målvakten Sjunesson.
Bäst i I. 5:
Sören Car1sson, Herbert ptålsson 00h
Blom. Målvakten något svag.
Doma,re: Bertil örnlberg.
Den mndra matcJhen, den s. k. humdmatcl.b.en spelades mellan· I. F. K.
ooh A. 4 odh i denna hemf,örde I. F.
K:arna en övertygande seger med ej.
mindre än 16 mål mot 5. EhUJrU man
inte !kan klaga över att det låg en viss
fart och fläkt ocJh 'en förmåga att
skjuta ihos I. F. K. verkade det dock
som om laget inte :fått tillräcklig trä.:.
ning i la-gspelooh det blev . stundtals
ganska gröt&gt på sina. håll. Sålunda
lågo alla I. F. K:arna ettta,.g under
andra halvtid s'å att säga u!p'pe i ooa
hörnet av »salen» medan en hel del
A. 4:iter stodo omarkerade. Trots
detta [el ihade I. F. K. .dock, som sa,gt,
hand om s(pelet under största delen
av matooen och kunde tack v-otl'e sina
srtafuila backar s:ätta stOlpp .för A. 4:5
f.örs1ök att g,öra mål. A. 4 !hade alltså svårt att komma JU1Pp mot L F. K:s
må1bur odh när de någoo. gång kommo iU!IJlP dit, tycktes de ha svårt att
placera bollen på räH stäUe, varf{>r
målen ej heUer iblevo så många. Av
I. F. ;K:ar,navoro Erik €>rniberg, Vesif:vall odh målvakten Cederiberg de bästa. I A. 4- glänste [h. y. oclb. centern.
;o.omare: E. Sandiberg. En fåtaUg
publik 'öv,ervar matoherna.
Sju.

Seger för Axel EliassQn.
Skidtävling var på söndagen anordnad vid Fröåtjärnsstugan. Banan var
medelsvår oCh föret :tungt. D-e bästa
resultaten hlev.o:
Seniorer, 12 km.: 1) Axel Eliasson
53,34; 2) Anders Danielsson 54,11; 3)
Gustav Fredriksson 55,06; 4) J aoob
Danielson 57,01; 5), Hilding R-oIen
57,:35.
Juniorer, 6 km.: 1) Oscar BIome
28,08; 2) Anders Rolen 29,3r9 (yngr;e
juniorl.; 3) John Berling 30,18.
ett ihestämt löfte av Sv:etIlS'ka Fot!bollf.örlbundet att turnen nästa sommar
skall lber.öra även. Jämtland. ,För
f.ör.sta gången.
Nä,rv.arande voro: Ville Lindgren,
Luleå, G. Burstedt 000 B. Sandström~
Holms,und, Jom J-011.s50n odh iM.' Bern,
östersund, O, NOl"heDg oclb. E. SödeTkvist, Härnösand,
Bertil Persson~
Matiors" A. Vil!helmsson, Fagervik,
C. Gus-talf:sso~ HiUdiksrvall, Jolhn Nilsson, Söderhamn samt ,C. A. Lem,
Gävle. Svenska fotiboUlfiöTlbnmdet rep.r,esenterades av H. Hallgren 00h Y.
AJnderslson, vRken sis}tuämnde J.edde
dage!1s förlhandUngai'.
-h.

Hon:

Lova mig att vår-

Storgatan 39. Tel. 626, 1344: o. 1590.

de publik stiIfta bekantska{p med ett
eller två av de sydångennanländska
Kramfors, SandöOCb. Älgarna.
pabygges lagen
Om L F. K. !håller sig k.var i den
nuvarande serien ftnns det en d1ans
och får namnet Övre f.ör
JärnHand att få ännu eVt lag med
oClh detta hlir sa mycket :Iåttare om
Uppsvenskan o
seflien, såsom f.öreslaget är, kommer
att hestå av tio lag. Det ibesvärlLgas..
te pr,01blemet iblir frågan, om kvaHficeringen tin den nya Sterien. Det äil"
nämlig'en !fyr.a di:striko1s·ser1er· s-om Ii.
fortsättning,en aspirera på en plats i
densamma, nämHgen Södra EIrtserien
Mede1padss-erieu, Jämthl:lldsserien odh
Häls,iJngeserien, medan givetvis endast två lag kunna vinna intr,äde' varje år.
Den bästa :Lösnmgen vore givetvis s,åsom det ooks!å för·eslog!s av arr c. A.
Ledin, Gävle, vilken fidk l,ärte att· in·
3
komma me·d ett nytt serief,öDslag ti1I
Seriekommitten
att ytte1."J!i·gare
tv-enne seder av den nuvarande
iF otiboHserierna i Norrland komma Norrländskans !karaktär kunde uppsiättas av Ihäl'vör kva1Eficerade lag
a.tt nästa höst få eU nå,got annat ut- fl'lån de ifYil'a distrikt som beröras av
seende än f. n. - om norr1änningar- serien. Till dessa serier 81mlle enligt förslaget de fyra distriktsserier.
TIa \få som de vilja.
Representant,er {Iör de s~ru norrländ- .n.a vara dkekt kvaliJficerande. 'Av
lämpliglhetsskäl kurräe antalet la·g i
ska f.otbolldistI'li,kten Vioro nämHgen des'sa två kvaIiJficeringsserier,
om
på 'S·önda.gen samlade till möte i man Slå tår kalla dem, [kunna begränSundsvall och enade· sig därvid om sa till exempelvis sex eller sju. Häriatt Jiugå till Svenska FotJboUf.örlbun- genom skulle ett 20-tal hug från Hälsiugland, .J.ämtland, Medeljpad oclh Andet med ·en hemställan om instiJftan-' germanJand bli engagerade.
de av.:
ÖVire' Upps~enska serien, om.. Vid söndagens sammanträde gingo
JäJlnJtland-H.ärj edaleThS
represenrfaftande
g:ödra Ångermanland
tanter ~n för ,den linje, varom Västermed Angennanälven som nor'dlig bottens F. F., Västernorrlands F. F.,
gräins, Jätmtland-Härjedalen, Me- J'ämt1andHärjedalens F. F. OClh Hälsinglands F. F. enade sig om i februdelpad ooh I nOlrra Hälstngland.
övre Norrländska s.erien, om- ari 1933, allts,å att Uppsvenskan drages från Hälsingland, Medelpad ocJh
fattande Norrbotten utom Malm.. Jämtland upp till södra Ångerman;fälten ocJh '11-orra Västeribotten.
land med Ådalen som nordl'igaste
iNedre Norr1'ändsika serien, omfat- gräns samt att Norrländska seden
tande s-ödra Viästerlbotten 000 b1helhål1es i sin nuvarande fonn. En
attack, som i form av ett förslag från
norra Ångermanland.
Seriek.ommitten riktades mot JämtVida,re skaU ett norrI.ä:l1dskt land att Jåmtland e n sa m t
alla
nordändka
fönbund
;fotlJ.ol1:mästers&arp insttftas, vil- av
skwle
ibHda
en
nationen
ket skall spelas som utsla,gstäv- serie med e n b a r t J ä. m t l a n d slin.g mellan s·egrarna i ovannämn- I a g Stom delta,gare - alltså en Jämtda serier.
landserie 3>V !högre dignitet av
Samtliga (lessa serier sfkola värjdes lyckHgtv-is med benäget .. biräknas tilL div. III i svenska- se- träde av .ibl. a. hr Ledin om nå.gra av
de andra· förlbunden. .
l'iesysiemet med r·ätt tör segraÅugermanlands Fottho11f.örhun·dts, av
il'·en i övre Uppsvenska serien aU oss tidigare återgivna, f,ör:sla..g till
avancera till div. II därest Sv. serief:l'Iågans lösning Tiönte inte någon
F otlbollförlbundets seriekommitte större :DörsHI:el.se hos de övriga för~
bunden i mellan-Norrland.
anser detta möjligt med hänsyn
MedeLpad ville av helt naturliga
till de geogrrufiska tf.örfhålIandena. skäl icke slJäJp.'Pa kontakten med lagen
Samtliga
distri'k!tsserier som i Hälsingland. För Jämtland var det
ångermanländJslka f.örsla>get YilSserli~)eröra's arv ovanstående nationelgen smickrande, då J,ämtland parats
Ja serIer skala hå;nf.ö!J.·as tdll mOlp med Hälsingland och Gästrikdi11'. IV.
land, men tyvä!IT förihåller det sig så
att den jämtländska fotbollen i gemen ännu inte äT så utvecklad att vi
Det e~isterar en. Norrlandsfrå,ga äro värda ett dyli!kt ava'l1:ceman,g.
även Inom fotbolhdrotten 000 den ÄnlllU.
Jräcran ti1lih'ör ingalunda de mera
lättlösta.
Att slIlndsval1smötet med , ett avseende innebär det nya för.
hänsyn till de må'nga olika f'örslag
slaget len påtaglig tf.ramgång f.ör
som 'förelåg denna gång sll{;1~ne gå mellan-Norrlands fotJboIl, som D1U ofbet på 'UJPpgiften.. att på .:ett ~?r .alla fidellt torde komma att inrangeras
parter til1fredsstalIande s,att. lasa det i div. III (tidigare stod Norrländskan
invecklade pro:blemet var JU endast mitt emellan div. III odb. IV). Vis.·
väntat. Som vanUgt n.ä,r så många 0- serIigen är vlål detta If. n~ utan stövre
lika intressen ~öra sig gäUande slu- prruk!tisk betydels;e, då väll näp'pe1i:g.en
tade det hela efter, en !ngåel?-de något lag 10:01'1' om Bollnä:s--Sooeroch i stort sett sett sakhg dIskUSSIOn haaun torde \få vedenfar.as äran att a_ med att man enad·e sig om ett vancera till div. II.
Utvecklingen
JWl11Jpr omissförslag, som . doo~ lb.ade går. emellertid f,ramåt med stormsteg
det felet att det tH1komo lItet foor has- på det trafiktekniska omTlådet, avtiat ocfu. d ä l'!för ej var Sra noga genom- snånden mins!kas OClh de olika d1striktä~1k.t
Det s'1U!tliga [f,örsla,get tord~ ten flyttas. närmare varandra. Samväl iilgen aV de iber-ör~a p.a,rl~erna l tidigt härmed ökas också möjli~e
själ ooh hj.äl'ta känna Sl,g l'1kt~gt b~ ter'l1a till uppf1yt'tni,ng Iför Jdulblbarlalen med ocih när .allt kom 1.111 krI- na i· Medelpad, Järntlal1l.d 000 Angertan f'ÖTef,öll det nästan so?l.' o~ man manland.
yarit lika nöJd om wHt iblIv!'t vlddet
D<et nn upp@orda Iför.slagel i melt:iamla tbetr@t1fande .den 'll:uva.ran~e lersta Norrlands sedefråga får givetNorrländskan.
Man f,år emellerhd vis inte betraktas som någon slutgtllha i minnet avt !problemet var gan- tig l,ösn1ng av proolemet utan tord-e
ska komplicerat, då s,ödra. Ånger~an vara .att .anse - rom ett prO"\J1iisorimn.
land krav på ,att komm~ ~ed l det Odh i v,äntan på något bättre !får det
nationella serieSy1stemet eJ gama kun- väl . dj~ga så länge.
na tillibalkavisas.
.
'
Den nu f'öresJagna 5e1'l1en öVlfe Beslut fattades även -Om ett åter·
Uppsvenskan, som deJ}- skalI ka~as IUlp.Pliva.nde av Norrländska mäskommer, om den vmner SerIekom- terskapet s'om nu kommer att bemittens ,gillande, att hyggas UJPP ~ed ,gI'länsas till att omfatta tre deltaganden nuvarande N0rrländska ,~e1'len de latg, d. v. s. segratf[1a i resp. öv,r,e
som stomme, men dess'llt?m :ar d~t Norrländska serien, (V;ä,stel'!botten,
meningen, .att segrar-ne l ['eS'p: dl- Norrbotten), Nedre Norrländska sestriktsserier skola beredas, plats ~. se- rien (Södra Väs'teIibotten norra
rien. Av de gamla lagen fl Norrlan~ Åugermanland) samt övre UppsvensS1ka serien kommer !:lian e~eHerbd ka ser,ien. . A!lltså .åtgå endast tVlå
till rf.ö1jd av serien:~ forflyttnmg mot spe1dagar, vilket torde !få ans,eg som
norr, att i fortsättmngen ~akn~ exem- rimligt. .Svenska Fo1!boUf.ÖT'bundet
pelvis Brdberg oah Ber·gvlk, VIlket
står för -eventuella. lförllUSt&, villka eneklio-en är ett minrus, då dessa lag l mellertid., med den begr.änn:i!ng som
sina o bästa ,ögoniblick s!p~la ?en tävlin.gen nu fått icke torde bli så,
kanske vackra·ste fotbollen l serIen. stora .som 'förut, trots. .det stora av·
I stänet får Norrländskans nuvaran- ståndet meHan exempelvis 1Juleå odh.
nom'a HälsmglalJ1d eller östersund.
Då ev. utlägg från Fot!bo11förlbund·ets
De bästa
sida ioke skola· f,öranlooa någoI). in"lP
•
knwppning av anslagen till distrikt0n
eHer dll1drargning av. propagandatu:rne·erna till Nor.rlaud, är det givetvis.
passande för alla vagnmärken äro ingenting
att sä<ga om .·afit den två
g.ång.er av.da,gata,gna tävUngen åter~ords.
u!ppstår.. Helst som den legat öwe
Norrland varmt om hjä-rlat oclh pralk...
ti.sklt "taiget blitr det enda utbyte denna landsända fär med melIan-Nonland.
ovanför
Torget.
Apropå propag,an-daturneerna, så
15314t
!ick J'ämthmd-Här;je~en 9.e!11la· gång

Sid. 'f

öSTERSUNDS-POSTEN

Skidfrämjandet bygger sp'ortstuga å
.östberget.,

'da ditt hår., det
är så vackert.

Kapten Ha.ase efterträder kapten
Fomsgren i styrelsen.
iSkidf\f;ämjandets J~tlandsrö:rhund
höll på lördagskvällen sitt årsmöte i
stadsfullmäktiges s·essionssal. Då överste Beskow på grund av sjukdom var
förhindr·ad Joeda förhandlingarna leddes dessa ,av förbundets v. ordf. fol1{·
skoll. P. O. Nord. Styr eIs·e· ochrey .
sionsberättelserna föredrogos och aLsvarsfrihet beviljades styrelsen. I tur
att avgå ur styrelsen voro red. E.
Magnusson och folkskoll. N. Nilsson
vilka omvaldes för åren 1935-36. I
ka.pten N. Forssgrens ställe, vilken avsagt sig, valdes kapten Th. Haase.
Till styrelse.supp!. för samma tid omvaldes serg. G., K. Stenmark och dir.
R. 0111son. Till revisorer omvaldes
bakhåll. K. Kihlströni och grossh. H.
BackIund samt till revisorsuppl. lantbruk. V. Edvall och kapten Einar Eriksson (nyvald).
Kapten Rimfors redogjorde för hur
långt planerna på en slalambana å
Frösön avancerat. Disponent Nils Zetterström har som bekant, skidsportentusiast som han är, erbjudit sig att
på sitt område å östberget röja undan för en slalåmbana. Arbetet har
redan påbörjats och om några veckor kunna slalämentusiasterna här
glädja sig åt en bana av verkligt förtnämliga proportioner och stor svårighetsgrad. Banan får en liLngd av
700 m. och nivåskillnaden blir omkring 150 m. Banan kommer att sträcak sig från bergskrönet, sv~pa förbi
sandgroparna, korsa Bergsvägen på
en viadukt och över fälten ned mo,t
Trefaldighetskä:llan. Disponent Zetterström har vidare erbjudit sig att
på 50 år upplåta plats 'å berget för en
spor.tstuga. Jämtlandsförbundet mottog ·erbjudandet med tacksamhet och
gav styl~elsen rätt att av dess kassa
disponera intill 1,000 kr. för f.örverkligandet av sportstugeplanerna.
Kapten Rimfors meddelade vidare
att han just håller på med terrängunders·ökningar på Ftl'ösön samt öster
och norr om staden för att konstatera
var lämpliga platser för nya sIaIåmbackar och skidbanor med lätthet
skola kunna rensas upp. Det är som
alla vet alldeles för skogtrångt i skidterrängen kring staden fÖI'att denna
med fördel och utan risk skall kun·na fullt umytljas.
Under
sammanträdet redogjorde
s·ekr. kapten Rimfors också för de
riktlinjer, som uppgjorts för den vinter, som ligger framför oss.

o
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SKIDOR"
S.fuidlfrämjandets åirs[bok P·å S k id o r bälsas, då den .ärligen kommer
vid juletid, med ,gläd1e av aUt större
skaror.
Detif:a
ej underligt, ty
dels blir Do&en aUt st,öl'lre ocJh allt
intr,essantare OCJh dels omfattas Skid~
främdandet själv med allt större intr~sse ocfh sympati.
Man värms av
den entusiasm och beulldrwr . den
iframålta:nda, som pI'lä,glar :tör.eni.ngen.s
strä'vauden.
Doe dåliga vin!f:'rarna
tyckas ej sl.ä ned humöret på Skidfnämjandets män. Den stoca allmänheten tycks o·cks·å tänka: Sluta vi !l1U
bara maIlJgrant upp kring Slkidlfrlämjandet så får den !f·örening.en äVien
större kraJft att kunna f,örsvara Kung
Bor,es .a:Ht mer ibegränsade matkt
här i Norden. EJa, vore det så. Men
'fiöreniflJg.eus målmedvetna strävanden p!å s!kidsportens poPularisering
har giv,etvis ej kunnat und,gå att Tesultera i alftt den unde,Iibaraste aV" aJla SI.Portgrenar vunnit anf flera anhängar-eodh entusiasmen, .sel' ut att
växa i t.o. m. oändligt myck'et raskar·e takt än GoJ.vsrt1'lömmens Viäil'me,
som strärvar efter a.tt 8lpo1ierta vintrarna [·ör oss. Men det är jtU så aH,
n.äil' man år i !färd med att f.örlor.a en
salk, då blitr den saken, afia an hjärteangeliä,genlhe't.
I årets På Skidor !får man en staM
erinran om den. friska, sbålfasta vilja som p'r.äglar a'I'1betet inom Skidfrämjandet oo'h då man v,et att det är
s'amma män, som i decennier stått
,lij,d led'n1ngen tör.står man ihur ski.d-

lår

JULKLAPPSTIPSI
Skidor, Stavar,
Bindningar, Skidkängor,
Skidhandskar, Bandyrör· och Bollar..
Stor sortering hos

A.-B. ENGLUND & KJElSSON,
OSTERSUND.

Han:;
Det J{an jag gott
lova, så länge det
finns

TI
Statsrevisorerna • • •
Forts. fr. sid. 3.
bliva möjligt för vederbörande aU
genom anordningen me·a partiella ledigheter öka den icke ordinarie personalen.
Ersättning till vikarie för hä·
radsskrivare.
Statsrevisorerna erinra, att 1933
års riksdag medgav att häradsskriva,
re finge tillsvidare utan kostnad för
statsverket årligen erhålla ledighet
för enskilda angelägenheter under en
tid av 20 dagar före 40 års ålder och
under 30 dagar därefter, med rätt för
honom att uppbära samtliga med
tjänsten förenade inkomster med un~
dantag för den del därav, som enligt
överenskommelse skulle utgå till vi,;.
karie.
Tv statsmedel utbetald vikariatsersättning uppgår för tiden 1/7 1933-31/10 1934 till 17,732 kr. jämte dyr··
tidstillägg. Revisorerna anföra. att
riksdagens avsikt varit att ifrågavarande ledighet icke skulle medföra
någon kostnad för statsverket. De
ifrågasätta därför huruvida det icke
bör tagas under övervägande utfäl'~
dande av nya bestämmelser i ämnet
som bättre stå i överensstämmelse
med riksdagens beslut.

mit inom· kassafonden på grun,d av.

nettoöverskott och besparingar på in·
komsttitlar och anslag. Hänsyn bör
emellertid även tagas till de å fonden
för förlag till statsverket som ti1Igån··
(far redovisade kostnaderna för re~
~ervarbeten m. hl. uppgående till i
rUllt tal 86,3 milj. kr. Om från d~n~
na summa drages den å fonden bok"
förda avskrivningen, 23,8 milj. kr.,
återstå 62,5 milj. kr., med vilket belopp den bokförda minskningen av
nettoförmögenheten måste ökas. Den
verkliga minskningen utgör således
cirka 98,7 milj. kr.

KOSTNADSFRI BOSTADS·
TELEFON.
Värdet av telegrafverkets bostadstelefoner nåra lh miljon.

Statsrevisorerna ha låtit verkställa
en utredning rörande den utsträckning i viIkren på statens bekostnad all"
o"'dnats bostadstelefoner till befattningshavare inom kommunikationsverken.
Statsverkets årliga kostnader för de
av järnvägsstyrelsen, generalpoststyr·elsen och vattenfallsstyrelsen anordnade bostadstelefonerna torde kunna
beräknas till cirka 60,000 kr. medan
värdet av tjänsteabonnemang och avgiftsfria bostadstelefoner för telegrafverkets personal torde kunna uppskatSTATENS FINANSIELLA
tas till närmar,e en halv miljon kronor. Revisorerna fästa uppmärksamSTÄLLNING.
heten på att flertalet av ifrågavarande
En kapitalminskning på 36 tjänstemän::: .:rligen skulle hålla sig
milj. sedan i fjol.
med te1efoll ~(yell om denna särskilda
.
förmån icke stodo dem till buds. Stör..
Statsrevisorerna meddela,: att vär-:· re delen.av statens genölndessa för..;·~.
det av samtliga statsverkets . tillgån- måner minskade inkomst repr.eseilte- --.
garden 30/6 1933 uppgick till 2,103~5
. f'
'11 f . 'l'
milj. kr., medan tilIgångarnas värde rar dår ör - l motsats tI
r1b1 Jetter
den 30/6 i år utgJ'orde 2,067,3 milJ'. och liknande förmåner - sakligt sett
en motsvarande förlust för statsver..
kr. i denna s:a ingår icke värdet av ket.
försvarsväsendets förråd, fartyg och
inventarier, till administrativa verk,
undervisningsanstalter och de kungARl\'IENS MATHÅLLNING..
liga teatrarna hörande inventarier
En merutgift på 268~39'2 kr..
och förråd samt statens bok- och
konstsarp.lingar m. m. Den 30/6 i år
under budgetåret 1933-1934~
hade alltså uppstått en kapitalminskning av 36,2 milj. kr., huvudsakligen
För budgetår.et 1933-34 har armens
beroende på betydande nedgång i mathållningsanslag upptagits till kr.
behållningarna på vissa reservations- 5,150,000, medan nettoutgifterna uppanslag samt stora avskrivningar i vis- gått till kr. 5,418,392. Det har alltså
sa fonder. Att tillgångarna icke mins- uppstått en merutgift på icke mindre
kat mera beror först och främst på än 268,392 kr., som måst ersättas av
den stora avbetalningen på statsslmI- kassafonden. Statsrevisorerna ha fått
den samt den ökning som uppkom- den bestämda uppfattningen, att de
beräkningar 80111 framläggas -för ri~s
s:Porten kall tföryn~ra oclh entusias- dagen icke äro så fuIlstiindiga, att
mera, \hur de 'fria viddernas syrestar- därav kan på ett i a110 tillfredsstälka luft br.ä:nner bort ur sinnena all lande sätt bedömas hur anslaget i
känsla av årens tyngd odh alla ten- själva verket disponeras. Då llumera
denser till ådeTlf,örkalkning. Redak- den individuella utspisningen he~t getörerna för årssk.rjjften, herrar Nor~ nomförts, synes tiden vara inne att
denson ·oclb. Nissing, !ha fårtt många åstadkomma sådana grundel" för beblo!ll1111or för sina ,årsskr.iWter unde.r räkningen av anslaget, att därav fullt
år,en oClh ·f·ör årets få de helt visst tydligt framgår de särskilda kostnahela if.ång.
Den är f.örstklass1g o:dh. der, som avses att bestridas från andel11 kan !på det varmaste rekommen- slaget. Det bör därvid även undersöder.as åt aIla.
Den !bHr en alldeles kas, huruvida den kvinnliga personal,
utmärkt julklapp, -det vilja vi sp~ci som är anställd vid truppförbandens
eIIt understryka just nu, då pa'nuorna matinrättningar~ fortfarande bör avlö"
låg,gas i veck il1!f,ö:r }ulkla[J:psfbe!kym- nas med medel från mathällningS'anren. A1bt i -d·etalJ redolgöra f,ör det ö- slaget eller förföras till avlöningsanver tfyrall:lJl.rndr.a sidor omfattande, slaget eller annat anslag. Genom en
rikt iHtust,rera:de inuehåJllet medgiver noggrannare och mera i detalj gåenej utrylmmet. Vi nöja oss med att de anslagsberäkning synas sådana
nämna illå.gr.a kajpitelrooriker odh överskridanden som. skett exempelvis
några namn på f,örtfattarna, konslate- senaste budgetår kuuna i möjligaste
r.ande att vrurje artik·eI är Ifylld 'av mån undvikas.
intressanta Ulp[)g1fter 000 skildringar.
Läs t. ex. Skidfrämjandets Cibelf.
F(~NDSTÄMPELFö!!Q~D
överste Holmquists »Sk.id}.(~parminuen
NINGEN.
fnån NOI'lrlbo'ut,en», red~kt,ör D. Jonas.sons skHdr1ng av ·en 19100fäfld genom
Undersökning av frågan om
Kebnekaisemassivet, Olle
Rimrors
stämpelbeläggning vid fond af.
ocfu Siglge Ber@mans redogörelse iför
fårer.
. ...
sina telJmik.studie'I" i TY'rolen ocih
Sc/hweiz, l.äroverksa-djulJ1:ktt OIOIf NorrStatsrevisorerna ha frånuen.erulmans arHkel »tStriden om Lappland».
länsantikvarien Er1c Festin:s .wrtikel poststyreisen inhämtat, att öve;låtelsl
om ;pStenen i grönan dal»,
kapten stämpl~r för värdepappersförsäljning
Gunnar DylhJens artike:l »'Om några cl1c1er ar 1933 av styrelsen försålts filr
syI1[lUI1kter :i"örande sonåbivackering». 1,?OO J 452 kr. Vid närll1ar,e undersök·
»En ,stormnaU i snröglrotrt8J», av tand- ll1;ug av.. detta helopps fördelning P:'l
läkare G. ~Iander, »S,ommardag'ar i olIka stader och samhällen ävensum
Sto:rlie!l1r», av fr·öken Hedlberig etc., av upplysningar från generalpo!)ISt,,·-o,ch medgiv att valutan f.ör hokens r~.lsen f:amgår, att i åtskilliga S:Uilpris är riklig. Sommardagar i Stor- hallen, dar man borde kunnat v~inL:,
lien av mr K. G. Rdbe;rts_ London, a.tt affärer med värdepapper utan ailg,ör v,äJ, 1,äsaren ;Sltolt och lydklig oc/h lItande av fondkommissionär ägt rum
det @ör [ör öv:r:igt nästan varj e arti- i :yiss utsträ~kning, försäljningen av
ken. De för tävHugJSS(port intresse- stampla.l' yarIt mycket ringa. Hevisorade få också sitt lystmäte, ty både rerna ha. Icke kunnat undgå att få d~n
Solle&le,åspelen <Jd1J. Lyskselemäster- uppfattllmgel1, att den omställdiO'hl'skapen är{) skildrade' med medryc- ten, att för närvarande någon kOllh'ol1
kande fart, lik·som S. :M. i hadke oclb. icke utövas öyer att fOlldaffärer meld·e Nordiska dragJOOndstävlin@wrllla. . lan enskilda personer ställlpelheHiggas, måhända föranleder till att de
»På Ski.don är ett briljant bety,g åt fall,
där stä!Upelbeläggning skall äga
S,ikdfriämjandet ocJh dess strävan.den rU111, sUcceSSIvt komma att minskas.'
ooh då dessa stråvanden också bör
Revisorerna äro medvetna om de
vara alla norr1ännmgars så bör ock" svårigheter, som möta en effektiv
så årsboken s'Omett synligt bevis på kontroll på detta område. De ha <loel:
sympati, Ifirnna:s i vanie ib:em~
ansett sig böra framhålla angeHigen·
-f!-o!
!leten, ay att en un~:lel'sökning ~ommer
l -

