
Aksel Lindström väckte sensation
där han med sitt vackra hundspann
for fram i Storlienterrängen. Han och
hans nio briljanta jämthundar blevo
både filmade och fotografera i det
otroliga, då spannet i raskt takt kör..
de in på tävlingsplalsen vid gamla
Storlien med »Farbror Sven» i slä·
den. Denne, som radierade evene
manget val' storbelåten med skjutsen.

*Det var en enorm enerf~ågan på
sängplatser i Storlien under helgen.
och när man såg tåg på tåg komma
in på stationen och hur ur dem myll.
rade skidåkare av alla åldrar, undra
de man i sitt stilla sinne; Hur' skall
det gå till att härbergera alla och hur
skall man bespisa alla? En sörlän
ning, som såg invasionen och frukta
de det värsta, gick bums in och åt en
extra måltid för aU åtminstone klara
sig själv några timmar längre och det
sägs också att han efter måltiden
kröp i säng för aU vara säker om
sovpl~tsen. Historien är naturligtvis
uppdIktad, men den står på gränsen
till sanning. När Främjandet bygg~

de silt nya slora hotell, i vilket nära
200 UhärIiga bäddar, hoppades
man att d. s. k. so'vvagnshoteUet skul.
le kunna reduceras till några få vag,
nar~ men pytt vad man räknade fel•
Nu fick man ändock ställa upp 35
sovvagnar på bangården natten mel.
tan söndagen och måndagen oen 703

•personer sussade gott i dem. I några
vagnar blev det dock ganska klent
med sömnen, ty "några östersundare
togo sig föl' att agera cirkus och stö.
de övriga i vagnarna. . Det finns en'
k~tegor~. ungdomar. som tro att de
VIsa spanst och friskt humör genom
~tt leva .om piL nätterna och de taga
mgen hänsyn till andra, som vilj'),
so.va. Det voro sannerligen på tid att
slika. br.å~stakar skrevos upp i en
speCIell lIggare som fridstörare och
s!ldan P?rtförbjödos till dess de lärt
SIg vanlIgt· folkvett.

*Väd!et i Stor1ien var vackert un.
derSQndagen och då sträJ.ade solen

från Kr. 3:-.
&

Kr. 1:50, 2:50.
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Scouting.

Prästgatan 21. (St. torget) Te~erOll 829.

Skjortor

Mössor

FöRENINGSMEDDELANDEN.
L F. Castor. _ FotholIspelarna sam·

las i mor,gon ,torsdag kl. ~'8 fr l. 5:5
exercishus. Medtag gymnastikskor.

Frösö L F. Skidutfiykt tiU Sport
stugan i afton. Om årsmötet och års.
ff'sten den. 5 och 6 april se' annons.

öStersunds Kvinnliga Gymnastik
klubb. De, som ämna avlägga prov
för gymnastik-truppmärk:et tm·de. an·
mäla sig fl gymnastiken torsdagen d.
~ mars :!fl. ~ cem.

det, 'V1ilket utgör -det belOJP!P kluibiben
skall Ibekosta för idroUslPlat'S·ens hyg
gande,' A:r!betet [lå idrottsplatsen har
igångsatts lUnder ledning av Rödöns
arbets1ösJhetskommitte.-
FEl\iÅRSJUBILEUM HOS L O. G. T.

SCOUTERNA.
En. trevlig jubileumsfest var på

Marie behådelsedag anordnad å loge.
lokalen härstädes med anledning av
L O. G. T.-scoutkårens 5·åriga till.
varo.

Vid feslen höll hr Sigurd Holm ett
intressant tal, vari han berörde SCO'.l
ternas uppgift samt den fostrande
gärning som ingick i scoutarbetet.
Tal. framförde till slut distriktslo
gens hyllning till kåren.

En trio ur 1. O. G. T:s musikcirkel
spelade några musiknummer och
sång utfördes av hr Gösta Bäckman
från Trångsviken.

En synnerligen intressant del ay
programmet svarade distr.-chefen O.
Olsson för. Han berättade nämligen
minnen och upplevelser frän de år
han varit med i scoutarbetet. Hans
anförande mottogs med starkt bifall
av den talrika publiken.

Sju pojkar invigdes till seoute!:'
samt två till 2:a-klassnre.

Siutligen framförde KT Erik Norb
kretslogens tack till kåren och dess
energiske ledare hr O. Olsson.-

Sid. 7'

av ski~lek.nik.~.ns utveckling och tac
kade da pIOJllarerna DYhlcll Himfors
o.?h Bergman ~?r allt" yad' de gjort
for att populm lesera den moderna
utvecklingen av sportrl1. ÖH'rsle
Holmquist meddelade också aU el!
tacktelegram under dagrll siints till
generaldi~ektör Granholm. Prisutdr\
ningen förrättades, som Yi förut om.
niimnt, av statsrådet Leo.

Prisutdelningen efter slaloJU- ?ch *
stört.loppstä~·1illg~.n. ha~e av l~dllln~. Del äl' en briljant slal ombackt'.er: hl~ allman gl~dJ_e forlagts hll de.; som Skidfrämjandet me~ A. Jo;::s hjiilp
nJ a l esta~~:angby gglladen .uppe pa låtit hugga upp borta VId gamla Slor
Skur~a1s.hoJde-n•. Arl~.ets.lednll1gell ~~- lien, cirka 1 km. väster om StOl'liens
d~ numlIgen ;'ant var;hg nog att rOJa statioll. Den torde nog vara något
undan uppe l den bIr,:,ande festsale,: brantare än slalombanan på Frösiin,
och trots at.t .I0k~ht~tern.3: all,tsa Imen på f.!Tund av dennas guppinhet
presenterade SI.~ l. ofardlgt SkIck fIck och ojäm~a terräng är den svå~nre
man en stark f~rl1lmll1clse av alt den· att klara än Storlienbanan förklarade
~a fest~al och o,:,.erhuyud h~.la :est~u: ett par av slalomåkarne för den, son
lang~!"gnaden"ar en arldte~tolllsl, skriver dessa rader. :Man kunde oek
fuIltraff. l?er; ar slor och luft~.g, mo.. så både före och under tävlingarna
dernt funkIS l forn~erna, men a.ndock se att den flitio'a träningen i Frösö
ra~ande .hemtre:.lI~. och ~nvsa~. backarna haft god verkan på öster.
~nsutd~lllln~en forratl~.d~s .. v~d UlO· sundsdeltagarnes stil och r.kicldighet.
tIden p~. kvallen oc~~ folJaktlIgen ru· De flesta äro ju också unga o. smidiga
,:ade .~norkret utanfor de b~eda, luf· och ha välgymnastiserade kroppa:'
tIga !ons~~en, me!!, då man l. alla .~!ln och en upptränad balans och de yi
så. val kanner t~n ~et ståtlIga. fJaIl. sade nästan samtliga en mycket god
pat;l0ram,~t ut~nror, k1!.nde .~laJ.1 l fan- stil. Några vintrar till och när dc
t~sIen g?ra ~Ig en foreställnmg o~ ha hunnit växa ut så att1iven kropps
vIlken stamnmg, som kommer att gr.l- tyngden hjälper till aU driva upp far
p.a d~m, som vackr~, klara dagar .få ten så kunna de' taga upp konkurren
sltta l ~cnna grandIOsa sal ?ch bIrc- sen med' dc durkdrivna utlänningar.
ka ut o:,~r ~n del av Svenges och na. Det l111ga Storliel! och Åre var
Norges fJanv~rld." . ' det en fart och fläkt över, som loyar

:pet var skl~fra~Jandets chef ~ch det bästa. De ha ju också den bästa
brmn.!lnde anGe!. .ov~rste HolmqUl.~t, tänkbara terräng att träna i och snö
som oppnade hogl.~dlIgheten och ~al. förhållanden som äro avundsvärda
s~de de l~.ånga narvar:aI?de stor:len- för slalomåkare frän andra trakter.
gast~rna välkomna upp l d~t nj'a e· Ett stort antal prima sIaiomskidor
t~.blIssementet. I et.t schwun"fullt ~.ch utdelades nu i pris åt ungdomarna
k~~n~ulIt tal rekal?ltulerade. ha~ Sk!d- och man kunde se på pojkarna, ~är
framJandets verksamhet.. 1; Storl~en de gingo tillbaka med sina trofeer
alltsedan den d~g, då framJ.flnde~ fIck att de bestämde sig för att det skall
den stora donatlO~en av fnherrmnan . te dröja så län"e förrän löjtnant
F~.lk.enberg och hll. d~gs dat~: Med Bergman »skall få göra att klara oss».
gladJe OC~I stolthet l rosten sldldrade Och det hotet är inte denne ledsen Ö.
han ocksa den senaste stora byggna-
d~~s .tillkomst och han utt~lade Sk.~d. veNorr1l11innen åkte fräckt och djärvt
framJandet~ och alla. Sklds:portvan. i störtloppet, men slalomtekniken be.
ners. tac~. tIll statsmakterJ.1a, tIll ~ene- härskade de ej ännu riktigt bra. »Vi
raIdIrektor Granholm, tIll a~~ltekt, ha icke haft någon, som lärt oss tek
~yggnadsledare och. arbe!are ..for den niken,» sade en av dem. »Vi ha kom.
msats var och en gjort hll forverkll- mit hit bara för alt lära fortsatte
ga~det av de.tta stora hotellko}llpl.ex. han». Hml? De hade nog segerupp
I SItt tal gav han också en skIldrmg aiften klar för sig också, det både

~äg och hörde man.. .

För'.

KooUrmatioD!ll
Gedigen och billig eki
pering hos Malmströms.

Kostymer .
, av blå cheviot i prima kvCI

litet. Kr. 33:-, 35: -, 45:-.

Kragar, Rosetter,. Underklä
der, Stumpor, Vantar m. m.

Årsmötena.

MASSTRUPPEN TILL OLYMPIADEN.

• Svenska :Gylllnastikförhundets sty
relse har tillsatt en särskild organi
sationskommitte för deltagandet i
Olympiska spelen i Berlin med en
manlig och en kvinnlig masstrupp.
Till ledare för den manliga masstrup.
pen utsägos kaptenerna Carlen-'Ven
del och Liljegren och för den kvinn·
liga truppen gymnastikdirektör Mar
rit Hallstr.öm och gymnaslikdirektö:
Greta Adnan.

Preliminär inbjudan till deHagand'J
i berlinfärden utsändes redan i vår
genom samtliga gymnastikdistrikts·
förbund. Gymnaslikförbundets års·
möte uttalade sig för att vardera
masstruppen skulle räkna 500 å 1,000
deltagare. Denna deltagarsiffra är
högre än vad något främmande land
hittills sänt till Olympiska spelen.
Uttagningen kommer att· äga rum ge
nom samtliga 21 distriktsgymnastik.
förbund och förlägges antagligen till
december 1935. De svenska massupp
visningarna komma att äga 'i"um i
Stadiön lördagen den 8 augusti.-

~ !!....
alt 1. F. K., Umeåge.nom budk3vle

segern tog sitt 5:e svenska m'äster
sikrup på sMllor denna &äs,ong;

att Sven Utterstr,öm" Sixten Johans
son odh Otto Hu11tJ)erg,e"'l·. ä \'en
Nils Engllund, komma att deltaga
i inh.'lrllationella tävlin.gar i Narvik
den 2J8-Jil!1 mars;

alt 'l)alarna slag:·t Hälsin:gland i brott
ning med 13-11;

att il'orrma·nnen WiUiam Karlsen satt
nytt f!lurOij}eiskt rekord på 2M m.
ryggsim med tiden 2,37,1;

att Ohristian Markersen, Spal':a, J)1'i
vit ,dansk mästare i terrän,glöP'Jllng
!på sönda.gen;

att eur{)lpamästarinnan i s1n'lnin.g Mar
tJha Genenger satt nytt 'Viirld"ire

. kord 'På 200 yalfds ibl'östsh;n med
tid€'11 2,44,9, 'Varmed hon slagit
Fr€ulein Htm'lers r€,lwrd på 2,48;

att den D.merikanska tr.tlIp.p som i som
mar sikall tävla i Europa ;fått föl
jande samlInans'ii'ltni-ng:
Metealife (s1!rin~€r), Ounllin,glham
mede'l!distan:s), Dryer (sLäggkast
ning), Gra!bel" (staV!hop!p), Jones
(dislkill's ocIh kula), Jo!!ms1on(ihöju
lhor;lP) ;

att V,i:isternorr1and utsett. Ponlus
Lindherg, Sundsvall, till instruk
tör i fri idrott i fem veckor, var
efter L. reser tiH Västerbotten i
14 da.gar;

att Västerviks-Nilsson, S0111 under
flera år: verkat Som idrottsin
stl"i1.l'ktör i Jäl11J'lland-Hiir:iedalell
fått engagemang under 5 HJån. i
Småland;

att man i Ham.plon Park. GIasgow,
skall få världens största stadion
med plats för 200,000 åskådare;----Gymnastik.

HAR NI HORT
-

Nya internationella. bilrekord.
(T. T.) Berlin 27.

Fyra nya internationella rekord ha
på täv'li.ingsiballilu Avus satts med en
liten AdlerhH i enliterklassen. Efter
två dygns körning lyckades de tre
f,örarn.a aU slå rekorden i klassen upp
till 1,100 kbcm. på 4,000 km.; 5,000 km.,
3,000 engelslka mU 000 48 timmars kör
ning. :Man uppnådde en genomsnitts
hastighet av 110 km; i timmell, vilket
:nneb:är att rekorden på n'ämnda dis
tanser r,örlbättrats med 6 il B,5 km. i
timmen.

Sörbygdens l. F.

(h8Jde ;på måndagen årsmöte, varvid
styrelsen fick följahde sammansätt
ning:

Ordif. A1got Jonsson, Y. ordf. Einll'r
Söderfuerg, se<kr. AlIbert Geniberg, kas
s,ör Tore FranssQn, material:förva1t.
Adolif Olsson, samtliga. omvalda.
iSlll([JlP1.: A. Fr-änden 'och A. Norden
ström. Revisorer: V. Olsson ocIh A.
Sjölberg. F ollhollsektion: E. Er.iksson
od!l K OIsson. SektiDn if·ör allmän i
drott: ·B. Bj.örnson <l,.ch Ha:l!do Lilz-elI.
SkMsektwn: V. Olsson och T. Olsson.
En splårk,ommitte {på !fem man tillsat.
tes.

Föreningen k<an nu s.e tillbaka på. en
fe:mläTig 1:illvavo. SamliJflhetet har hela
tiden VIl1l",~t idet bästa ooh ekonomin. är
gansiJCi god trots den s·enare tidens
stora extra utgtiltter.

Kro'koms Sportklubb

ihön årsmöte på söndagen, varvid den
nya stoy;relsen ,fick d'Olijande utseende:

iLars V. Lindgren, o1"dif., H. Obl!lri'I.IS,
kassö:I' (nyvald), r. Hellberg, O. K•
'I1ängjb.· 5amJt Y. 'Gustavs'sWl, n'Ylva1d.
SlulPPleanter: N. Andersoou 00b. Erik
Olsson. Revisorer A. Björklund ocIb.
A. GlllJllberg med P. A. Rodin ocJli A.
OIssön 50iill silllwle.anteor. Lagledare
flör resp. tA-i B- oclh jlU'Iliot1lag'en ibl<;',Vo
A. Bj'örklund, ·G. Selaooe.r {)Oh E. Löv·
gren. Cytkelledare: Anton LyCke.
NtÖjjeskJommi.<ue: Lennart Elv, Gösta
Ber.gtStt,öm, St:ig Andersson, E. Ven
setlh. samt N. StrömJberg. A'1'srwtet
lbes},öt även !Il!Pptaga. gymnastik och 0

rientering på programmet.
iRäkensik.ruperna ha ooder året balan

sent på kr. 3;547. TIll ombud vid
Jämtl...If:IJäil"je.dalens Idrottsförhunds
,ä,rsmöte yaldes Lans Lindg.r,en <ldh I
var Hel'lU:Ier,g. Ur styrelsebeliittelsen
!kan nämnas att iklIUlblben upptagit ett
låD, !P)å, ikr.. p,@ .ay iRik:sigrottslf'örbun-

Start för
Allsvenskan
på söndag.

Ny europamästare i fjädervikt.

(T. T.) Paris 27.
Den franske boxaren HoItzer be

se<rrade i en match på tisdagskvällen
it~ienaren Tamagnhli på poäng och
blev därmed europamästare i fjäder
vikt.

Boxning.
-

ÖSTERS UN D S-p OSTEE

Den nationella storfotbollell håller
son: bäst på att förbereda sig fÖI:
senestarten. För Allsvenskan sker
denna så tidigt som den 31 mars med
en match mellan örgryte Och Halnl
stad.

Göte~)Qrgs-Kamraterna sitta pil. hög
sta pInnen i poängtabellen med ett
gott försprång och frågan är nu den,
om det blåvita laget äntligen skall
ku~na föra hem en seger i 12-lags
senen. God fotboll har Götebor"'s
Kamraterna alltid prest,erat men ~e
gerlyckan har däremot ej varit dem
bevågen.

I hotten intresserar Hälsingborg
mest. Skola fjolårsmästarna klara sig
kvar i serien? det är den stora frå
gan. Tio matcher återstå, och H. L
F. måste ha minst 15 poäng för att
klara sig kva,r. Det förutsätter mini
n:um 1 poäng per match. Kan Häl
SIngborg klaora det problemet?

När spelet avbröts den 11 novem
ber 1934 på eftermiddagen gingo la
gen i vinterkvarter JUed följande
placeringar i allsvenska tabellen:

sp. v. oa. f. mål p.
Göteborg 13 9 2 2 27-14 20
AIR. 13 7 3 3 41-17 17
Sandviken 13 8 1 4 31-33 17
~leipner 13 7 2 4 37-26 16
~lfsborg 13 7 1 5 35-32 15
örgryte 13 7 O 6 28-24 14
Gais 13 5 2 6 27-29 12
Halmstad 13 5 1 7 25-25 11
Eskilstuna 12 <> 1 6 22~32 11
Landskrona 13 4 2 7 Hj......34 10
Gefle 13 2 2 9 23-39 6
Hälsingborg 12 2 1 9 22-29 5

Mycket talar fÖl' att denna vå'rolJl
gång hlir alldeles särskilt intressant.

Sverige-Tyskland 30 juni.

Tyska folbollförhundet har fast
ställt data för -de kommande lands
matcherna. Vid slutet av juni månad
anträder tyska federationslaget en
reSa till Skandinavien, varvid lands
matcher utkämpas mot N-orge den 27
juni i Oslo och mot Sverige den 30
juni i Stockholm. En landskamp mel
lan Tyskland -och Finland går den 18
augusti i l\1iinchen.

Engelska
fotbolEtipS•

För lö-rdagens malcher i· ,engelska
ligan' meddelas följande tips (fet stil
betecknar segrare, lika stil ·oavgjort):

Aston Villa-ArsenaL
Chelsea-Blackburn R.
Derby Co.-Portsmoulh.
Evel'ton~loke C.
Grimsby T.-Birmingham.
Huddersfield T.-Manchesti!r C.
Leicester C.-LiverpooL
Preston N. E.-Sheffield W.
Sunderland-Leeds U.
Töltenham R-W. Bromwich A.
Wolverh. W.-.1'vIiddlesbrough.
Oldham A.-Fulham.

Örgryte och Halmstad B. K. mi)tas
första matchen.

sin klass med att lägga beslag på Zi
milssegern i Kuopio och· i lördags
överraskade den svenska Hohe-trup
pens minsta deltagare, 16:3-ern :länge
Kiruna-Larsson, med att ....inna 17

. km i Rovaniemi i den allra hårdas
te finska konkurrens. Den lille heJ?
mansä<ra:ren från Kur.ravaara VId
Torne" älv, efteranmäld och allt an
nat än uppmärksammad i förhands
tipse't, slog l'7;-km :ssegrarcn från
Lahtis, Pauli Pitkänen, loppets ~tor

favorit, med 5 sek., och europamasta
ren Klaus Karppinen med 25 .sek.
Tre stora svenska segrar på fmsk
botten, alltså, efter det .Finla~ds
främste skidexpert uttalat SItt tVIvel
på den svenska skididrotten!

Skidnytt från Tröndelagen.

Nytt trönderskt backrekord sa!t~s
på söndagen i den nya backen ..Man
konen i Viggja. Per Nordtomme,
Strinda och lAsbj. Solberg, Orkan·ger~

hoppad~ nämligen bägge _65% ..m... ,
_ Bersetrennet Os-Roros l son

dags gav följande hättreresultat:
Klass A: 1) O. A. Fla~en, Alvdal

1,55,41; 2) Paul Nordvan~, T()lga
1,:56, 31' 3) Magnus Brynhildsvold.
Rör~s '1,56,55; 4) T-ore Moseng, Nor
1,56,56; 5) Per SalIlttelshaug, Alvdal

2,00,00. . B'" k }7 lKlass B: 1) öistem Jor eng, ~o-

botn 1,5&,27. • ...
Klass C: 1) John Strlckert, Roros

1,57,45. 'J< .l·' d s_ En intressant tav.l.mg anor n~

på söndag i Tröndelagen, ~~ :100 lo
pare skola konkurrera på fJaJlet ~.eI
lan Selbu och LI1dal~.n för att gor~
den 5% mil långa farden, som ..be ..
nämnes Rensfjellrennet, på basta
möjliga ii4

T

Intresset för . . .
under d orz~ntermg har

e senaste aren ·t.slarkt t' Van l
." s Igande på andra sidan

~:~7;1'~ o;h särsk/lt i fjol blev
lU· • pa .denna l Norge ganska

:la Sport, Ieke minst l' T .. d lgen. ron e a-

P /dagarna har - enUrtt var o" ..
. erfar . " .

ten i ::- orzenteringskommit_
J'.. ·z Trondelagen vänt sig tl'll'anu and-H" .
förbI arJedalens Idrotts.
'l und mecJ. ett intressant tör
s.ag, Som går ut pa. en årU
s[ads~atch mellan TrondheiJK
DC? ostersllnd eller ev. en lands.
de,smatch Jäm~land-Härjedalen.
~~n, det s~·al.l blz en vanlig indi
~ .lduell tavlmg eller en tävling
101' .~O-mannalag ta. de eventuel..
l~ fu~ha~dlingarna mellan de bå.
oa drstI'lkten ge SVar på, likale.
dqs var den första matchen skall
ga.

Om lW1'l'll'an"nen f' .., a aran ar-
rc:n.~era det första mötet kommer
tavlzngen ait anol'dnas i sam
b.f!Il~ med någon av följande
taulzngar: 8 sept. Freidigs, 22
~:pt. Tronds eller 29 sept. N. T.
n. /:s (då nordanfjeldslw mäs
terskapen avgöras). Skulle årets
lli.ateh förl~ggas till Sverige ön
s"a norrmannen att den arrlm
geras an[ingen 1 sept., 15 sept.
elier 1 okt. .

Normännen viIJ'a h t
a s ads_ eller

landsdelsmatch.

Vid Espnäs I. F:s
skidtävlingar i söndags uppnåddes
följande resultat:

30 km.: 1) V. Eriksson (klubbmäs
tare) 2.10.35; 2) E. Zakrisson 2.11.50;
3) E. G. Jönsson 2.16.16; 4) E. Pers
son 2.18.11; 5) J. H. Jönsson 2.20.03.

15 km., juniorer: l)H. Salomons
son (klubbrnäst.) 1.05.46; 2) J. Edv.
Jönsson 1.07.33; 3) John Andersson
1.08.10; 4) P. \Vikander 1.11.32; 5)
E. lIIikaelsson 1.13.13.

15 km.; damer: 1) Märta Persson
(klubbmästarinna) 1.27.08; 2) Erika
Persson 1.29.57; 3) Ellen Persson
1.32.25; 4) Karin Forsberg 1.34.13.

Funäs·Livlig skidhelg
dalen.

ATen l'issc SJ':ird mf'd
tiivling.

, dag den 27 1U
, ... , al'§ 1935

I Fun~sd~l!cn 1J.ylnf1cs i söndags
om jilg:fll. ,\Y. \\"(,Hcits yanciringspris Persson, överhogdal 1.04.03' 2) S
för tremannabg, van-id Funäsdalens H.ans~on, Swg ~.07.27; 3) A. Busk,
Skidklubb fIellcm sitt Jag eröuade L~llh.~lrdal 1.0-,.:>4; 4) S. Bergslröm,
andra inteckningen i priset. 22 del- I--:~nsan 1.08.2/; 5) L. Bergslröm, Lin·
tagare stiillde upp iill Eivlan pil 30- I san 1.09:19.
tm.-banan. mrn endast 8 fullföljde Lagpr:,I,;;: 1) Linsäll 3,48.31; 2)
lnnr;e' T' ••..U·J0. 'l' l U d Sveg 3,ao,00.
vYI " ,Jd ";1' ,. ~\ Ge 'n er Jtn' 1- 18' 10 k . 1) A

dagen allt dfdigar0 snöfÖrh,lllandena. 1::1' ld· lOrIe:l'lh·?-d l }lr4'''' 2) m
S
" J .

F"lj nd rd" l 'd" -.ler In,.I ar a '± , a, . onas-
u1,a'}-r e sd_,t.t_In,.l'I'~':;_ . l'.. SK son, Älvros 44,42; 3) O. Kvick, Lin-
_' 1. •• _"~ Jr. 1, U"'S\ a la, nas säll 4590' 4) ~~ 01 f L' "11

'O'\lj'14')' '11 T S:1' ''', F .. d .- , .1.\1. osson, lnsa
"". , :'.. ,-. :~~ ~"Jes,rorr,',. unas a; 45.29; 5) H. Halvarsson, Linsiill 45.41.

. len.; ,.~~\. .~,'JL;S;~a) !:, Olols~on, ~SK Dmuer, 10 km.: 1) Kerstin Larsson,

\,
~,O",,'..l. ,. fL ('.: ,L. :::,~•. _BSI~ 3,0,,~3: Linsä}! 52.18; 2) Gertru.~ Bäckström,
•ll O. n.H:,."lron •• T,ll1'~ SK 3,14,;)2, d:o :>/.10· 3) Alma ostbera d:o

,:.11.) P. '.\lidda;,'sfj:!ll. l,\. :-\,23.52; 7) 1.02.54. ' . o'
.' . Tt. Halvarsson. tkdp iK 3,26,20; 8)

J. P. Ber;:;€', BSK 3,37,5u.
1.<lf.;})l"is(:t f~jr irernanna]ag eröyra

dcs av Ftlll:isdalrDS S. K. med tiden
9J"2~S,'4H; :n Bruksvallarnas Sl~. 9,4i,21.

Pli m:'mdw,;c!l anordnades stafett
löpning ~l'-: 1(j km.

1l Fun::sd:J!ens S. K. lag T, 1,57,27;
2) IIed~~ L K., Jag J, 2,00,01; 3)
H,uksval!arnas S. K .. :!.O1.53; 4) Tiin
wis S. K.. :;'(;:':.04: 5) Umg;l. S. K.
2,H;).a4; (; l Hede I. K., Jag II 2.0u,23;
7.1 Funiisl13!l'ns S. E .. lag II, 2,Oi,21;
SJ Hede J. K.. lag Iu, 2,11,17.

Bl:'rti! Mdin före Nenzen i
Asele.

X,;liolll'll:l skhltiivlingar yoro Marie Rätans Godtemplares l. F.
öel'.-dag :H10ru,1:1de i Ase1e.

H t S Ul t at. 30 km" klass I: ihöll i söndags tävling om kliulbb:r.näs-
1) Bertil ),lelin, Yiija-Dyniis 2,05,29 terskap. K.h~bibiIDästar,e b'llevo:
2} Herbert Xenzl'n, l\:,'amfors 2,Ol1,29 2 mil: Erik YWillllin 1,45,37.
3} T:lHle Persson, L"mc:l 2,12,Hl 1 ~2 mil: Gösta §Öderström 1,07,24.

KIJ;;5 ll: 1 mil: Gösta .Qlssou 45,48. _
:1) )la;!{r. SlatUn, Yiija-Dyniis 2.08,33 5 km.: Guunar J'ona'Sson 213,~.
:0 Eli Berglund. Yibelmina 2.08,43 2,5 km.: Rune !,onasso~ 1.2,3/.
:11 Han Bc'r.::k\·i'l, BjörkscJe 2-,10,4u <> km.: Sara Er.Jksson2/,43.
4} Giisla Lndsrcn, Lyckseje 2,12,29 2,5 km.: Gunihild Engiholm 14,30.
5J Hilding XilssDn, Yilhelmina 2,12,45 Fanby(n vann. byastafetten i

15 km. iuniorer:
'n Arvid .Junsson, Yilhelmina 1,03,56 Sundsjö.
2) Thure Holmgren, Lycksele 1,04,37 Sundsjö IF. hade i s?ndag;s anordnat

Da,mer, c:a 9 km.: . 40,35 propaga.ndalöpnin.g ~a s'kJl,~?r, s.k;
1) :'1argit Franklin, Lycksele bvala<Tstafett. Av SJU anmaldr: la"
2) Karin I'allJsson, Ga\'sele 45,20 wieb'l;"o tre vid starten. Stra-ckan,

cirka 17 km., var uppdelad på fyra
Kvarnsjö Idrottsklubb distanser om resp. 5, 3, 5,5 och 3,5 Jo.n.,

l • dl" l;n"ar' mestadels landwäg. Vid v~xelstatlO-.
Ilade i sundags anordnat 5~1 av"." n' ne.rna, som voro förlagda tIll b~arna

"j~ ""l. sel.liorer; 1) S. Johansso , t c",-ds',o"n :'-ade samlats ovantat'\ ,.-~-. ;... i ')U 34' 'J) J. Jönsson, Kyarn- ron .:>UH J ,!il •.
'", "~aS,e,n, ,-, ,- ',-""· .. teln. ·s'k.ådare som med ~mresse.... 1 <J3 19· 3) E Jo.hansson, "all manga ra· ,

~J~:, ,-, v, • följde tävlingen. .
~,_1/4i "ldre 'uniorer: 1) J. Vest. R e iS u lt a t, semorlag;

Hl -'?1:' a..... 4b 47' 2) S. Jcfuansson,I 1) Fallibyns ibyalag I, 1,14,52
'ID?r'..~,-:n~~s!,3. 1l) l ö. Hansson, d:o, 2) Fanbyns bya'liag ~!, 1,2/,4~1,.'312)
1~2l.;;.' la, .0,'-' , Juniorlag: 1) lVEar.s:att
4/,_;). 1_ ." c juniorer: 1) Helge Lövsta 1,25,40... •

lO :dn..: )n~:.:. 4140' 'J) F. Hallman Distans[J'I"iserna erovrades ay.
Oh-n" l'\..'-ar·'-JO. , , -. 'Il
.".:'~',",J: /'J'.j ~ 3) S. Johansson, LI - Seniorer: Fanlb 22,3U
..'ilS ed, t_,.... , l' 1) G Andersson, .' yn .
.sY~d ..j,:i,21. ".".. 11 Julia V-estman, II: 1) T. Olss,oll.. Fanb~, ~',~

v km.• dan,,,:. 2) A'u "_'a T{arlsson 11·1' 1) NI Sunding, Faooyn
1'.~. •.. 'lS .ia·,~all 1 , . ' • F!b 1432
,ri....arnsp, ::'~'·3.' "T; :1 -....'\·stedt Kvarn- lY' 1) S. Edin, an yn ,..~-. t l ')n ('I]' ) ,.o a -""' ..."as C"fi _<:I. ,-. Juniorer: .. t?
$j~ 3i,44.. ; r~ 19-15 år: 1) Stig I: 1) P. Persson, Lovs.~a ~'OO

., km., !un"():~_r, ;- .. --. 2) Onar II: 1) S. OlssDn, Mars<att" '_
Olsson, h.•arn~jo,') ;~,.lJ;)'3) Hol::ter E- III' 1) P. HäTdtfeldt, Mars>~tt 2g'~~
Larsson, Njste,n ;;~, r,' ~ TY: 1) K. Andersson, Marsatt 1 ,.
l"i-ksson Lillsvcd~' ,30. ~ .

, Man ska' aldrig säga al·
Linsälls·Bergström vann drig....
på hn:l1mabana, d b

. " "nd3l1'Cll an· D t ;'1' inte så länge seda~ en e-
Linsi:iHs J. }. r:~~~l~~s~ed "ett 60- kan:e finske skidledaren dir. kP~im-

. ordnat landskap~ .,,\ ,'-:' - der resa från Holmen o en
tal dt'Hago.re.. l;C'::llg , ·fI. Bergström, r~fs ~~tis utlät sig gans~a ringakt'-t

30 km., sen10. €.' " . on S....C" l svenskarnas formåga a
Linsäil :U:.t4·t; :n E. Jon~~~ssäli 2.15~ t~.nde '<T°~l1ande i den internationella

, 2.15.10; 3) G. Jona:;s?~n'''"1 ~.i3· 5) J. gO:dks1"k"~reusen. Det skulle han
11; 4) G. Ed.kssoH, S~ "!=L ;'3o, ski o~d~i'" ha gjort. Liksom Utter
Hammarstrijm. StTg ~:l'fi36" 2) Lin- do~_k a. B~denloppet fick Palmroos

': 1) Svr;; .',.", ,. stram lo' l, :\xel Vikström ya~n
.13, ., Larsson, syar. P:I .tla l' • utan möjlighet till""',"k , "l-l· ,. "1' 11 S. ...... . "Il lLalltJS ;:J-mI s opp E eeka sena-Vltll10\'S _. n,..... . L1n,a .. kl . a n y

'~') ",. ") A. Suna, - - finsk bortfor . arlll". Nils Englund
v,<J~, -. E~f-mästaren ;;

t-"".: n O. l'~ yisade
18-20 gr, i;') ."...
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"initiativkraft, .skulle man tro aU man
lärt av erfarenheten. Men nej! Nu äro
vi tyvärr inne på vägar, som leda till
återinförande av mOllopolismen.

Tal. hänvisade till den moderna ti
dens kartellbildning. Monopolens gär
ningar kunna kontroHeras, säger man.
Nonsens! Välj ut tio i denna försam
ling och låt' dem få »undersöka» ett
monopol. . De skola återkomma med
beskedet att »monopolet är nog bra».
Men endast genom rätt till fri tävlan
kan ett objektivt omdöme fällas.

När jag här talar om monopol följer
jag en gammal tradition inom konsu
mentkooperationen, fortsatte tal. D.en
na ,har alltid stridit för friheten i
öve);tygelse om att friheten är det bäs
ta for konsumenterna. Friheten i det
ekonomiska livet gör att varje män
niska måste tänka, och de begåyade
kunna ägna sig åt arbetet att föra
mänskligh'eten fram mot bättre lev-
nadsförhållanden. .

Posttjänstemännens förening har in
gått till generalpoststyrelsen med hem
ställan om att styrelsen skall besluta
om litt postkontoren skola hällas
stängda annandag påsk i år därest ic
ke särskilda förhållanden nödvändig-
göra deras öppethällande. .

••ar

Fisher-ventilation·

Krängningshämmare

•.~

. Hydrauliska
snabbverkande bromsar

-r.

A.-B.
Storgatan 39.

Stadig X-ram. - För
vånande rymlig kaross.

Centrerad styrning

. Synkroniserad knäleds
fjädring

obetydIig Pri sski II na
mångdubbla. fördelar

Standard-Opel

som kan uppstå, skall bli kortvarigt
och att ur detsamma skall uppväxa
en tid av stabila valutaförhållanden
och. därmed bättre handelsförbindel-.
ser länderna emellan' Belgiska valu
tans fall kan alltså ·påskynda återvän
dandet till bättre tider.

Kooperationen" mot
monopolen.

Vid en konsumsoare på niåndagen i
Konserthuset "i Stockholm talade di
rektör Albin Johansson om »Tvångs
hushållning eller frihet:.. Det är lätt
att begå misstag vid bedömandet av
monopolistiska system. Det finns t. 'o.
m. många skolade herrar, som icke ha
något begrepp om ekonomiska ting
och en .föreställning om det armod,
som rådde på: den tIden då skråväsen
de, monopol - och' tvångshushållning
florerade. När man ser hur närings
friheten skapar arbetstillfällen och

Ett 'bestämt uttalande av dir. .Albin
. Johansson.

Händelserna på valtitamarknaden
avlösa varandra just nu i snabb följd.
För inte så länge sedan var det·pund
sterling, som var i förgrunden för
det allmänna intresset eller rättare
sagt den llll~länna oron, nu har den
na flyttats över på guldvalutorna o.
risken är slor att hela guldblocket
skall sprängas. . Guldblocket har ju
redan förut under trycket av å ena
sidan minskade avsättningsmöjlighe
ter och minskad procluktion. å den
andra ökad arbetslöshet allt mer
krympt ihop. Eller i varje fall har
antalet yer]diga ~uJdvall1tor aUt mer
decimera!s och för nän-arande kan
man praktiskt taget endast nämna
tre eller möjligen fyra länder" som
verkligen ha en fri valutamarknad.
det är Frankrike, Holland, Schweiz
och Polen. Belgien tillhör inte läng·
re de verkliga guldstaterna. För nå
gon vecka sedan utsattes den _belgis~{;l
valutan; som man torde ermra SIg.
för en våldsam press och man yänta
de redan då, alt en devalvering skul
le företaga~. Regeringen vägrade e
mellertid och sökte sin lit till fransk
hjälp. En konfereus ordnades i all
hast i Paris. men denna gav neGativt
resultat. Belgien tvingades att hand
la pä egen hand och det raskt. Un
der de kritiska dagarna hade nämli
gen en omfattande kapitalflykt ägt
rum i Belgien från den egna valut!l.l1
och det gällde att handla raskt om m
te denna utveckling skulle av sig
själv leda till ~n devalverit;tg ocJ:. re-
gering samt l"lksbanks~edmng st~l1as
inför ett fait accomnh. Drakolllska
bestämmelser "utfärdades, varigenom
fullständig valutakontroll infördes o.
""uldhandeln förbehölls uteslutande
~iksbanken. Därmed h~de Belgiea
ställt sig på samma sida som Tysk·
land och Italien, för att nämna ett
par exempel, och reellt sett slopat
iuldmvntfoten, ehuru valutan teore
tiskt s-ett fortfarande hållas kvar vid
guldet. Denn~ åtgärd räddade. u~ de
tillfälliga svångheterna men pa lang
re sikt kommer man därför ej ur kri
sen, vilken boUnar i deflationssvårig
heterna.

Redan efter någon dag kom så näs
ta överraskning. Den belgiska rege
rin"en inlämnade sin avskedsansö-·
kan" och på denna punkt står man
ännu. Det har inte lyckats konung
en att få till stånd en ny regering och
detta har tvdligen sin orsak i att me
ningarna om valutapolitiken äro de·
lade. Det förefaller sannolikt, atl
den avgående regeringschefen föll på
oenighet inom regeringen i denna
frå"a. Den starka makten bakom
de;na var utan tvivel storfinansen
och så länge denna ansåg den förda
valutapolitiken riktig, så långe hö:]
också regeringen. Nu föref~.lleI' del
som om finansen skulle ha slagit arr:
och hellre rekommenderar devalve
ring än fortsåtlande av deflationspo
litiken. Härpå tyder också en märk
lig frontförändring i de ledande eko
nomiska tidningarna. Dessa. som för
endast fjorton dagar sedan voro
fast övertygade om nyttan ay aU hå~
la yalutan vid nuvarande gnldpan,
ha visat ]1åtagliga tecken att sadla
om.

.:\.ven om det nu till äventyrs skull~

lyckas att bilda en nationell regering
lUed uppgift aU rådda valutan, så ä,'
det mer än sannolikt alt det ändock
blott är en tidsfråga innan belgall
måste skäras ned. Ty sYåi'ig~eterna
äro som nämnt inte av tekmsk art,
belgiskå- riksbanken har en god valu
taportfölj och guldkassa, utan det ä~

det tilltagande nödläget inom nä
ringslivet ,som frampressar åtgården.
De internationella yalutamarknader
na ha redan ställt in sig på en deval
vering. Man frågar sig blott hur
stark denna kommer att bli. Det an
tages dock att Belgien av fruktan för
inflation inle skall ansluta sig till
sterlingblocket utan nöja sig med en
vida mindre nedskärning, 20-25
proc. Man kan f. ö. gott nöja si...{
därmed, ty genom den tidigare de
flationspoliliken ha kostnaderna i I
Belgien pressats så djupt, alt den bel.
giska indystrien ändock blir konkur-
renskraftlg. '.

Hurudan blir följden för övriga
guldländer om Belgien. faller ifrån. I
ekonomiska kretsar antar' man all
mänt, aU Frankrike och Holland tills
vidare skola stanna kvar vid nuva
rande guldpari med sina valutor.
men icke förty får man väl antaga,
att en belgisk devalvering utgör" upp
takten till slntet för guldblocket. Spo
lieras detta står man åter inför ris
ken av både en deprecieringskapp .
löpning och en skärpning av de han
delspolitiska stridsåtgärderna, innan
en stabilisering kan framtvingas. Ris
ken finns som nämnt, men det kan
undvikas. Mycket hänger därvid hUJ:
djupt guldländerna devalvera och
hur England ställer sig. Skära guld
länderna ner sina valutor endast så
mycket,' som erfordras för att med
hänsyn till de låga 'kostnaderna göra
näringslivet konkurrenskraftigt med
sterlingblocket borde en .depreck
ringskapplöpning kunna undvikas
liksom också ett fortsatt handelskrig.
Mycket beror emellertid på Englands
inställning och denna är tyvärr f. n.
alH annat än klar. Hur det nu än går
får man dock ·hoppas, att det kaos,

.Spränges guldblocket?
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Ekonomisk vecko·
I~orrespondens.

Amatörfoto av kronprins
Frederik

därmed gjorde sin första ambulans
skjuts. Det gick både bra och fort.

=!<

Skolungdomarna frän södra Sveri
ge ha tagit sig för att brodera in sin
skolas initialer i brokiga färger på
de blå sportbyxorna. En skola från
Västergötland hade t. o. m. som em
blem en säckbärande knalle brode·
rad på byxornas smalben.

*
Det var givetvis tillfälle till dans

varje kväll. I Kaffestugan spelade en
kvartett från östersund och uppe på
Högfjället några ynglingar från
Trondhjem.

-n.

P]ogvingen.

Plogen kan användas som yanlig
breddningsplog och vid ankomst till
drivor behöver man endast höja vin
gen och" avskära drivan, v.arpå ~an
backar aggregatet, sänker vmgen Igen
och tager resterande då vägbanan
blir kbr. Plogen betecknas som syn
nerligen lätt att manövrera, vingens
in och utfällning sker på några ögon
blick.

Dessutom börjar i detta n:r omröstnin~

gim om borden i Husmoderns Bordduk~

ningsalbum. 250 kr. i pris. Läs v:dare i

HU5MODI:P}I

••
Episoder Uil der
f ii r lov Ii i ngs 
dagarn'a

•
Det stundande
bröII l) Il 6 t etc.

heter en av de många
ro.liga och intressanta
artiklarna i veckans n:r

_-:...----------------

En ny

snöplogskonstrul{tion

PRINS,ESSAN
INGR.I D

Under den gfll1gna veckan har en
ny snöplog avprovats inom Ljusdals
Vägdistrikt och sedan i H~irjedalen

inom Hede YägdistrB:t dels å yiigen
Hedeviken-Hansjif med sitt trånga
utrymme för snön och dels fl vägen
i Fjällniis med upp till 2,5 m. höga
snllkarmar och (Irivor.

Provplogningarna som utfördes av
resp. Yiigdistrikt i närvaro av repre-",
sentanter för yiigsiyrelserna. repre
sentant för tillverkaren Arbrå Mek.
verkstad samt plogens konsiruktöl'
'v~igmästare J. Y. Andersson i HeLle.
gåva synnerligen lyckade resultat
~nligt samtliga närvarandes utsago.
Vägmiistare Siesjö i Ljusdal var syn~

nerligen belåten med plogen.
Plogen, vilken speciellt är avse?d

att avskiira höga snökarmar o. dnv
kanter, kan höjas 1,1 meter över
yä"banan och iiI' ställbar för en
pl;gbredd \IP~ til~ 1,5 meter. Intill
2 meters höga snökarmar skola kun
na forceras. LVingen iir ställbar i yer
tikalled och vidare är plogvingens
stag försett l)1ed säkring, så att.. vin
gen j;1fiilles därest densamma tornar
mot fasta föremrd.

Några smlirre olycksfall rapporte
rades. Ett par ben och armbrott och
ett flertal yriskningar hörde man ta
las om. :Med ordinarifl tåget på sön
dagen anHinde 4 bröder från Stock
holm upp till Storlien. Sedan de
fått rum lago de på skidorna och åk~

te upp prl Skurdalshöjden. I backen
norr om toppen föll den ene av dem
och bröt ena armen så pass illa att
han "eullst måste resa in till lasaret·
tet fSr att få armen omsedd. Han
hämtades ned till stationen iStorlien
tv Aksel Lindströms hundspann, som,

från klar himmel, men på måndagen
drog det ihop till snöglopp och detb
kom just som slalomtävlingarn!! bör
jade. På kvällen regnade det" t~ll oel;
med. Tisdags-vädret var dahgt pa
mor"onen. men allteftersom dagen
skred fram blev det bättre och bätt
re, och på kvällen var föret glänsan
de.

Har !vi träffa t

*
Snötillgftngen i fjällen i västra

Jämtland är mer ån tillräcklig och
det torde knappast vara någon fara
för att del skall taga slut till påsk.
Men osvuret iir jn blis!.

~.

Sid. 8
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