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En sådan
sprinterkanon
\SIOI}1 Hi~1'~-IDahlcrvist
sett, !fiÖI'lldar~de de i

iha 'Vi &ä1lan
UllleåSJpelen
deltaga,nde finnarna med' C'l1 mun
sedlan de ihe""ibtnat .,{Håsg'ö'm
.framfart Ii: terI'längen. Allan K:m-ls",on, olyjmpiamannen, .sade: ~Hå
~Jö~ äir för ettrig. J ag fk,örde mr
fullt i dag, men ilran slog mig i
'8.11a fall med 26 sedm!nder.

NY
IGLOOEXPEDITION.
S~d.dfrän:.ialldets tredje fjälledarexpeditIon tIll LapplandsfjäHen startar
från Stockholm den 31 mars med arkitekt G. Birch-Lindgren som ledare.
~nalles tolv man; uppdelade på fyra
19!oolag, del.taga däribland. kaptenO.
Rimfors, östersund. Exped'itionen
skall med utgångspunkt från Kvikkjokk återigen genomtränga Sareks
h.ögfjällsområde, denna gång i anuan
rIktning än förra vintern. Denna
färd är avsedd att hli den sista av
Skidfr.ämjandetseli.texpeditioner, undervllken utrustnmgserfareI1heterna
k.unna .?er~knas v~r~ .omsatta i praktIken tamhgen dehmtIvt.

--Sollefteåspelen,

s9m .~nv~gas i k:v~lI, bli av synnerligen
fornamlIg kvalde I backhoppning t.
,ex. är hela den svenska eliten med
undantag av N. Hjelmström med. InalIes äro 10 svenska olympiamän anmälda, _nämligen Elis WiIclund, Hj.
Bergstrom, John Berger, Ivan Lindg:en, Sven Eriksson, H. Hedjersson,
SIxten Johansson, Axel östrand, H.
Lundgren och Bertil Persson (Åre).
Dessutom deltaga de tre svensk-finnarna Bertel Westman, Ruben Vidjeskog och Lauri Knutar. Bland övriga längdlöpare märkas John Lindgren, Bertil Stridsman, Bertil Gustafsson, Gösta Zakrisson, H. Nenzen,
Lars Stenberg (BolInäs) Lars Olsson
och Axel Bergström (Kilafors), ö. S.
K:arna A. Liström, Elias Nilsson och
K. WesterIund samt Sven Westman
Kälarne. I slalom ~eltaga !bl. a. Sig~
ge Bergman, U. SmIth, U. Stafvei'felt
och H. Hansson (Åre).
På 18 km., som !.,öres i morgon, äro
76 deltagare anmälda, i backe (söndag). ,82 och på 50 km. (måndag) 41.
.'..
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Gång.
lI-lilpropagandan går den 10 maj.
MHpl'opagandan f,ör gångsporteJllS
'P'QIPularisering aJno~dnas i år söndagen den 10 malj 000 {förmodligen även
den 17 maj. Detta !bli!: den 5'ista
chansen '3.tt el'övra den !populära milplaketten, ,då sedan vilndral'lIDläTlket
~oonmeT
a<tt dominera mär'kesmM:ilf..naden.
.1lIIIlI

landsforms-

rörelsen-

Somma·rens landstonnskur$ i
Skälderviken.
Norra skånska landstormsförhundet har i dagarna utsänt inbjudan till
deltagande i lägerkurs, den 11:e i
ordningen, i Skälderviken under tiden 5-19 juli. Av bestämmelserna
framgår att flera olika. slags befälsoch speciaJ,kurser komma att anordnas.
För deltagande i olika kurser
~älla vissa fordringar, vllrom upplysning lämnas i prospektet, vilket för
intressefll,de tillhandahålles genom
direkt hänvändelse till kursens chef,
kapten E. l;3ondeson, Kristianstad.
Av bestämmelserna må framhållas att
deltagandet är kostnadsfritt, att förläggning sker med omkring' tre man
pr tält, att utspisning äger rum i egen
rymlig mäss, som bl. a. inrymmer
marketenteri, dagrum och telefon,att
åt övningar, vilka huvudsakligen äro
av praktisk natur, dagligen anslås 6
å 7 timmar samtatt övrig tid begagnas efter gottfinnande, Tillfälle till bad
finnes omedelbart intill lägerplatsen,
vilken är belägen i norra delen av
Skäldervikens samhälle. Under kursen gives tillfälle till avläggande av
landstormsofficersexamen, uppfyllandet av fordringar för idrotts- och
pistolskyttemärken ävensom för tävlan i pistolskjutning om »Skälderviksskålcn». övriga detaljerade bestämmelser angående utbildnin"', utrustning; anmiilan m. m. framgå'" likaledes av ovannämnda prospekt.
Fömtom den rent militära nytta
ett deltagande otvivelaktigt bereder,
torde kursen även vara en billig och
,angenäm semestervistelse i skog och
mark vid havskusten.
däremellan 5~äI1de EngrW1td lUpp som
el1'5'am s'VenSlk och på främmande
mark i . ikonllm:l1'l'ens med 5il finnltll'.
AH med den !bäste 'av dem minuterna
eHer s,;g kunna av,göra loppet efter
att ctt tag illa legat ,distanserad med
hela 6 minuter, vittnar om ~ilket
storlo!DP lo'ch vilken .förnämHg seger
hodens'aren 'Vunnit.

.Vem vinner
söndagens
.

.

~.:

jämtlopp?
Eivina B, Elegant, Ht"tr·
fin eller Järker'!
Båile jä'D~na iopp och ja"
'Voritlopp att vänta.
P:l söndag är det sista tillfället för
dem som vunnit å' toton föregående!
tr,avdagar att ytterligare ölia behålImngen och desslikes' sista chansen
för dem, som förut. förlorat att repa.
rera skadan, ty. då går slutspurten
på
denna
vinters
glansfulla
travarmeeting. . ". Senaste '. travdagen
gick ju helt i favoriternas tecken och
var utan ,tvekan vinterns mest lättspelade dag, och även på söndag torde .... en del.favoriter kunna utpekas
Men icke lika många. Några av lop:
pen låta redan nu ana att det~ kommer att bjuda på en del feta odds
Eller vad sägs t. ex. om jämtloppet'
där kopp~et E~.vina B, Elegant, Kry:
ger, HarflD, Jarker, Iron och Nana
ställa upp till start inom en sträcka
av 60 m. Fager Hast står dessutom
endast 20 m. bakom medan . Hallas
däremot' står först med 20 meter till
.godo på närmaste och har tillfälle
till sitt livs lopp - bara han inte
slutar' i tornet. '
Till tips få vi emellertid återkomma i morgon. Här nedan återcres
den fullständiga startlistan. föl' sÖndagens lopp som ifall icke vädret behagar slå om komma att gå på tun cr_
körd bana..
...
'"

UNGHXSTLOPP A.
Heat l.
.Odenbrun, 1,460 m.; Leif, 1.476 m.;
Clrona, 1,510 m.; Sunda, 1,517 m'
Dacketösen, 1,52~ m.; Lin' Fjäll~:
1,52.3. m.; Torp Figge, 1,534 m.; ValkYrIa, 1,535 m.; Niklastösen 1537·
m.; Heijvor, 1,538 m.; HÖJdsoten,
1,539 m.; Salon, 1,554 m.; Pylana
1,537 m.
'
Heat II.
. Rappa, 1,456 m.;
Valdegutten
1,474 m.; Klunga, 1,474 m.' Fale II'
1,496 m.; Tösungen, 1,503 ~.' Orkla'
1,505 m.; Sylvia B, 1,511 m.; Gurli:
1,517 m.; mIa Be:lla, 1,531 m.; Tuna_B,1,549 m.; Cobra, 1,572 m.;
Klaijlmen, '1,602 m.
.JJilrITLOPP. '
Hållas; 2,060 m.; Ei-vina B, 2,080
m.; Rappsy II, 2,100 m.;' Hegant
2,100 m.; Puck Jackson, 2,100 m.:
Kryger, 2,140 m.; Hårfin, 2,140 m.:
Järker, 2,140 m.; Iron, 2,140 m.; Na:
na, 2,140 in.; Fager Hast, 2,160 m.
UNGHÄSTLOPP B.
Heat l.
Dolly B 1,705 m.; Bella Maj, 1,719
m.; ~ord, 1,733 m.; Linett, 1,750 m.;
Pontlack, 1,752 m.; Trystorps 'Docka, 1,755 m.; lIderim, 1,760 m;' Kaney, 1,774 m.; Storm Stjärna, 1,778 m.
Heat II.
Benhur, 1,700 m.; Lise Lott 1733
m.; Sissi, 1,754 m,; Nickolina' 1'759
m.; Puttra, 1,759 m.; Svadil-F~re
1,795 m.; Sussi, 1,803 m.; Miranda;
1,822 m.; Brand III, 1,824 m.
iJSTERSUNDSLOPP.
Paula, 2,080 m.; Silva Smart 2080
m.; Kilasvarten, 2,100 m; M~nken
2,100 m.; Järker,' 2,120 m.;- Frejtex'
2,120 m.; Lill Dover, 2,140 m.; Niklas'
2,180 m.; Flora, 2,200 m.
'
. LANTHXSTLOPP.
Heat l.
Stjärnsnoppa, 2,020 m.;. T;cko,
2,020 m.; Agate, 2,040 m.; Pelle Prick
2,040 m.; Fax'eII, 2,040 m.; Stint~
II, 2,060 m.; Ina, 2,060 m.; Puttra
2,060 J?l.; ~,tart, 2,080 m.; Ansy, 2,080
m.; LItsstJarna, 2,080 m.' Gissla
2,080 m.; Liensvarten, 2,080 'm.; Joke;
Jakson, 2,120 m.; Kryger, 2,14.0 m.
Heat II.
Solvig, 2,020 m.; Storm-Stjärna,
2,020 m.; Dolly B, 2,020 m.; Speleman, 2,020 m.; Toppsy, 2,020 m.; Arne, 2,040 m.; Holmen Brun, 2,040 m.;
Lystra, 2,060 m.; Pontjack, 2,060 m.i
Luddegutten, 2,080 m.; Kalle Svart
2,080 m.; ~ånny, 2,100 m.; Ottar:
2,120 m.; SlbyIla, 2,120 m.
HASTIGHETSLOPP.
Gyller, 2,140 m.; Veronika 2140
m.; Prins av Jakson, 2,200 Id.; The
Meteor, 2,320 m.; Ulf, 2,320 m.; Svanred, 2,380 m.; Guy Burgoo, 2,400 m.;
Vera B, 2,420 m.; Freund Edelstein
2,420 m.; Inga S, 2,420, m.; Monaco'
2,480 m.
'

avi
mot
Rösträtten
lid
Mobilisering
landstingsval
råttorna i länet. "moderniseras"
Hushållningssällskapet går i spetsen o~h organi.
serar. - Länet uppdelas i 30 råttdödardistrikt.
1.3 distriktsassistenter redan utsedda. - Är det
verkligen Fråga om »sista striden»mot
råttplilgan?
Råttkrig har förklarats mån- dare. Råttor äro nämligen synnerli~
ga gånger här i staden och i olika gen -mottagliga för pest, tyfus, kolera,
Weils sjukdom, rödsot, mul- och klövorter på landsbygden, men rått- sjuka, böldpest m.m. Numera anses
släktet har genomlevt alla stor- det också bevisat att det var råttorna
mar och frodas alltjämt. Om vi som förde Digerdöden till Sverige.
hakgrundav detta förstår man
i dag ännu en gång meddela att Mot
att det icke är utan fog prof. CaImetråttkrig proklamerats torde med- te kunnat kalla råttan för >Dödens
delandet mottas med lugn såväl handelsresande».
av denråttplågade allmänheten,
Samarbete mellan hushållsom funnit det vara hart när 0ningssällskapet och Probat.
möjligt att få bukt med råttorna;
samt av råttDrna själva, som nu
När nu Jämtlands läns hushållbörjat få luktorganen så uppträ- ningssällskap beslutat sätta sig i spetnade att de kunna ana när det lig- sen för råttkr~get i länet har det följt
exemplen från hushållningssällskapen
ger gift i maten. Men. denna gång i 16 andra-län, som gått in för sam-.
är det större allvar än någonsin: arbete med aktiebolaget Probat. För
självaste
hushållningssällskapet att kampen skaIl föras effektivt å alligger bakom stridslinjen och le- la fronter har .länet indelats i 30 disvarje distrikt med ~nsärski1d
der fälttåget, som organiserats trikt,
assistent, som där svarar för att in-'
upp distriktsvis med assistenter bygg~rna bli intresserade och lagar
o. s. v. Över hela länet skall det attgIftdoserna_ komma ut. Försitt
sättas igång och från by till by, besvär uppbära assistenterna en mindre avlöning som bolaget betalar ~e
från gård. till' gård, skall rens- nom
att de få tillgodogöm sig skill-,
ningsaktionerna gå fram.
naden mellan parti- och minutpriset
Man kan säga att råttkriget inled- för den mängd gift som lägges ut ~ disdes igår, då ett antal av distriktsassi- triktet; ,Kostnaden föl" giftet blir synstenterna vore samlade till ett sam- nerligen överkomlig, i allmänhet någmanträde å hushälIningssäUskapets ra kronor för en medelstor gård.
överledare förråttkriget är en av
lokaler, där disp. W. Zeal från aktiebolaget Probat, Stockholm, skildrade hushållningssällskapet utsedd konden fruktansvärda effekt som råttgiftet trollant, f, nv.. sällskapets bokhållare
.
Ratopa~ har på råttsläktet, hur ofar- Erik EdvalI.·
ligt det är för andra djur samt hur
man skall gå till väga när man skall
13 av de 30 distrikten ha fått
mata i r~ttornagiftet.: sina assiste~ter utsedda.

partirepresentanterna.
Med anledning av motioner av
hrr . Henriksson i Göteborg (sp),
Brädefors i Notviken (k) ni. fl. och
Gustafsson i Välsnäs (ng) m. fl.
föreslår
konstitutionsutskottet
grundlagsändring avseende införande av enhetli~ kommunal och
politisk rösträttsålder av fyllda 23
år.
De ändringar i vallag och kommunallag, som tarvas för reformens genomförande tOil'de böra utarbetas genom !k. m:t!' försorg
samt framläggas för nästa års
riksdag att prövas i samband med
grundlagsförslaget, därestdetsamma antages som vilande. Resel'va~
tioner för avslag har anförts av hrr
Stendahl (h), Pettersson i Bjälho
(h), Karl och Evald Lindmark 1
Drängmarkshy (h), Hagström i
Kyrktåsjö (h), Lindskog Ch) och
Lindkvist i Rotebro (h).
Reservanterna finna det ur konstitutionell synpunkt angeläget att
artskillnaden mellan de båda 'kam·
rama ej minskas utan helst för.
stärkes.

editol är den enda
halspastill som
••
aktiverad
Därigenom uppnås ·en kontaktverkan
mellan dess 5 balsamisk~ ämnen och
halsens ömtåliga slemhinnor, vilket
blir ett utomordentligt effektivt skydd
mot förkylningar. Utan överdrift kan
Meditol-aktiverlngen 'betecknas som

-

Tillverkare

A.•B. A. Lindahl. Fabriker
Stockholm 5

.

Da g e. n s
REGERINGENS PARLAMENTARISKA UNDERLAG

>Statsministerns Lidingö-talocIi
propositionens överraskande snäva
kostnadsram är snarast ägnat att bekräfta detta omdöme. Statministern
ville visserligen - av mycket natUrliga skäl - icke påstå, att han äm";
nade ställa kabinettsfråga justpå.'för-'
svaret.' "För mig beror avgörandet
på vad som sker övcr hela fältet. Visar det sig, att vi sakna underlag för
vårt regeringsprogram som helhet'
få vi naturligtvis ta ckonsekvertseIi
därav"; Men detta bör säkerligen ic- •
ke tolkas så, att regeringen utan vi..
dare fiI1ner sig i ett nederlag på. för";
svarsfrågan.. Den vill endast förbe..;
hålla sig att, för denhändeIseförhandIing:arna J särskilda utskottefgi- ';j
va negativt resultat,. aug~ pil någon urc~
'tJ.f!lsynplfllktmera lI11mngande traga"..]..};.
formodhgen nägotavde. många aktqj
ella sociala refcarmprojekten.
D
hinner då försvinna innan. försvars-'
frågan kommit upp till behandling 1'.
!,:~mr~rna och kan ä,!en gentemot •
S~skI!da utskottet utnyttja opposions-,
sf-ällmngens \Speciella mö'jligheter.
Man vågar antaga, att detta är her-'·
!arna L~,os; Skölds och Wigforss' lin-:Je; det ar snarast de och icke stats~
eller utrikesministrarna, som bestämt
försvarspropositionens innehåll>,
'
ANSLAGET TILL SVEN HEDIN. '.
nedprutat till. 300,000 kr., hör god-'
kännas av ,riksdagen som en ~tilihör
lig gärd aV' hyllning> åt vetenskaps- .'
mannen" anser Svenska Morgon1Jladet och fortsätter:
.
'

>Det bOl" vidare vitsordas, att den
m:Hjon Sven Hedin antingen redari:
fått eller har utsikt att få av svenska
staten utgör mindre än en tredjedel
a.y samtliga utgifter för detta väldiga
fore~~g•.. Ko.stna~erna heli;ipa sig, när
al~t. ar. fardlgt, till betydlIgt över tre
millOne!, 'varav· Sven Hedin själv
samlat Ihop det mesta i in- och utlandet, förutom de 200,000 kr. han själv
a-v egl1l1: medel skjutit till. .Enbart av
dessa SIffror framgår vilken imponerande omfattning, detta företa cr haft
Oill vilket också ena\" väriland~ ,
fr:ämste sakkunnige, prof. G. De Geer .
VIttnar, att "expeditionen utan' jäm: .
förelse är den mest omfattande och
mångsidiga som utgått frän vart
land". Det är en 70-åring som utfört
denna bragd, Sverige till' heden.

Vi ha tidigare gett nttryck åt vår
nppfattning, att medel förbearbetning ~v de ,Hedinska samlingaJ,'I1!l
horde .på ett ,eller annat sätt -beredas hMc med tanke på öns'kvfu.dheten ävätt· för denna bearbetning så
l~ngt möjligt !funna, påräkna expeditIonsledarens egenpersonlicra medverkan och emedan det ej k:n vara ett
svenskt intresse_ att samlingarna sko~
la ~äggas magasinerade i åratal iör
att sedan komma till 'slutlig vetenskaplig undersökning just vid en tid
då de rön, som kunna fotas på den:
kanske inte Iängre ha den vetenskap.
liga aktualitet som om de hli be.ha]ild~3i
lade. i tid.

ett av de största framsteg som gjorts

DET ÄR OMöJLIGT

inom pastillindustrien.

att !Utan vidare .tröja sig .t1ör det regleringsraseri, 5'O'lll !här diikterat' . FÖirsJ.'aget, LSläg,er lvllotortid:ruingen len ledan-- '

.Haupt~ann har
nlDgsans~kan till

ingivit en ny benådCourt of Pardons.
Den förra ansökan förkastades av
denna domstol med .elva röster mot en.
Gu/Vemör. Hoffmann lär också vara
i verksamhet för att åstaclkomma en
benådning eller dt nytt uppskov enär
han anser bevisningen på H;s skuld
ej til1f~Tllest. "
.

Reservation från höger- och folk.

Reservation för avslag har dess..;
utom avgivits av hrr Jolian Berg..
man (fp) och Olsson i Mora (fp).
De . påpeka att· skillnaden i röst...
rähsåldern är en av de åtgärder genom vilka man avsett att åt första
kammaren bevara vissa särdrag
till skilIad från andra kammaren,
Sk Il d ' ! h '
. . ·a
en upp. öra att gälla bör
Ett rAttpar får' årligen 8~O'-; i<v~~iän'ha13~~de~30dfstrikte~ de~s avs-kaffaude ske först. efter en
tills dato fått sina assistenter utsed~' allsidig· prÖvIi.ingav förhållandet'
avkomlingar, ettmösspar 420. da. D~ äro i resp. distrikt följande~ mellan kamrarna även i andra a-vUr ,mängden av de. sakuppgifter
Alanas .. och Ström: hr Kjell Mo- seenden.
som dISp. Zeal rustat SIg med innan berg; .Stromsund; ,
,
han reste hit upp till Jämtland för
Hammerdal och Gåxsjö:trädgårdsatt döma av de hesIutsamma minerna
att pr:~dika det stora råttkriget note- mästare O. Olofsson, Hammerdal.
rade Q.-P:s medarbetare bl. a.att kriHäggenås, Lit och Kyrkås: hyg"- å de samlade distriktsassisteuterna
get mot råttorna tydligen är vädds- mäst. P. Edv. Eriksson, Uddero. "'. kommer det iute att sparas på krutet
historiens mest segslitna kricr, ty det
Föllillge och, Laxsjö:hr Olle Jöns- - förlåt giftet. Till vad (!ffekt torde
kunna bedömas fram på hostkanten.
påbö~jades redan på gamla'"egypter- son, OHsjön.
nas hd. De mest kända råttslagen äro
AS och Aspås: hr O. Huldberg
svarta husråttan (skeppsråttan), som T ä n g . ·
'
Rödön och Näskott: . hr' Lars och
visade sig i Europa redan på 1200Sveriges sjöfartsmuseum Ii Stocik··
talet och sedan spritt sig över hela Erik Magnusson, Krokom.
världsdelen. Gråbruna vandrarerätMyssjö och Oviken:· lantbr. Jon fh,olm !har .mCJIttagit en donation p~
CIrka 45,.000 ikr. av fm Aalny Ramtan är större än denna samt dessli- Jonsson, Backen, Oviken
kes en starkare och mera stridslysten
Hallen, lIfarby och Norderön: hr str,öm, maika :~ill framlidne s.j<öka[Jten
C. O. iRarrnstf'OIll1.
krahat än husråttan Den kom in på Rob. Lundholm, Höla, Hallen.
1700-talet österifrån trängande unLockne och Mal'ieby: hr Fritiof
Minnesrik villa eldhärjad. En gamdan och dödande husråttan som nu- Karlsson, Haxäng.
mera. är utrotad i stora delar av EuBrunflo: lantbr; Olof Karlsson, Bo- IDi1.1 vaClkeil' 1/800-talsvma ute vM
~L
~.
iSmedslUldden, på sin tid Ibe!bod!d aV
Ifråga om förökningen kan nämRevsund ochSundsjö: fjärd.-man Id<:ln !kända 'skädespellffi'S1kan Emilie.
HÖg'qv'ist, Slom fått den i gåVa av,
D;~s, att ett råttpar ärligen får unge- O. Månthen, Tavnäs.
far 860 och ett mösspar un"efär 420·
Hiisjö, Hällesjö, Nyhem, Ragunda . Oscar I, ihiärjad:es DaMen il:ill Miade
alVkomlingar, varav man fö;'står att och Fors: gårdsäg. A. Genstam, Kä- IbClhäJde~ed:ag aven töI'Öc1ande' elds~
det fordras extraordinära åtgärder larna,
våd:~. Villan, IUiPp!fIöro av wä, Ii två,
för att få hukt med råttplågan. Den . Berg och Asarna: hrr Erik och' vånmgar, iblev inv;äDK1:gt illaåtginmateriella skadegörelsen å födoäm- Hans Maekhe, Hoyerberg.
rgen, •.och. sårs>kilt på övre' ibotten,dail'
nen genom råttor uppskattas i vårt
Disp.W.· Zeal framhöll' vid sam- elden' ll1!:ppstod, IUlppkommo ootyldande
li!-nd t~l 15-20 milj. kr. årligen. På manträdet 'ä-hushållningssällskapet skador. Hela inredningen diär S!P'olieSista tiden har man också mer än att det ,är. av betydelse att kampen i- raJdes totalt 0Cih en<;1a:st ytteil"Yäggarna
förut riktat uppmärksamheten på den gångsättes före vårens' hörjan, innan och delar :arv tailret stod!) ikvar. V'illan
stora faran för råttan som smittospri- råttorna hinna börja föröka sig. Och Ifrelbod!des av tre [iMniijer.

FöRENINGSMEDDELANDEN.
..Ope :t F. KliUlbibmästel'Sik:ap ilitåHes
,sond.. rd~l1 29 för sen~()rer, ,0ldiboylS
samt, JUnIorer iklU!ss meII:m 12-20 rår.
Samlmg ik1. 8,30. Start ikl. 9.

Konstitutionsutskottet föreslår
sänkning av åldersstrecket.

Den goda, aktiverade 'läkarepastillen

~L

de artillrel
Meditol-aldiveringen är utar_
betad i A-B. A. Linda'Ils Fa.
brikers laboratorium, under
.medv~l'kan av wensko, tyska
och engelska .kemister'

<lm

Tegerj~ris' P!'{};PO§

tion 0101 fiikordning •i"ör, den yrkes
mässig:a motortrafili:en.
'>AMa, de ,J;)ongerliga partierna torn
vara på, det ,lIdara m'lXi att motstå
måSlte ibJwas. r,:I:enmanf,år inner .
hoppas! att detta ,idke iblir en 1J'aTh~."
!fråga, Il d~n .menlngenatt ~OOiaIde~~iGl

,'~
't'
,'i;c;

·--Y'!4

