
2231t

---

May Nilsson bäst bland
damerna.

Tävlingen inleddes av damerna
som noterade följande tider i första
omgången:

Ingrid Kavli, Norge
Karin Smith,ö. S. K.
May Nilsson, StorliensSK
Brita Rimfors, Ö. S. K.
Stina Kindherg, Ö •. S. K. 52,4
Anne-May Lenners, Storl. SK 63,6

- Hjälp!
råtta! ft_

Sluttiden för damerna blev:

1) l\oIay Nilsson, Storlien
2) Karin Smith, ö. S. K.
3) Ingrid Kavli, Trondheim
4) Brita Rimfors, ö. S. K.
5) Stina Kind'berg, d:o

Karl· Genberg
snabbast bland

fäIfskytfarnal'

B. Persson, IFK., östersund.
Hilding Karlsson, d:o, . 46,4
Sören Karlsson, IFK., östersund, 43,2
Arvid>Fische, Norge, 41,0
Nils WaUner, Selånger, 39,8

Som bekant omfattar tävling isla
10m två· åk. . Andra. omgången pågår
vid tiden för tidningens presslägg
ning.
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~~,~ Fältskyttarna ha i dag påförmidda
38:4 gen varit i farten ute på Frösö läger.
41 2 Skjutningarna .i.n1edd.es .m.ed· tävling

, B f42,6 ' äItskjutning med tidsbestämning.
41,0 60 skyttar voro anmälda men på
35,8 grund av det ogynnsamma vädret.....,
39,3 starkt snöfaJI,hård blåst och dålig
43 6 sikt - var manfallet stort. Sålunda
36'6 uteblevo ett 2O-tal av de anmälda. Med
35'0 ' hänsyn till det tunga föret hade ha
39;0 nan förkortats från 10 ti118% km.
39,4 Dehästa åki:iderna noterades av

följande:

Karl Genberg, Järpeu
Manfred Jonasson, Lillsjön
Elias Jonsson, östersund
R. Lindholm, A 4
T. Frånberg, Järpen
Jonas Jonsson, östersund
Henrik Pålsson, Kyrkås
Jonas Eriksson, Lit
Banan gick över Flygets skjutbana

ned till Västbyviken och därpå förbi
Västbyn och ÄppeItorpet.·· Det var fy
ra skjutstationen och målen hade föl
jande utseende:

1. 'ii tig. 225m.
2. '\6fig. 420. m.
3. kg. skytt 280 m.
4. kg. laddare' 180 m.
24 skott lossades.

Tel. 1'73,934,16'71.

May Nilsson bäst bland
damerna.

Svensk akademiker
till u. s. A~

Jaså} N~. då går jag självl
Trol" du Jag ar rädd för tjuvad

(T. T.) :Malmö 20.

Docenten Dag Strömbäck i Lund
ha1;,enli~t S: D: S.,. av University of
Chlkl;lgo mbJudIts att v·ara »Visitin<r
~.r~fessor» i nordiska språk I1lnde~
lasaret 1937-38. Företrädesvis skall
hand därvid föreläsa i svenska och is
ländska. Docent Strömbäck kommer
att avresa till Chikago i mitten av
septemJ;l·er. Det är första gången
sv.enska ~pråket på detta sätt från
svenskk Sida företrädes vid ett ameri
kanskt universitet.

östersundsspelens slalomtävlingar
togo sin början i nya slalombacken
vid Gustafsberg kl. 1 på lördagsmid
dagen.

Snötillgången visade sig vara rela
tivt god sedan snö körts på banan
under en veckas tid. Den snö som
fallit på lördagsförmiddagen bidrog
också till att banan kunde presente~

ras i gott skick.
Banan var utmärkt med 19 portar.

Längst uppe var ett par öppna por
tar och därefter följde en blindport
korridor, horisontal, fyra öppna por
tar, rak korrIdor, öppen port samt
horisontal, bestående av två blinda.
Målet var förlagt till tomten invid
tennisplanen.

Banan, som har en längd av 420
meter, provkördes i morse av kapten
O. Rimfors, som på densamma an
vände 40 sek.

Zetterblom snabbast
första åket: 35 ·sek.

I DROTTSFRON~rEN
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östersundsspelensslalom.

o .. •

SOLBRÖI)

Kvinnligt mod.

- Nej, det .gör jag inte, frugan,
,det kaIiyara flera tjuvar! Jag törs .
~1

Noninterventionen

Regermg-sstyrkoma notera visså.
framst.e~.

De republikanska styrkorna ha nu
nått fram till en punkt i närhet~n av
Aravaca, vilken plats intogs av na
tionalisterna vid deras offensiv. Na
tionalisterna utöva starkt tryck mot
El Plantea, där vägen till La COftl1la
och järnvägen norrut korsa varandra.
Republikanerna ha emellertid kunnat
tillbakaslå ett mycket häftigt anfall
och ha fattat ställning på höjderna
kring byn, varifrån man behärskar
såväl landsvägen som järnvägen. Det
uppges vidare att de lojala styrkorna
vid Vacia Madrid kunnat driva un
dan alla nationalistdetachement som
trängt fram mot denna punkt.

Sture Zett.erblom åkte ba-
Nytt obligationslån. nan på kortast.e tiden,

35 selmnder.
(T. T.) Stockholm 20. I herrklassen blevo de bästa tider;;
Sveriges allmänna hypoteksbank na:

har sagt upp sitt 4'\6 % obligations- Thor Nakstad, Norge,
lån av 1927 på ursprungligen 60 mil- Rune Persson, Frösö IF.
joner till återbetalning den 1 juni i S. Liljedahl, öSK.
år, då rätt till konvertering inträder. Reidar Hoff, Norge,
I stället har banken lagt upp ett 3 % E. Pålsson, Storliens SK.
lån på 100 miljoner kr., som på lDr- N. ~esthman,ÖSK.,
dagen utbjudes till teckninO" efter en I G.Stanley, d:o,
kurs av 99'\6 %. Utbytet "äO"er rum' V. Karlsson, d:o,
under tiden till den 4 mars. "Det nya P. Hedenmark, d:o,
lånets amorterinO'stid är 1947-1999 Em. Larsson, Az:~ .~L K.

D • R. Sahlberg, Froso IF.

Ett " k " vl"d Olle Ström, d:o,mas regn _ U. Stafverfelt, öSK.
Falkenherg. G. Pettersson, Storliens HK.

N. Hanssont ÖSK.,
(T T) ~alk k b 20 K. Andersson, d:o,

• • .t' -e il erg, ' Hans Hanson, Are SL K.
• Ett »maskregn» i Falkenberg på G. Engman" ÖSK., ,
rredagen har efter undersökuinO' av Gustaf Larsson, AreSl.K.
en sakkunnig visat sig bestå av larver C.Livijn, öSK.
aven skalbagge Cantharis, på sven. C. Ernowd :0,
ska kallad flugbagge eller snömask. .T. Olsson, Fr~~ö IF.
Larverna leva i jorden strax under G. R?os, Funasda.!e~s SK.
ytan. I torsdags var det varmt och G. Gora:nsso~, 1!:roso IF.
soligt och larverna hade drivit upp U:lf SImili, aSK.
av smältvattnet. När snön kom på j SIXten Isberg, ~~ §l. K
fredag m?rgon hade larverna krupit K. I. !.onssjon, -::.roso IF..
geIJ,om snolagret och kommit upp på T. SvardfeAt, aSK.
ytan. För vederbörande hade det där- T. Ernow, aSK.,
vid sett ut som ett verkligt »mask- Bertil Persson, !.>-J;~ SI. K.
r,egu». Åke Jonson, Froso IF.

Einar Hanson, Are SI. K.
Leif Altern, Norge,
S. Zetterblom, ÖSK.,
T. Welander, Storliens SK.
E. Almquist d :0,

For'ts. fr. sid 3.

Nationalistisk fraIll,gån1'!:i
Ryska fly~lan nedskjutna.

Nationalisternas radio meddelar,
att .sydarmen på fredagsmiddagen in
tagl~ Albunol, 80 km. väster om Al-
mena. I

Enligt ett ann.at telegram ha na- l
tionalisterna på fredagen bombarde-
rat floden ]aramas stränder. Under
en flygstrid ha nationalistplanen ned
skjutit två ryska jaktplan.

Enligt uppgift från. nationalis
tiskt håll nedskötos på fredagen in
alles 16 republikanska plan, därav
fem på fronten i Aragonien och el
va på madridfronten.

I parti hos J. A. LUNDEMO& 00.

6 S T ER S U N.D S. P O S T E]i

Bergmans Enkas Solbröd tillverkas och vitaminise
ras enligt vetenskapliga grunder och med ~töd från
svensk vetenskaplig institution. En bit Solbröd in
nehåller 8 internationella enheter »D» vitamin
sattl~ ,Bh pch ~Bg»~i!amin.

- Julius! Det är
inn-e i matsalen. Det ar
~l PJu mh10 gl gjU

MAGASINMADSEN.

Trotskiaffären och finanspolitiken
framförallt ventilerade.

Norsk
trontals

debatt.

Norska stortinget började på
fredag debatten om trontalet och fi
nansutskottets betänkande om stats
budgeten.

Högerns ledare Hambro förklara
de att regeringens ställning snarast
stärkts vid valet, då den uuder val
kampanjen sköt allt marxistiskt agi
tationsstoff åt sidan. När det gäller
de mål, som uppsatts vid upprättan
det· av Oslo-konveutionen, måste
man ha klart för sig att Oslokonven
tionen aldrig blivit uppfylld enligt
sina förutsättningar av någon stat,
möjligen med undantag av Norge.
:Men den har likväl haft sin betydel
se, och varje försök till genomfö
randet av den hälsas med glädje.
Tal. hade ett llågot obehagligt in
tryck av att regeringens utrikespoli
tik icke bed..rivits av regeringen alle
na utan också aven del av rege
ringen allena utan också aven hel
av regeringens vänner - han kom
därvid in på Trotski-saken. Efter
ett meddelande i Arbeiderbladet att
döma har det i det meddelande, som
r~geringen tillställt stortinget, ingen
ting kommit med om notväxlingen
med Ryssland i denna sak. Det var
nödvändigt att vissa saker komme
fram.

Valen, venstre, förklarade, att ven
stre kan samarbeta nu som förr med
arbetareregeringen om de saker där
partiet och regeringen äro ense, men
venstre förbehåller sig även att kri
tisera förslag, som det icke kunnat
acceptera.

Statsministern Nygaardsvold be
mötte angreppen mot regeringens fi
nanspolitik och hävdade, att denna
politik står i överensstämmelse med
de folkkrav, som kommit till uttryck
i de två senaste valet. Beträffande
regeringens allmänna politiska rikt
linjer förklarade han, att det väl tor
de kunna sägas att som vetenskap
betraktad vissa sidor av marxismen
numera äro föråldrade, men det inne
bär ingenting förklenande för rege
ringen, att den bygger på marxismen.
Den nuvarande regeringen vill värna
om de demokratiska rättigheterna
och ämnar icke tåla diktaturtenden
ser. Ifråga om krisanslagen gjorde
talaren gällande, att pengarna icke
utgivits enbart till omedelbar hjälp
utan även till bestående åtgärder som
äro tin gagn för nationen. Den kris
uppgörelse med bondepartiet, som
träffades föra året, har haft sin sto~

ra betydelse. Om han icke missför
stått bondepartlets ledare var denne
missnöjd med att ingenting åtgjorts
för att åstadkomma samarbete på
bredare grundval och längre sikt.
Härtill ville statsministern endast sä
ga, att det måhända funnes några,
som önskade, att man inom politi
ken, liksom fanet är inom industrien,
kunde komma därhän, att man finge • . '" .,.
treåriaa_ avtalsperioder i stället för Trettonarmgen fros IhJäl i fjällen.
ettåriga {munterhet).~~tragi~k ..~~dsolycka .. inträffade i

..Förutvarande statsminister Lykke, I ~o~dags l !Jallen <?v~nfor. HaJ:I1!:lle~!,:~t
hogern, behandlade närmare reae- ~ Norge, d~ en 13-arlg pOjke fros ]llJäl
ringens finanspolitik och slutade ~ed under den starka snöstormen.
att framlägga följande förslaa:. Då Gossen hade tillsammans med en
regerin~en inbjudit till förha~dlingar målare begi'1.it sig ut på jakt. Båda
som maste antagas medföra ökade voro utrustade med skidor och r-ygg
anslag (tal. åsyftade här försvars- säckar och togo första natten sin till
~rågan), vilka ovillkorligen måste ses flykt .. till en hyd~a i fjällen.. Då de
l samband med budgeteu i dess hel- på sondagsefterIDlddagen begavo sig
het, ·och då stortinget finner, att den av för att börja jakten möltes de av
framlagda budgeten bör reduceras· så en kraftig snöstorm, som under da
att krisskatterna, i första hand rän. gens lopp övergick till orkan, I det
teskatten och omsättningsskatten, svåra vädret kommo följeslagarna
k~a avvecklas, hemställer storting- ifrån· varandra. Gossen hade sedan
et till regeringen att under hänsyns- kämpat sig. fram i riktning mot Harn
tagande härtill ånyo granska budge· merfest, men stupade till slut av ut
ten...D~nna granskning antages kun- mattning. Målaren hittade så små
ll;a forslggå jämsides med förhand- ningom framtill Kvalfjord i Finnmar
~ga~a mella;n reg~ringen och par- ken, där han måste inläggas på sjuk-
tier l neutralitetsfragan. hus.

tigt permanent vissen. De äro som
blommande örtagårdar både till doft
och färg. Med sjungande läppar dra
ga de till fjälls. De komma i allmän
het (förunderligt nog!) tillbaka. Men
grannlåten har blivit så vissen, så är
kevissen. Spacklet flyter i strömmar
frän de raka lockarnas hårfästen och
ända ned. Doften ska vi inte ens tala
om.

Medan jag står och drager i min
skidjackas alla hörn, för att få den
i ursprunglig form, tänker jag idel
onda tankar. Jag har i tidningar och
skyltfön.ster sett så mycken sakkun
skap. Där lovprisar den och den
skidhjälten den och den skidmössan.
Ja, hela uppsättningar äro :l>godkända»
av idel sakkunnigt folk.' Allt är så
fint och dyrt, att det vattnas i ens
mun. Men så kommer man till fjälls
med stassen. I regel går det bra, så
länge man nöjer sig med dansen hem
ma på hotellet och turer i närmaste
apelsinbacke. Det gäl' ofta bra även
om man gör en tur till Sylarna eller
Helags. Ty Sylarna och Helags ha med
tiden blivit välfostrade fjäll:-~Men rätt
vad det är bryter ovädret lös. Snön
piskar som eld genom kläderna, stor
men sliter i det tunna sporttyget, de
glesa ylletröjorna släppa beredvilligt
in kylan och de korta jackorna form
ligen tävla om att krympa upp efter
ryggen för att släppa in så mycket
snö som möjligt i »skilsmässan». Och
så står man där med de sakkunigt
utvalda plaggen. Såvida man inte lig
ger och fryser livhanken ur sig.

Jag tror att vi måste bättra oss.
Skulle man inte kunna dela upp fjäl
len i två stora grupper: fjäll och ho
tell. I det sistnämnda fallet passar
sakkunskapens plagg mer än förträff
ligt, men i det senare fallet passa de
inte alls. Även om passformen är w
perlig.

Vi ska k l ä d a oss, då vi far till
fjälls. Det är huvudsaken. Varmt,
praktiskt och rejält. Vill vi sen nita
en sylplomh som färgklick på munde
ringen, så blir det en privat sak.

Fy, så stygg jag hunnit bli på en
så kort stund! Jag ångrar min tank
löshet rent otr(}ligt, men nu är det för
sent att ta något tilThaka.

Med ännu tankfullare panna återgår
jag till persedelvården och ger mig
på nytt i kast med att släta, till den
näver, varav min skidjackas rygg till
50 procent numera består. Lyckas jag
med det, skall jag aldrig säga något
ont mer om sakkunskapen. Åtminsto
ne inte denna vinter. .

. - ~a..:gu,ga.

Rykten om oro i Irak.
(T. T.) Shanghai 20.

Via Berlin. Över 1,000 man
stormade tidigt på lördagsmorgonen
det kinesiska polisvaktkontoret i
Zaukatu, där förhandlin.gar voro i
gång för att lösa en tvist vid ett ja
panskt bomullsspinneri i västra
Shanghai. Demonstranterna voro
uppretade över påstådda övergrepp
mot en fackföreningsledare. Vid
överfallet sårade sen polisöverste och
flera polismän. 13 demonstranter
häktades. 300 japanska matroser ha
utkommenderats för att skydda fa
brikerna.

Ny Tornbladsdonation.
(T. T.) Stockholm 20.

För att trygga en representation
av svensk musik vid världsutställnin
gen i Paris har dr Hjalmar Tornblad
enligt Sv. D., meddelat, att han i'klä~
der sig kostnaderna beräknade till
30,000 kr. för ändamålet.

:MORGONDAGENS TEATER.,
FöRESTÄLLNING,

då det Rydingska sällskapet uppför
Ibsens ~Ett dockhem:> erinras om:.

På söndagens e. m. barnföreställ
ning med >Lilla Rödluvan~.

Eldsvåda i Oxelösund.
(T. T.) Nyköping 20.
Oxelösundsbanans snickeriverk-

stad i Oxelösund har på lördagsmor
gonen förstörts genom en eldsvåda.
Alla försök att rädda verkstaden vo
ro fruktlösa, vare~ot man lyckades
rädda den med verkstaden samman
byggda kontorsbyggnaden. Vid elds
vådan förstördes även de dyrbara
maskinerna samt ett lager av virke,
rör m. m. Det brunna värderas till
närmare 50,000 kr. och var försäk
rat. Hur elden uppkommit är ännu
ej klarlagt.

Uppträden i Kina.
(T. T.) Kairo 20.
Från Bagdad och Palestina ingå

meddelanden om oroligheter i Irak,
men någon officiell bekräftelse på
dessa uppgifter föreligger icke. Ge
neral Bakirsidoi, som var upphovs
mannen till statskuppen i oktober och
nu är landets verklige diktator, sä
ges ha givit order om att 10 office
rare, som han anklagar för att ha
sökt anstifta revolt skola häktas. Det
uppges vidare att regeringen avgått
och att konungen bett premiärminis
ter Sulaiman att ombilda ministären
och i densamma uppta representanter
för den regim som var rådande före
statskuppen.

I dag: HULDA.

2:a sänd. i Fastan: HILDING.

Pli mdndag: MARTINA.
"

*
Persedelvård med

restriktioner.

18fl1bl 756,~ -11,2 - 7,7 - 5,1 -11,+ 0,1
19 ~ 75:'1,5 - 9,5 - 7,7 - 4,3 - 9,.
20" 742,8 - 6,6 - 7,6 - 6,( - 8,1 3,8

VÄDERLEKEN.

Temperaturen var kL 8 på morgo
nen i Stockholm -1, Malmö och Fa
lun O, Göteborg och Växjö -2, Karl
stad 4, Visby +l, Storlien -9, Sy
larna -12, Härnösand -l, Haparan
da -10, Gällivare -9, Riksgränsen
--8, London +4, Paris +9, Berlin
+3, Hälsing;fors -1, Moskva -12
och Rom +8 grader.

Utsikter: Måttlig, övervägande nord
ostlig vind, upphörande snöfall och
under, söndagen uppklarnande, ikal·
lare.

Sid. 6

Och vad 'gjorde så kungen då
han kom på tronen?

- Han - han satte sig ned!

*,VID' iJSTERSUNDSSPELENS
DANSTILLSTÄLLNINGAR

på Standard och A. 4 äro Sören Carls
sons och Höglins kapell förstärkta.

*F,REDRIKA BREMERFöRBt'JNDETS
iJSTERSUNDSKRETS

har på måndag sammanträde å Gam
la Stadt. Samtidigt kommer även frö
ken Berta Rundgren, Furuhagen,
Bråcke, att hålla föredrag om '>Vår
,den av: sinnesslö·a barm>.

*FRXLSNINGSARMEN

har - 'Som annonserats - i afton
besök av kapten Stanley Johnsson,
Stockholm med filmer från Fräls
ningsarmens lungdomsverksamh:et.

*BlOGRAFERNA.

Röda Kvarn: :l>Kon-ITikt». Söndag
matine med >Skattkammurön».

Metropol: >Champagnevalsen». Sön
dag premiär på >Polisen jagar lady
Jane>.

Central: Karl-AIfred-program.
'8veasalongen: >Äventyr i Manhat

tan>. Söndag premiär på >Kärleks
fejden>.

*STORSJiJNS VATTENSTÅND

var i dag 291,41 m. ö. h. Förra året
samma dag yar vatten&tåndet 291,31
m.. Ö. h.

*
METBOROLOGISKA. IAKTTAGELSER
kl. 8 fm. och under föregående dygn:

;Fjällrapport nr 12.

Fjällen i februari.
Med tankfullt rynkad panna har jag

i dag ägnat mig åt sorgfällig perse
delvård. Min långvariga militärtjänst
göring har lärt mig att väl vårda
mundering och vapen. Skidorna ha
smorts in med vaselin och munderin
gen har ryktats, lappats och torkats.
Det har varit ett förfärligt arbete,
och jag har hunnit fundera en hel del
på herrkonfektörers och sportplagg
fabrikörers gemensamma ondska.

:Min fräscha habit har tagit djup
och allvarlig skada av fjällens även
tyr. Mina sportkängor öppna vällus
tigt sina käkar, då jag kommer i de
ras närhet, och gläfsa efter mig i
obalanserat hat. :Min nätta skidjacka
med sidenfoder, inköpt för 55 kr. (på
avbetalning; kontant kr. 23: 50) har
blivit ännu kortare än vad fabrikören
i all sin knusslighet avsåg frän bör
jan. När jag tar den på mig, krullar
den sig som en näver efter ryggen.
Ochskidhyxorna, »godkända av Skid
främjandeb, ha blivit så märkvärdigt
tussiga och trista. Min käcka skid
mössa med de sex sylplomberna på
minuer om en skotsk barett, medan
anoracken l{rympt ihop och fått en
långsmal, förödmjukande form. Den
skall jag i fortsättningen använda som
tornister, då jag söndagspromenerar.

Jag är sålunda en till det yttre yt
terligt tilltufsad man. Till och med
mina skidhandskar, också de »god
kända etc... » ha tagit intryck av den
allmänna vandaliseringen och hänga
som ett par vissna dadlar på tork
kroken. Allting är visset. Och mitt förr
så blonda nordiska skägg har grånat
av vanära. .

Jag är emellertid inte ensam i elän
det. Bit komma damer så fina och
gra,nlla, att; ~;D; ~llnaD, ;k~l],~ ~i$ rik-


