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Storgatan 25.
Telefon 39.

Filmförevisning ·på
Hov.

Vem skulle inte vilja ha en modern och
stilig väsluL i julklapp! Vi ha mycket nytt
och trevligt att välja på. i den vägen. Välj
därför .

(n Vi§LlI
Ernst Gustafson

fordra något nytt

Julvisiterna

Rusta Er dädör i tid till julafton,
annandagsvisiten oeh julkalasen!

Vi ha få.tt in en massa nya modeller i

Klänningar.
Varje dam önskar sig säkert ett vackert

. garnityr, ett nattlinne. ener en pyjamas,
vilket alltså bör vara välkomna julklappar.
Vi ha stOl' sortering, att välja på. i

Faderhavre o.Melass hosI
behandlas på
FYSIKALISKA
AN STALT,

-

Birger Hallgren:; ElI'.
fel. 1181. (ANNA ERIKSCN) Te!. 1181.

. :

andbolls-DM börjar Anton Johansson
på allvar. .är motståndare

till tippningen.

;!19:;...:...~'=======-------...o.-__..:-~~---~.~-~~~~ --_--~t't~... '1-~ . LöRl>AGENden 8 december. ,,,id.---------------===, ' ..:' ..., .

!lDR01i$KRoNfKAl
lden olympiska
,skidans tecken.

.Vac~er' JuL.yCJ
i linne samt
konstsilke .

HANDDUKAR
för' köket och
toiletten

GARDINER FILTAR
och TÄCKEN

J.5 ocIt A. 4 mötas ,i ~' M., Castor Od1
- I.. F. K. l klass 2. ---- ,

____ Årets skidsäsong blir Ur internationell tenkirchenden 14 jan.-3 februari samt

Hela rörelsen är omoralisk, skidsynpilnkt mycket betydelsefull - i' ..' lFS-tävlingarna i Hohe Tatraden Pi~~~~~~~~~~============~=======~
på ;;ondagsaftonen inledes 1935 år;; säger han. februari 1935 äga de olynrpiskavillter~ ',;' i 8 febnlari. . ,
'L-tävlan i Ilandbon med en matdl spelen rum i .Garinisch~PartenkircJlen ..·.De tyska mästerskapen, vilka i år 1lli

~;l;an A. 4 och T. 5. Formatc11 spelas och det 'gäller alltså för de olika liin-·internationella, komma säkerligen .att antalet tipningstillfäl1en. I det sam- "firman" Rimfors och Bergman, som
.~klasS II mellan Castor och I. F. K'j .d:rna ~~t r;dan ?e.nna vin~er ~r~va;;ina,:!(j:l,a hela ~en e~:opeiska eliten ~m sig, manhanget kan meddelas, att styrelsen göra oss avundsjuka, genom sina upp-
~'D1 bekant har tidigare matcher j' ibasta formagor ..1 mt~~atlO~.el1 KOl1kur-l~aalla natIOner onska ~ekanta SIg .m,~d redan långt före de framkomna an- leveiser i österrike och Schweiz, vari-
,. t de',;" ha 'nl'i'o'" t • rens och dct g.aller. aven fO.l·. de .l.l\'a .....:.ae..n. plats. o.c.h. den terra.ng, som pafol-. .. k . b l t t tt > t .. II tI'p I./!· l" bl ./!'. d . bl' k .,D. Jr. utlys s, men ~~~' . .... ,ra.s ; .. . .' .. ,~, . l.' '. '. . .. ,,- mar mngarna es u a a lns a a - J.ran asaren . a. l·ar en go m IC - l
sr mellankommande hmaer. ; mannen att s.:Iga fr:m. l forsta . ledet j}ande ,~n.ter blIr OlymPIS~.. De for .~ssl ningen under .3 veckor ellerfrån den den "store Hannes Schneiders slddsko.

Vem som vinner huvudmatchen är . reda:l ~enna s~song for att kunna kom--jnordbor mtre~sallta:te tavhngarna aga 122 december till den 5 jan. Vidare är la ,där stämsväng och stämkristian
ej' gott att säga, da man ännu ej vet j ma latanke hIl 1fJ36. ., " . rum den. 27 Jan. (oO~-m.) samt 1-3 l den å;gärden under övervägande om gjorts till en vetenskap". Hannes
rad A. 4 går för. l. 5 bar ju redan 'vid Många länder ha även satt ig~g .febr., då l S km., kombmerad och back-I höjning av priset från 25 till 50 öre, en "lärdomar hoppas vi Rimfors och Berg-
ftt flertal tillfälIen ....isat god form. de olympiska förbel'edeIs~i:'tla pä ful1tll(jPP. avgöras. '.1 åtgärd som dock är förenad med ....issa man dela med sej av även i praktiken!
A.4 har blott .spelat träningsmatcher, a~.Ival'. .. Finland hal: sålulld~ ~1af~ .~hia::.~~Terige ko~mer att. sända ut· e~ :dit:! betänkligheter. Slutligen framhåller hl' "Främjandets" _ för att icke säga en
men har under dessa. visat ypperligt i basta man samlade 1 ett irall!T1gslager S~Ol trupp tIll Ga1'1l11sch-partenkirchen '

l
Äkerberg, att styrelsen i Tipstjänst har aV Sveriges främsta _ expert på. ut-

;pel. Dessutom bru~ar ,artilleristerna i ..Sotk~~IO -.-:.en. liten ort i ,ÖS:.:.l~bottel~,'().ch.. ävell i,lFs-spele.n komma vi att 1l1~ den k~:nsla~:, att den oerhör~.a.e.xpansi.on r~stnings:rrå:gor, kapten ?:mnar ~Yl:~en,
föra sina bästa. matener Just mot I, 5, dar snon borJade kOffim,l 1 bonan pa. representelade. Truppens samman som for narvarande 1caraktarlserar tlP- vander SIg mot den krItIk Skldfram-
;thden vanan lära de ej heller frängil novelllber - och i Norg'? i;'l! ett 50-tal. sättning kan man ju naturligtvis .ännu ningen är av tillfällig art och att rl.et jandet fick utstå i samband med vin-

h t .. e:itm.än haft specialkurser andel' M. st.~ ·,.:int.e tippa., .då ...man intet vet om p.OJ.'- så småningom kommer att efterträdas terns fJ'ällolvckor (Wannberg och Örn.l'U, så man ar att ema se en spannan_ k f k f . J

de uppgörelse mellan "krigarna". , 1ranteI~ oc1'de uh'ald~l,:t å,'en förbun- ,.ärnas ornl, men man an ta. ör gIvet, ll.V ett lugnare tempo. mark). Sakligt och övertygande be-
dit sig att inrik..-ta årets bilting på de.. ~ttföljan.'de stå närmast på förslag:' handlar Dyhlen därvid "FJ'älIens farorCastors- och r. F. K:s B-lag mötas ; I

~- olympi~ka vinterspelen. . :. EJisWiklund, 5-milssegraren i Sol-. och deras övervinnande". För st.J·äm-.en förmatch OCn denna kommer nog f o
d Ty.skI,and, .det olympi..ska. vä.r.diandet; le t.ca. ....',. löparna böra artiklarna om vinternsbli lika spännan e som den andra ; I .J U I

ha.r ~.!1f"':J<'l.':at. en ,.n2..n
g

d. tLä!.":'.""-. -. ! N.I.S EnglilllU,. tte.rstroms ar':t.agar.e l . k d s.to.ra SkidS.P. el i Sollefteå .0Ch Lyck-matcnen. LaguppstäHn:ngarna bli: d'k B d PO S o
norrmän i backhopp och kombinera a "I o en. a II or. sele vederhäftigt och uttömmande skild-A. 4: Alsing, Wikiund, Ni1s;;on, Bdnn- • A tl H" b' d • h t' II

'l'elegl'afkontrollo"r ning, finnar i längdhopp. (1932 ara r lUr agg.a, lJmeas ur Ige rade av förbundsordf. Sixtus Janssonholm, Andersson, Söderlindh och Eng- . k'l' f'ku' ..... _
olympiasegrare Veli Saarmen s -aL l, -ns s. 1- och kapten Wästfeldt _ ha sitt speci-

vall Anton Johansson. vinter ligga 1. Garmisch-Partenkirchen: . Martin Matsbo, Hedemora ål'€'tS över- Skidfrämjandets årsbok 1935. ella. intresse.
T. 5: If.:Larsson, J. Löfström, H. och instruera tyskarna samtidigt som raskande mästare på 15 km. I Det här var endast ett litet urval

OJ~SQn, If. JlinS!R1n, G. Ro~~crg-. A, Statsmakternas beslut att lega-l han får en värdefuU kännedom om dill1 Sven Eriksson, Selånger, vår hittills SkidIitteraturen _ om uttrycket till- Ur den digra volymen på 240 sidor.
Lindieldt, A.Wallin och 3. J\.arl33f\TI. lisera tippningsrörelsen väckte re-l olympi"ka terrängen!) samt österrika- ende av klass i kombinerad 0.:11 backe. i låtes _ är väl företrädd i årets jl.!l- Den, som till äventyrs ännu icke insett

I. F. X,:t. ;r~on,~ G. Persson, L. dan från början starka betänklig-j rel i slalom och störtlopp". Även de Harald Hedjersson, DJlugården, !öf-! boksflod. Tre stora arbeten pryda nu skidans stora betydelse för oss jäkta-
Gunnarsson, 1l1.1:d:rt~~.m, Tage L'1.n- heter hos många. Frånsett den övriga kontinentala skidnationerna av tel'l1l1an i kombinerad ",~h. backe. ! bokhandelsdiskarna: . Utterströms: de nutidsmänniskor, kan icke undgå att
s~n, ]l. ElIs SJoqvlst. A, :!Ifag--I bristfälliga or?'a1.1.~sat~onen! "som betyden~et _ österrike, Schweiz, :j:c- .• ~u.it s0":n al~' blir'ie', v~: min:.t ett l "Mitt skidlöparliv", Rimfors och Berg- göra det, sedan "På skidor" studerats.
ni och G, trots en del forbattrmgar . ·an,IluJkoslovaklen och. Polen - ha borjat GUSSln pOJkar, som komma att sandas mans "På skidor i Alperna" samt Skid-! f Kåwe.

Castm': son, E, Xord~nberg, lämnar åtskilligt övrigt attönska,rustningarnaoch England änmar sam utför att prövas och garvas. Av 0- främjandets årsbok "På skidor". Nå.! __
k . ,~tröm, G. A11d...en, finns det även andra al1varIigavanligt ·flitigt öva alpin· skidåkning i vaIwtående lilla elittrupp på sex man gon risk att d~n ena boken skall kon_ l

A. Lmdll' :lt, T. Sikström, C. argument, som enaHt större opi- Schweiz och österrike. Skiclub· of, ha ;~d3:~ Nils Frg1und.. Sven Eriks- kurrera ut den andra lär knappast iö-'
SKalberg, nion reser 'uppmot tippningsrö-. Great·BritaiTl i Murren, Schweiz, skall SOn· ~ : Sverig~s mest bereste skidå1~- refinnas. Skidans vita spår följer k- j

relsen, skl'iver en signatur i Sv. D.aven stå som IFS-arrangör i slalom -.samt Heåjerssoll fått sitt internatio- ke en begränsad linje i terrängen. På f
Trots att tippningen startats och störtlopp. nella elddop på utulndsk mark, medan samma sätt är det med här berörda

under en period, senhösten, då Det böl' kanske till slut påpekas, att de tre övriga böra få det så snart som skidböcker _ var och en "löper' över i

har gjort upp fotbolIsintresset långt ifrån stod Iden gula faran äve~ börjar skymta i möjligt. sitt område och ger idrottens vänner" Los Angelesfilmen visas på
• och tävlingspr.-.- på. sin höjdpunkt, har omsättnin-I den vita sporten - redan i Lake Pla- Trion Vildund, Häggblad och lliats- här i landet rikliga tillfällen att på I söndag.
ande vintern. gen steg'rats för varje vecka och! cid 1932 fäste japanerna uppmärksam- bo ......:. den senare Dalarnes förste store olika sätt umgås'med skidan. l

Varje mber kommer +1'.1- re~lall nu nått prop.?rtioner, somIhet~n på sig för sin mjuka o:h.eleganta man efter Per Erik Hedlunds glansda- "På skidor" ~ar sedan.· gamm~~t sh~:
n:n~aitordnas: maste verka avskrackallde. Det(åk11lng och sedan dess har tramngen be· gal' -äl' ytterst lovande och kapabel publik. Den VIker icke - den okas l En intressant och roande söndags-
3G~ o.~ring på skidor, cirka råder intet tvivel om att ·i vår, drivits medalI iver. Norska lärare att redan nu träda i Uttel'ströms, Hed- stället för varje år. Läsekretsen, som afton bjuder söndag kväll Jämt-

25 km. '.' när de svenska serierna o s~artas, ha verkat där nere och i brist på snö lunds och Husum-Jonssons skidspår. De "kastar sig över" Främjandets årsbok, land-Härjedalens Idrottsförbunds
fl ~an,:'13iu:gls:rundan", cirka. 33 km. l p.~nnings~mm~~kommaa~ on~.- har man ~ränat skidhopp. i sandba.ckar måstE;! dock ha fått en chans att mät.a! har fått pretentio:er, som o~~så. ökas Brottningssektion och Sportklub

vamd tävIåtOOl det ii ".-\~.,j\;n nl~:t" sattas tIll stolTe belopp an na- - det glIder el~ga~t . pa den mJuka, sin krafter med världens främste Pål år efter ar.. Utglvaren- Foremngen ben Swing å restaurant Hov. Man
npp;~tta vandringspriset. . gan ti.~1igare !\:~mnat a~a. Man! fina sanden.. Stora trup~.er av jap~:- .. utländsk mark, innan man kan ame, att för S~~dlö~.~ingens F~ämjande,~~:.ei·i- komm~r nämligen ~tt visa Los An-
. 13 ,an..KlUbb.. mä.stersk.-nD ii. 4.) 3. :;0 kan vanta nulJoner varje vecka, Iska studen.ter .~. ytters.ta ostern r~k., . i de är.o fullt mogna att· Slå.ss om olym- ge -. ar. SJalV.. or.s.a.k t.ln d.e.n.na k.. rasen... - gel. e.S-..fIlmen, som VIsar de. s.venslm.
km, för seniorer. 20 km. -för äldre j:J- Att den uppväxande ungdomen terar sij. gott som, ute:;;lutande sina i- piska meda~jer 1936. Ihet" hos skidfolket, medlemmarna. l.~n brottarnas fenomenala insatser i
n:orer, 10 km. för damer, 10 km. för lockas.i en lotterirörelse, som drottsmän rr,å~ uen. ,studerande ~gdo-: För Sverige, svensk skidsport och s:rie fuIIträ~far'av publi~atio:er under ?lympia?en ~am~ en hö.gintressant
;.ngre juniorer. drar dIrekt nytta av de ungasImen - ha "egat pa de stora sportor- svenska skidartiklar,är det även aVI latom oss saga senaste tIo aren nar InstruktIOnsfIlm lbrottmng av den
~ ia!!. klnb.bmästerskap fL 30 km. brinn.ande ir;tresse. f~.r ~n, ideel1. :erna i Ge~tr:leurop~ un~er desenast.~ utomo.rdentlig betydelse med represen_l.nämlig:n g.iOI·~, att. fön:~ntninga.rna framstående tränaren Robert Oksa
Fo! äldre och yngre juniorer, da- rörelse so~n Idrotten, a~' JU l o.ch I~ren. och for:arvat SIg bade styrka oell tation vid de stora kontinentala evene- successI~t .. st.:glats. " D.:t ar ett .sto~ och med med~erkan ~v' bl. a. ~:ar

mer samt oldboys komma serle~ävl;!'gar' för sig' högst oSY111PahsI;t. Llk- .eknlk. .. . man'gen _ det ligger. reklam och pro- ansvar . fOl'laggama harmed ta'gIt p.... Johansso!l. V]~are halles ett fore-
It! anordn;t8, som alla lotteriföretag, sa kan a.- Med kannedom om Japanernas stora paganda i att hålla sig täten vid dessa sig. drag av JournalIst John JonsSOn aLl

• b, Tipstjänst säkert räkna sina grundlighet och sega energi är det s1i- tävlingar och bii uppmärksammad. Vis- När 111an s13 er sig nen och "gål? 1ge- "Brcttningen - ett vikingaarv". Ho]·
IIur skall det gå med Norges uåIitIigaste kunder bland ile kerligen hel1erinte alltför djärvt att serligen inta slalom och utförslöpning! nom" .arets På skidor, märker man E"- ger Torgerzon kommer att sjung'!
representation i olympiska ~ämst~ lottade i samhället. Helt tippa dem Söm mycket farliga 'kon'm1'- . den förnämsta platsen i kontinentalilns mellertid ganska snart, att detta an- kupletter och sist, men icke säms~,

Spelen i Berlin? nvlio-en berättade själv en tips- renter i stundandestl'ider på skidor - 'E'kidhjärla, men han förstår dock att svar icke tycks tynga "Främjandet" få de som så önska ta sig en sväng
vin;are hur han samlade ih0p de ha tidigare ifn .idrott· Qch simning uppskatta nordbons styrka och kraft j alltför mycket _ årsboken är ärligt om. Biljettpriset är humant och

~~t\ . OSLO, 7., flera d~gars arbetslöshetsun~e:r- bevisat,att de kunna tilI~.odogöra sig längdlopp. talat en värdig efterträdare till sina ingen bör försumma detta tillfälle:
. etarnas fackhga landsorgal1l- stöd för att betala in en enda bp~- andras erfarenheter 'och laTdoma.. ('~h De norska skidframgållgarna alltifrån äldre årskamrater. I

kongre5~ h.ar gOdl:3.nt elt ,- kunong. Bland skolungdomen på basis .av dem arbeta vidare och ut- de första stora 01:1"111piska vinterspelen Det är. icke möjligt att i ..något så,
/m att m~e~ far~!Igt ;rga~ ha;:' tippningsintresset nått en i~- vecldatekniken. '.. '.. 11924 och fram ~11 de ~enaste åren ha n~r k?ncentrerad fo~m fraomlag~a,..va(~, .
• ~rbetare l..an deHa,.,a 11 te'lsitet. som borde ge statsmak- . även förskaffat norrmannen respekt Fa skIdor har att bJuda pa. Har ser I ARBETSLÖSHETEN.
ta~mga; li.. Vilka. !;:;:ka i f

t
lrotts fel~n<l. en eII-rarIig tankest.äo+l1a:e 'i" Svenska trupper till.utIandet. på kontinenten samt de norska leveran- vera~': nämli~e~~ - som vanii?;lt! ::- den (T. T.) STOCKHOLrvf,7.

:. ga sa ange llltler~'y;:; emet P,~;i:::al' i skolåldern ha vanhoovls Medan vi här i Norden hålla vära mä::;~ törerna av vintersportartiklar god av- vetgIrIge skldloparen ett ota amnt"~ I Stockholm funnos vid månads-
nalles och ~Ila.fack;r~an::~,~ in~a pengar att undvar,a, . Fo.~f terskap i slutet på februari och början' sä~tning . cir~a 75 procent av ~1I från ski~~ns vidst~~ckta fål~. Alla .bI: skiftet 7,417 anmälda arbetslösa mot

ojr., .och ~rb!'!nreldrohsrore!,..-, pnga sinnen kan det glvetvI~ eJ! av mars äga de kontinentala stortå\'- skIdutrustmng l Europa kommer fnll1: dragen ~orefaUa val fyll: Sm pl~ts .. 1 6,749 den i november. I fjol var
··!)jUdna l Tyskland. ! heller vara l1}"'ttigt att daghge~ lingama rum redan' i början på årets Norge, Det är heller inte att förund-\ cen g:dlgna bo~en. Forfattarna ara antalet den i december 13604.

drömma om tipsvinster, som . 1 andra månad. 'f'Vå kontinentala eve- ra sig över, att Norska Skidförbumht l fa.ckman, so~ veta, ~~d de t~la 0111 :- j

c:iäh'a verket blott komma ett 1'111- nemang locka framfÖr al1t i vinter, i allmänhet inte behöver bekosta resor'l stIlen i al1manhet rOJer ocksa; att 'ie- TORSTEN KREUGERS EGEltr-
~?: fåtal till go,do. Verklif?!lets- nämligen: na till kontinenten _ de stora skidfa- de~börand~. äro. "bit~a" av hvet med DOM: pA VÄRMDÖN SALD,

If..F. r.}!.:s. sl.'outarhete i Brunno i Iletssinnet. har e.n viss benagen- Tyska mästerskapen i Garmisch-Pa:'- brikerna ordna oftast den saken.. Isk.-Idan. ~arov~:ks~. d.Junkten Olof Norr.:
bar Gl!',f t . _ ,._ 1 - 1t att avtrubbas. man,s artikel '::itnden om. Lappland (T. T.) SlJNDSVALL, 7.
1iått _ådat.'! med stort mUt:""e OC.l Ile .0 • e~t I-i:inda idrotts- .... - lhal' fått hedersplatsen i arsboken och Direktör L;'V'alentin i Sundsvall
n;;.' långt att de första duhbning-ul"- En av. val~: ~;" t ~·ll'" i\nton ningens ordnande och hånas· fri Harald Akerberg framhåiler i örebro- det är den väl värd. En märklig skild- har, enligt S,-P., inköpt f. general-
b,~Qlnl!l..a. at.! äga r.am i k"llll i Brunn" ledare. teler"[l~ll. ~n ..ldo- ol'd - o"ver'- från. a.lIa. tipnningsföretag. Kurire.n, att styrelsen i Tipstjänst in-/ ring' från snöviddernas land är den:na ko.nsul Torsten Kreugers egendom
""3. Th>.... ,.. . T· ''''l1S~Oll dek al el a e VI .. 1'.. i·' T' . '" . t f' mr . r V" d" K" .. '0-. -, ar- lek~ mmtIre an IS P0J- ·on,- :>, t .." d t'ns- Jag ar av· den bestamda upp- sett aran av att IpstJans ar a or "saga om lappfoO'den Torolf KvälluH'.~- pa .arm on. opesumman ror SJt:!
~r SDm· k' l . ' -1'elsPIlS S?'llman la e om IF' ., • l' D..··k' <:> å t.. 100000 1
uhbni s oa dubba"...till I1I-k1a~3:l"C"1 !<t~: (l' ~ tt l;~n ansåg hela tipp- fattningen;, att: tlppnmg.smtresset. stor oms utmn~. :t ~r JU lC. e men~n:1 son, som befriade lappa1:na från stig- om n go over , {r.

ngama \"erk;;ta!lnF: :l.' o~ter- fl aball.: a . I' k l icke o mdet dl'lves 1 halden, 1Cke kom- gen att det skall .bh nagot slags sta"s männens våldsdåd". överste Ivar
'. . . o-~rol'elsen omol a IS. oC l • .' . h t 1 l • h ft I UTREDNINGEN OM SA?JI''.' l'lSkårehef. :;{'kr. Ingwalrj nl1l~-::; • . f" O'd men ffieJ' att öka mtresset för idrotten lotten oc s yre se~ lar reoan a un- Holmqvist har skrivit ner sina slddlö-! . JRJ,-

'b.~·V,pa."ltor G. A. And:"::!.' h~l1- till n;.~tta ~are SIg or uno o. l och dess utövande. Det blir en- der övervägande å.tskilliga åtgärder för parminnen från Norrbotten, av vilka HÄLLSFIENTLIGA PRO-
Illgt.ltlst.•al...!!.t. eller ldrot en. d S D un dast I'esu'itaten d v s det val'- att hålla verksamheten 'inom normala bl a fram'gaOr den verkligt goda kon_ l PAGANDAN SNART
!>l' . .' . 7' 1 .t 2mtal 111° V . ", , . .' ,<: • •• '.. D G

II j»l'l~hefen, ~ekr. J"l1n Brpgren "\ IC eL s - - J l v S~Oll' ytterli- om man tippar, som konl1na att och rimliga gränser. Bi. .a. har styrel- takten mellan det militära och civila I F AR I •
•n '!::n d . rl 1'sb'vl-er hr alan::; • .. t" .. t r b- d d l~ o'h
l,' OJ nsvaU•. besöker Ö3:er,;und i e. -- \. k-t • han tidigare fånga tIpparnas mtressen.. De sen o,vervagt a t or JU a .an e ~- " "sKidlägret" i den lilla fästningastaden (T. T.) STOCKHOLM, 7.
,1l'l1;;:ecka och ta.1.al' bI. a. pi!. en ju!- rrare ~~ s}'npun el,I kan ju vara bra för idrotten att systemtipning:. son: v~sentlI~ bldr~ga Boden. Norrbottens regemente hade Den under justitierådet Sand-

.0]0 SCouter onsdag kvm!. Iframfolt.. r ~~'g'er hr Jo- komma i åtnjutande av de stora, tm den avs.evard: !!'kr:mgen l .. omsatt-, förvi.sso i överste Holmqvist en rege- ströms ledning arbetande kommit-
- Pel son :gen~llt~d ral'it mot- belopp, S0111 inflyta av tipPllings-, ningen. VIdare ar _f'orslaget vac1et, att mentschef, som förstod att fostra man- ten för utredning av den samhälls-

~..' ~. - . . haonssOI
:, h~r l~~ a. 'bro"\ idrottsle-I rörelsen, fast nog tycker jag för flytta inlämningen till torsdag el~er fl'e- nen i ledet till en fältduglig soldat på fientliga propagandan väntas enlig-!

- f..tandaI~ bH :I:~. f o n huru-l min personliga del, att det'va,ldt dag och beslut har fatt2.ts att Qffe~t- skidor. David Jonasson, D. N:s sport- A,-B. ha sitt betänkande klart "jrl
l darna 1amna a~ldo rlaga 'd t t I trevliO'ul'e för idrotten 0111 "pr.!n- liggörande av vinsterna skall ,betydlIgt redaktör och mera känd under sign. årsskiftet, Kommitten som tordl'

~O(l. ~ , .] t'upnino-en öve1' 111VU age·,I <::> ,~. r' cc,'. I VIe a .1" b i .. Jr o bör i- garna kommit från mmat håll, senare ut aggas. i Mr. Jones, ayslöjar sig som den ver"k- ha avslutat det egentliga utred-
I btlJsning -~aa l~~l'.. tIIl~tas et e~ ~~ö~~:1igt krä•• slutar hr Johansson. . Vidare överväg~rm.anmöjlighetenavli~ei~looent~siasten ge~~m de~ rappt ~~ngsarb.etet, samlas den 13 denn:,s..,ea ....v... r'. octen~ ,le~n.nb ,o-anisatiOl1Brl . .... att på andra sätt begränsaung~ornens CichJ.1Ig'gt skisserade "Pa gloofard ge- for sluthgt ståndpunktstagande tlll

' ' ', v<.'l. att Idlotte:rSt ofI:: ., n fränl Även Tipstjänsts ledning börjarbIi deltaga..1.1.de i t.ipn.i.n.g.e.n.. Ettef.fektivt nom Kebnekaisemassivet". Så Ila "i det viktiga spörsmålet.
"o1\'! l1i'>l1as ful1komhg. Jana . betänksam. .. ....., ...... . __

~ , . b f tt . o-'-taO'ande med trpp- . satt, fortsatter hr A)J:erberg, ar .att .oe
am e a· nm",::;' e Ordföranden i Tipstjänst redaktör gränsatipningen genom att reducera .._

'LUX()12 I)'IA'J)I~
II God svensk radio.


