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Jämtland, frlhHtfm~. makt.,
1i'oBwt, frön forntid' !Jurt,
Du lir mig' n.W ~d kärt..
Möngfald blomnl0rr111.:; pr!tkJ.
PÖl" v{irlj~.~B hort F.Qrgp;rua. il~t

Ho,.s dig Blst i ro vill jag villt.

Jåmtland, b&n<knwA IW!l:l.

Arnljot, folknl1d till lnmg',
Alsk.ar gmnm"l,l (Jrh m}~~~.

GH,~Hrj{ t. för JllIa dP1Illl,

S0!J11 llålla i kHjd gOdel. ~\I>djlr,

l trollet TIDOt fiV l'11,:..k;m,a.ulUl.hiHlt;ir~

Flod,p)', f()l'i'ar och fan
Bj~Nla i dÖ.I! t,dn knl..tt.
MVrl!ll~l1'k 'V.urr, f{'ttll1lH~ Sllft
l.~cktlr på 0't1[a.rnt:J kall.
8e iiutiWs ;;;bt;.' \;]WgtlH vdl v.äntlu."
O{:h horgtroll P{I, gullI10N<nl glänta.r.

IIugland, tU'~AmIif':~ tjåll
H~"m'rner, med väl;.,Umu, fuH.
Hiignad i krans av gull,
8ky!l(;gt 11]{,_muHh~ fjiUl.
Oell piirlan t.r SlorF-jiin, '·lll''.l.; höIj.n.
Dt~ gröIlnku.ndn Hil'iindf'r fAr ~kölJa.•

X morgon~

Hildin,.

JåJntL'lnd.

O.-P. pul,lietll'lHl0 f,it}' <'11 tid ~x~dan At'
I,a.r dliktf\1:' av riJi'!-"",lugHTIHW Tl)r,gt\U,
SOUl vid aidHJl UY fÖrf~lttu.ndtlt o.,· p~'Ö"

18tt.i8ka m{~liOIWr mu fjiirdiJ.I,g$ul-än och
U~vdiug\":'t.(JtH.litHlt,'r ti:n'n hur tilt (}~h

fö:rmil.ga nU YHnd.nt li:nl på lyrikNl:s
Inilrk(!.r. I dllg ii.l·O vi i tillfälle ill1tArglvll
följu.n:dio hrllIliuglHiiktfill Jämtlan~l:

J.ti!ID.ltlnn<l, sk{.nhetel1fl land~

Hu~tiQl't ditt folk och fritt...
Allt lir kärt f'om htr d.itt.
Ald,rig Wf:lH.S tio hand,
Som hållit dl1 dina tillsamrnwl
1 ,rorgf>T, i Jl()'(1 och i gamman..

i p81·tl.

EiNAR A DERSSON.

---------------

Sveriges export av sågade och h.yv
lade trävaror uppgick under 1919 till
icke mindre än !Hl 000 standards.
uns års siffra var 720 000 standards.
Skeppningen i år torde idet närmaste
i närvarande stund gå upp till omkr.
D50 000 standards. TOlluagebriBten
torde även i år bli ett stort bekym
iner och att döma av de cert€partier
Bom redan avslutats i öppensjöskepp
ning komma träfrakterna mot all för
modan att ligga ännu högre än under
förra året.

Värdet av Sveriges import under
1919 utgjorde 1189 195072 kr. mot
1 351280 138 kr. under år 1918.

Enen Wid~
I ..undshövdingska.

Ebba Nordenfelt, Th. Thorne,
överstinna. Fältläkare.

Dina Leijonhufvud~ Agda Amueus,
Friherrinna. Fru.

Nina Forsberg, Doris Lekander,
BarnavludsinRpektris. Fru.

GoUfrid Ui)gb(~l'K, Olof J.löwin~,

FollriikQleinspektör. Läroverlrnadjullkt.

Jämtland i dansk
press.

Framställning av ym})lnedel mot
spanska sjukan.

:Medicinalstyrelsen anhåller hos re
geringen om bemyndigande· att vid
Btat~nB laboratorium -få framgtälla
300 000 doser ympärrme mot illf1uell
Bans komplikationer samt att hälso
vå:nlsnämlld'erna i riket få anordna
kostnx-l.dsfri ympning.

.SpnnBk.a sjukans framfart i Malm().

Spanska sjllkan har fortfarande en
oroväckande omfattning i I~ialmö. Un
der senaBte veckan inträffade sålun
da här i staden 918 sjukdomsfall och
7 dödsfall. Veckan förut utgjorde
antalet sjukdomsfall 738.

Förbjudet att besöka SoHiden.

På grund av spanska sjukans upp
trädande inom länet få. t. V. enl. ut
färcl1.d kungörelse inga besök avläg
gas hoa å Solliden intagna sjuka.

, .,

Sju.kdomen :'gål' vålds.amt i 1..u1e.å. och
. ;'Arvidsjaur.

Sp:xnskasjukan i Luleå syneR nu
ha nået sin kulmen. Sammanlagt ha
400---:-5QO sjukdomsfall inträffat, där-
av 13 med dödlig utgång. ,

I ,Arvidsjaur har Bju!{domen fått
en .mycket st;or utbredning med hit
t.ills 16 dödsfall.

Spanskarts åter_!Beredhe~ för ett

~iW~~:~!::~::~:·vidI En YJ:~:::~~Ö:~
11"ege,mentM& barn. ävell kommande Bommar,

Av spanska sjukan ftnlk'\s vid de i Vi 113. från Röda korsets subk~~ite
.staden förlag(ra regementena dess för länet mottagit iölj~.tnde va.dJ:tl1
bät.tre icke heller för i da.g några nya till allmänheten, som vi be att pa (let
full 'att a.nmäla. TillstUndet h~teck- g varmatlte .få rekonunelldera till ",åra
uas som. i en del fall allvarligt men i ärade läsares särskilda välvilja.

'stort sett tillfredsställande. Jämtlands läns innevånare ha på
Något exakt om sjukdomens ut- mångallan,da sätt visat sin varnm

bredning inom staden ilr omöjligt att medkållBla och stora offervilja fijr do
f;Uga...~Det förefaller dock, sam Ctnta- av hunger och uInbäranden lidande
lat nyinsjuknade hellre skulle vara barnen i ör.terdke och Tyskland. Sil
mindre än större än f{)reg. dng. I ät- mottO&,3 förr'{l sommaren inom Hinet
skilliga av Iallen har lungonf1arnma- lG8 barn frän dessa. länder, oeh nu
tion tillstött, av dessa ha. tre inta~ der vintern8 lopp ha härifrån till
gits på lasarettet. \Vien avslints betydande mängdör fö·

Tillståndet bland de inom jårn- doänmen och kläder.
vJi.gspe:rsonalen insjuknade kan, efter Xven i {tr m~iste vi glira Yårt ytter
vad läkaren, dr Thol"ne meddelat, be· sta för att så många tw,rll som möj
tecknas som lika med förut och ej likt i v&rt land ft)r Ylågon tid skull
särAkilt oroande. Tillståndet vid ar.. finna en tillflJrkt undtm svält och
mMördelningena truppförband, är ej nöd.
heller ågnat att f. D. inge oro. Undertec1::nade lim <lärflir (ivert.y-

gade om. att vi ej förgäves skola
Biträde ,rid de sjukas vård i hemmen, vädja till de hHm, som kunna lämna

Anmälningar om erhållande av bi- någon liten skydd8Jing h,HilJ) och v~l.rd
träde vid sjukvård i hemmen kunna l att öppna sig för oc.h mott.u.ga krIgs
Uim.pligen inlämnas till stadsläkaren lJarn,
under dennes förmiddagsmottagning, Anmälningar sävlil från p.ersoner,

Av de från Stockholm utlovade som önska återfå sina krigKbarn från
sjuksköterskorna har hittills endast :förra sommaren, som från dem, vilka
en kunnat komma då tydligen beho- först i lir vilja mottaga ett dylikt
vet av sköterskor' även där nere år barn, insändas l5 k r i f t l i g e n helst
rätt stort. Den som anlänt har e- före 1 mars till någon av underteck
meHertid redan börjat sitt arbete och nad~

redan hunnit med besök i åtskilliga f.>stersund den 19 fHbr. 1920.
hem, där fall av sjukdomen förelig-
ga. Svenska Rt)d~ Korsets 8ubkomite i

]Jimtlands län..

Resultatet blev fö1jitnde:

l) R. ToraIey Hang. Norgc4,S-517)!
2) J, Gröttomsbraaten, .Norge,

4,40,42. .' .
3) T o rIt e,I P e r s s o 'n) östersund

4,43,57. ' '
4) H. Isaksson, Umeå,. 4,47,14. ,
5) Sbiömsttid, Norge, 4,47,32.
6) Skerbrek, Norge, 4,51 ,16.
7) Elgstöen, Norge, 4,58,20....
8) E.' 'Y i n n b er g~ östersund,

4,56,47.
. 9) Overn, ,Norge, 4,58,5~,

10) E.Åkerlund, Bollnäs, ,4,59,4.
12) P e t r us ' E r i k Bs o n, (Jster-

sund~ 5,2,52'- ' '. . .• ' .
15) A, LingvaU, Holmsveden, 6,6,23.
31) .A. Persson, Bollnäs, '5,19,50.
Bästa. finne blev Tasa på 2-3:e· platq.

Ho1m.enkonen~,

tävlingarna.
Östersundslöparne hedra sig

oell Sverige:..
Torkel Pensaon biiata svensk.

Kristiania ;0.,
Den" s.tora Holm~nkon~ntävlingen

på fem mil ägde rum i' går..S)7 lö~
pare ställde upp; 19 uteble~o., D4
ligt väder försvarade· tä.Ylm~:n.
Tjock dimma låg lägrad Ö\'Ter hOld
partierna. Föret var förhäll~ndevis
hårt· efter regnet. Under slutet .~v
tävlingen f<:HI snö och föx:et blev dar-
av försämrat. "

•j

.Militärernas,
,skidtävlan.

Arbetan:rlnstitlt~et.

Vi el'inra ännu NI gång om, doceutO:D
R. Ribbings föreliisning f lär'(J,YArket i
dag kl. 8,30 cm. över änmot "Jordens
folkl" Thllll'jka. ljusbildpr. Docontf711
il. iir en av 'Yillra most anllta(!1e och

Bom den stora, m~n glest befolk~de t uppskattndo förell~!l:are och ing~u hör
landsdelens materIella och andlIga· därr,ö'!' försumma ti11fäll~t att f.{lJ hi>ra
centrum. På Frösön, väster om sta.- : honom.
den, stod i fjärran hednisk tid detI
mäktigaste gudatemplet i hela denna NäSltolts f6relägnhtg~fä:rening

trakt av Svearnas land och därifrån l mno~'dnl:tr sönd.agen dC'll 22 d:8 i NäI~
bygdes omkring år 1000 den första \ d(\I1~ förening:{}ll~~ Hj-roläslling a.v l&lx')l.
bron över "öHtersundet" varom en l vorksadj. H. Södt'rlwrg om: V(~~;'Uvin1i
ännu bevarad runsten - den enda· utbrott år 79 och gl'..'l \\".ta,de.n P(J'Il'lPI\ji.

h~ttills i Norrland påträffade - biir i l'{irf:lllisuingon 10.dlsagas ..w ott stort an~
En artikel i Bcrlingske Tidende.. VIttne. t.al intrf'.F&anf,:lJ ljuRbildf\r.
I den ansedda danska tidningen Så förtälja historieskrivarna om

Berlingske Tidende hitta Yi en arti- stadens forntid och om också de fles- Fast i ordanshuset i Undel"Såk13t'
kel om östersund, som i översätt- ta minneBmärk~ri från denna tid för ullordns.s m], instundande;. söudmg kl. l
ning lyder: länge sedan äro multnade eller öde- I middl, och kl. t> e. m. s.amlln:a dag ä

Vi äro redan mitt inne i den nor- lagda av tidens tand, ~å har dock Nya timt.ern i Mö:rs-il.· f\rogrammet är I
diska "Turistvinterns högsäsong". Bå- staden genom å,rhundraden Bin dyr- i båda f;!lllIflll omvåxlando OeJl upptar
de till Norges och S~eriges Sltnato- baraste egendom - som ingen eller· tal, deklamution., teatHr och foJ1u3,arme-r
rier och högfjällshotell strömma gäs- intet förmäl' taga ifrån den, det prakt- ro. m:. SH 3JlUC'11S.

ter till i lika stor utsträckning som fulla läget vid Storfljön med Jämt-
någonsin förr, och även här från lands majestätiska snöklädda fjäll- Bouitvisa i kvälln.ingen.
slättlandet bidraga vi till denna ska- höjder stralande vid horisonten. (Me!.: SVelJgkn fO'lk;\·!t~'rt

ra med en icke obetydlig och av hotel- Medelpunkten i ·den storslagna ';Om sommS!l"Ol1 'Siköna ..•Yl).
len synnerligen bemä,rkt kontingent. fjällnaturen är 80m bekant det mäk~ En bOlldn han bor mellan klij.yor odi
Alla tecken tyda på, att såväl vin- tiga bergpartiet "Areskutan", som korn,
terns Bom den kommanJde sommarens både vinter och sommar utövar en o.. l do mötas 1 sol ,·id hans längA.
turistsäsong, trots de :firån krigstiden e~otståndlig d~agningBkraftpå sport-, i När fullmånen höjer I~JU.t gylll)U(f h'Ol'J1,
ännu bestående talrika inskränknin- män och turIster. Nordens Drwl"lf! ' så. tunga <1:1, axen l1äIlgJ.ll.

garun. och hesvärligheterna skall upp- har man kallat stället och detta till- Då ,gångar han ut i den gigl1JUde k;väl1
J

fylla de hög-sta fö~väntningar. nam.n har verkligen sitt fulla berät-
1
,han t.ar sig' &U tur mukriIlg ägor ocll

En av dfi trakter i Sverige, som i tigande, när man' tänker på det allsi- , tjäll,
särskilt ht€ grad kan räkna på en diga sportliv som just vid denna tid · ty nu år aet tid till att stänga...
stor skara' främmande turister, är bedrives däruppe. ' .
.Jämtland. "Areveckan" är det officiella Ilal11~ Han Iyssuar Ull [,aJS,slet. i la'g;ål~ nc~

Detta landskap har förefallit stör- net på. vintersäsongens stora sport.. ' s1k'l111.,
sta delen av 08S danskar för långt och idrottstävlingar, vilka omfatta, på låsen han prö!,~an:d\e kännOl\ '
avlägset ,och otillgängligt, men de kälke-, skid- och bobsleigh-tävlingar, Ihan giu'I' ge.nom 8äd?ll, hall g~~r {YV;1" '~3.n
80m 'blott en gång ha fått blick för och varti~l Sveriges bästa idrottsmän ! e~ bonde, en n..~n l~~an~ fficlllUt'1.

dess egendomliga, storslaget måleri- i hundratal mötas till tävlan med re- TIll lDvpsalm bh k.y'allmngol.ls E()1'Ialldo
ska natur, kunna intyga att det i hög presentanter frän grannarna, både .. .. l~Ud - ..
grad är, värt uppoffringar och an- väster om Kölen och på den andra han 'prr;ooir SIn a;rmg oell tackar S111

t ··• . 'tt K·' t·· ·d B tt . k··k I å 'h Guds rangIungar a resa upp. an ar SI an o nlS a VI ·en. r ar man. .. ', ..
också, att, antalet danska Jämtlands- som en ny och i Sverige hitintills 0- för maka, for ll~m och för, ymUI0l'.

turiaterpå· de senaste åren, om än känd' tävlan insatt på programmet En bonde '''ar far mill, f\U honu'8 är j-ag,
icke överväldigande dock varit i sta- ett hastighetslopp på skidor frän Are- ocb ,Hönorna mina blil1öudm'f
digt stigande år från år. ' Detta vi- ~ku~an8 topp, smn ~igger 1419 meter Ett .red8kap~ jag är blott __ dJ8t skall
sar,att -intresset år väckt, och ingen over havet. Avstandet mellan start ,,-\iiI en da,g,

. yrket och var stiIgjutare och färdig- kan tvivla på att det skall fortfara. o~h .mål, i denna även för sin vansk- i det roos~apfjt också gå sönder,
'''Det är synd, att' Gerhard Ma.fP1U8~ l görare hos Norstedts. Blev' så tid~ Bndar dessa omständigheter kan lighet enastående tävlan, som väntas! DÖJ lämn.n,r jag plats och är gla.d i d~'m

likhet' son skall" få lov att försvinna. ur det ningsnian, gick in i Socia.l-Demokra- det vara på sin plats att stifta litet att bli "klassisk", är i det närmaste . tron, ,
den 17 offentliga. 1ivet",d~t ar ett uttryck. ten, där han ~ågpn tid var huvudre- närmarES" 'bekantskap med den stad, en halv .svensk ,mil eller exakt be- att 'an' finns det nya och ilIt3:tka.te doll;
;e~ för. som man ständigt möter i stoCkholm, j daktör, men' var mycket mångsidig. Så som ~är tillnamnet Jämtlands huvud- stämt·4~ km. att sönea- Ull bömtor bU, bÖnDi80Y.

1
8~river riksdagsJ;11an 'Pers i V. 'L. T. i delto.g han på sin tid i emigrationsut.. Bta,d, och _som för övrigt är länets en- Alen även själva staden östersUl1d (S. P.)' Einar Mark.
Ocll det kan man förstå, om man al-I rednIngen - det var bygdeundersök- da handelsplats av någon större be-l ryfumer många intressanta sevärdhe-

Jn .av" dng så litet känner mannen. ' Han l ningen i Jösse härad i Värm~and. d~IBe,liämligen Östersund. Det är så ter. Där har man det' nya ståtliga ~'Kultt{:ro:n" bär täcK:!}Hua blom..
:ember åtnjuter starka och allmänna sympa- J Starkt intre8s~rad idrottsman, spe- mycket större anledning. till denna. rådh'uset, det bland fackmän högt an- "Edsbyns 8. d. IUl. k. lwsltit. ä' t.ahikt

ltier, icke för att han var en. dulttig: cialist på simning" hör han till spet- fÖ~regenta,'tion 80m. staden.. i sommar t sedda. Järn.tlallds bibliotek, grundlagt möte i onsd,'jgs klY;iiiH att inet.ä.JUDla i
socialist utan därför att hån hade; sama. i landet..., idrottsorgani~ationer. kommer att. bli skådeplats för en I fÖl" över 100 år sedan av prof. Carl auditorie;mötets re.sobuition om oft'l'

emina.. · några framträdanden go~a, rent i Inom det komTD;unala livet t-ogs han stöl~re..1oka1u,tst,ällning med ,'anledning Zetterström i Uppsala, och ett konst- dröjlig utvisning av Karl Lie.bknecl1ts
~amen. mänskliga egen'skaper; ett gott 'lijär.": i a:TIspråkmer .än deall:raflesta. I! nv ~,länets'hushållningssänskap5 100- museum, som likaledes om hänsyn ta- anördlare, symholikr!ll för ,ä.rld;31pr{)!e
en att ta och ''ett lättrört sinne, ~eltaga,nde:'Stockholms Btad8~ullmäktiges'arbete l årsjuhileum, - en ,utställning, 80m ges till stadens storlek måstebeteck- t..llriatet.s svarta.ste- d.iävul i mi.innisko-

~i för nö~en\:lätthet att komma överens h~r han de.ltagitinte~aivto~,m~d' er-,I både .pä ·hantverketa,lantbrukets; in- nas som 'särdeles rik.h;altigt och inne- l1amn."
f" gys.. med manmskor. ,Han uppskattar a.l~~ känd dug.hghet.Uf,1n . blev JU .också I dU8t~enB,Bomd:~ högt; utvecklade hållande många sällsyntaoeh· vackra ,---........---------
4: som ha, an god vi1ja,v~d, d~r sed~~ p~ . dess ordförande.. I ,rIksdagens första l nordsvel1ska hemslo~dens omräde1rom... saker. ' Alla, som prövat "Handtvålen",
'4 går ra till f?'lP~i~' ..' .... ,.. _,', ..... ' '. . j ka.mmare satt hall.på..förBtapl~tse!l:.:',I ~erattJiva, ett fyll1gt och.karaktäris- .Båda på. ~~d avna~u1"Oeh kultur kunna icke nog berö~nla d~8 öv~r·

: Hanhar;::fått sin uppfostranpA;'!Hans o!yCY.A var,tltt .han blev In·: tlskti tvärsnItt av befQlknlngens eko- bör säledes JamtIand tIll de trakter; JläR"sna kvalite och oJäro!örliga pl1S"

~s Då frimurarbarnh,us.e.t o.Ch ~a.n S~!ftade".".: dra.g.en" i. den Ase.hb..•,e•...rggka trOll.kret-j nOmi~.~a 0.Ch...• kulturella liV.. .' .' turist~4 gö.raklokt i R.tt,' komma i- ,billighet•. Pris 75 öre pr st.
~I I - när han kom,sif{ for i b,vet, forenfn-',J sen, och det beklagas, som sagt, all- So~ et~sådant stycke levande kul- hAg när. r~splanerna skola bestAm-I'J .' 756 it
S6.) ) gen Frimurarbal'llen. Lärde ~"pograf,:,! n1än~ ..........,." ....~".·-!',;., ....:;"i""..",. ".:, .. _-.:. turblstonaligger östersund' själv, mas~ .A:.k.~~l. ' ..,,,I ."'-.:...---------------

~.. :! , : • , , - ' ,

Karls
tör att
ed på...
Pojken
~h må
l torde

Man måste känna sig glad över att
svenskarne under förhanden varande
omständigheter placerade. Big sä gott
i den svåra obekanta norska terrän
gen. Loppet försvårades ju också. av
diulrna och snöyra och nornnännen,
80m kände varenda höjd och plats har
naturligtvis fiaft stor, fördel. Haug
är emellertid i den norska terrängen
obeBtridd mäs-ta.re sedan flera år och
hur föret än hade varit., hade han nog
i den form. han befann sig säkrat se-
gel'n till Norge.' , "

Vi' ö stersuridare ,och', jämtar. ha spe
ciell anled~ing :'att känna oss glflda.
Ii'örst och främst 'fi~kSki<llöparklub
ben' skicka tre av' 8 j ul"epresentanter
att representera. Sverige och· dessa tre
hil. aUaskött sig på ett, sätt 80m län
der dem och deråsklubboch Jämt
lånd till heder.. Speciellt är den lille
Kall-lappen vitrd ett < 'erkänp.ande och
han hår visatntt d~miafitro,som

från Stockholmshåll mötte ,hans 'del
tagande var .fullt obefogat..

östersunda .skidlöparklubbs repre
sentanter ha alltid, där de' deltagit,
hedrat Jämtland och Sverige., Klub-

" .',', ben 'bär visserligen residensstadens
Jämtlands· filt jägare .s8gårrlk~ , namn, men' den är alla. skidintressera-

Sjätte ,aIttriefårdel~iIig~ri1S stora s'ldd- des' i lärietkluhb, och',omfattas' av
t3.linglar togiO sIn börjati. .i gal' i Sunds~ dem alla med intresse ocn värme. Re
VIall.. 125 tävlande deltogQ.'. Början 'preaentanterna i densamma äro ju
g}ordes med" officBrrurUaB lagtävlan i också. från skilda delar av länet.
tremannalag åbaoo mirtst30 km. l,aug. Men är det icke besynne'rligt att
I första, omgången startade ett .1R!Z denna klubb, som utåt på ett så he
från vwrUa regemlente. Därefter fort- dersamt sätt, sedan åratal visat att
gick tävlingen i OIDg,3.11grur, dock så i jämtebygd finris d,et Bpänst och fri
att i -si:t:'t'å \tmgången Gkedde starten ska viljor och som från alla håll i lä

at en åter samtidigt för ~tt lag varje rege- net mötes av stora sympatier, skall ha
mente. så svårt i ekonomiskt avseende. In-Resultatet bIer\;1 ~n seger för Jämt-

!rbergs 1~an<1s fä.ltjagarregemeDJt&~TidW'1la gen tycks tänka på att det behövs
ken 4a VOl'D följande: pengar för att skicka, representanter
r lä}lS- JämtLands ,1ältjägattegemente me- till tävlingar och att själv anordna
~. '1919 ,deltid '4,53,22. red!ucer,adJ tid 4~5,22. sådana, ingen av de äldre, mera be
lllrnäk- NorrbDtteJ.l:s reciemeute medeltid medlade sportvännerna, tycks förstå,
s.' 1919' 4,54,45'1/3 rediIce.rM tid 4,27,15, Norr- att skidlöparne själva icke ha räd att
för ett lands artilleriregemente medeltid ekonomiskt stödja klubben. De äro ju

. t··A l. ~ 10 P" t de flesta unga och· obemedlade.JOO 0.00 I' 5,02,10, ro.ducerad . 11.1. '.i;,.-).,. ' va,s er·
, bottens regemente medeltid 5,37;59, 1"8- Skidlöparklubben behöver pengar,

c utl.å- I ducer~~ tid 4,4.:>,59, NOrTJlanclS.drag;ner låt oss. säga det på en gång, och vi tro
rat till ; il'1i1edelnd 5,13,39, reducerad tId 4..50,69, att när detta fah.-tum öppet erkännes,
~laget : lL1J.e,inge regementH med''11tidJ 5,14~O 2/3, då skola också de· framträda, som äro
~e Ogn: l reducerad ·tid 5,00,10 2/3, Bodens lnge~- villiga att med en eller annan sedel

jörkår medeltid 5,25,09, tr~cerad tid stärka -klubbens ekonomi. Skididrot..
5,11,09.' tens fostrande och stärkande betydel-

Den Deducera.d tiden år den utsli3,gs- se behöva vi ej understryka, vi vilja
givande. Den är beräkna'C1 .!led ett viss,t endast, påpeka att den lokalpatriotism
avdr.agpå medeltiden Jö'!' ant.alet repre- och hembygdskärlek som skididrotten
sentan"er för ,-yarje regemente, som gatt alstrar föder också fosterlandskärlek
banan under IfXItlximitiden, i förthållan.. och .ansvarskänsla.
"de till antaletofficerarEl vid YarJH re- SkidIäparklubben ben.övel" ekono
gBmente. Bästa individlualla tiden UPP- misk hjälp för fortsatt arbete och vi
nåddes av löjtnant Ha-lJgrenr-.·id Bo- hoppas att en vädjan om Bådan icke
9-ens ingBThjc'>J:l{,Mr ~~,~d 4;48, 2-5.'. skall förklh~,ga ohörd.. Alla. 80m känt

övorste LIJliehool{ dkte.t>3.nan på gläd' .. p, k k·dlö
, 5,41,51t. .. '," .. tt·Jet·t: fo.~err varaläratsafäB. l., Pbaöres

~~~....... ., .'. k, "il·t t· tt _;. tt sa a Ol"S\ara ne s rger ra, .. Pnset - en 'Re (~I' .,.a ye, .l,T/ e . k" d t . l:l·t tt f"" '. " l Fw, t d 't' f··'r- anse VI anna. e som en p lÄ a or
nI.åil·den vaI;l.drlng~prls {le l S<Ym: 8J3IUaIl fl. Ja d I'.·dj ~ '1 d .' t l d
6' . d; '. u' .. da dessa. :sjätte ar- esBa g.a ean e nmgar ae ca em
1815 har leM~' ~r ln:ngen S;~YI~~ga~ började hål.. och räcka ,en hjälpande hand åt
:ement- fila ,"- arD,e.~I::!de~g f'ars,ta 11n. hamnat- h08 klubben. Nu, behöves det närmast
rlleftoo "~O e l.R.t... ,. • ""'. ii h d k f·

" Västerbottens 'l-mgemente och det tJI""edje In gra Ull ra ronor ör_att represen-
~=~':hOB Jämtlands fältjägare., Det nu upp- tera i Bollnäs.V:em skänker dem? ~.Yi

, ställda hederspriset bar redan 2 gånger hoppas att måz:.ga av vår~ va~mh.l~r
.erövrats aVI' lVästerbottens !regemente i tade ungdomavann?r anmala SIg. Lrs-
och en gång a,: Norrbottez:,s r;egemenlt.e.1 ta finnes utlagd pa Ö.-P:8 expo ,

Vid und:eroffIcerarnJas ta.vlmg ä c:a
45 km. bana uppnåddes följande resul
tat: 1) VästerhettAlls regemoente 6,4,16; T'd f" t klf
2) Jämtlands fältjägarregemente 6,04,20; l en or ny ec Ingen
ar NorrbottellS :r.egemente 6,0,44; 4) Bo- i Västerviks ångsågs' a...b. har ut-
~~ns ingenjörkår 6,14,46., sträckts till 1 juli.
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DistriktabibIiotek i centrala städer,
bL a., ev. östersund.

Kravet .på en allm.än omorganIsa...
l ...B. tionarevision av vårt biblioteks\Täsen

de .har under senare är vuxIt sig allt
_ ~tarkare. Senast har regeringens

uppmärksamhet fästs härpå av rikets
stäm.. D.ykterhetsfijrbund~ vilken hänvändeL

se dock huvudsakligen avsåg stats-
rrelsen bidragsbestäm.melserna~ För att er..

hå:,Uakännedom om· bibliotekssakkun..
,gssäll- niges ställning till revisionakravet,
. under har ,Ptb. vänt sig till .skolöverstyrel"
~ar. 56.. I sens förste bibliotekskonsulent, ·Fr.
;a~pe ~ Hjelmquist. Denne kunde emellertid
le att; endast meddela, att intet åtgjorts i frå~
11' som \ ';.t.' ·tt d t l' f'·tställ i gan ",nnu, men a en ro Igen or!'
l .. eller 'senare måste upptagas till be-
~=1_. handling. \ ..

Däremot kunde denne meddela.,. att
~~7J\~

planer vom ä. b~e att i enlighet med
redaktör Pehrs i Västerås moti<>n vid
1918 åra riksdag söka upprätta B. k.
distriktBbibliotek. Desss har m.an
tänkt sig förlagda till stitsstäder el..
ler större städer med goda bibliotek
och .med en .tvåfaldig uppgift, dels
att övertaga .vården av större eller
mindre värdefulla 'bokaam1ing~r och
dels .att göra dessa tillgängliga för
allmänheten genom enboklåneför-
medlingsverksamhet tiH inom distrik...

U~~lli ten belägna' mindre' bibliot~k eller
boende enskilda. En del' biblioteks

uBtera- sakkunniga med riksbibliotekarien ha
redan i S}'fte att utröna, vilka städer

mn:ums Bom bäst lämpa. sig för upprättand~t

av distriktsbibliot'ek 'företagit en hel
~rl och del studieresor till städer i alla delar
ribland av landet, bL a. just i dagarna till Ska~;

Sköns ra, Karlstad och Kristinehamn. En
hel del lämpliga distriktsbiblioteks
städer torde redan ha utrönts såsom
Borås, Karlstad, Jönköping, Växjö,
Skara och Linköping. Kalmar torde
även lämpa sig, blott.det tillfredsstäl
lande ordnar en del bibliotekafrågor.
Aven beträffande Ö 8 t e r s u n d 8 och
Härnösands lämplighet för distrikts-

förord- bibliotek lär man vara reIath'töver-
illt.a . 2!J tygad.. ,.. .

I' samband härmed uttalar man å
iD ange bibliotekssakkunnigt ,håll önakvärdhe
tt bÖta. ten av inrättandet aven. facklig bib-

lioteksin.spektion vilken ännu helt
iSBban- saknas i vårt land. (Pt;h.)
bränn-
nrn.a.DB

li:':;::(
'.t,·, 'I

f. tt Bibljoteksväsell11
~Uet dets ordnande.'




