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Utstiillningen öppen kl. 13-17, 18-2i,30.
Kl. 13. Utställningen öppnas med an- Kl. 18,15. Visning av film från Norrförand'e av ordf. i Skidfrämjandets
hotten med anförande av överste l.
Jämtlandsförbund överste K. E. BeHolmquist.
Kl. 19,15. Visning av alpfilmen :.Skidskow.

-~

.,

dansorkesfer

Brigitte Belm och
Carl Ludw. Dichl.
Extra:

-

..-

17191a

och

Rosita :fr!oreno'
-i-

s eken
»En vacker och spännande kärlekshistoria med tjusande sång
och musik».
F. D.

-

Barntillåtet -

Alla minnas King Kong, den jät'teIika apan, som väckte sådan
sensation förr.a året.

Nu kommer· fortsättningen:

~King

Kongs son

en spännande och sensationell
. film, i tekniskt avseende lika
: häpnadsväckande skickligt gjord.

F' -

UNNINGS .KONDITORI,

Iltelegram!

Kyrkgatan 54, tel. 1789.

nYåUv~~a på fol~ef! Hn~

i Järpen!

En lämplig julklapp II "om ihåg
för HONOM

veasalongens

Väl~ören~et~matiD~
i morgon söndag kl. 1,30 em.

till förmån för fattiga barns
beklädnad tin julen!

duk.

Medverkande:
Emy Åslund,
Sonja Sehlin,
Lill-Astri Stuge,
Kiithie Aroni,
Trion »Sov i ro»,
»Tersen»,
AcI{c Sundell,
Nils Lehner,
Fredmans or1{cster (7 man)

En lämplig julklapp
för HENNE
Ett trevligt klänningstyg av
siden eller ylle.
En vacker klänning eller kjol.
En jumper av silke eller ylle.
En jacka eller kofta av ylle.
Ett trevligt garnityr linne och

-

I

DA, tO ,

IDe

lUa

Söndag kl. 1,30

Samma program.

Kl. 6, 7.45, 9,30
Barnförbjudet!

....

En vacker pyjamas eller nattskjorta av tricolin ell. flanell.
En tröja av lahma eller mackostickning.
En tricolin eller percalskjorta.
En trevlig slips eller ett l)ar
präktiga strumpor.
Ej att glömma en trevlig hals-

LöRDAG och SöNDAG

" - en fullträff
publiken ,ryser och svettas,
sitter kusligt gripen i väntan på
den ohyggliga klimax som
måste komma".

y ad '"ände i

Dethe liga

II

rum
-

en sällsam berättelse med

Mary Morris och Kent Taylor.
Kusligt trovärdig. • • en spänning som oavbrutet stegras i intensitet. Rollgestaltningen högsta
klass.
Sv. D.

-

Söndag

Ordinarie biopriser _

lJyxor.

Ett nattlinne, en pyjamas av
silkecharmeuse i matt eller
blank yta eller av melanaise
limbric, flanell.
En vacker underklänning.
Strumpor i silke eller ylle.
Näsdukar, eller en vacker väska eller scarfs.
Allt detta finnes i god
sortering.

lIanJI~~

OBS.! Inkomsten kommer
oavkortad att överlämnas till
Slumsystrarna.

Fri entre.

Till Julen!

ARVID öVERGRENS
spelmanstrio spelar upp till

Marsipan och
Choklad, bakad
Mandelkonfekt,
JuIkartonger,
i Hornsbergs Föreningshus
Östersunds-Basaren.
Rrol{aner, EfLördagen den ~5 december· kl. 8 em. lIIJiWp
terrätter
och
rfårtor, PasteJ2r, Vol-au-rents och
17132a
Krystader.
17180a
Beställ i tid!

m aida s

I"

Damhattar bortslumpas.

~ nn8n~ aIiuI-I Al

Kvarvarande lager damhattar bortslumpas. Passa 1lllfiiIlet. Ett lJcsök i österuIJplands Pensionat, l\försil
lönar sig. Inga förlegade varor.
Il
\:. 9 e. m.
Hattlagret NILSSON & FRIl\:lAN.

- SaluhalIshtlset ,Klipp ur annons,cn!
"'"

,

17210a

;Entre;
;

.......

icUet:'- 'lJictoda
Tel. 258.

Rekommenderas.

Pl'ästg, 41

x1800a

PREDIKOTURER.
OO

0.

k:yrkoherden..

Som .ett farligt
företag
karaktäriserar tidningen Arbetaren den svenska truppsändningen
till Saar:

Sverige skall skicka 250 man
militär till Saar.. Styrkan skall icke fungera i egentlig polistjänst~
Den skall ligga, i beredskap för
ingripande i händelse av oroligheter. Liknande men-stöL're styrkor skola sändas av Ita'lien och
England och en nlotsvarandestyrka av Holland. Bakom denna
sändning av militär från olika
länder står folkförbundet. Åtgär'A. " __t.
,den. är riktad mot Tyskland... FöI.'~
vecklingar av synnerligen allvarligt slag kunna följa. Härmed har Järnvägsnytt.
landet faktiskt, lämnat sin gamla
K. m:t har förm'dnat, att Nälneutralitetspolitik för att aktivt dens station skaH från den 1 jan.
engagera sig i folkförbundspQ- 1935 nedflytt'as från klass 5 till
litik.
·lägsta stationsklassen, .klass 6.
Nu tro
för egen del, att var..
Håsjö, Dockmyr och Nyhems
ken vi svenskar eller' några and- ,stationer skola från samma tid
ra folk, som deltaga i S~raktio .. nedflyttas från klass 6 till trafikplatser.
nen, ha något att frukta av del-otagandet i den militära bevaknin- Militärt.
gen där nere till lugnets upprätt- överstarna· vid kustartilleriet
hållande. Allt kan visserligen in.. L. T. Hasselgren och H. G: Malmtraffa, men man får å. andra si- berg samt översteJqjtnanten vid
dan icke vara så skuggrädd, att kus~~rtiIleriet K. P. M. Holmströ~
. k
"
f" t
. d t beVIljades på fredagen avsked•. TIll
man IC e vagar ore aga fag e övers'tar vid kustartilleriet ha ut-A
allra minsta.
nämnts överstelöjJlnanterna G. H.
Det är alltså icke mot trupp- Engblom och J. Hj. Åström.
sändningen i och för sig, som vi
Överste Enghlom skall ifr. o. ,m.
böra rikta någon anmärkning i den 29 mm's 1935 t. v. vara. kom"
"mendant i Vaxholms fästning och
detta sammanhang. Det kan tvart- ch e f f"or Va'
xhnans
l
k·t
.
ns ar t·l·l
I· enreom t. o. tn. sägas, att det kan bli gemente. Överste Åström sikall fr.
till en viss nytta för de unga o,m. ID. den 17 juli 1935 t. V,, vara
svenskarna att för en tid få kom- chef för Karlskrona kustm.'1tiller:ma ut och se sig om i världen utan regemente.
kostnader och utan vidare offer
- Kapten For.ssgren, I. 5, skall
o
• • •
under 14 dagar deUa hudgetår
fran de ungas SIda. Det ar mot en tjänstgöra vid infanteriinspektioannan sida av saken, på en prin.. ne'n för att bearbeta en rapport
cipiell fråga, som vi här vilja rik- från c.hefen för Jämtland:s Fältjäta oss i anledning av vad »Arbe- g~rre?emente. rörande luftvärnsuttaren» framhållit. Det ligger nåm- blldmng medel~an~vapen.
.
. ,
.
,
~ En fackubblld'1lilngskurs
fbr
hgen ett VIS'st mått av sannIng l värnpliktiga veterinärer skall unvad denna tidning här iramhåi.. der nästa år åga rom. Till kursen.
lit.
~nkallas de värnpliktiga veterinäDet kan sålunda icke förbises rer, soni. år 1935 äro sliyldiga rutt
., d ·
d t l ' undergå fackutbildning.
[{lUrs en
att en kom.men
. t'll
NOITla ud s art'll'
...0 erlng aves ag, f"o~l"agges
1
1 ensom det har. ar, fraga om, kan 1e- regemente. De värnpliktiga inrycka
da till, att vi svenskar en gång den 18 jan~direkt tiH Norrlands
skulle mot vAr vilja kunna kom- artineriregemeIit~ och utrycka lima i det läget att vår neutralitet kaledes direkt därifrån den 20
'
mar,s. Till kursen beordras 'Som
' b t
bl Ir
~1- f och t'll'k'
l"
..
. ru
.. en.
•
..
uue
l l a .arare fordelningsVI vl~Ja bara erInra om det iak.. veterinären vid .norra armefördeltum, att det är en makt utanför ningeiDj.
Sverige och över vår egen suve-Q-räna, statsmakt, som, när det så Belysningen i Hackås kyrka.
finnes nödigt,t äger rätt att befal-Riksantikvarien tillstyrker hos
la över det neutrala Sverige att byggna:dsstyrelsen av länsantioo
för det eHer det . • ändamålet bryta k.:rarien E. ,~estin förordade förk
01·
sok att avlagsna obehaO'et av d
var neutralItet. VI un.na sa unda flämtande stearinlJ'
0,, H
kO e
·t
'1'
.
usen l
ac as
.
.
tv~n[Ja8 In -mo. var VI ,Ja - l kyrka genom att i god tid f"
konflikter, som kunna ligga långt guds~jänsterna uppvärma te~~:
fjärran från svenska intressen Ilet. Anses emeHertid installation
och önsknillgar.
I ay' e1~~t1"isk bel~sl1!ng nödYi:indig,
d 'J kl' f"l'
·
1
bor fl)Tslaget dartIll omarbetas
D
tt
. k ronorna ä~.
. ..e a .ar- . en,o YC 'lga. o Jdell Huvudbelysnl'ngen
..
~

vi

o.

.
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h err~ 1. kr'1.dam 75 17182nl
öre.
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Norderä 1,yrka: Sänd. 11 ogma .'
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Lördagen den 15 dec.

BarntillåteU

·· dag kl.kl. 6,1,307,45,samt9,30
Son

Storgatan 42, tel. 970.

. 17192a
~

Kl. 61 7.45, 9.30

r väll

D E L N,
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D
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J ulklappsproblemet löser Ni lättast genom ett besök
i vår affär. Nyttiga och praktiska julklappar finner
Ni, som passar både Er och Eder kassa.
Prästgatan 36. Östersund.

"Trollens julkalas".,
Entre/50 öre.
Kl. 8 Melodramer, Fr. S. Westrin.
Folkvisor, Fr. S. Andersson.

Barnförbjudet """-

Jose Mojica

J

Söndag kl. 1-6, 7-12.
Kl. 1-3 Middagskonsert av för..
stärkta, . nya »hovkapelIet».
Kvartettsång.
Kl. 4 Underhållningsprogram.
Kindergartenbarnen.

"Som sjöluffare
på Atlanten"

»Filmens grannaste karl
en
magnifik sångare».
Sv. D.

y

Entre lekt.

Entre 1 kr.

LöRDAG sista dagen:

n

DANS

i huvudrollerna.

sp.ortliv ~ österrike och Schw~in
Kl. 13,45. Redogörelse för förbundets
verksamhet. Kapten O. Rimfors.
med anforande av kapt.en O. RllnKl. 15. Redogö~else för och demonfo~s.
.
Hogtalare. - MusIk.
stration av utrustning för en fjäll'expedition. Kapten O. Rimfors.
Entre 50 och 25 öre.
17198a
Skidfrämjandets Järntlandsförbund.

r

Lördag kl.. 1-1.
UNDERHÅLLNINGSPROGRAM
kl. 7. Gluntsång. Juldialog :
,~Luei8.och tomten». Moderna
schlagers ,sjungas av Fr. S.
Andersson. Sketch.'

sista dagarna:

En film som i spänning
söker sin like I

816m icke att besöka SKIDSPORTUTSTÄLLNINGEN
söndag,en den 16 d:s å 1. 5:s gymnastikhus. - Sportaffärer, dam- och herrekiperingsafmrer samt skoaffärer m. fl. deltaga med demonstration och utställning av artiklar för skidsporten.

,

En spionberättelsefrån österrikisk-italienska gränsen om d~n
sköna italienskan Marchesa Galdi.

annandag jul, söndagen den 30 dec. stlnit nyårsdagen med början kl. 6 em.

Musik: Vickes trio och Strix.

~

.J.'rf..

"SPion K. 71"

anordnas å

Medverkande: Sångarfyran, Valne-Rödöamatörer.

~... ;t,~'"

LöRDAG och SöNDAG:

LUNCH kr. 1:75.

FRI DANS alla kvällarna med utsträckt tid.

$"''''

J ·KJ. 5,30,·7,30, 9,30.

från och med I DAG

17199a

Sfrö.m.sIHovs Jul"massa

BOERN DRNS

:~~~:r~:~1-~~ ~~~t:t~,t i,G~~/it)-::J~:'::: zo ~4~~ E :viw.~ ~~;,,"!;'~;j~,".~ ;::

av vårt medlemskap i Nationernas Förbund. Det ansågs ju på
sin tid som· en nytta. för alla parter, att denna över-individuella
enhet - Folkförbundet - kom
tilll stånd. Och Sverige ansågs böra acceptera tanken på medlemskap i detta förbund med de förpliktelser, som detta medlemskap
måste medföra. '
Är man nu på de håll här i landet, där man gladdes åt folkförbundet, nöjd med, att vårt land på
sin tid antog detta medlemskap,
som en vacker dag kctn leda oss
rakt upp. i ett krigstillstånd, vari
vi intvingats mot vår vilja? Det
heter i ett franskt ordstäv: »Den,
som harkornpanjon, har herre».
Intet kan vara sannare.
Vi böra komma ihåg, att den
ensamme är den starkaste -- åtminstone i många fall, då det gäller att hävda den nationella självständigheten. Det synes oss därför under alla förhållanden vara
det bästa att tänka på det egna
landets försvarsresurser. och att
litande sig till dessa söka· till varje ärligt pris, bevara vårt lands
neutralJ.itet.
Det må vara sant, att man den
här gången säkerligen icke behöver frukta några vidare obehag
för oss av kommenderingen till
S~ar, men ur principieH synpunkt
är det visst intet att hurra för en
överenskommelse, som via Nationernas Förbund kan komma oss
att indragas i melIanfotkliga förvecklingar1 som det borde vara
oss en plikt att på alla hederUga
sätt undvika.
Den kännbara brist på effektiv
miIitärutrustning, som tyvärr
vidlåder vår nuvarande försvarsorganisation,
gör sannerligen
icke den här omhandlade risken
mindre för vårt folks vidkommande.

o.··

.

aen-15.dec.;~Qal

Födelsedagar:
- Fru Erika Nilsson, makatillåka..
re Lars Nilsson, härstädes, fY':Uerpa
söndag 70 år.
-50 år fyller på måndagfru.Ililtn~
Svanström, östersund.
Hyllningar:

-

Kronojägare C. Boströnt i Br,äc"

k'e blev· på sin 50-årsdag

UPPVaktå~

med en hel·. del minnesgåvor fråll
vänner 'Och bekanta från tArhetets
Frihet OCh andra håll. Pä e. m. samla..
des i lir EDströms hem vänner från
när ooh fjärran och 50-åringen hlev
ytterligare hyllad i tal och sång.
.
..... 6ilyerbröllop firades den 18 nov~
i Vasa Hall, Seattle, U. S.· A. av url11a..
karne S. P. Swanson. Omkring 300
gäster hade. infunnit sig för att överraslka de festfirande och många gåvor
överlämnades. Programmet bestod av
s,kämtbröllop, tal, sång, musik och
dans. Båda celebranterna äro födda
i Lockne,men gifte sig i Amerika,
konstaterar
en svensk-amerikansk
tidning.
,.

~~
Dödsfall:
- Hemmansägaren Eskil Persson
från Nordannäldenharavlidit 64 år:
gammal. Han söfj'es närmast av maka
och barn.

*

GDossharrdlare F. d~OrQhimonf~
GÖ'te!borg, 65 år.
- Tandtekniker Th. Wiser, .UpPSa...
la, 70 år.
.
- Målarmäst. F. A. Engman, Gävle,
82 år.

ur antikvarisk synpunkt fullt försvarlig, varemot ifrågasatta . be..
lysningsanordningar kräva .kraf..
tig revision. På altaret bör elek..
triskt ljus ej förekomma, påpe..
kar riksantikvarien.
n~Lp"ick

--0--.-

intp.

Av Ströms kommun utsedda.
kommitterades
framställningar
till regeringen om uppehållande
av driften vidUlriksfors sulfit...
fabrik genom stöd från stats...
makternas sida eller på annat sät~
har avslagits av regeringen.
--o-

Ny kamrer i Jämtslöjdslotteriet..

Jämtslöjdslotteriets styrelse och
Heimbygdas arbetsutskott ha vid
gemensamt sammanträde och·· ef..
ter hörande av Heimbygdas sty..
relse till kamrer utsett direktö~
R. Wichman, Östersund.
Dir. \Vichman är född den 7 juni
1886 i Göteborg, där han 1906 avlade

studentexamen och omedelbart in..
trädde på bankmannabanan. Ha!l
blev tjänsteman i Södermanlands
Enskilda hank och avancerade där
1917 till kamrer samt blev dir. för:
UpIands
Enskilda
banks avdelningskontor i östersund 1919 och in..
nehade denna befattning till dess det..
ta kontor 1932 öVf'rläts till Svenska.
Handelsbanken. Sedan har hr Wichman tjänstgjort ell tid vid huvudkon..
toret i Uppsala och därefter i öster..
sund bl. a. haft hand om avvecklin- .
gen aven del av bankens engage..
mang i Norrland.
-0--

E;n Luciafest
var i torsdags anordnad i .skolan
vid Lockne station. Programmet
upptog bl. a. föreläsning av pas...
tor Nordien. I övrigt medverkade
en av skolans elever som Lucia..
brud.
-0--

Badhusförening bildad i Orrviken.
Vid sammanträde i Orrviken på;
torsdag med intresserade för bil...
dandet aven badhusförening f~
relåg av il1terimstyrelsen. upprät-ol
tat stadgeförslag, som i huvudsak
antogs. Till styrelse valdes P. O..
Wiklund, Erik Flemström, John
Holmberg, Olov Sandström och
Olov Norin· med· Carl Olsson och
O. E.Molander som ersättare~
Till revisorer utsägos.· Erik PerS-l
son· och Otto Gärdlund,med Oloy;
MoEn SOlU supp!.
- - 0 - - .-

Luciafest i Marieby.
I Föreningshuset iFugeIsta
hölls på torsdagskvällen en Lu..
ciafest, besökt av 'omkring 200
personer. Festen som anordnats
av Föreningen Tonernas Vänner.
öppnades av chaufförC. J. Carls...
son som i ett kort anförande häl...
sade publiken välkommen. Pro..
gran1met upptog vidare musik av
Marieby g,oS'sorkester, töredr~g

Sid. lfj
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Snökedjor Greta Garbo
kommer
kylarvätska, siktru.tor och bilvårmare. Kylarskydd, varmluftslang
och tätningslist av gummi billigast

Flottan·

A.-B. Berner aG 00.

hitl

främjandets J·ämtIandsf.örbund överste K. E. Beskow, varpå kapten O.
Rimfors lämnar len redogö:r:ebe för
förbundets _ verksamhet och s-enare
4iemonstI"erar . utrustningen f.ör en
f j äll expe dition. På aftonen blir det
flimförevisning, först aven film från
Norrbotten med -anförande av överste
I. Holmquist och därpå av den här
icke förut visade alpfilmen ».Skidsportliv i österrike och S~hweiz» med
anförande av kapten Rimfors.
[ utställningen deltaga ,e-tt lO-ltal
firmar
i
staden,
sportaffärer,
dam- och hen',ekipering.ar samt sko.affärer ID. fl. Beträffande programmet
hänvisas - till ,annons.

..

HAR NI ·HORT
att Sundisivalls. BoX!ningsikli11lhh anhåli111t att Jfå aUOridna 1'935 års norrlfäudS'ka mästersk3IP i [boxning;
att ett iS'Vellslkt lhandlboltlag !på nyår
kommer att Sländas till Berlin f,ör
'att delta i en' internatiouelJ. 00neriJng ·där nere;
att Y;oung Pe1"ez i ,onsdag.g visa:de en
!fullkomligt Ifenomenai boxning i
-en matoh mot ,den siPflJnslke aspiranten på E. !l\f.-4;iteln i Ibmtamvikt Lorenzo Boira, som måste ge
lJ.lIW i Sljlätte ronden;
att -världs:mläfst,aflen .i tungvikt MJax.
fBaer tförklarat iSig vi:1l1g möta två
av sina utmanare Stev.e RamatS
ocJh Lasky !på samma ikv.äll med 5
minuters meHan['um meHau de
båda matdhern:a;
att 1östersunds Boxnings!Jdll.JJb!b kommer att ins1tallera s~g i kJällarvåningen Prästgatan 26, där man
ifr. o. m. 1 janualI'i !Sätter. i €ån:g_
me4 träninigen;
IIII!IIII

Handboll.
D. M. i handb&ll
fortsätter på söndag med: en match
mellan 1. F. K. och A. 4 samt en match
j klass II mellan CastOl~ B och l. 5 B.
Lamwställninga:rna:
N. Cedertberg, O. '~~stman,
y, lBäclkman, S. 'VesJman, E. o~nherg
S. Weshv.all, M. Ilunid, W. Frldlun·d
och E ..Sj,ÖqviSlf.
tA. 4: AIsiug, Vildiund, Engv'al1,
Nflssoo.,
BrännJhol~
A'11deriSSOn,
Jonsson" tMagnusson '000 RytdJbe ng.
ICa'stor B.: Sj'llness'On, .Nor~enlb~rg,
Antdrebn Ringstr·öm, Lllldlhe, ~ls
son. Ufuytare, ösrrand, Jolhansson,
Sikström.
H
I. 5 B.: A. EnstDöm, H. Olss·o-n,
.
Näslund, S. Paulss-on, S~ Carlsson, A.
Froander, K. B10m.

[FK.:

Inbrottsförsäkring
ll.lIOPST ADIUS. • Tel. 1109,

Sportväskor

. Och med henne ryktena.

blir ,2 procent
Beslut i ärendet fattat i fredagens
konselj.

~rsmötena.

På fredagen började processen
126 invånare från Me'melområ-

IUOt

det, vilka anklagats för statsfientlig verksamhet.
Processen har
vä:ckt stort intresse i he-la Europa
000 en mängd! diplomater och utländska journalister f·ölja förhandlingarna. De båda huvudanklagade,
.Neumann och Sas.s, grundade på
sin tid de båda tyska partierna i
M'emelområdet, nämligen Socialistiska folkgemenskapel1l och KristHgt socialistiska arbetsgemenskapen. Båda partierna, som erkänts
av den lithauiska krigskommendånten, hatd,e på sina pr.ogram
sjå1v·s.tyrelse för Memelområdet inom den lithauiska staten.

Vägran bör medföra avstängning
t. v. från befattningen.

Expresident Machado
i -Europa.

Arbetarsmåbrukslånen. I fredags~
konseljen fingo ~09 kommuner tillstånd att hos statskontoret upptaga
lån på sammanlagt 6,639,000 kr. att
användas för utlämnande av stats~;;1n

#H

arQeJa~:Sll1äJ:>ru!f n~sta

$tr! .

Italiensk-abessinska·
spänningen.

En viss hemlighetsfullhet råder
Geneve, fredag t·
- enligt ett berlintelegram - onl
den kubanske exprefidenten Ma..
G1'eta Garbo.
Abessinska regeringen liar fäst
chados uppehållsort. Enligt vad Folkförbundsrådets uppmärksamBerliner Tageblatt offentliggör som först nu blivit bekant anlän- .het på det allvarliga läge, som f.
under jätterubriker ett meddelann. råder mellan italienska Somali
de, att Greta Garbo, som f. n. beoch Abessinien.
finner sig på väg till Sverige för
att fira julen där, nu har för avsikt att övergå till teatern. Hennes svensk-amerikanska förtroendeman har redan anlänt till
Stockho'lm för att på Greta Gal'..
bos uppdrag förhandla om inköp
ER EGEN
av Auditorium, som skall ombyggas till teater. Där skulle Greta
STORA
.Garbo för första gången(!) uppFINA GÅVA
träda på en scen och enligt tiden ORIONRADIO
.ningen framförallt spela strindbergsroller•
TILL JUL

Värdefullt

<: -.-.

- Machado.

Förre kubanske presidenten

Jag

•
-- och koka
risgrynsgröt
på 3-4 min.
Så fort går det om Ni använder AXA RisfUngor. Nu
har Ni således möjlighet att
lita risgrynsgröt dagligen.

Det blir billigt
Recept-samling finnes
inlagd överst i paketet

Ett paket för 60 öre räcker
till 15 portioner grät. Det
blir inte mera än 4 öre
portionen.

Ni sparar gas
~tt

L"

Antages vara 'på väg till Schweiz. AbessinelI påkallar Folkförb'unnets
uppmärksamhet.

Nya bestämmelser för personalen
vid civila statsförvaltningen•
Vid upprepade tillfällen har diskuterats frågan, huruvida tjänsteman
skulle kunna. åläggas skyldighet att
undergå läkarundersökning i och för
utrönande, huruvida han lede av sjukdom, lyte eller nedsatt arhetsförmåga och därför vore oförmögen att på
tillfredsställande sätt sköta sin tjänst.
och genom beslut i juni i år uppdrog
k. m:t åt allmänna civilförvaltningens
och
kommunikationsverkens lönenämnder att gemensamt verkställa utredning och avgiva förslag till bestämmelser i sådan riktning.
I sitt nu framlagda förslag ifrågasätta lönenämnderna medgivande för
vederbörande myndighet att föreskriva läkarundersökning av viss angiven
läkare, därest underlydande ordinarie
tjänsteman icke lJå tillfredsställande
sätt sköter sin tjänst och det synes
sannolikt, .att anledningen härtill är
sjukdom, lyte o. dyl. Omedelbart efter undersökningen skall läkaren ingiva intyg om resultatet, med stöd
varav myndigheten har att fatta heslut om ledighet eller -avsked för befattningshavaren. Om befattningshaw
varen gentemot detta intyg åberopar
annat läkarintyg, skall saken underställas medicinalstyrelsens prövning,
och vägrar han underkasta sig läkarundersökningen, äger myndighet1en t.
v. avstänga honom från -befattningen.
Om befattningshavaren på grund av
läkarundersökning av im ifrågasatt
slag beviljats tjänstlerighet för viss tid,
bör .myndigheten äga - om skäl därtill för.eligga - föreskriva, att han
skall före ledighetens utlöpande insända av samme läkare utfärdat intyg, som utvisar, om ban återvunnit
förmågan att på ett tillfredsställande
sätt sköta sin tjänst. Om sådant intyg icke inkommer, föreslåS' myndigheten berättigas antingen meddela
fortsatt tjänstledighet eller avstänga
befattningshavaren
fr~n
tjänsten.
Kostnaderna för på nu ifrågasatt sätt
anskaffade läkarintyg avses att gäldas
av statsmedet
De föreslagna. bestämmelserna _äro
ämnade att gälla för tjänstemän, till..
hörande den civila statsförvaltnin.g~n;
med undantag av lärarpersonal och
sådana grupper av befattningshavare,
för vilka k. m:t meddelat $ärskilda
fÖl'leskrifter i detta avseende.' .(H. B.)

Kartfodral
Skidhandskar
Bindningar

REDSKAPSHAN

Förräderiprocessen
i Memel.
126 personer under åtal för stat.sfientlig verksamhet.

Kompasser

och skidutrustning för
alla åldrar för motionsåkning eller
långfärder.

A.-B. ÖSTERSUNDS

Regeringen har i fredagskollsel..
jen genom bifall till generalpoststyrelsens f~amställning förord..
nat, att räntan på i postsparbanken innestående medel från 1 januari t. v..skall utgå ~fter 2 proc.

Bergs I. F.

Statstjänsteman
skyldig undergå
läkarundersökning.

Hon uppges åter ha planer på
teater i Stockholm.

Postsparbanksräntan

K. m:t har medgivit Jämtlands tr,avlkörningssällskap att nnder 10 dagar
nästa år vid östersund anordna vadhållning medelst totalisator i sam.bantl meg travtävling. (H. B.), -

Söndagens skid-

på l. 5 qp[mas av -ord!f.öran,de i SMd-

15097t

Nästa "ärs totaHsaiordagar.

!had\e förra lörda,~en (årsmöte.
TiU
ordJf. valdes ('Olksik:olL Per Knis.
Styr,els·eJtedamöter iblevo Birger Lin:den, Eroi!k H Ötgstr,öm, Iv:ar GÖra:nss.on
oclh Georg Hansson. Sl1lP;Pl.: Glmnar
Edström och Sv-en lGÖransson. Revism'er: AlIbert Ström ooh <Sven Göransson.
Skidsektion: Erik Högström, J:ohannes Larsson, Per Knis,
Hams Högström, GeOlr.g !Hansson, T,ore
Molin, Birger Linden 'Och Ivar Göransson.
S M.-KVALIFICERINGEN
IAllm. idrotts'sekHon;
Per Knts,
FöR NORRLAND.
Ge.org Hans.son, Tore Mol1n och Ivar
Jämtland-Härjedalens
Handbolls- G'öran'ss·on.
Fotibollsek:tion: Tore Mollin, Birger
förhunds styrelse ha,r - enligt vad
Linden, Hans H.ägström oc!h Hjalmar
ö.-P. erfar - beslutat föreslå Svens~ F~hTstr,öm.
ka Handbollsförbundet att d·en norrBI
ländska kvalificeringen för S. M. ordnas så, att den 3 mars mötas i österFöRENINGSMEDDELANDE.
sund Jämtland-Härjedalens och VäsCastors bandyspelare samlas sänd.
ternorrlands representanter och i
Boden Norrbottens ochVästel~bottens. kl. 10,30 å .Ä~dsjön.
Beroende på utgången av matchen i
l. F. K. Bandyspelarne samlas vid
östersund spelas så »finalen» den 10 Gunnings i morgon kl. 11 fm.
mars antingen i Sollefteå eller: österFrösö I. F. Skidåkarna samlas i
morgon kl. 9,30 fm. vid: Sportstugan.
sund.
Landsto.rmspojkarna, övningar i
morgon. Smörgåsar 'Och kaffekopp bör
m~dföras.
-

sportutställning

Ryggsäck.ar

Storgatan 39. Tel. 626, 1344 o. 1590.

- ----g

I. 5:8 l. F:s underhanalingar
med Flottans I. F. om ett handbollsbesök här i trettondagshelgen ha nu - enligt vad Ö.-P. erfar - lett till resultat.
Det populära stockholmslaget
kommer denna gång med ett ännu .starkare lag än tör ett år sedan, och det vill ju inte säga sd
litet, dd flottisterna vid sitt {örra besök uppvisade det bästa
spel som ett gästande lag giuit
prov pd i iJstersund. Häromdagen vann laget med 16-6 över
Stockholms-Göta.
Flottan spelar här fredagen
(len 4, lördagen den 5 och söndagen. den. 6 januari och förutom
I. 5:8 I. F. torde i. F. K. och
Castor bli motståndare.

Skidstavar
Skidskor

_

par· bra recept

Gr8t av risflingor. JOO gr. risflingor, I lit. mjalk, salt, .
socker.
Mjölken kokas upp ocIt risflingorna r(lres ned. Får
koka knappt 3 min. Avsmakas med salt och socker. Serveras med mjölk eller saft och vatten. (Obs.! Risflingorna
röras ned i den kokande mjölken).
RisflinEJor med frukt. l lit. äpplen, l 1ft. vatten, 150
gr. risfhngor, 1 kkp socker.
.
Äpplena skalas och kokas mjuka i vattnet, smaksättes
med sockret. Därefter tillsättes risflingorna och gröten
får koka 2-3 min. Serveras kall med mjölk.

recept och insänd
dem till oss. De recept vi godkänna och an..
vända belönas med 10 'kronor.

Sök själv finna ut nya

Förr tog det nära två tim..
mar att koka risgrynsgröt.
AXA Risflingor bli färdig..

kokta på 3-4 minuter.

Till annan god mat
Puddingar, soppor, efterrätter, kött- och fiskpuddingar, kåldolmar etc.,
allt blir delikat och fortlagat med AXA Risflingor.

Gott och hälsosamt
Ris har högt näringsvärde

AXA

RISPLINfi OR
jörenklarllraflagningen

Tfllverkare:
P. O. STOKKEBYES KVARNA.-B. - Göteborg

och är synnerligen lättsmält.Hädanefter bör där·
för AXA Risflingor dagli..
gen användas i hushållet

Köp ett paket genast
Laga· på prov någon av

här intill beskrivna rätter
till en av dagens måltider.
Ni •blir säkert förtjust.

,Ordertelefoner .36233, 35115
17171t

de han i tisdags UH Hamburg. Då
representanter för den hemliga
statspolisen infunno sig på hans
hotell för att meddela expresidenten, att hans vistelse i Tyskland
kunde medföra komplikationer
med amerikanska regeringen, var
Machado försvunnen. Det visade sig, att han två timmar tidigare lämnat hotellet i bil. Man antager, att han är på väg till
Schweiz.
Krav på l\Iachados utlämnande.
Havanna, fredag: ~ Kubanska
regeringen har vänt sig tiU Tyskland med en -begäran om förre
kubanske presidenten Machados
"
.utlämning.
Machado reser till S:verige eller
Norge?
(T. T.)
Stockholm 15.
förre
president
Macha..
Kubas
do lär, enligt ett hamburgmeddelande till D. N., komma ,att resa
till Stockholm eller Oslo.

ORION REFLEXSUPER5
5 1'6" 'lipeT - för 9ä.ulItr8m - 7 allstämåa kretsar

- mellanvdg och lå.ngvdg

- ny [ulllindad högtalare
- JadintfkQmperuatwn -

_Nu är det tid att skaffa
Er och helafl;tmiljenen
sådan ny modern radio
ORION SUPERRADlO 1
7 rör, super - för lIä:ulström - 7 avstämda Tcretsar

- kortut1g,JMlianuåg,ldng(ldg' - irutlillning med tllJloarv;.Mr1J - fullt synligskala - Jadi1/gkompo1l8atiOrt.
TURglramrör - KR. 45();-

.... '..:.::..

,~

Bolinders·Bladet heter en ny firmatidning, organ för tjänstemän, arbetare och övriga medarbetare i Bolinders
Fabriks A.-B., vars första nummer nu
utkommit.
Inga. pengar här! Den lettiska regeringen har till Förenta staternas charge d'affaires överlämnat en not, vari
meddelas att Lettland icke ämnar
verkställa någon krigsskuldbetalning
den 15 december, men att man hoppas att förhandlingar inom den närmaste tiden skola kunna inledas om
revision av kri gsskuldfrågan.

Från statens järnvägal'S förnyelsefond har regeril1gen för nästa år anvisat 19,385,000 kr. till förnyeIsearheten och ersättningsanskaffningar. Beslut kommer framdeles att meddelas
om anvisande av ytterligare medel
avsedda för rälsutbyten i utsträckt
omfattr-ing ID. m. Av dann a.nvisade
medlen äro 2,8 milj~ kr. avsedda för
·elektrifieringen av banorna Stock..
ho1m-Ånge och örebro-;-Krylbo.
Bedragaren dömd. Jönköpmgs råd-o
husrätt dömde på fredagen f.: d. kakelugnsmakaren
Felix Samuelsson
f~ån ör~bt:o, vilk~n gen0D?- falskauPIlgifter tillnarrat SIg: o}Dkrlng 7,000' kr.
från ett par .. pensionatsinuebavarinnor· i· Jönköping, till 4 mån. straffarbete samt· att ersätta målsägarinnorna
det som frånnarrats dem. För ett par
hotellb.~drägerier i Yäster~s och Upp~la d?mdes han Ylda~:,~ ~l!l GO -dagshoter.
1 '----."
krona..
.
_o.. _.a......_
_~-=~_
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ORION ALLRADIO 6
6 TDrl ,"per - filr likström
De% M:reutröm - 7 al'ItlJmda kretsar - kortllOg.

mallanl'lJ.g och ldrtg('dg instiiUning med 1f6karl'i.
,arts - Jullt ~nlig skala
- /adingkompmsatiofl, Tungsramror- KR. 385.''''

D

et är en alldeles särskild glädje
för Er att kunna överraska med
något riktigt Värdefullt just till julen
••. något, som alla familjens med.
lemmar har lika stort nöje av. Det
räcker med en sådan gåva, 80m är
mera v~d än alla andra tillsammans.
En Ononmottagare i någon av säsongens nya förnämliga modeller är
en present, som hetQ~ duga. Gå in
tiP. radiohandlaren och hed honom
VIsa ORIONS olik~ nloq.eller,demon...
stl'era dem för ..
.
SVENSKA ORIO~ STOCKHOLM 12

