
fJln nonsorganet
framför andra i länet är ..

<!>stersu nds=9'os ten

Ny dansk rekord·
flygning.

Brand i garnaffär i
Arvil':a.

Skadorna uppskattas till inalles
omkring 140,000 kr.

Sala möbelindustris anläggning
härjad.

De tyska valutarestriktionema
vålla svårigheter.

(T. T.) Sala 9.

En häftig eldsvåda ut'bröt natten
till lördagen i Sala möbelindustr~s

fabrikskomplex på Mall11re i Sala.
Då hrandkåren anlände var bygg
naden, som hade en längd av 40
meter och uppförd av trä i tre, vä
ningar. redan övertänd och ned
brann till grunden. Man fick inrik
ta sin kraft på att rädda kringlig
gande magas~nsbyg.gnader och bo
stadshus. Alla i fabriken förvara
de maskiner, färdiga möbler och
virke förstördes. Det bfllll1na var
försäkrat för 80,000 kr., men äga
ren, fabrik~r G. Olliver. upps1l:at
tar' värdet av det brunna till
140,000 kr., varav huset 60,000. de
moderna specialmaskinerna 60,000
kr. samt ett trettiotal färdig;! möb
lemang till 20,000 kr. Av aHt att
döma har elden uppstått i poler
verkstaden i an,d~'a våningen.
Fabriken hade hela årstilIverlmin
gen placerad och kommer med
det sllarasteatt äterufmföras. F. n.
sysselsättas ett 20-tal arhetare i
fabriken och ytterli~are ett lO-tal
skune intagas de nii!·ma ste dagar
na·

Fabriks
brand
i 'Sala.

Sänder delegation till Hitler med
påpekande.

. (T. T.) Köpenhamn 9.

Chef·en för marinens flygstation i
Ring.sted, kaptenlöjtnant E. Rasmus
sen, satte på f'l'c,dag~n nytt danskt
höjdrekord med 11.050 ffi'eter. På den
na höjd var det 50 grader kallt utan
för flygmaskinen och 40 grader kallt
i fömrhytten. Det nya rekordet är
inofficiellt. .

Exkejsaren
har småft

om slantar.

Mördarens version synes ej
hålla streck.

Det blev ett år åtta mån. tjugu
dagars straffarbete.

De båda författarna Theodore
Dresiser och, D. H; Lawrence be
finna sig bland de skriftställare,
vilka betecknas som farliga för
moralen i Tredje riket. Enligt en
i Bayern utfärdad förordning ha
två av Lawrences verk uppsatts
på listan över de böcker, som sko-
la konfiskeras av hemliga stats- (T. T.) S~f)ckholm. 8.
polisen. Även två av Dreisers, Lage~lokalerna iBergers efir. garn
böcker, däribland »En amerikansk' o.ch trikåaffär i A.rvika härjades en
t d·' o, hgt meddelande tJI D. N. på tors-
rage l», :r1lken utgatt 1 tusentab, dagskvällen av eld. Sedan hrandkå.

exemplar l Tyskland har beslag- ren kommit tillstädes lyckades den
tagits. Samtliga'böcker sägas ha inom k?rt bli herr~, över e~den, som
konfiskerats av moraliska och då anstallt skador for omkrIng 30,000
~cke' '~t' k k·'l kronor. Elden tros ha börjat vid en
J. av pall IS a s a. värmeledningspanna.

Under p>olisutredning om dra
pet på Tjörn har man konstaterat
blodspår på klippan ovanför det
stup, utf.ör vilket Erik HuLgersson
knufifade sin fader. Spåren tyda
på att denne misshandlats :redan
där, något som dråparen icke är
benägen att tillstå. Statspolisen
kommer därför att höra Hutgers
son rörande denna nya teori om
våldsdådet.

Rosander
har nu få~t

, sin' dom.

Ny Q;'J'I/Jnälan om, jörsking.
'l'ing av 80~OOO kJ"onor

f ö'J"'lll,ynila'J·ntedel.

Stiernstedt
förlorade

på 'Rreuger.

(T. T.) Stockholm, 9.
. Kriminalpolisens rapport röran-
: de frih. Stiernstedts, förskingrin- (T. T.) Stockholm 9.
i gal' överlämnades på lördagen till . . . ' .
radhusrätten. Det belopp som ExkeJs~r WIlhelm .har enlIgt
Stiernstedt orättmätigt tillgOdo-I e~t b~rlmtel~gra~ !Il,l St, T. D.
O'jort sig ur ordenskassan ano-es rakat l penmngsvangneter, eme
till 62,226 kr. Till prins O:rls I dan han icke kan utföra sina till

, hovförvaltning synes han ha brus- godoha,:anden ur Tyskland. I!ans
! tit i redovisning för ett belopp av ekO~?mIChef har uprepa~e gang
,över 60,000 kr. men han gör an- er so~t ?ryta mot de stranga va
språk på att få gottskriva sig ar- lutaforhall~ndena.. n;en Schacht
vode till så stort belopp att sum- har aVS~~glt ansolmm?"arna. .!,å
man stannar vid omkring 14,000 grund har~v har exkelsaren. sant
kr. I rapporten har tillkommit ~n delegat1?n ~ed ex~ronpru~,sen
ytterligare en anmälan, enligt l spetsen t:~l HItler for at~ fa~ta
vilken S. förskingrat 30,000 kr. hans uppmar~samhet på sltuatlO
och vilka han ursprungligen för- nen.. Delega~lOnen fråga~~. om
valtat såsom förmyndarmedel för exke~sare!.1 ej k'!nde få mOllIghet
ett par syskon. att at~rvallda tIll Tysklan~~ om
Stiernstedt uppger att hans hov- man ej ku:~de ge honom de onska

tjänstgöring jämte' den därmed de valutalattnaderna. Något be
förenade elwnomiska förvaltnin- stämt svar lämnades emellertid
gen splittrat hans tid och krafter icke.
i så hög grad, att hans advokat- =============
verksamhet blivit i högsta grad
lidande därpå. Genom sin hov
tjänstgöring har han vidare kom-
mit i alltför dyrbara levnadsför
hållanden och såväl åren 1920
1922 som vid Kreugerkraschen
förlorade han vidare en del kapi
tal.

ostCll

/Folkpartikvimiorna ha intet
emot lagförslaget.,

Anhållen våldsman. '
(T. T.) Göteborg, 9.

Kriminalpolis·en anhöll på lördagen
en ,lindholmsnazist K. A. B. Holm
strand, som på fredagen läxade upp
en, f. d. partikamrat på Nationalsocia
listiska arbetarpartiets expedition på
östra Hamngatan och misshandlade
denne. Holmstrand har förut av råd
husrätten i Halmstad dömts för att ha
överfallit en politisk motståndare och
genom ett struptag ,försökt tysta ned
doone" då [han ,förlöjligade nazismen.

Kvinnornas
föreningar

och aborfen

,Lördag den 9 febr. 1935

EnflyningNewyork

Lithauen.
(T. T.) Stockholm, 9.

Fr~n' Kaukasus meddelas: Med Ii
thamsk-amerikanernas understöd för
ber~des nu åter en flygning Ne\\'york
-=-I:.1thaue~, denna gång med Litbua
mca lI,ford ,av lithauern Vaitkus.
Som bekant flög Lithuanica Imed pi
loterna Darius och Giren3,s sommaren
1933 ~~"åil Newyork till Europa, 'där
den tforolycka.does i,Ostpreussen helt
nära ,m~et. , ,~, '

':Mänga betydande internationena ,
,sammanknmster.

(T. T.)Stoekholm, 9. F lkp t' t k'o ar le s vmnogrupp ger
Instundande sommar kommer principiellt och i stort sett sin an

att bli en livlig kongressommar slutning till abortkommittens lag
för Stockholms del uppger St. T. förslag, som anses väl fylla de be
D. ,I slutet av maj öppnas den rättigade krav, som kan ställas på
första kongressen, nämligen In- en i så ytterst ömtåliga fall ingri-
ternationella skridskoförbundets. pande, men av förhållandena ovill· Slutrannsakning ägde rum på
I slutet av juli och början av aug. korligen påkallad lag. Enda utvå· lördagen å kronohäktet med den
äger som' bekant det stora scout- gen ur nuvarande oroväckande för stöld m. m. häktade Sven A.
lägret rum på Ingarö" dit 5,000 förhållande är att kvinnorna med N. Rosandel' i Gritingen. Rät
scouter, från ett 50-tal länder fullt förtroende och hopp om för- tens ordförande var häradshöv
väntas~ Den 6-8 aug. äger de ståelse och hjälp kunna vända sig ding A. T. Larsson och åklagare
nordiska ländernas fjortonde till en 1ä"kare i ansvarsställning. En landsfogde T. G. Eveland. Den
skolkongress rum och antalet del- blivande lag bör få en sådan 01'- häktade, som biträddes av advo
tagare i denna beråknas till om- dalydelse, att verkligt nödställda kat E. Schmeling, vidhöll sina
kring 7,000. Omedelbart däref- kvinnor få den' hjälp, utan vilken förut lämnade uppgifter.
ter äger en nordisk historiekon- de måhända gå under, men att Rosander dömdes till samman
gress rum, till vilken några hund- missbruk av rätten till abort så lagt 1 år 8 mån 20 dagars straff-
rataI deltagare väntas, och ,den 22 ' vitt föi-hindras. arbeten med 'ett års påföljd.
aug. samlas omkring 150 psykia-
triker från de nordiska länderna ,Under framhållande av att från'
till en tredagarskongress. Den samhällets sida åtgärder snarast 1··· ' d t
5--8 sept. äger en interskandina- böra vidtagas' till ök~t moder- TOrn rama

. k . k skapsskydd och underlattande av
VIS - reVIsors "ongress, 'till vilken familjebildnIng tillstyrker även
omkring 350 deltagare väntas, Yrkeskvinnors klubb kommitte
rum och slutligen hållas, den 1314 ' förslaget. Ett statsingripande
- sept. de skandinaviska hy- måste taga formen av såväl posi-
resförsäkringsbolagens möte, med .tiva hjälpåtgärder som en revi
ett hundratal' deltagare. Till fler-
talet kongresser ha inbjudningar sion av gällande lagstiftning mot
i, dagarna' utsänts. fosterfördrivning.

Samhällets uppgift är att tillse
att oundvikliga aborter med mins
ta möjliga l-iek för kvinnans liv
och hälsa få göras genom att rät
ten att utföra abort lägges i kva
lificerade läkares händer, uttalar
Svenska kvirinors studentförbunds
Samarbetskommitte, men innan
man fastslår att havandeskap får
avbrytas av ekonomiska skäl, H" dI · T kl d
måste alla positiva åtgärder till an eserna I, ys an .

,undvikande av abort som försökts
ha visat sig otillräckliga. Samar-
betskommitten anser dock att Dreiser har förbjudits i Bayern.
abort icke annat än i yttersta
nödfall bör' utföFas efter tre må
naders havandeskap.

Rä~dningskårenövar

Sommarens,
~k6n,gresser,

i Stockholm.

Som Ö. P. förut meddelat har det
.vid l. 5 upprättade räddningsdetacbe
'mentet, understött aven signalavdel
Icing från A. 4; under veckan bedrivit
övningar i öst'ersundstrllliteJ.l ' under
kapten Rimfors ledning. Den övre
bilden :visar detachementet uppställt
:vid ;)tr.ekanten» och den undre av
delntngen pä marsch. l' slutet av må- ,
naden bär det iväg på en -Veckas
.fjällfärd.,

Haupbnannprocessen.

Talrika dödsoffer. -' Varg
flockarna närgångna.

Varken Hauptmann eller Fischer
säger bensmman.

(T. T.)' Berlin, 9.

'Till »12 Uhr» telegraferas från
Moskva, att ovanligt häftiga snö
stormar sedan 10 dagar tiilbaka
rasa i Kaukasus. Hittills ha 27
dödsoffer, på grund av, kyla' och
hunger inrapporterats. ,Vargar
na' ha enligt ett telegram till tid
ningen blivit en ,~erklig landsplå
ga i dessa -trakter. Sex barn, som
voro på väg från skolan. i Irkutsk
synas ha blivit överfallna och
sönderslitna 'aven vargflock.
Man har endast påträffat bar
nens kläder.

!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!'

Vid' fredagens ',domstolsförhand
lingar i Flemington upptradde en
arbetare vid en bensinstation ,som
vittne. Han' förklarade att han Psalmhoksutredningens
den dag, då Lindl:lergh barn bort- '
rövades, sett en grön bil. i vilken sakkunniga tillkallas.'
en stege transporterades. ,I bilen (T: T.) , Stockholm, 9.
hade suttit en 'k'\rinna samt en man, Tillsakktmiga att fullfölja arbetet
vilken :varken var Hauptmann eller på ny psalmbok f,ör svenska kyrkan
Fischer. Det' sista av försvarets bar, ecklesiastikministern kallat sam
v:ttnen var en snickal"evid namn ma personer; vilka i Ilöstas ringo upp-

draget' att ,granska Eklunds psalm
Miekle. SoQ'ill påstod att den, planka. boksförslag. De sakkunniga äro så
som saknades, på vinden i Haupt- lunda förutom ärkebiskop Eideln bis
mans bostad icke var av samma' !koparna Eklund 000 AuHm, leil•.tor E.

tra
" s' ':-'11 stegen, med vilken barna- Liedgren, dr N'ath.' Beskow och pro-

VOL fessar Nils Ahnlund. .
rovet ,utförtst.

En omfattande razzia i förbrytar
kretsar i Newyork.

('r. T.) Newyork, 9.

Polisen företog på fredagen en
syrlnerligen, 'omfattande razzia
blaIId förbrytarkretsar. över 700
personer, som tidigare varit i kon
'ta.kt med ,rättvisan, fördes inför
,pQilsdomstolen. Större delen av
de ,'ailhäJIna måste 'emellertid på
gr-qnd av bristande bevisning åter
sättas, På!l"i, fot.

Tveksamhet mot länsnykterhets
nämndernas stora befogenhet.

:En oktrojtid på 4 år tillstyrkes likaså
:fiirslaget om 's. k. »turistut'S'känkning».

Vid ihandlä~ni~g päfredagen in
för Stoc'kJ:lO'lms' rådliusräHs, Kreu-

Stockholm 9. gerrotel ~v ett mM, 'där Hjo bank
"'l'r .' instämt Tor-sten Kreuger med kra:v

, -< ~tho ~niformerade polismän på skadestånd.. ',enär" denine skulle
,_ocltlika manga civila kr~minalmänha ~'fekommeThderab -bankeris di-
, enattell! tiU lördagen enraz- rektör att 'inköpa "Högbroforsob- i

i nattklubben ThaIia vid Vasa- I
n. iKl. 2 svänl!de etL tl·'O'ta'1 ,ligationr, ' ;förekom ett :vittnesmål I

~ som både lokalt och sakligt har ett
uJW framför porten. Glasru- speciellt .intresse.

, ~,." ,'i ena dörrhalvan' slogs in 'var-
'efter ,det var lätt att öppna porten. I ikriminalmålet" mot ~ngenjör

,U/pp.för tre trappor stormade poli&- Kreuger i förekom på sin tid ett
'l1lromen därpå in i nattklubbens vittn;€sma:I~'av ingenjör Mae, som
.',' lokaler. Anledningen till razzian betecknade Högbroforsen somett
. var att en hel de1 uppträden på redan frän början' ~dödsdömb fö
, sista tiden utspelats utanför, por- retag.: Motbevisning från s:varan
ten då besökarne varit p.åträngaI1'- desidalI pr~sterades, och hl. a.

., de och uppträtt berusade. 'Den gjordes 'gäilande, att ingenjör Moe
'. skyndsamhet, varmed razzian sat- uttalat sig om något som han aM
tes i scen, torde ha dikterats av po_rig sett. I den i och för sig ~ntres
lismännens önskan att ej ge klubb- selösa räHegå:ngen mellan HJo
inehavama til1fälle att hälla llte~bankodh. ingenjör Kreuger .nu på
ventue~la spritdrycker. Razzian rnpades av svaranden ett vittne,

" vnr' ännu :vi,d; tretiden på lördags- som kraftigt gendrev ingenjör Moes
:m:orgonen ej avslutad, då man bE. ,uppgifter och gjorde gällande, att

'. 3. hade att fastställa gästernas j- Högbroforsen var en fuHtdrifts
,dentitet. Hela huset var omringat duglig anläggning, v~d vilken en
'avpolis, varför klubbgästerna och bärkraftig rörelse kunde- bedrivas.
,~I;sonalen, ej hade någon möjlig- Vittnesmålet ifrå.ga gjoooes a:v

het att ta sig ut genom några bak- direktör Alf Prydz, Mörsil, chef för
vägiu·. Ett 50-tal gäster befunno Äggfors iräniassefabrik. '
sig, 'vid til1fållet i lokalen. ' F rt å "d "", o S. SI. u."


