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,
ostersund. Starten .,,-ar förlagd till väg.
BIGmstedt, Vindeln, och Häggniad,
»Andraklassarna» från Finland
skälet väster om K3'rkås kyrka.
Umeå, gingo samtidigt ö,er
. belade de fyra· första platserna.
KvaliJficef'in,gsmatchEm förS: l\i. i
Banan, som mätte 15 km. fägelvä.
mållinjen.
som är. rik på tillväxtbefordrandeoch
handboll mellan Castor oCJhSollefteå
gen hade den första kontrollen · id
. sjukdomshindra~de A-vitamine~ samt
G. I. F. spelades på söndagsk.vällen å
~nds:ägskröken 4,600 meter syd äst
D-vitaminer,. som motverka den s. k.
1. 5:5 exercishus, där högst 100 per·
K)'Tkas k;YTlm, den andra vid vägskä'- I
»Loos» följde länge, trea i tid•. ··
engelska sjukan: - GRASINOL, som
Bcdenloppet ~ c:a 45 ~. -.:.. på soner hade bänkat sig när matchen
Jet 1,100 meter norr T i Torråsen och l
låter blanda sig med mjölk eller vatten
söndagen:blev ·en fyrdubbel finsk se- började.
.
den tredje "id sjöstranden vid torpet
är· synnerligen· angeniWIt att intaga.
ger genom Niemi, Leinonen,Toimela
100 meter söder l i Lillsjön. Målet var
och Koskelainen, medan bäste svensk
östersundslaget visade sig vara det
förlagt till l •. 5:5 kaserngård. Av de
p
Fås på alla apotek.
blev· Sigurd ,Olofsson, Bodens-B. K.
bättre ooh hemförde se·gern med'9--:-4
16 startande utgingo av olika anledris pr flaska 2.50 OCll pr kilo 6,20.
Cirka 10 graders- köld och }-pperligt erter att i halvtid ha lett med ~1.
ningar fyra man.
Tillverkare: A.-B. LEO _ Hälsingborg .. före rå.dde. Loppet· hleven finsk Vad man särskilt fäste sig ,;id ....ar Castriumf av stora mätt, i det att de fyra tors i stort arbetande försyar, som
Resu1ta,t:
1) korpr. 5513 HaJ1sson, K. 1, 3,Oi,15;
första. platserna helades av finnar. stoppade·~ upp varje anfall av Sollef·~
2) serg. A. E. V. Dahlström,. lug. a,
Nils Englundhröt loppet efter 37 km. teås eljest· rätt s'å farliga f<lrwards..
O
:~,t6,15;
på grund
skidlirott.
Elis Wikv;sade
I
3 3 3) löjtn. R. E. G. Erhardt,
lund
rJj.ckavut,·
då hanÄven
på gn:nd
av Dessa
. k
. l sig h,!ör.. dagen· . tydligen
ng. , ,16,17; 4) serg. P. O. Hörllsjukdom icke kunde -fullfölja loppet. lc·e vara l s ag OC ·aven om samspeiE.'.1dt, Ko 1, 4,02,52; 5) löjtn. G. N. A.
.
.
Jet tidvis gick relativt bra så brast
Nyblreus, K. l, 4,02,52; 6) kap l. R; C.
II
Resultat:
det dock mycket i placeringen· ~v
M~ntgomery, 1. 1, 4,12.49; 7) serg. G.
.
·1) T Kiemi, Fiuland, 3,28,00; 2) E. sJrntten.
.
Hoglund, 1. l, 4,12,49; 8) löjtn. C. E.
Leinonen, d:o, 3,34,16;3) E. Toimela,
l\oIålskörden blev som redan nämnts
H. Folin, l. 3, 4,24,58; 9) furir K. A.
_,
d:o, 3,35,38; 4)A.Roskelainen, d:o, synnerligen liten, till stor del berg en H. Lundin, l. 10, 4,46,33; 10) serg. K.
3,35,58; 5) S. Olofsson, Bodens B. K., de på de bäda målvakternas goda bollE. Johansson,!.
·3 ,3~I "36' 6) A.Lif
3 "8
'
G··1-:h enl>
fl-,agg·
t lO, 4,47,04,'
1 10 11) • fänrik)
, Orsa I . .F" a
"30' tagningS!f
örmaga.
»U!U'
"• .J •G. / LJungs orp,.
,4,47,09,' 12
~/} G• Jonsson , Husum
33910'
8) 'E. "'UJ'st om bekant en av S.-dPI"es
.. f n
S
."
"
funr 52 2 Sundman, 1. 1, 5,02,25.
L arsson, K'lruna,. 3,4·0 ,4;9)
1
...
, shancThollmål:vakter, ' ~'4
Sven Ut- bästa
arbetade i
terström, Boden, 3,42,~6; 10) - Allan stor stil, v:lket även <kan sågas om
En tiondels poäng efter
Karlsson, d:o" 3,43,04; 11) E. öberg. C t
il"
ål kt N'
..
HÄGGBLAD.
Arvil;1sjaur, .3,43,51; 12) E. Lindström,
as. ors )ip<per oe - m va ,. l lsse.
Hans
Beck.
•
'..
l
3416
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Lundgren,
som
verkade
merkull
än· van.
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11.rJep oug, , o, .;
. lo sson.
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o
,,-rets Vasalopp blev liksom 1928 ars
Vittjärv, .3,45,23; 14) -s. Nilsson, Jokk- Hgt kolugn;
menar ens
mte
j ~döU",. Arthur Häggblad och H. Blommoll, . 3,45,49~
släppte in. fler mål än nödvändigt ...ar.·_
•
1 stedt gingo nämligen samtidigt i mål,
Spelet blev stundvis ganska hårt
men vid den senare företagna lott.*
ocsh en <lch annan spelare -fick tiUsäil dragningen vann Häggblad.
Larsson, Åre, blev tvåa P
å !
gclse aV domaren, brA. Norberg, Fly•
l
.Segraren p; Kiemi a-r ?6 år gammal. <'et sonl a-,,'en under denna mat~11 do
samma bd.
j!
Den spännande striden.
~
~
'",
"
.
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t
Han blev andre man nyligen i Salilär-. kumenterade
slig som en god handbollVid starten rädde hela 30 graders [
ki.och är distriktsmästare såväl på 20 domare;
Man måste d-ook säga att
Slalomtävlingen på lördagen blev kyla. Till första kontrollen i .Mängssom 30 km.
matohen i stort sett hleven synneren .er!dig succes i det strålande väd- bodar~~ alllä?de. en tä~g~uPp på 10 I
E. Leinoneri ~ är 30 år. Han hlev i år ligen intressant uppgörelse mellan
ret. ~n me~ äI!- tusenhövdad publik man fo~?t, ~:lInhgen Hll~.~ng Olsson,
sjunde man. på finska mästerskapens föreningarna från de båda kOn'kurhade mfunmt SIg till slalombanan, John "lkstrom, Artur Haggblad, H.
50 km. samt mästare på 30 km. i rentstäcterna ooClh emman gör undansom gnistrade i solen.
Tack vare Södergren, Hj. Blomstedt, m. fL Till
Kariuno.
.
.
..
.
tag för {le få domarin'§I'lparidena kan
den var temperaturen tillfredsstäl. Evertsberg, 50 km.· från starten, an-',
: E: Toimela är:?6 år, ble...." i är sjätte man säga att maternen. också var vällande både ur pubIiksJ-npunkt och lände första gruppen redan kl. 10,26. I
man· på 50 km. och andre man 1934 i spelad.
.
m' föressynpunkt.
Slalomflaggorna Den bestod av bl. a. H1iggblad,
finska mästerskapen.
hade denna gång placerats så att ba. ding Olsson, John Wiks~röm, SöderA. 'Koskelainen är bIo.tt 22 år. Han
Grape, som ju tid:gal'e visat s:g vara
nan yar lättare än vid förra· tävling- gren, Blomstedt m. fl. Tredje kOnti'ol-1
har förut tillhört. arbetareförhundet, c-n herre, SOOl förstår sig på handbollen och fart~n blev också di~rigenom len vid ~xberg passerades aven tätdär han var. mästare åren 1931-34. spelets finesser, visade sin' :bästa sida
.nahbare. överste Holmqnst och grupp pa tre man kl. 11,14,10, bestä-l
SVEN ERIKSSON.
Nu har han övergått till borgerliga mu s'k5t från alla omöjI:~a skjutkapten Rimfors inledde tävlingen. ende av Hilding Olsson. Häggblad o.
. förbundet samt blev fjärde nian på så- lägen, bl. a. en del långskott uafrån
.
b
B
.
....äl 17 som 50 km. vid· årets finska
't'
I
'tro' t· e
. t
!omstl'dt. Fjärde kontrollen, som tiFör första. gangen i HoImenkollens mästerskan.
mI len av p anen, varav a ms on
Ö ver,s t e H ol mqVJS s prestahon eund~~ VI m.est av alla, som den d,agen ~t· digare legat i Li'Jnglet, hade i ar för- I historia var d~et på sönda.:!en på vip. < - ' e t t resulterade i må!. DeSsutom har
fordes / bac.k~?-: Det t~rd~ Inte fm· flJ-yats t~1I Eldris, cirka 12 l(.~. från I pen alt en svensk ryckt ~ segern ur
Finsk selrCr även i Backen. Jlan en ge-d förmåga att spela sig själv
n~~ m~~ga l o,er~~.e H.s alder, spm malet. DIt ankom kl. 11,38 Haggblad, I norrmännens händer i backhopnnin~
OClh även andra fria, vilket är ett
~at!a SI", på ~lIer ä?ra ,o~l den ..s~Jut- Blomstedt och Olsson. Tre minuter gen. NaturligtYis var Selånger-Eriks- Även i backtävlingen i Paglabacken stort plus. Av övriga castmsspelare
s.~n.. Efter mledmngsaken •. borjade senare kommo John ·Wikström och son mannen ceh endast ·1/10 poän<f gick segern- till Suomi. Segrare blev fäste man si,g sä1"'skilt vid Ohlin och
lavhn~~n och det _var ett .noje att se Södergr'en.
I skilde honom frun den häm-ande se"':.
nämligen Y. Ivanainen. Längsta hop_Bertil Larsson, v:Ika båda ar[l>etade
?~l~,. d2arva. och sak~a"poJkar.~l} och
Vid målet i 1Ilm·a· ....äntade cirka I gern. Han hopp på 49 och 50 m. voropet, 46% m. gj.ordes av Axel östrand, f?r högtryck.
I Sol.!eHeå!aget voro,·
!hc....o.na '~ro.
Man",a be~arska.d(' 10,GUO. personer på det! spännande I. mycket. vackra. Att han inte erhöll Fnska Viljor.
'..
forotom»,gulbb~m> H~g.gqm~t, BergJ.u;. e! alls stIlen ~ch bord~ ej h~. !~tt slutstnd, som: -rapporterna från Eld- 'första pris berodde på den omständig-I Resultat~. .
. . .
.\ gren o~· H.- Et~g'e~o:m... <hast 'medan
~~~lla upp, men å andra. SH!llll t'y~Ue ris varslat om. Det yar· tydligt, aU 11ete11, att Hans Beck tillsammans hop.'
.
.
.
. laget f. o. var tämllgen Jamnstruket.
~al.JcdnIllg~n att de.j..irns~~t h~!.~t·et B! nmsled.t och Hiiggb'iad skune upp- pade en. halv meter länr-e. 'Pessutom1~ V. Ivan~men, !,ii1l~nd 346,7 p.; 2)
Castor går nu alltså vidaremnt S. M.
t'~l e predmekas~l1 l hn~s ~;'lf" li~f{ bjuda sma sista krafter för aH bli ~tod Enkss0D;. SO~ll -;an.hgt !ltet brett. A. östranCl, örnskoldsvIk 336,9 p.; 3) I i ha·ndibol1 oC4h vi ha intet annat att
JOr nd1an kO~ kl~ ~a O~k 1 S.ll, et o~·· varandra kvitt. När de hela danen Il nedslaget, sarskilt l SIsta hoppet.
S. Johansson, Boden 334,6 p.; 4) A. "'öra än att önska lovcka till för se""ern
e s -IC
a'a ,va voro
äJi. l 1 r-I't 't k
. ' gIssa;
p
P e·11 e Heumx·
. lloppade 48 m. ~,orsta
. f·'
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som19as,e
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laae o J s a, 'un d e ~la,:. Icke
.
.. ' 1Norgen 3333
' . p., <I.
II o- -oc'.h 'öuska det sympatiska laget fortuiomord--tliga ZeUerblom ö S r
vem segraren skuIIt blI. Når trumpe- omgången. Hans andra hopp, som var nen, Fmland 332,3 p., 6) ~. Berggren, satt god fram"'ån rr•
ju.
och G. L~~sso~, Åre, nådde ~a~m:; ti~i ~~ren i klockstape!n gav signal tilI att på 45~~ m., nr .. emellertid svagt och Bode~329,9 p.; 7) H. Kalander, Nor'" '"
~,9, men vid omtävlingen ·vann ö. S. lDl'sta man ak~~ .m på banan ~enom h.~n .fo~~ ned~nfor backen, J. Persson ge 325,9 p.
IIII!IIIK.-aren-storlienpojkcn.
Morasirands kopmg, segrades mtres- foH l !orsta I.oppetz men hade .ett bra
. .
I
Bandy~
set oerhört och den väldiga publik- !lOPP l andra omgangen. J. "'.es!!Dan
äyen pil publiken genom sina'
~esultat:
skaran höjde öronhedövande hejarop. uade ett svagt hopp på 34 m ..1 forsta rade
hopp. Dagens längsta hopp var
Klass L
Blomstedt och Häggblad kämpade till och.ett bra h~pp på 4~ m. I andra friska
51 m. och gjord.es av Trj'ggve
1) S. Zetterblom, öSK, 36,9; 2) G. det sista om segerlönen. De åkte för- omgangen. ?edJcrsson. gl~rde ett .... ac- på
dersen, Oslo.
lArsson, Åre Slalomklubb, 36,9; 3) G. bi kullan, SOlU skulle begransa segra-I ket hopp p_a 4~,5 m. l ~orsta omgånResultaten blevo:
S~'anbäck, Slalomklubben, östersund, ren, och följdes sida ....id 'sida ända in gen, men ~o!l l andra. Kurt Ber?Jllan
3/,Oj 4) E. G. W,?lander! Storliens Sla- i måI. I sista ögonblicket gjorde hoppade 3u,;) ?c? 41 m.. Ing~ fmnar
1) Hans Be:"k, Norge, 230,5 p.
lomklubb, 37,~; ;)j Å. SJunnesson,_ Sla- Blomstedt en ansträngning och "led deltogo. De tyska hopparna lmpone- 2) Sven Er.kss'OI!, ::lver;,ge. ~30,4:
l?mklubben, ostersun~, 3~!8; 6) N. E- över mållinjen nästan en halv skid.
3) Bryntesen,; Norge, 227,6.
n.ks~on, d;o, 39,9; 7) G. Iqellman, d:o, längd före Häggblad, men måldoma- son, Sälens IF, 6,24,29; 11) Edv. Dahl,
4) HUmer :.\iyra, Norge.
.Fotboll.'
4(;,0, 8) B. Persson, Are Slalomklubb, ren dömde dött lopp. Frågan om för- Orsa IF, 6,24,55; 12) uno EIiasson~ 5)Atndal, Norge.
.
43,,1~ 9) H. !1an~son, d~o, 40,4; 10) T. sta pris avgjordes, som förut sagts, IFK, Mora, 6,27,29; 13) A.Granath, 40) P. Henn:x, S.... erl~e 2.16,4.
\~.~lander, Storilens SK, 40,.4; 11) G. genom lottning. Innan denn skett }(o1'a, 6,30,40; 14) J. Bonander, Säter,
Hopplängderna voro:
Engelska ligan~
Rlssl~r,
östersund,
a . .0- IiJ,v,
"1 4~'
1-) I • S'·
o
'S··l'·
H O' i" l\ISlalomklubben,
N ..
Il'K ö.
d k ommo H-aggbl a d och Blomstedt
I, ;)
n el.{ s~n,
a en, 63147
, ,
1)
Hans
Beck,
Norge,
49,5-50
m.
Sheffiel~
W.-Arsena!
2--'-1.
:U:3:
°faIn, IF C .~tcr~~o; ;-erens om att So!1efteästatyeUen, SOUl ~6} O. Ols~on, Mora, 6,35,46; 17) W.
2) Sven Eriksson, Sverige, 49-50 m. t Aston YIlla-Stoke CJty 4--:-1.
14) 'U, A 'A alrs~on, Sllask~lr'bb~"
genom en Y:lsaloppsseger skulle ha Persson, Luna, 6,&5,27; 18)V.. Skog•
• .•'1.. . .~n{ erSSOll.
a om u en,
-., t f". 11'·
d·
lund OI'S~ 6 "~O-· 19) J St ... ...
Derby-Manchester C. 1-2.
östersund, 42,2; 15) E. \Vinnberg, ero,ra s ~I a, _tId aven av em fm- '. ,"'. ,v~, a,
. ro;?, m')- 3) Bj. BryJ;ltesen, Norge, 5(}.....:....37.5.
Grimsby-Liverpool 3-2.
Frösö IF, 42,8; 16) T. SvärdfäIt, Sla- ge anstå ~ln nasta år.. H~ggbla~ fick ~a, :-~41,44, _Cl) L. Grahn, \mdeln,. 4) H. Myra, Norge, 49,5-48,5.
5) Amdal, Norge, 5(}.....:....48,5..
Leicester-Middlesbrou~h 3-,1.
lomklubben, östersund, 43,0; 17) Nie. gl~.ldmedaIJen,
Traflkf'onal.tmngep (j,41,a_.
..
6) l. Dahl, Norge, 49-4&,5.
Barnsley-Plymouth 1-4.
Hansson, d:o, 43,1: 18) W. Lindell, Goteborg-Dalarnas.
yandrmgspns
Lagpris, tvämannalag:
.
7) .J. Haanes, Norge, 46,5-48,5.
Bradford C.-Fulham Q-:....t).
öSK, 43,5: 19) G. Lind, d:o,.. 43,6; 20) samt fyra hedersprls.
I
1} Vindelns r. F" 12.28,43; 2) Sä.
8) T. Gundersen, Norge, och
S. l~'a~sson, Slalomklubhen;' ost~rsun~,
Resultat:
Illens 1.. F., 12,56,16; 3) 1. F. K., Mora,
~~,9: ",l) C. Andersson, Skelbef[~å IF,
1) Arthur HäggbJad, IFK, Umefi,! 12,58,~9. V~ndr~ngspriset »Zorns min.l:?,~, 22) C. A. Persson, L. Castor, o. Hj B1oms'edt Vindel
IF 608 -r.:. , ne» gIck tIll Vmdeln
.
,1,),;>; 23) S. Strandberg, Åre Slalom- ") 'i'
l. ~
ns
"
.n?, T l
• T'
.
klubb. ·45,5; 24) O. Olsson, öSK. 46,1; '"'- Hl dmgp:ss~~, ~,falllnpsrP:", ~,09,3n; l
rem~~na ag: }) \mdelJ?~}.:.F.,
25) E. Engström, IF Castor, 48,5; 26) 14,John \\l~?trom, Lul~:l ul\., 6,13.4~; 1~,1O,35, ...) L F. 1\.., ~Ior~, 19,3<1,;)u; 3)
{T• . Olsson, Åre Slalomklubb, 49,1; 2J} I 5) .I-~e;?ert Sodergren, Sod;rhamns Il', : S~!e.ns L ~., 19:43;1::1. Vmdelns l. F.
Hj. Ham1llarkvist, IF Castor, 49,8; 28) ~,H,2~:~)
Renman, \mdelRs IF,! cloH:de knngapokalen.
.,
'
G. Olsson Slalomkltibben östersund 6,19,4~, d v?lger Andersson, NJurun- i F~'T_amannalag: 1) 1. F. K., ·Mora,
,,1,5; 29) iF. Langeen, L '5:s IF, 51,7; ~l~ JK. ?,19,;)O; ~) _Helge Persson, ~,1~;a6; 2) Vi~del~s1. F., 26,17,39;
30) O. Nordin, öSK, 52,0; 31) O. A. LangS~y"ttrns_ IF. 6.20,aO; ~ S: Hans- v) Sa~~ns J. F., 2B,19,?3. L
K., Möra
Oloysson, I. 5:s IF, 53.4: 32) A. Gär_ son, LIma SK, 6,22,18; 10) ~dnn Jans- tog Lakerolpokalen for allhd.
din, Slalomklubben, östersund, 59,0;
II
Blomstedt,
Häggblad . ock
:53) H. E. Pålsson, 1. 5:s IF, 60,0; 34)
·En ~elektri5k mntor av helt ny typ.
.T. Olsson, Slalomklubben, östersund,
vid
Vasaloppsntålet
i
»Loos»
fjO,1; 35) K. Berg:>-aIl, I. 5:s IF, 66,0;
Den svenskfödde elektriske ingenjö- åg.
Orsa tillsammans med. l-ager&6) O. Hamrin, d:o, 68,9; 37). S. Berg-l
ren ErnstF.
AIexanderson vid Geman, d:o, 69,0; 33) A. LeJonhuyud,
kranskullan.
(Fl~'~bild;)'
.neral Electric· Company i Schenecta~
,\re Slalomklubb, 87.4; 39) G. WinnResultatet av HolmenkoIlens
dy, Newyork,har konstruerat en ny
herg, Frösö IF, 87,7.
,
17 km..Iopp
tn) _av elektrisk mo~?!".
.
Klass If.
r
l
....
ar·
för
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12
första.
pristagarnas
....
·
id...;rldett
sam!11!nt
aae,
~om
nylige,n
1) H. Hansson, Åre Slalomklubh,
kommande infört i lördagens Hdnin" hp.ls av: Amen~,,-n InstItuL<l of Elec.::li,9; 2) n. Persson, öSK, 39,0; 3) Ulf
. L·
Th·
·<1 d
. O' nc Engll;leers, aemonstrerade AlexaliSmith, Slalomklubben, östersund, 39,6;
',ars
. Jonsson blev s:. ~n. a lllon- derson den nya motorn. Det särskilt
4) P. Hedcnmark, d:o, 40,0; 5) G'I
de man. Efter dessa tolv foI;de:
intressanta med denna är. att d
.
Lang6en, d:o, 40,0; 6) S; Liljedahl, d:o,
1~) A. Tun. Norge.1,20,30; ~4) J. stället. för den vanliga tj-p~n av k~m~
40,6; 7) G. Engman, d:o, 40,7: 8) T'
I Solv~ng, d:o 1,20,31; ,1:» l. I:magren, mutator använder elektrinrör för att
V. Biickman, d:o, 41,0; 9) O. Ström,
l S.venge 1,21,11; 16) ~ordfJellmark, transformera -växelström till likström.
u:0, 42,0 10) Kj. Olsson; d:o, 45,0; 11)
! Norge
1,21,~2; 17) ~rottumsbraaten Il Därmed har en avsevärd förbättrin'"
H. Gustafs"un, d:o, 45,1; 12) K. Hall·
. och. Slara, Norge 1,21,14; 1'9) Sreten- vunnits. . Den vanliga· kommutator~
strom, Frösö IF, 46,4; 13) K. E. Jalls-I
m.yrmoen, d:o 1.2!,20; 20) Barhaugen, , har ju .....i sat sig synnerligen opraktisk:
son, Slalomklubben, östersund, 48,7; l
d.o 1'.21,4~; 21} R~mnlllgen, d:o 1t2~,4S d~ss .kolborstar. :.ge. upphov· till gnist14) E. Larsson, Åre Slalom1ciuhb, 54,0;
22) Nenzen, SVerIge 1,22,06; 23) vef~ tldmng,. 50111. fororsakar mycket be- ..
.
....
.
15) Å• .Tansson, d:o. 54,5; 16) T. Måns- f
ferstad, Norge 1,22.08
svär, hl•. a•. m}\.s;te kommutatorn ren- I fores den, behöves icke.l\färkliat·iti"
"'HJU, Läro....crkl'ls IF, 56,0; li'iS. Sjö-l
göras.. Truts_många. försök har det ie- I också, a.tt starten kan s~e fullkoIIijfgt
ste~t. Slalomkluhben, östersund, 71,0'1
ke lyckats. att hclt.avskaffa denna olå-l ~utomai;iskt från en· plats belägen p{i
genhet.. ~<\lexandersons. motor beteck-! ~lcra nll~s aystånd~·. Dennyqri,1otorn
Klass III.
.
i
FöREX!ZI.'t;SJ[DDDEL.4NDF:.
nar i .. detta .. avseende ett märkligt ,laT' en ~ta.pacitet på 400häs!kr-llfter:
, 1) A.-L. Persson. Flickskolans t.';.IF'1
64,1; 2) Karin Smith. Slalomklubben;'
Fil'ntitas och östersunds :arelinare. framsteg...Genmn..den genialiska an- •. A~exal~derson har meiJ denna upp·
Uli11 kt fIl N'; "
.
~
Sam- 'vändningen .ny. elelitr:onrör som kom- lmm~lg ä~er dökumen~erarsiB.~omen
östersund, 65,2; 3) (,reta H~dcnmark,
ii gY 'd ~ L1 laS:.:.n l ;nOl'k"Io nl:'''O
mutator . undtikes .varje gnistbildning. ~v var. tids mest gemaIa uppfmnarc.
Flickskolans GIF, 71,2.
.
1
n '\1
ro a.J.:'l'l d em.n . I",.
Motorn. har .aven andra intressanta •
. --.._-Frösö L F.
Ski<iu:flJlkt till Sport- egenskaper•. Sålunda. kan nämnas, att
stugan tisdag em. i1d. 8.
den .kal:! kpPl1la.s Jn .i en strömkrets
.,.;, ~.Jfihllll;1
.
.
med 2,3UO. vQUs. spiinning och startas
,,~.~
. S. K. .SWI~g~
Samthg:t ~rotta!e Hitt och. ledigt och.m~d full hastighet
D.
1;09. 1
;an:l~~t a dttaulllgslo~a11 en l. afton for från början. Någon motståndsapparat
oöverträffad· mot brännsår
tYr sa an et
serw)rotlnmgen.
för att moderera strömmen, som UU•
- .,
•
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