
Kraftig arvs!ökatt på v5J"'örenhets
medlen. Högsta domstolen hur o"'iHat
de hesv4r utrednin:;:;m1u~en i dCJds
boet efter grosshundlare J. A. L. Lär
stedt från RHsingb'Jrg lDfi~rt ti':(.'f att
f!I';"3skr!tten' p{l det h2:Io~~~)t $~tn ~~:.:nom

I;.Cfstedts t~stumente tiEfl-~i, ,'Johan
Li;f:>t~d!s (Jc.n::tiom>, bo?'i ,.. '5 till
1,Ol'2,i30 kr. Den fonei--u l' .man'
de testamenrsloHen utgör: ,~;)'.815

kr. l besvären hade yrkat:.; a~t i f-ör
mycket erlagd arvsskatt sIml1!.' återgå
109,464 kr. .

FÖRENINGSlVlEDDELANDEN.
!J"i'ÖSÖ I~. F. Alla föreningens

skidåkare fodda 1920 och tidiaare
skola' mangrant infinna sier till pro~
pagandauttagningen j morg~Tl kl. 9,30
r. ill.

Castor vann första matchen i

Hanooolls-D. M. inleddes i går kväll
med en match i 1. 5:s exercishus mel
lan l. F. Castor 'Oc:J A. 4:s 1. F., var
vid Castor segrade stort moo 21-7.
halvtid 13-2.

Castor hade hand om spelet och av
de många målen svarade I>Tipp»-An
dersStO'1l för 7, Ture Volger för 6. S.
Jonasson för 6, N. östlund 1 och F.
J,onsson 1.

A. 4-laget hade egentligen endast en
målslqntt. vy. Andersson, som gjorde 6
av målen medan hy. Olsson ;5,tOO fÖF
det sj'Uude.

Domare var Anundgård. 1. 5.
Castor thaI' nu en match kvar näm

ligen mot l. 5, 'sem väl k{Jmmer a'U bju
da hårdar-c motstånd, men knappast
kam göra ,f'öreningen D. MAecknen
stridiga.

Händboll~

Ny seger för Mr G.

(T. T.) St-ocImolm 15.
Mr G. segrade på fredagen, enlirgt

meddelande till D. N., ti!lsaIlh-nans
med Lesm~ur d ihand:ikap över Grizolle
-iJ\I,eunier med u-l, 6---<2 <len är där
med uppe i sem1finalen. Nyström
Ca~errnan ~~nno över ~fiohel--Jand
ry lik'lllooes i· h-andikapklasse:D med
6-3, 6-4. I 'Open dJC'ruble blevo Ny
sträm-DainveHe sIa-@I1ll av Rohertson
U. S. A.-U3mgnon. Fran~rike med
6-1,6-1. -

-----
Sportklubben Swing

höll i går ord. årsmöte, varvid bl. a.
en eIDonomikommitte tillsattes för 19311.
Kommittelfrdamöter blevo: H. Åvall.C.
En,gström, E. S....ärd F. LUlldeIl samt
B. Tho-rs'sQn. '

Till sty:rcIse för 193& vardes: H. Ny
st,röm ordf., C. Engs.~röm v. ordf., No
Lmdgren, sekr., E. Jönsson kassCif C.
E

,...kl .,
ng~:rom, - ubbmäsl.· S. Cederberg

matcrialförvall. S-uppl.: B. Tho.ciSO~
och r. Larsson. Re,'isorer: G. Huld,
berg .och T. Fastborg. Suppl.: H. Ols
Slon.

Klubben får. i dagarna sin nya brot
tarmatta, so111 till en del skä·nkls· av
broUnings:ntresserade i östersund.

l anle'lln:ng av a~t det är 15 år se
dan klubben b:ldades ämn.,:r kInDhen
anol'luna ju:bileumstävE'ngar i slutet aev
s.äsongen.

Årsmötena.

Bärgningsvagn

Boxni.ng.

S. M. i inomhusidr(}tt till Arvika.

Svenska Idrottsförbundet har beslu
tat 'Uppdraga 'åt Arvi1ia Idrottssäll:s.kap
att 'aTI'ordna årets sven.ska mästerskaps
tävlingar i inc.nnUSil'dTbtt. Tävling
arna skola äga I"Um söndagen den 15
mars.

Tennis.
---

-

Allmän idrott..

..
Danmark slog Norge.

Boxningslandskampen mellan Nor
ge och Danmark på fredagsaftonen här
gav till resultåt en dansk seger 6-2.

Till förbundsfältskjutningen

i samband med östersundsspelen den 
29 d:s ha ett stort antal anmälningar;
inkommit. Anmälningstiden utgår l

dag, lördag.

. Nanmanrop

L6rdag den 15 febr.: 1936 .

SKRIDSKO:

,Resultaten av lO/HJO.
metersloppet.

1) BaUan",arud, Norge 17,24,3
2) Vasenius, Finland , 17.282
3) Stiepl, österrike,' 17 30'6
4) l\iathisen, Norge, 5) BIo~~ist,

~iula,IJ4; 6) Lange'dIijk, Holland; 7) 0
Jala, Fmland;8) SChroeder, U. S. A.;
9) Kalharsz)'fk, Polen; 10) Staksrud
N~~. '

Syens,ken Johansson ikom på 22:a
plats med tiden 18,32,2.

England har starkt lag.
Ishockeymatehen England-Tjecko

slovakien slutade med en engelsk seger
med 5-0 (2-0, 3-0, 0-0). England
har med denna se,ger blivit europamäs
tare och allvarlig aspirant på guldme
daljen. .

- Det svenska ishockeylaget spelade
på fredags&örmlddagen en vänskaps
matchmot Polen, varvid P,olen vann
med 4-3 (2-1, 3-1, 0-1).

Dren svenska i~hockeytruppern har i
och med vänskapsmatchen mot Polen
gjort sitt, i GarmlsQh. På mändagen
anträdes hemresan, som läg.g:es över
Hamh'llrg, där två ma:tcher spelas. en
på ti&dwg QOO en pa torsdag.

Kanada slog Tjeckoslovakien med
7-0.

(T. T.) Garrnisch-Partenkl.rchen 15.
Ishockeymatchen Kanada-Tjecko

slovakien blev en seger för Kanada
med 7-0. (4-0, 2-0, 1-:-0).

----

ISl-IOCKEY:

.att sätta sig i respekt .hos motståndar
na.. I den avgörande matchen mot A
mer1ka .ihade laget möblerats om en
~el ..de~. Amerikanarna hade all 11lMa
: yar:h:en ~tt hala hem segern. Ked
Jan var for en gångs '&k,Ul1 i slarr
Yankees ,ringo faktiskt tacka sin kolu~~
na Lmålv.akt för att de komma med ,u"h
sluuomgangen.

I he~ral"Das k?nståkning som avslu
tades l afton fIrade den osterr:kiska
s~olan s.tora triumfer. Schäfer kan ta
s:n a:rdra ,guldinedalj i den s;;'kra för
VIssnIngen ~.tt succeSS10TI'2D är or· j;'-c.d
t~~e. lm:?:! os,tenikama trampade y[;r
dIg;: ! ma~tarens fotspår.

Ertk Larss.on ,fick elt lOD-tal tele
gram efter sin seger i onsdags hl. a.
ett från T~ndiäkarlnstltutet v~ri det
hette: l'RolIgt att se att en svensk för
en gå'ng.s skull :kan visa .tänaerna.,

John Jo~O'1le

**%##4' M
SIddnofiser.

D. M. för S. G. U. i Lit på söndag.

Länets 5. G. U:are samlas i morgon
i Lit för att tävla om D. ~!. på skidor.
Till tävlirigen äro över 50-talet löpare
anmälda. Hammerdal kommer med
den största truppen 17 man och har
flera .goda lÖP3TC i sitt bg, Ba'lIdin,
Glantz m. fl.

Ba:na-n f{jr iherra-r blir 2i) <km. och rör
damer 10 1.-m. Efter tävlingarna hål
les :prUSlu1tdelning med samkväm i För
enings-huset i Lit.

1. O.G. T~ D. M. ~ i öster500d
uren 8 mars.

Sön agens
sla lomtävling ar.

Skidevenemaruget på söndag bli de
stora slalomtävlingarna p~ Ostberget,
vilka arran.geras av l. 5.
Tlll tävlingen äro anmälda icke mind

ra än 81 '&kare, wppde-larle i tre klas
ser. därav Ii. d.un1k1assen 6 st.

Från StorIlen kommer en tropp i}å
17 slalon1'akare, medan östersuuds sIa
lomklubh representeras '<lV 21 mannar.

Kapten Rimfnrs !inleder slalomåkar
nas duster med ett 'UiPp'Visningsåk .ach
sedan första täv!ingsomgången full
gjorts kommer Bir~d att visa ~ur man
skall behand1'a skidorna i utfors- och
slalomåkning. I andra rtävl1ngs,omgän
gen få endast ett visst begränsat antal
av dem som nått de bästa resultaten i
f'örsta åket starta.

På efterm!iddagen iblir det :prisutdel
nin:g m. m. i l. 5:s exercishus.--

Godtempiar-S. l'.L i Kramlors.
Godtemplarnas S. :M. på skidor, som

gå av stapeln i Kramfors instundande
s,öndag, ha samlat 129 deltagare, förde
la,de på följande grup'per: 30 km. senio
rer 55 deltagare, 15 km. juniorer 33,
10 ikm. yugli1lJ@ar d å1dern 17-18 år,
28 och 10 h-m. för 'damer lli tävlande'.

Bland deltagarne mäI'\kes:
3a km. sen~orer: 3) E. Berglund, ös

tersund; 9) \ D<lnald .T'Ohansson, örn
sköldsvik; 28) Hägglöf, östersund; 36)
T. Eriksson, östersund; 40) T. Gl'Öll-

, stedt, Lugnvik; 43) H. Persson, öster
sund; 45) K. Nilsson, östersund; 46)
N. Berglund. östersund.

15 km. juniorer: 87)P. Linde, R!a-
gunda. ' ..' '_

lO km. damer: 121) Kerstin Nilss'On,
NäIden; 123) Sigrid Nilsson-Wikström,
Trångsmen. ---

81 åkare anmälda. österrikaren ~irkl
och kapten Rimfors göra uppVlS

ningsåk.

öST~aS'D'NDS.POSTE~

Från skridskoprinsessornas obligatoriska åkning

L':~ schweiziskt lag i full fart täter bobsleighbacken.

a-. ..

Ö.-P:s ufsände
medarbetare:

Från

Östersundslöjtnan!ens träning av österrikiska mi..
litärpatrullen hade så när berövat svens·

karna tredjeplatsen.

liUD. laD~!~D
gav Österrike 4:e platsen

E1UJ{, LARSI)UN går i mal sorn. segrare Ii 18 km.

IL

En bild trån ishockeymatchen i Garmisch-Partenkirchen mellan
Sverige och österrike. Bilden viRar en situation vid det svenska

målet.

Sid. 8

Matsbo är tillmötesgående 'Inot
autografsamlare.

absoluta skideliten här nere. De åka
med. oerhörd energi men besitta samti
digt den avgjort bästa tekniken av del
tagarna s.öder 'Dm Öste,rsjön. I laget
befanns sIg 'bl. a. den briljante utf'örs
åkaren SertcT'elli. Då italienarna un
der capitano Silvestris kommanoo gått
över mållinjen och det befanns att de
siarglit finarna utspelades rent DV röran
de s'cener. Larud'S!Illännen ""oro vilda
av f,örtjusning <leh föllo militärerna
om halsen. kramade och kysste dem
med en glöd inför vilken Sonje Henies
karesser visavi Ernest Baier igår full
stä'nd'igt förbleknade. En rasande hård
strid uts'PUlln sig mellan de svenska,
,österrikiska och tyska patrullerna och
rdet var med nöd 'och näppe löjtnant
Wahllicrg ooh hans gossar 'klarade
tred1eplaceriugen före det ,överraskan
de 'österrikiska laget. Den svenske
!:öjnanlen S t e n L a n 'g ee n vid r. 5,
östers'l1nd, som tränat österrikarna
har tydligen uUört ett gott arbete.

Det ka:n förresten <lckså namnas alt
Garmisch-PartenJiiirchen, fredag. distansen 25 km. som skall åkas me-d 'österrikarna -åkte 'På svenska skidor

I
Den fjärde vinterolympiadens nionde Ifull utrustning inklusive gevär och oc1;l hega",rrnade SYenSlka 1'allor. De

~ag var en mellandag då strängt taget dessutom är även skjutning avenklare v:ära hade :0t'lIr: !vtan halde kört hylgg
mtet av g,törre iontresse för oss. svenskar slag inlrrgd. Patrulltävlmgen är en hgt ända till SllStakontr,ollen då Wik-

'

inträffade. Ballangrud erövra!de ju sin kamratsokaps.tävling. Deltagarna gå i sten oi-rka 3.km. från mål i en liten
tredje guldmedalj ,och är därmed alla trupp ut från starten oCh i mål. Det och till sy.nes mycket olarlig utförs-
vinterol;y-mpiaders klart häste deLtaga- är en ilmnditiouspåfresta,nde tävling, backe 'råkade bryta ena slcidan strax
re. Räkn'ar man med silvermedaljen på som :f:ordrar hårld träning, uthållighet framf.ör fotsteget. Tllll"åka på olyc
1.500 m. har nfunl1gen Ballan.,'TUd över- och viljestyrka. I den första tävlin- I kan fick ihan ookså kramp i ena benet,
träffat Haugs som man tl"od-de osla,g. gen av detta slaJg .!i0'l1l hölls i Ghamo- i annat fall lkan det tankas att sven
bara rekord från Chal1l'onix 1924 med nix 1924 vann Schweiz före Finland skarna som lyckats ibra med v.allnin
en poong, ,då Haug vann 18 .km., 50 km. medan dagens segrare, Italien, slutade gen kunnat hota de båda tätlngen. Wik
kombinerade 'Och iblev trea i hacken. på sjätte plats. 1928 i S:t iM!oritz voro sten var tämlIgen slut .då ihan kom i
'BaIlangr.ud är en av de finaste ic:l1"otts' äve:n norrmäu.nen med och även då mål där samtliga Ideltagare hälsades
män som deltag.lt i en olympisk täv. flngo finn lrna nöja sig med andra av general von iBlomberg.
ling 000 varje man i den nors'1m trup· ?la~. It~Hen ,var fjärde ,::;.tion.. I .Finnarna f.örlorade märkli~t nog på
pen ser i honom ett föredöme. Den Lake Plac~'d !hade man str~t. loppet Sl'ua två soldater \Som klaI'ade s1g o-
omsorg världsmästaren ägnar den all- fr.ån progr.amme~ o~h åretstävlm~..var väntat dåligt i terrängen ooh föllo oav-
ra mi:ns~a lilla rdretalj f'öre en tävling alltså _ de~ tredj~ l or~n~ngen. Aven br-utet. Finnarnas bäste var sergeant

Herr.arnas ,fria åkning, som hörjade lir beundransvärd och måste ge såda- den har ~angen :Dle,:~ f.tunarna ~ura:~e Remes, mest bekant lS,om fmsk sansa
på fredagsef.termiddagen i Isstadion, na glänsande resultat som den dram- på .ikonfc;Kte.n ooh fOrYISaqe.s. tIll Siln tiorusman på 5-milen i Sollefteå 1!}34.
hade lockat väldiga åSlkådarmass{}r. 25 mensisrke sportliandlaren nu nått på ,00bl1gatoIlIska an'draplats. . '
konståkare från 15 nationer ställde upp. Riesersees !ioke alldeles förstklassiga Svenska ishockeylaget spe·

ba'n'Or. Sydländska glädjeyttringar lade mycket ojämnt.
till tävling. Pr;s.lis.tan för herrarnas över italien.."\ka segern.
ikonstålming fick rötande utseende. Patrulltävlingarna vid före- Det svenska ishockeylaget är nu de-

gående olympiader. Den här gången hade de bundtit ris finiilivt ur leken. POj'karna ha varit
1) Karl Schäfer, österrike, olympisk åt egen rygg. Deras l:mdsman Sares, symnerEgeu >ojämna. Den ena mdchen

mästare, 422,7 poäng; 2) Ernst Baler, , Den militära pa,truUtävlingen i dag s'om är Hallens skld;ränare, ,år nämli- ha ,de kunnat spela rikUgt inspirerat
Tys'kland, 408; 3) F,elix Kaspar. ös'ter-' var ingen ,oJ:Y!mpi~k tävHng. Då de 0- gen den som i r.örsta hail,dhar fö:djäns- rör att i nästa 'ralla ihop alldeles~ an
rike, 401,1; 4) WilSr<l'U, Kanu'da, 394,5; lympiska vinterspelen dnf'ördes 1924 ten av italienarnas. seger. ItaEenarna fallet har saknat 'Udd medan f.örsvar1:
5) ,Sharp, England 394,1; 5) nunn, Eng väc:ktes .samtidigt tanken på att låta de ha 'S'ått framåt med stormsteg det se- ret torde komna rä:knas till t'1mnerin
land, 387,7; 7) N.hkkanen, Fimand, olik'a ländernas arme.er $Il'Öva ~a, naste året men så iJ:IeSl.oo också deras gems bättre. Emellertid h1lr Bergqvist,
380.7; 8) Teriak. Ungern, 379. krafter i en pa'tr!ul:.tåvli1llB'. Man valdemilitä:rlag av ungt folk IS'Qm tillhör den -vc4--1an'dslagsmålTIlkt t fotboll, i{)l'Sbått

På andra plats i herrarnas konståkning
kom Ernst Baier. Tyskland.

Schäfer
olympiamästare.

från


