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Nya förhandlingar om bildande av
ett industriförbund.

"Strömningarna"
i Göteborg.

Striderna i Kinesiska Turkestau.
Från ~ew Delhi telegraferas: Först
lluel"far man genom en komIllunike
att. trupper från den nya staden J{ash~
g~r i Ostturkestan på julaftonen
gJ.?rde .angrepp på gamla staden och
dodade ett stort antal människor. De
krävde därpå, att gamla staden skulle
utlämna alla vapen. Sedan flera må
nader ha· S0111 hekant strider pligått
mellan olika partier i Kinesiska Tl1r
kestan.

Ett ruskigt rånmord har natten till
onsdagen förövats vid jiirnviigsstatio
nen j Rovaniemi köping i finska lapp
marken, där man i går morse anträf
fade liket av 31-årige ogifte arbetaren
J. Salmela. Han företedde flera kross
sår i huvudet. Några meter därifrflll
anträ.ffades en nedblodad smideshmn~
mare, troligen l1l0rdverktyget. Av spå..
ren i snön framgick, att tYå män an
länt till pla.tsen ifråga, men bloH cn
avlägsnat sig därifrån samt att dådet
förgåtts aven häftig kamp mellan
mördaren och hans offer, vars plån
bok bfanns tömd. Polisen har ä1111 U
icke någon spaning på gärningsman
nen.

Riskabel boupptcc,knarc. Kat3rina.
församlings kyrkoråd i Stockhohn
h~l" e~lligt A. B.,. uttagit stämning på
dll'(~ktor E. Lundm i Stockholm mc!!
yrkande om utbekomn.'lll.nde av 155,000
kr. i donationsmedel från en källar
l11äst~re Söderlund, som avled 1917.
Lund.~n, s0!ll är boupptclmingsman,
har Ullnll Icke redovisat ovanstående
belopp.

Ströms anhängare planera att bilda
egen arbetarkommun.

(T. T.).. Stockholm 12.
Landsorganisationens ordförande

hr Edvard JohanssOll framhåller i
ett uttalande för D. N. att den lång
variga byggnadskonflikten för
byggnadsindustriens arbetare ak
hlali~erat planerna på ett enligt L.
0:5 il1dustriförbundsprinciper or
ganiserat enhetligt byggnadsindu..
striarbetarförbund. Det nya fi)r
bundet skulle omfatta omkring
85,000 medlemmar 50111 nu äro or~
ganiserade i ett tiotal andra för
hund. Förhandlingar härom ha re
dan tidigare inletts och torde illom
kort komma aU återupptagas.

Principen aU alla arbetare inom
en industrigrupp böra yara organi
serade j ett gemensamt förbund
och ej tillhöra flera dylika sl~all så
småningom genomföras för hela L.
O. enl. beslut aven rad kongresser.
För flera arbetargrupper har den
s. k. industriförhundsplanen redan
kuunat gen01nföras Delta giiller sår
skilt sjömännen, vars många förut
varande fackförund. uppgått j Sven
ska sjöfolksförbundet, lantarbetar
na, en del skogsarbetare snmt' hatt
oh pälsarhetare.

föreningen för genoDlJörand,e aven
s)'ll11erligen trängande oIllbyggnad
och utvidgning av denna förenings
turiststation i Abisko, på vilken
plats ju icke heller någon privat
bebyggelse och företngsamhet till
stöd för reselivet är att beräkna.

Enligt vad H. B. erfarit torde
järnvågsstyrelsens nu gjorda hem
ställan med all sannolikhet bli fö,..
remål för proposition till årets
ril{sdag~

Den lojalitetsförklaring, som :lY

kräyts ledamöterna i G,ötehorgs
arbetarekommuns styrelse av so
cialdemokratiska partiets styrelse,
torde enligt G. H. T. icke komma
att underskrivas av hr Alibin
Ströms anhängare i kommullsty..
relsen, i varje fall icke av alkt Då
emellertid hr Ströms anhängare
äro på det klara nlcd, att de icke
gel10Ill något majoritetsbeslut kun
na få Göte'borgs al'lbetarekomlnun
sOm sådan att liimna socialdemo
kratiska partiet lär det finnas pla
ner på att bilda en ny arhetare
kommun.

Striden aktualiserar kraven på
facklig omorganisatioll.

Byggsiriden
och arbalar·

fackförbunden.

Kraftig nedgång i försäljningen
vid östel'sunds utskänl{

ningsbolag.

Men på restaurangerna, utom
Stadskällaren, driclres

mera '\Tin.

Från östersunds utskänknings..
bolag har Ö.-P. erhållit följande
siffror över försäljningen under
fjolåret. 1932 års siffra inom pa~
rentes.

Den totala försäljningen av
spritdrycker för konsumtion upp
gick till 263,179 liter (297,808 1.)
och den totala vinförsäljningen
till 29,759 liter (34,697 liter) t som
synes en kraftig nedgång i för~

säljningen både av spritdrycker
och vin. I

Vad utskänkningen beträffar,
utskänktes genom bolagets egen
verksamhet, d. v. s. å Stadskälla
ren, 6,046 liter sprit (8,692 liter)
och 223 liter vin (362 liter), även
här en lllarkant nedgång både för
spritdryckerna och vinet.,

Siffrorna för den överlåtna ut
skänkningen, d. v. s. å stadens ho
tell och ute å landsbygden, äro
för, spritdrycker 9,051 liter
(11,084 liter) och för vin 9,603 li
ter (8,962), Även här möter nlan
alltså en luinskning i spritut
skänkningen, men märkligt nog
en ökning i vinutskäl1kningen.

Antalet motböcker har även
minskat. Vid årets slut 1932, ut
gjorde dessa 18,437, vilken siffra
under' årets lopp nlinskat med
328, så att antalet vid 1934 års
ingång utgjorde 18,109.

Vad värdet å de försålda sprit
ransonel'na under 1933· beträffar,
framhåller dir. Lindberg att detta
icke är ditekt jäll1förbart lued fö
regående års siffra, genonl den
pdsföl'höjning som den extra till
läggsskatten, trädande i kraft
den 1 febr. 1933, förorsakade.
Vä~det har dockn1inskat,:och
uppgick år 1933 till 278,277 kr.
mot 317,385 kr. år 1932.

På frågan, i vilken' grad folk
övergått till att köpa billigare va
ror, kan dir. Lindberg icke utta
la annat, än att denna förut kon
staterade tendens fortsatt under
årets lopp. Någol1 statistik över
medelinköpell pr luotbok förelig
ger ännu icke.

Nedgång i
konsumtionen
av spritdrycker

dalen genom privat företagsamhet
få reselivets behov av hlkyarte
ringsmöjligheter tillgodosett.

Det är ju också synnerligen ,'all
ligt - framhåller styrelsen - att
kOlllmunikationsföretag på sådant
sått intressera sig i eller stödja ho
tell- och restaurangföretag, Yilka
möjliggöra upptagandet aven
större resandetrafik. Med de möj
ligheLer, som det nya etablisseman
get får till grad-visa utvidgningar,
kOIDlllcr den fran1tida lltve~klingen

av persontrafiken på Storlien aU
bli av stort ekonomiskt intresse för
S••T. Särskilt efter den avsevärda
förkortning av restiden, S0111 kom
mer att -vinnas genom nu pågående
elektrifiering av vissa statsbane
linjer, torde man kunna råklla med
stal"l{, ökning av turisttrafiken mel
lan södra !Sverige 'och Jämtland,
och det är uppenbarligen då av stor
vikt, att där finnas ordnade goda
förhållanden för de resandes uppe
håll.
, . Styrelsens villkor för amOl'te

ringslånets beviljande på sätt Skid
främjand'et hemställer äro dels att
inteckningar i Skidfrämjandets och
dotterbolagets fastigheter i, Storliell
lämnas som säkerhet för lånet, clels
att S. J:s lJidrag till lånets förränt
ning lninskas såväl llled den utdel
ning föreningen Jraludeles må er
hålla på sina stamaktier i a/b Stor
liens Högfjäll son1 llled den utdel
ning över 5 pr'Oc., sompreferens-
aktieägarna i samma bolag skulle
kunna erhålla på preferensaktierna
och dels att föreningen lued~iver
styrels.en sådant inflytande ifråga
om anläggningens skötsel- genonl
r,epresentation i Skidfrämjandets
och a/b, Storliens Högfjälls styrel
ser och revision- som järnvägs,
styrelsen kan påfordra.

Slutligene,nser sig styrelsen bö..
ra meddela, att en franlstälIniul:f i
liknande syfte, som den av skid
främjandet nu gjorda, möjligen är
att vänta även från Syenska turist..

Eventuellt förutsättes medverkan
från S. J:8 sida.

Ny station för 200 gäster på Skur..
dalshöjden.

Skidfrämjandet
har stora bygg..

planer iStorlien.

imångd prislägen.

och BINDNINGRR
av Rimfors mod.

Skidor
Skidstavar
Skld ndskar.

Skulle uttagas på förmögenheter
på över 50,000 kr.

Har beräknats inbringa 12 milJ. kr.
till statskassan.

S. J. vill ha inteckningar i Skid
främjandets fastigheter som

säkerhet.

Järnvägsstyrelsen vitsordar, att
förläggningsmöjligheterlla i Sto1'
lien under dc senaste vintrarna
varit, till fullo utnyttjade. Vad $On1

i detta särskilda fall talar för Stn~

tens järnvägars mellankomst, är
att på platsen ej finnes annan be-

Amerikansk flygeskadexpå långfärd. byggelse lin Statens jårnviigars
San Francisco torsdag: De sex ame- egen öch Skidfrämjandets och allt
ri.~~ns~a I~Ydroplal1,~ som äro på ,:äg så utrymmen för andra företag
hHrlfran hll HonoluLu, ha redan tII.I- k f'" tt å ~o. d T t
ryggalagt 950 sjömil. Hela distansen sa. nas 01 a s 0111 pa an l a u-
är 2,100 miles. I ristplutser i Jämtland och Härje..

Till kammarrättsliga myndi~l~e.. j Skidfräm,jandet har anhållit om
ter har från finansdepartementet ett ml1'ol'teringslån på 350,000 kr.
remitterats författningsförslag rö- för utbyggande av föreningens tu
rande den säsldlda skatt på förmö- riststation iStorlien. BesÖksfrek..
genhet, SOIU föreslås skolt!. utbgas vensen där har, sedan' Skidfräm
under budgetåret Hl34-·35. Enligt .landet 1927 erhöll Störliens Fjäll
förslaget skall skatten erläggn.'; av hemman som L!åva av friherrinnan
fysiska pen:oner, oskiftade döds- LouIse ,Falke~lherg, fördubblats.
bon, utländska juridiska personer Tidvis ha såviU förläggllings- som
och s. k. familjestiftelser. Svellska t'ltspisningsmöjligheterna varit hell
aktiebolag och övriga svenska juri- tagna i anspråk och tidvis har ctt
diska personer träffas alltså ej av stort antal resande måst avvisas
skatten. Sl\atten utgår blott, då den pa grund tlV bristande utryuune.
beskattningsbara förmögenheten Då Skidfrämjandets nuvarande tu
överstige.r 50,000 kr. I syfte att he- riststation Högfjället ej lämplige!l
reda den skattskJrldige Hittnad i kan uthyggas mera än som skett,
beskaltningen i sådana f-all. då den har det nya etablissemanget med
skattskyldiges inkomst icke 111ot- plnts föl' 200 personer tänkts för
svarar normal avkastning på för- lagt på bästa lTl:öjliga plats på
mögel1heten. har i förslaget införts Skurdalshöjdens sydsluttning. Det
viss reduktionsl'egel. Enligt. slu!.tte- har utformats så, att det i framti
skalan äro de första 50,000 kr. av den kUll- utvidgas. I det första llt~

förmögenheten fria från skatt. Där- hyggl1adsstadiet skall det best.i
efter stiger skalan .fråll 1 pro mille dels av två bostadsflyglar med enk ..
till 5 Pro nliJJe. Sj~tnä,Ull1da skatte- la logement med i regel två till sex
sats utgår på den ,del av förmögen- bäddar i varje rum. Dels av mat
heten, som överstiger en n1i!jon kr. sals-,samIings'" och kökslokaler i
Skatten har beräknats inbringa 12 en särskild h~rggnud.

'1' l Enligt en driftskalkjri anser sigIDl J. u.
I sambandhärllled föreslås en Skidfrämjandet för sin del kunn~

reglering av beskattningen av s' k. påtaga sig förräntning och amor...
fumiljestiftelser. Dylika stiftelser tering med:3 proc. av b~Tggnads
anses 'böra ihuVu'dsak jämställas kostnaden och hemställer, då en
med enskilda personer. Ä ven före.;. utökning av logimöjligheterna i
slås vissa ändrade bestämll1elser Storlien lwn bli av betydelse fÖl'

rörande beskattning av förmögel1- Statens jårnvägars ekonomi, att
het, varav annan åtnjuter avkast- Statens jäl~rivägar övertaga den

andra delen av förräntningen ochning.
Vidare har upprättats författ- amorteringen av ;hyggnadskostna-

ningsförslagtill älldr1l1g i stämpeI- den.
förordningen av innebörd, att bland
stitmpelavgifter, som utgå på en
skilda handlingar, införes stämpel
på bouppteckningar och vissa des
sa kompletterande handlingar ä
vCl1sompå deklarationer för gåva.
De föreslagna stämpelavgifterna
avses skola inbringa () milj. lo'. un
der nästkommande budgeHir.

A.-B. 'EnglundS Kjelsson,
Telefon 95, 196.

c. O. ÖBERG" 00:$ A/a" Eskilstuna
.. " .. , 8t

tmverf(~ .rnet'J nedanlUende fyr.
olikA utforandeh CY huggningen:

ÖBERGS VEDSÄGFllAR

AJ~ tfl$U olika bllgQninQar föras
stincfi~t pa lagor I medelfiftt en·
gradlgt (mest anvlnt) ocb Ilnt
tngr.dlgt utförand~. Omintet
annat begäres levereras alltid:
vanliQ huggning. medoltiD engr,die.

'$amtlfsa Herrar jlrphan4Joro
f6ra Yåi'J fflJr.

STOR SORTERING.

Den planerade
nya skatten på

förmögenhet.

Bandy.

Firmitas & ösd. l\!elinare: UfflYkt
till Hjärtbodarna, Nifsåsen söndagen
den 14 jan. Samling vid Rå,dhusetkl.
11 fm. Helst på skidor! Bullar med
tagesl

Brunflo J. F. Uttagl1il1gsiävlan 2 mil
sänd. den 14 jan. Start vid kafe Drott
kl, 11 f. m.

Allmän idrott.

8måbr ukareförhundet i Malmöhus
län vill ha arealbegränSning. I skri
velse till jorctbruksdeparte111E:'ntet
framhåller Malmöhus. ,läns småbrl1ka
reförbund bl. a.:

»Det, ärobestridUgt att det stora
besvärliga överskottet av brödspann
mål huvudsakligen beror därpå, ::ll! de
stora jordhruken kastat sig ·överbr-öd_
sädesodlingen. Deras ori1UIigäareal~

ökningar bära den väsentliga 51\Llldell
till att spannmålsregleringen hål!erpå
att bryta samman. Det råder inte min ...
sta tvivel om att här 'föreligger ett o
komplicerat fall av orsak och verkan,
ett enkelt skolexempel på oförnuftig
Pl'oduktionsekonomi, SOUl icke kau re...
soneras bort med några mer eller
mindre högtidliga betraktelser over
»spänningen mellan brädsärles- och
fodersädesppise,rna».· Det vanliga sun,.
da bondeförståndet tänker rätt på~ak
och finner att det enklaste sHtet att
bota sjukan i spanmnålsregleriugen
är att. i arealavseel1de i görligaste man
återställa utgångsläget. I denallmäll
na diskussionen om den svenska
spaimmälsregleringens verkningar har
också sedan månader tillhaka frågan
om arealbegränsning för hrÖdsädes ..
odlingen stått i centrum.»

I 111OtSa,ts till spannmålsIlämnden
anser Malmöhus lällssmåbnlkareför..
hund, att den enklaste och naturligas
te vägen till återstäUdbalans. i bröd
sädesproduktionen är areall:egr~ms.

ning. »De mindre jordbruken ha, så
långt vi känna till förhällandena, icke
bidragit till det rådande överskottet
av' brödspallnmål . genom öknhlg av
arealerna. De ha icke avvikit från si
ua gamla. odlingar, som de haft i mån
ga fall i 20 å25år. De ha därutinnan
varit'· lojala till de .statliga stödåtgär.
derna. Vi anse rättvist och billigt att
minskning av· brödsädesodlingen före.. ,
skrives för· de större jordbruken, där
förskjutni;ngarila' förekommit, och den
lämpliga Hormen för' arealminsknin
gen torde vara. dessa jordbruks bröd
~ädesodlinsax: Åren 1,928--1929.~

Sverige får skicka 16 man till E. M.
i Tutin.

(T. T.) Stockholm 12.

Enligt ett preliminärt förslag skul
le enligt St. T. D. Sverige, Finland
och Tyskland få sända 16 man var
dera på arrangörernas bekostnad·till
Europamästerskapen i allmän ' idrott
i Turin.

Näs travklubb

hade den, 9 d:s årsmöte, då räken.
skaperna godkändes och' ansvarsfri
het beviljades.

Till styrelse för innevåTande år val
des hem.-ägarna Pelle Pettersson,
Alsta, ordf., Erik Nordlöv, Mån'Sta,
sekr., Olle Forsberg, Stengärde, kas
sör, Nicke Stjernström, AIsta,AItdreas
Flykt, Fåker, Eskil Nilsson och Erik
Eriksson, Hackås.

Revisorer: Olle Engström, Fåker,
odh Otto Olsson, Fåker.

Till festkOInll1itterade valdes Kon
rad Ring; Ålsta, Axel JörtssOl1.B,iarme
och, J. C. Petrusson, l\Mnsta.

Beslutades att håna tävling Ii sjön
Näckten den 25' fe'br., då följande
lopp komma' att startas: Försökslopp
unghästlopp, jämthästlopp, ha'stig~
hetslopp, lanthästlopp och lopp för
varmblod. Till ordningsmän ,~id bfl
nan valdes Sivert Sivertsson, Vij,
Kasper Andersson, Hackås och John
Stjernström, Alsta.

Föreningsmeddetanden.

I strömsund

. mötas på söndagen· r. F. IC, östersund
och J. F. le, Strömsund. Föregående
match mellan de två lagen slutade
som bekant med seger för Strömsund
med 4~2. östersundslaget ställde då
upp' med en hel del reserver. Sm]' en
kuriositet kan nämnas att rödtröjor
na 'ännu aldrig vunnit i Strömsuna.

.LaguppstälJningarna l}Ii: ,
Strömsund: ·S·.Olsson, K.Rarlhels

son,M. Blixt, 'V. Hedlund,· O. O~gl:;on,

J.PalIllqvist, G. Lundholm, N. Hå
kansson, G. Karlström, S.Ander~son,
S.Karlström.

östersund: G. Eriksson,S. ""est
man, »oLill-Olle» Olsson, T. Engman,
F. Arkling, T. Larsson, H. 'VestiIt. V.
FrU, »Kina» Levin, G. Ljungqvist, G.
Pettersson. Reserv: Nord.

--
Träning på..söndag. - Olle Wiken in

struktor. - Skidor utlånas.

Erik Persson, Ope, slagen
i BOmsund av lUlitt Back"
ström.

Bomsunds Sportklubb .~u:de i ~retton:,
dagshelgen anordnat tramngstavlan a
7~ lång bana. Tiderna blevo: . .

1) Knut Backström, Bomsunds S. K.
28,20; 2) Olov Persson, Ope 28,3'~? 3)
Erik Persson, d:o 28,53; 4) EInar
Persson, Bomsu11ds S. K.. ~9,12 •. 5)
Lasse Bergvall, d:o 29,49; 6) NIls Fors_
herg,d:o 29,52; 7) Ragnar Johans~on,
d:o 29,55; 8) K~Svensson, Ope 32,18
9) Sigurd BacKström, BOlllSUllds S. K.
32,58.

Skidlöparklubben ordnar kurs j
slalom.

Kapten Rimfors, S0111 nu hem~\oll1

mit från Storlien har lovat skid10par
klubben att på söndag giva kluhbens
medlemmar en duvning islalon,tek
nik. Den konuua de att få uppe vid
klubbens skidstuga i Nifsåsen och
samling sker 'Vid tolvtiden. I stugan
kommer kaffe att serveras och det
blir ett Iiimpligt tillfälle att lösa med~

lemskort i klubben. Klubbmedlemr:lar_
na böra påssa tillfället att få dc l, av
Himfors instruktion så att de sL~dan

kunna träna för att deltaga i T. 5:s
tävling i slalomåkning längre fram på
vintern.

SlddbacksfrågiJ.Il i Åre.

Åre arbetslöshetskommitte har för
frågat sig hos A. K. angående möjlig
beten att såsom statligt eller ~tatskom

munalt reservarbete få låta b)rgga en
skidbacke. Kommissionen svnra)', att
de statliga reservarbetena . i allmän
het måste vara av betydligt större cm_
fattning ä11 detta skidbacksbygge. vars
totalkostnad endast uppgår till 20,000
kr. Mot företagets utförande .SåS.ol~l
statskommunalt arbete torde pnnClpl
ellt hinder icke möta. Definitivt svar
kan rrivetvis ej liimnas, förrän vcder~

börli~a . ansökningshandlingar i nl\.0111
mit. -"

Alpbacken klar.

Tack vare go~ hj~lp av duktigt folk,
11~.r ;Alpbackel1 anthgen blivit klar för
t~~nl11~..Hundratals lass snö h.ar n1'a11
kort pa l underbacken och det behövs
nu e;ldast att backen trampas. pInnas
och Justeras för att den skall vard. så
h.l:~ den kan bli. Nu få backåkarna
sJalva. avpro.'Ta backen och själva gö
r~ fll1shpmngen av densamma. De
~anna bäst om t. ex. överrrånrren till
Isen.. är mjuk och bra ell:r~l1l den
behover någon korrige;ing. ö. S. 1\.:s
gamle gynnare gårdsägare Erik Jons..
son, S0111 å klubbens vägnar lett ar
hetet har lå.tit bygga nytt stup och det
ser ut aH lIgga bra, men även i detta.
fall blir det. .i sista hand h opp<:l fIla'

f?''' l <.; ,som a gora s utputsen. Nu får man
J)~~a hoppas att de passa tillfället och
1~an~, men det har förr om åren ya
TJ,t SI oel: så med träningsfliten bland
T.ar baekakarstab. Nu ser det emelJer
hd ut som om det skulle växa upp en
stab, som vl få heder av och vad'Lätt~
r~ .. är, s?m själva vill både träna och
njalpa hll att sköla backen. Undfl' de
:sista ~öndagarl1~ har ett tjugotal poj
kar gjort ordmng och tränat i lilla
hacken och lpan kan med glädje kon
~tatera att VI ha flera, som redat' nu
aro .myc~~t duktiga. Många äro' el1lel
lerhd dahgt utrustade, Ö. p. kan e
mellertid meddela att på söndag kom
mer Skidfrämjandets Jämtlalljsför
hund att skicka ut 5 par träningsski
dor passande för 12- il. 16-åringar, vil
ka komma att. lånas ut under tiTällin
,gen till lovande ~.'ng1ingar. Vi kUIma
också meddela att Olle 'Viken!ovat
,att taga hand om och instruera }'iOj
karna.

Alla backåkare böra alltså på sön
dag förmiddag giva sig ut till Alpbac
karna.

Löjtnant Rimfors
:till Mellaneuropa.

Den 21 jan. avresa Skidfrämjandets
skidinsfruktörer, löjtnanterna Rimfors
och Bergman på en studieresa till
Mellaneuropa. De kOlUma atf i två vec
kor följa skidutbildnillgen vid den be
römda skidskolan Hannes SchneiJers
i St. Anton am :Arlbcrg för att dåref
tel' närvara 'vid I. S. F.,4ävlingarna i
slalom och utförslöpning i St. Moritz
den 15-17 februari och eventuellt
själva ställa upp i dessa tävlingar.




