
,Fredag den 28 dec. 1934

öSTEBSUNDS.POSTEN Sid.· ,

Fannhus, samt tHI ledamot Elin
Kristoffersson, Äh'ros.

Slwgsvårdskommittc: Pelle Trygg,
Remmen och Per Andersson, Kyrk
hyn, ..:\.lv1'05. Omhud för til1gshushygg~
nudsskyldigc Olov J on055011.

I urlJetslöshetskonlll1iUen invaldes
Per Buck, Sivcrt Persson och Aug.
Krist~ffersson, Xlvros, ordf., Halvar
Kristoffersson, Kols~itt och Svante
Trygg, Hemlllen samt Viktor Tcgnan-
U('1', XIYl'os.

'IiN revisor för ABF:s bibliolcl{ val..
des E. Bruse, Älvros.

ehaglis värme
erhåller Ni i·· Eder bil med våra

nya varmvattenbilvärmare.
Efterhör våra låga priser!

A ....B. Berner & Vo.
Storgatan 39. Tel. 626, 1344 o. 1590.

U. S. A.-juIllOst i efterskott. nå jul
aftonsmongonen ingick till central~
postkontoret i Malmö den engelska
post, som ,ej kunnat avsändas från
London på grund av· den t'äta -dimman
d'år på. fredagen. .Samtidigt kom jul
posten från Amerika, omkring 100
säckar brev odh 5,000 rek. Hela rek
posten expederades av extra' uppbå-
d~d personal Ifrån Malmö redan på
nuddagen. Årets kortflod har varit
större än någonsin, i det en kvarts.
miljon kort expedierades under de
tre juldagarna.

REVSUND.

Vid kOI1l1l1Ullalstiimma h',cdjedag jul
valdes tiH ombud för viighttlInings
s'kyldige Jonas Aronsson, Hevsulld,
llIt'd ,J. Jticohsson, G~illö, som suppf.

Till ledamöter av lJran.r1stodskom
mitten utsflgOS Henrik Stenbäck, Stav
l'e, Jonas Eriksson, Hcvsund o. Axel
Nilssoll. (iiilW. Suppl. blevo Olov
Kristoffersson, Stavl'c och Knut A
ding, GiUlö.

Till hrantlrotcmästarc för stavrero
ten utsägos Olov Kristoffersson och
Hugo Alidcrsson, Stane, med A. O.
Larsson, stavre, som suppJ.

För PiIgrimstarotcn utsi'tgos Alfred
Andersson, PiJgrimstad och Harald
Andcl'sSoll,Gällö, med J. N. Persson,
Revsund som suppI.

Vidare utS[lgOS O. IL Johansson,
Viirvikcn och J. P. Persson, millö,
1111.'(1 J. Aronsson och Sven Henriks
SOll, Ammcr som suppleanter. att in
för tingslagets hHradsriitt deltaga ,i
val uv vaUenrUttsniinllHleman. Sallll11:l

personer utsllgos att deltagu i valet
av Hgcllll.'lningsntimndcmän.

Till ledmnöter i skogsvttrdskoIllmit
ten omvaldes Salorl1on Hodling, Stav
re och 1\1. E. l\Iagnusson, Björl1Ön. Till
ordf. i k0ll1111UnalstiimmUll omvaldes
E. G. rUsherg, Hevsun<l och till vic{~

ordf. P. O. Nilsson, HevsumI.
- Vid 11ft snnUlla dag hftllet sam

mantriide med kommullalfuIlmiiktige
valdes till revisorer för 19m') handcls
förest. Einar l'aulsson, Stavre och
boUl[l1lare Frank Pettersson, GliIlö
med hand!. Per Hing, Gällö och hok
nållare Oskar Hagblom, Stavr.e, som
suppleanter.

Tin taxeringsnHnmd .omvaldes }Ja
garmästarell Olle Schölund, GUUö,
arb. Hilding Smeds, GiilIö, arb. J. Ahl
ström, Griml1iis, lantbr. Hugo Aker..
vall, Hind, lJokh[lllare Oskar HQgblom~

Stavrc, lallthr. O. K••TO'11ansso11, Vär
viken, banvakt .T. O.. Svensson, GiiIlö
samt lantbr. Nils Eril{ssol1, Döviken.
Suppleanter hlevo: hand!. G. Fo Gus
tafsson, PHgrimstad, arb. G. örbom,
GälIö, arb. C. O. Thorbcrg, Gällö, hr
Manne Eriksson, ösjö, disp. P. A.
Nordland,er, Grötingcn, lantbr. Jonas
Pettersson, Sk~~lnäs, hauvakt Olov Ew
riksson. Pilgrimstad samt lantbr. Hå
kan Jönsson, Döviken.

Att inom taxeringsnämnden jämte
ordföranden granska inkomna skoffs
nccisdeklarationer utSågs bokhålla~·e
O. Hagblolll, Sfavre, med bagare O.
Schöhmd, Gällö sa111 suppleant.

Efter de ur fattigvårdsstyrelsen
avgående ledamöterna omvaldes
lantbr. NUs Eriksson, Dövilren och
nyvaldes fru Barbro EJ,fYing, Stavre.
Till suppleanter omvaldes fru Anna
Larsson, Stavre, arb. C. O. Thorberd',
Gällö och lantbr. Hans G. Larsso~
PHcrrimstad '

t nykted;etsnämmlen voro två le
damöter och tre suppleauer i tur att
avgå. Av dessa omvaldes bagaren O.
Schö'ltmd, G~mö, och nyvaldes fru
Fredrika Johansson, Giillö. Till supp
leanter omvaldes arb. Emil Jonsson
Pilgrimstad och arb. Hilding Smeds:
GiiUö, samt nyvaldes lärarinnan An
Ila Enerud, Revsund. Till ordförande
i nämnden omvaldes O. Schölund.

Till ledamöter i arbetslöshets'kom
mitten utsågos genom omval bagare
O. Schölund, GiiIlö, nrb. C. O. Thor
berg, d:o, Hinsskogsvakt. Jac. Jacobs
son, d:o, lantbr. Herman Olsson
MiHgåsen, lantbr. E. O. Magnusson'

. Dövi'keu, disp. P. A. Nordlander Grö~
tingen samt banvakt 01. Eriirsson,
Auviken. Suppleanter :blevo: arb. Hil
ding SmedlS, Gällö, butbr. Jonas
Knutsson, PHfJrimsta-d, lantbr. HUffo
Akerval1, Rind, o. lnntbr. Sven He~
riksson i Ammer. Till ordförande i
arbets·löshetskoiumitten föreslogs ba
gare Olle Schölul1d, Gällö, med läns
sko?svakt. Jac. Jacobsson som suppi.
R.~Vlsorer av arbetslöshetskommittcl1S
rak,enskaper blevo desamma som
kommunens. Vidare föresloCTs till
länsstyrelsens revisor IlandE Joh.
Ring, Gällö•.

Slmttesatsen för 1935 års Sikod'sac
ch fastställdes till 1: 90. Folkbiblio~
teket i Dövikell erhöll i anslag en
summa av femtio kronor.

Slutligen heslöts i enlighet med ut
skottets försla.g att tillsätta en kom
mitte, som ev. skall intressera staten
föl' förviirvande av Gällö sågverks
skogar. .

TÄNNÄS.
Vid kO'llulluna!lfullmäkttgesammun

träde ;på söndag föreslogs till ordf. i
ar.betslöshelskommitten l. Sundin o.
tiU vice ordf. S. Jönsson. Till revisor
valdes N Svenssoll.

Till medlemmar av arbetslöshets
lWlllll1itten valdes O. Högström, K.
Svel1sson, K. Berg, K. Jonssoll, B.
Roos och A. Hellström.

Ta-s-eringsnämlld: N. Svensson, E.
Långström, S. Eriksson~ S. Jönsson
och J. NOl~berg. Revisorer: 'V. 'Vendt
och J. Ljungberg. Revisorer för ar
betslöshetskol11mitten: S. Myhr och J.
Sundin. Fattigvårdsstyrelsen: H.
Myhr, ordf., J. Hedvall, vice ordf.,
och l. Sundin.

ÄLVROS.

Vid kyrkstämma på söndag beslöts
att under kommande år anordna sikol·
skjutsar.

Till ombud vid pastoratstämmor
valdes M. P. Skog, Älvros.

Revisorer Viktor Haglund och Per
Pettersson, Xlvros. .

- Kommunalstämman valde till
revisorer . Olov Jonasson och B. E.
Skaaret, Älvros.

Ledamöter i taxeringsnämnden ble
Vo Gustav Eriksson, Fannhus, (supp!.
Jonas Larsson, Älvros), Jon Hagström,
KollS'ätt (Johan Johanson, Kolsätt),
~arIEk, Älvros (A. KI"istoffersson,
Älvros ), J ollannes Mattssoll, Remmen
(Algot Eriksson, Älvros), B. E. Skaa
ret, Älvros (Halvar Persson, Älvros),
Olov Jonasson, Älvros (Per Back,
ÄJvros). ,

Till ordförande i kommunaIståm
man för 4 år valdes M. P. Skog, Älv
ros, samt till vice ordf. RiC'kard Sikog,
Älvros.

Till ordförande i fattigvårdsstyrel
se:Q fÖl: ~. fu:. ;yalde~ 9ustav: ;&riksson~

Vid kOllllllunal:sWmma på söndag
valdes till revisorer E vald Karlsson
och Jonas Lindell.

I fattigvårdsniil1luden Olllvaldes 'Vil
helm Löfgrcn, Jöns Frisk och Anna
Pettersson. '

I taxeringsnämnden invaldes Lars
Bcngtsso-ll, Gust. l\1csch, Gust. Hagberg,
Jöns Frisk, Alfr. Martinsson o. Gust.
Karlsson. Att hitriiUa vid virkestaxc
ringen utsågs Lars Bengtsson.

Hundskatten för år 1H35 hlev 10 kr.
Beslöts att införa k0ll1111unulfulImiik
tigeinstitutioncn från år 1936 och be
stämdes antalet ledamöter fiH 15.

T skog:svårdskolllll1ittcn omvaJdes
Bengt Larsspn och Mattis Zakrison.

I arbetslöshetskoIlllnittcn omvalcI.es
Olof J. Lundin, Olof Backe, Lars
Bengtsson (ordf.), Rick. oTonSSOll,
Erik Gunnarsson, Emil Biickelin, Nils
G. Bent och revisor "Vilhelm Löfgren.

Vägstämll100mbud hlev Gust. Hag
berg.

äVERHOGDAL.

Å kommuna1stämma på torsdag be
viljade i anslag till jaktvården 100 kr.
av hUl1dskattcmedcl. I arbetaresmå·
bruksnämnden invaldes A. Dahlgren,
.r. Holm och O. Eurenius. Revisorer
blevo H. Jonsson och E. Vik, kommu
nens revisor i studiecirkelbiblioteken
M. Persso'l.

I fatUgvårdsstyr,elsen invaldes G.
Månsson, Miirtha Grip och J. Jonsson,
11:0 15. I barnavårdsnämnden inval
des efter pnstor V. Sjölund, som av
flyttat, ky"koherde 'Hammer och till
barnavårdsman omvaldes G. Månsson.
S!kogsvårdskommitte: O. 'Viik och O.
Lundkvist. Ombud för tingshusbygg
ning:sskyldige: J. Jönsson. Mantals
skrivningsombud: G. Månsson och J.
Holm.· Taxeringsnämnd: G. Bellman,
H. Norman, P. Sjulsson, A. :Anders
son, G. Måns-son och J. Lundkvist, n:r
3. Att granska skogsaccisdeklaraio
nerna utsågs G. Månsson. Val av ar
betslöshetskommitte för 1935 före
togs ej, då sådan icke var behc)vlig.

Kommunalt.

LINS.=\LL.

YTTERHOGDAL.

Vid kommunalfullmiiktigesamman
träde i söndags beslöts inkijpa nya
'kartor för Kyrkogrändens. skifteslags
hlägojord. At ordna med liimpligare
arrestlokal valdes kommunalnämnden
och landsfis·kalen. A. B. F. i Flor be
"iljades ett anslag n" 50 kr. I taxe~
ringsnnmnden invaldes H. Olsson, G.
Edlund, J. E..10nasRo11, E. Olsson o.
P. J. Vist. G Edlund fick i uppdrag
att gransl<H slwgsaccisdckbrationcr
nn. Revisorer: N. O. HegnalldctO och
F. östIund. Till ombud vitl sHimmor
med Ytterhogdals Elektriska Itruftak..
tieholag valrles J. E. Jonasson, till
ombud för tirl!gSlhu~hyggnadss.1{y1dige

nämndeman P. Svcdbäok. Hundskat
ten för ären 1935-37 fastsUilldes till
15 kronor.

Till ordf. i arbetslöshetskoUlmitten
föreslogs G. Edlund och till vice ordf.
Hj. Pålsson. övriga ledamöter i kom
mitten omvaldes.

- På kommunalstiimma smmnn dag
valdes till omhud för väghållnings
skyldige J. östlund.

LILLHÄllDAL.

Vid kommunalfuUmiiktigesa'llll11un
träde på söndng invaldes i taxerings
nämnden J. Eriksson, O. Johansson,
O. Åsing,H. AugustSSOIl, A. Johans
son och J. Viden.

Hundskatten för niista år besHim
des tin 15 kr. Diverse Undringar i ar
restlokalen beslötos.

Till arbctslös1hetskonlIuitte valdes:
O. Asing, O. Larsson, P. Eriksson
samt A. Johansson och P. Jönson,
östansjö. Till ordf. föreslogs O. Äsing
och till vice ordf. E. Ha1lll1larslröm
samt till r,evisor O. Pilhle. Beslöts
uppdela k0Il1111unalslmtten på två ter
miner.

- KommunuIstiimma sanuua dag
omvalde till nämndeman J. Larsson,
Orrmo.

Skidor.

Ishockey.

'":landboll.

~
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SVENSKA HANDBOLLSSERIEN.

Redbergslid-Majorna 16-11.
lIiiiIl'!!I

Hotellbrand i Amerika. l Carlsbad
i NewhampS'hire utbröt på söndagen
eld i ett stort hotell. Byggnaden ned
brann till grunden och tre personer
omkomma i lågorna, varjämte fem
bleyo skadade.

Storklubbarna bilda egen serie?

(T. T.) Stockholm 28.

På tisdagskvällen diskuterades de
ekonomiska uppgörelserna för den
stundande säsongens ishockeymatcher.
Förhandlingarna fingo enligt Sv. D.
ett ganska stormigt· förlopp och trots
flera timmars diskussion lyckadeS'
man ej konllua till något resultat. De
främsta ldubbarna planera enligt tid
ningen, om de ej få sina villkor upp
fylld~, att utgå. ur årets serie och· bil
da egen tävling. Beslut väntas inoin
de n~rmaste dagarna...

FÖRENINGSlJtIEDDELANDE.

ö. S. K. Söndag orien.teringslöIPw
ning, .c:a 20 il 25 km. Samling vid
Centralstati-onen kl. 8 äm. ResCikost~

uad 1: -. Kompass odh ka'rthlad:
Armens iförläggningsorter. Ingår som
.f.ö'rsta tävling om seriepriserna.

l. F. K. HandboUträ.ning iwton lId.
7. Mangrant! Träningsmatch.

Frösö IF. Söndag träningståvling
[·ör alla klasser med start vid sport
stugan kt 1{) fm.

Berger o. Torsten Gustafsson slagna.

Säs!Jngens fÖI~ta skidtävling i
Norrbotten anordnades i söndags ·av
Jokkmokks S. K. i Vaijkijaur. Banan
mätte cirka 10 km. och föret var
kärvt r 14 graders kyla. Berger och
Torsten Gustafsson, som haft få trä·
ningstiIlfäUen, blevo oväntat slagna
av ett par klubbkamrater. Resultaten
blevo: 1) Bertil Gustafsson 40,40; 2)
Sigurd Nilsson 41,03; 3) John Berger
43~24; 4). Torsten Gustafsson 44,12...

..Gävle köper träkols-gasgenerator ..
för lastbil.

I dct Iförslag till utgiftsw och in
komstiförsbg, som i Giivle .behandla
des i dec., val' även upptaget ett an
slag på 2,()OO ~u. för inköp aven kol
gasgenerator 'Wr den största av sta
dens lastJbilar. På grund av lägre
bränsleIkostnad OClll WI hälften mins
kad auto'lllobilskatt heräknas staden
komma att S[lara c:a 1,000 kr. pr år

I
genom den (f<öreslngna över,gången till
trUtkoh:ibränsle. EnHgt förljudande
har staden nu bevHjat det bcgärda
anslaget.

En rc-presentullt Wr .firman Gra
ham..Stedts gasgencratOJ', StoclcllOlm,
besökte för en tid sedan Gävle på
våg tUlP'P mot Norrland för att de
monstrera en träko'lsdrlven lastbil.
Den lasUbil, ~cm 11IU var ute på de
monsiratiollS,fård, tillhör Elillge Slåg
i Uppland och har hittills gått unge
flär 1,000 mil utan kr-ångel. Att. man
nått ett s,ädant reslllltat beror mycket
på att leverantörS/firman noga in
struerar biHörarna, att man beaktarr
servicens betydelse, 0011 att man ser
Ull, att lämpliga triikoI- unviilldas.

Vid pro-v har det visat sig att mc
dan hrällslelwstnadcll med hensin un
der en viss ulplpgiVCll tid uppgiok till
65 öre, inskränkte sig kostnaden vid
tr'å,kolsdr:,rt till 17 öre pr mil, med
delades Gävle Dagblads rc'pr.

Gasgeneratorn inmonteras nu eJ på
alla va.gnar, utan man fordrar en cy
lindervdly'lll av 3/4 liter pr brutto
ton, Generatorns oHka delar kunna
)byggas in i ohassiet, så att de ej pA
något sätt aro till l~inder. Gene-ra
torugnen med det över densamma
placerade kolmagasinet inmonteras
på lastva,gnens vänstra sida, medan
renaren återtfinne.s lJå andra sidan
under flaket. Kyl.arenkan. placeras
på .fiörarhyttens tak. DetframhåUes,
att generatorn numera är mycket
lättskött, ooh att man inte är beroen
de av flytande bränsle f.ör att starta
motorn. Man startar endast undan
tagsvis på flytande bränsle. Dessa
bilar äro ej blott till namnet utrl11
även till gagnet träko1sdrivna, sa'lt·
firmamannen till tidningsmannen.'---

5-3
O-O
2-0
6-2
3-0
1-2
0-3
2-1
3-0
5-1

0-3
0-4
2-0
2-3
2-2
B-O
3-1
2-1
3-0
7-0
2-1
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ENGELSKA LIGAN.

Juldagen.

Arsenal-Preston
BlaCJkburn-Portsmouth
Chelsea-tAston Villa
Everton~Sunderland

Grimsby-Tottenham
Leeds-Manchester C.
Leicester-Hudersfield
WednesdaY-Birmingham
Bromwich-Stoke City
'Volverhampton-Derby

Annandagen.

Aston Villa-Chelsea
Birmingllum-\Vednesday
Derby-\V<dverhalllpton
Huddersfield-Leicestcr
Liverpool-:\nddl('sbrougl~

Manchester-Leeds
Portsmouth-BIackburn
Pre,stoll-Arsenal
Stoke-Bromwieh
Sunderlan:d-Evertoll
Totterham-Grimsby

Torpshammar
till Bräcke.

HAR NI HORT
.C:

att -en stadsmatch i brottning meillan
Sundsvall och Prag torde -komma
att utkämpas i Sundsvall den 3
februari;

att Sv.enska J3andyförbundets serier
skola börja på nyårsdagen, om
väderleksförhållandena det med
giva;

att Tyskland till. br-ottningslandskam
pen i Malmö den 3 febr. redan
uttagit :representanterna i tre
klasser, näwJligen Geihring i fjä
dervikt, Ehrl· i lättvikt och Horn
fischer 1 tungvikt;

att Elits,erien i ishockey på annan
dagen startade· i Iispalatset med en
matClh mellan lAIK. och Nacka,
varvid AIK vann med .6-2;

att två t~ska handbollag under febr.
skola turnera i Sverige, dock icke
i Norrland;

att det kanadensiska ishockeylaget
Hinnipeg Monarchs på ollsdags
aftonen segrade över Berliner
Schlittschuhcluh med 9'-2;

att Vivi-Ann Hulten blev föremål för
ovationer och fick mottaga per
sonliga lyckönskningar av riks'"
ISportledaren von Tschammer und
Osten;

att de norska skridskoåkarna Staks
,r.ud och Engestangen på onsda
gen tävlade i Moskva i konkur
rens med Ryssland bästa o. vun
no såväl 1,500 som 5,000 m.;

att TYlSkland räknar med deltagande
av följande länder i den olympis
ka fotbollen: Sverige, Norge, Danw
mark, Finland, Belgien, Polen,
SchW!ei~ Tjedkos1lovakiet, Frank
rikJe, österrike, Ungern, Italien,
Holland och Luxemburg;

att vid boxningsmatch i Paris mellan
Al Brown och Fred . MiUer segra
d~ Miller. ;p~ poäng;

Till· söndagens IJrottningstävlingar i
Bräcke gullaride Medelpadsserien, sUil
ler Torpsham111ar ·l1Pp· med ett verkligt
kanongällg, nämligen i:

bantam: L. Johansson; fjädervild:
F. Söderberg; lättvikt: R. Johansson
och l. Edlund; welter: G. Edlund;
mellanvikt: N. Dahlberg samt i lätt
tungvikt: V. Ståhl.

ögers laguppställning blir: bantam:
O. Aslund; fjädervikt: C. Larsson; lätt
vikt: A. Br~illnström och J. Köhl;
welter: K. östman; mellanvikt: l.
Brännström samt i lätt tungvikt: J.
Persson.

Dessutom blir det extra match i
tmlgvikt mellan P. Åkerman samt G.
Johansson, öger (event. Andersson,
Torpshammar), samt i lättvikt mellan
H. Eriksson och J. Schärström, öger.
Mot det stronga medelpadslaget torde
öger ha ganska små utsikter till se
ger, men att ögerpojkarna komma att
sälja sig så dyrt som möjligt torde
man kunna skriva upp.

Starkt lag mot öger i Medelpadsserien.

*

Tennis.

Framgång för Schröder.

I den internationella jultennisturne
ringen i Paris spelades på torsdagen
en dubbelmatch mellan Schröder
Rogers och Georges-Aslangul, i vil
ken de förra segrade med siffrorna
6-3, 6-1. De ha därmed kvalificerat
sig till kvartsfinalen.

skidor fä deltagare även utanför
Jämtlands och Härjedalens gränser,
att A. 1. K. blir det lag Svenska Fot
hollförbmidet . skickar till Jämtland
nästa år, att J.-H. 1. F. snaråst utly,
ser D.-M. i bandy, så att det blir me·
ra snö samt att Ö.-P:s idrottssida blil'
lika flitigt läst ute i bygderna som
under det gångna året.

God. fortsättning l

*En trivsam kronostuga i Vdld·
dalen härbärgerar sedan torsda
gen tre au Sveriges främsta stor
rännare, Elis 'Wiklund, Salsåker
Ullånger, Arthur Häggblad,
Umeå, och Martin ilfatsbo, Hedew

mora, vilka i dag få sällskap av
AxellVikström, Skellefteå. fJch

- på måndag av Nisse Svärd, Frös
ön. Vinterns tävlingsläger är allt
~å verklighet och om man kän
ner den nämnda kvintetten rätt
kan man vara förvissad om att
de ta vara på de utmärkta trä
nzngs{örhållandena uppe i Vålå
dalen, så att Sverige får heder
av dem i utlandet. Den 7 jan. re
ser Kramfors' zztmärkte Herbert
Nenzen upp, möjligen i sällskap
med några flera av. landets bätt
re storrännare.

»Lådan» Sjöberg förstärker l. 5:s l. F.

På initiativ av l. 5:s l. F. har Flot
t~ns L ~., ~~ockholm, som bekant, be
s .~tat mg for att även denna säsong
gora en handbollsturne till östersund.

Evenemanget som går av stapeln
den 4, ? och 6 januari torde bli jul
o?h .nyars!IeI~ens enda större sport
handelse for ?stersunds vidkommande.

Flottan .staller upp med ungefär
s~.mma lag, som vid föregående besök
har ~pelade sig rakt in i östersunds
publIkens hjärtan genom sitt rappa
snabba och .ovanligt justa spel. Laget
t~rde dock l år vara ånnu bättre än
~orra året. Flottan ligger sålunda l:a
I Stockholmsserien närmast före Hel
las. Enligt fackpress-en i Stockholm
spelas den f. Il. bästa handbollen i
Sverige av Stockholmsflottisterna och
Hedbergslid.

J. 5:s L F., som förstärkes med se
mestrande. »Lådan» Sjöberg, ställer
upp med Sitt starkaste lag för säson
gen. Sjöberg, som spelar center i Arw
mens .~ll1deroff~cersskolasA-lag i Upp
sala, ar f. n. l fruktansvärt slag.

..Arrangö~erna ha vidtagit åtgärder
f~r belysmngens förbättrande, nymål
nmg av golvet och för ordnandet av
bekväma sittplatser. Seriebiljetter
gällande alla tre matcherna försiiljas
f~. o. m. fredag hos Stockhoms-Maga
smet. Genom att förse sig med serie
biljett får man se en match så gott
som gratis.

Flottan - eU
handbollag

med färg. A.-8. Englund & Kielssoft,
-_ öSTERSUND

På

*APROPÅ JULKLAPPAR fick jag i-
dag aven slump tag i en önskelista
från idrottsfolket i Jämtland och
Härjedalen och är indiskret noO'

.. • b

att gora nagra utdrag ur densamma.
Pretentionerna äro inte precis. blyg..
samma hos en del och de få nog va
ra glada om bara hälften går i upp
fyllelse.

Överste Beskow drömmer som ord
förand? i Skidförbundets jämtlands
avde~~ll.ng om aU ,varannan jämte (till
att borJa med) blIr medlem av Främ
jandet och får föreningens vackra
å,-:-sbok, som ordförande i Gymnastik
forbundet om att varje by i länet får
sin gymnastikavdelning samt som re
gementschef om att J ägarvallen UJJ
s~mmaren får en läktare med plats
for 2,000 personer och ett rejält
plank. Sist på list~n står: »1. 5:s I.
F. svenska mästare i handboll».

Einar Palllsson, Fotbollförbundets
ordf.örande är inte blyg av sig. Han
ser l tankarna Jämtland (och Härje
dalen) med i Allsvenskan, ait varje
större plats i distriktet får sin or··
dentliga idrottsplats - framförallt
givetvis med härlig fot.bollplan -.
att Jämtland slår Medelpad på borta
plan samt att han själv vid cirka 100
års ålder får vara med om att Stavre
vinner Jämtlandsserien.

IV(ln Collins högsta önskan är att
Hofvallen + sandplan skall visa sig
för liten för den väntade publiktill·
strömningen vid sommarens idrotts
mässa, så att även idrotten finge litet
pengar över vid det årliga bokslutet,
att Castor kommer med i övre Upp
svenskan, samt att han själv finge till
fälle yttra något vid Svenska Skid
förbundets årsmöte som även Sicke
J ansson gillade.

Kapten Lrmdberns önskan är att
kunna utbi] da gångdomare på en
halvtimme även i de återstående 4,711
bvarna i länet och sedan anordna
nlärkesprov på alla platserna på sam·
ma dag.

Kapten Gärdin drömmer om en ny
storhetstid för ö.S. K. och att Frösön
inte lägger nöjesskatt på konst
flygning liksom man tänker göra på
långskutten i Alpbacken (om det nu
blir några i vinter).

Pelle Hallströms, Castors simmar
pappa, dröm är att önsjön låge i ös
tersund, så att man sluppe resa tiH
As för att lära sig simma.

Sven Robach ser i sin fantasi en
nv rvmlig (plats för 5,000 personer)
och ~ u p p v ä r m d lokal, där; man
finge spela handboll åtta dagar l vec
kan.

Effe Magnussons varmaste önskan
är att få slippa varn med om något.
nytt »S. M. 1932», att Nisse S.värd
vinner alla tävlingar han deltar l un
der 1935, samt 5-milen i Garmi~ch
Partenkirchen 1936 samt att S!-cke
Jansson slutar med att stamma l te
lefonen när han vill ha några ut
landsrepresentanter från Jämtland.

Sergeant SlenmaI'k öns.kar att s~yt· 'SLALOMBANAN på Frösön är nu i
teproO'rammet måtte blI hka mang- det närmaste färdig och så snart det,
skifta~de och spännande som D..M. fallit litet mera snö kan den första
i allmän idrott och att Bostran.d vIllp åkaren susa utför östherget. Den 20
offentligt uttala sig om S:s l Ö.-P.
framlagda förslag till skyttets refor- jan. anordnas som bekant den första
mering. tävlingen å banan. Deltagarna, såväl

Pontus Ericsson hoppas på en ny de manliga som de kvinnliga, inde
center i l. F. K., dubbelt så br!! spm las i två klasser: klass I deltagare
LonO'-John (men inte dubbelt sa lang över 18 år o~h klass II deltagare un
som

b
denne) samt att I. F. K. om uno, 8 å M l . b .. k å

gefär 10 år vinner Norrländskan. I dtetr 1.. r. an lar vaklrlt ~tadnl t, p

L L · d en Krokoms S. K:s a gora en annan aSSlll enIng,
ars zn gr,. 'd tt . d f' lå t t" l' b "kordförande, drömmer oJ? a.!t l ro ..s- me JO re s av mgar som era·

platsen i Hissmofors .blI~. lanets bas- ningsgrund, men då man ansåg att
ta och att Krokom blIr nast~ lag från slalomsporten är så ny i våra trak-

.. d . N l" dska senen.Jamtlan l l orr an. o ter enades man om den nu fastställ-
Folkskol,~ärare Sundelzn

R
, HamdmaII " da klassindelningen. Nästa år blir

strand drommer om att agun a . . ..
F . 'mmar får S. M. i gång, S. M. det emellertId annan mdelmng.

• l so . ,. dd' S M *på cykel, S. M. i hvra lllIlg, . . .
i rugby, S. M. i enarmsryck samt Med . anledning av årsmötets
S. M. i fingerkrok. ., beslut har Svenska Skidförbun-

Kapten Rin~ro.~s -yilll sIOem~~~a:tap~ det inbjudit föreningar, som öns-
och halva Frosol1 l s a '. d 1935 A S X,f" • b d
Ö tb . O' t amt drömmer om att l ka anor na urs. Jf.L. l U ~

S efoe s 'd få· k' ., . . d· l'd tt f"varje årgåncr aV »På ~kl or» . s rl- kavlelopnzng p sia or, a ore
va om Han~es Schnelder, S:t Anton den 31 dec. ansöka om att fd an-
och sin egen valla. .... ordna desamma. Vid sammanträ-

S~rg.eaIlt c..ran~e~gi If~~fsk[ck~: de på torsdagen beslöt styrelsen
-yarJe dldrbo.~tslf~re~~pOporter och avgifw för Ostersunds Skidlöpareklubb
In ve er or loa . f" k' . .. d d l'k "k Sk'dter till Riksförbundet I ores 'rlve~ att znsan a y l anso "an. l-

tid och att det faller så. mycket sno förbundet önskar att tävlingen
i vinter att förbundet slIpper anord· skall hållas å skarföre, varför
na D. M. i bandy. Ö t man väl får antaga att. det blir

O J{ "'lv drömmer om att s er- l
e .sJa d t 'shockeycentrum, någon gång i mitten eller s ute..t

sund blIr lan e s l '1' d f" .att ... te vinner ett 3- eller 5w IDI s~ av mars. Arrangeran e oremng
mäs~:r~~p nå skidor, att Hofvallen fdr ett anslag av förbundet på
får en O'räsplan som det går att spe; 500 kr . . • •. ..... ..
la fotboll på, att östersundssp"elen E~ .. .., • •

........----med O Re

DEN BXSTA JULKLAPP svenska
fol.~et kt;~nat !å var,. utan tvivel jul
snon.. '·lsserhgen lara håvorna ha
fördelats litet ojämt i olika delar av
landet, men på sina håll nöjer man
sig ju numera med om marken är
v~t, oc~ här hade vi i alla fall ett på
SIlla hall ganska ordentligt snötäcke
som nu bättrades på. Kanske våcra;

b

man nu hoppas på att vintern sent
omsider är i antågande.

T T ;,:-;-;!'v~1H-:=::=~-===:-lFy~~~~~~
====~!!!!!!!!;!!!?!!i!!~ !!!~!!!?!!!'!5!!?!!!!..!!!!.!.!.~!t!!!!!!!!!!!!!' IIIIr

med fjädrande aluminiumtrissa är
vinterns nyhet inom skidsporten.

·l'IL L VERKAR E:




