
Ett skånskt. Matsnkatåfall,

Areskutan runt
, o

Torkel Persson se~:rar p~

·nY rekordtid~

,;b\.nnu en seger 'för

sek.

Det krävande loppet Areskutall runt
har i dag gått av stapeln under goda
väd('r.Ieks- '~och snöförhållanden. Tohr
löpare ställde ,upp och ledningen tOgs
omedelbart av Torkel Persson och.
\Vinnbcrg, vilka ,h311o denna intill mal.
Torkel drog ifrån Winnberg i inspur:ten
,cch segrade på ny rekordtid. Den gamla
var 'iio minuter läilgre.Winnberg Yal'

d!ågot handtieapad av sin skada från
störtloppet. Tidema,blevo:

1) Torkel,Persson,Ö. S. K., 1.43,43;
2) E. W.innberg, ö. S. K.,1,44,43; 3)
FjcJlberg, Mörsil, 1,46,58; 4) G. Jonsson,
Are, 1,51,42; 5) J. Jacobsson,Are,1,57~t7;
6) O. Hallgren, HaBen, 2,03,19;7). An:'
ders TOl'kclssun 2,04,10.

Regementet vinner både lag.
dilvidueUa priset.

Tävr~ngen om EbersteinskftJn-fset,,",

öPl1en för trupper till!höraude' 6:~al''''
mefördelnin;gen odh' Bodenstruppet, .
har i D,att gått av stapeln. I 't~"'llirl2
gen deltaga patridler bestående
en officer, en underOifficeriochen

mnnskapsgrad.
7 regementen deltogo med! .1~g.

Sträc1@n var Pilgrimstad statiOll-:-
Skuru n (intiU Bodsjö)-Fåker stå,t.
och Brun.no IstaUon. Distansen är faIgdväg;n' 52 km. ~en verkl'iga lä1lg~
(}cn torde nog sUga HH mellan 70 il,
I'V' l{ill. Starten ägde rum vid l1-tideh.

i går kv~ll,

Bäs'ta salmnlanl,agda

l'1.nlagblev:'
1) Jämtlands Fältjägarregemente,

2'i tim. 8 min.; 2) N01'rlands artiller~-:
re::;. 25 t. 32 min.; 3) Yästernorrlands
res. 26,45; 4) Västerbottens regem.
2'; thu.; 5) Nonlatids dragonr.27,16;
O) Norrlands Trängkar 29,30; 7) Bo

dens artHlerireg. 29,35. .
Bästa ludii'viduella tid' nåeldes

furir Gillander 1.23, 8 Hm, 5 ·min. 58

_Tävlingen
re~1 steinska--
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REALISERAS

Karolinerloppet.

IJo.der

Den s larka li::edvinden Var till stor
Ujil}p aell ute på Ånnsjön seglade lö..
p;;rn::: fram i stormen.

;;ian måste c1caga på mun, när man
tahtde-\l~d Ii,)parnc, ty nära nog alla
gjo.':de gällande .att de spårat hela 'Yii"

fWTI. Det had;e de nog delvis rätt i
ly snödrevet gjorc1e 'att spåren nära
neg omcdelba-rt drc'v'o igen.

E. kcoDsson i Åre, som ju tävlat
i många år, var vid gott humör oc;h
lJuäUade gla,d 'och UPI'SIJ'CJt om 'slra
]wtse,rna under loppet.

Ö\'crstc LiHiehööks tal vid prisut
eldningen formade sig till ett kraftigt
oeh avcnsiämmigtbifaH hälsat för
svar för RarolinerIoppet och herr
AIJra!haJllsson '~om. tagit initiativet liH
ddsanuna sken so~n en sol hakom
ö"t:l"skns rygg av 'väl berättigad 'be
låtenhct.

Pl!b!ikfavorilcr Iblevo naturligtvis
:J~i-[!rige Höjsing och 43-å~·jge Sköld
sl!m jn presterade mycket goda löp
ningar och vor,o pigga som pojkar,
när de komma fram.

'Wikström i Trångsviken var i bä
sb konditionen' av alla och han
sl'rang lätt genom drivorna till mn"
kW dningsp.lats en. Hade han ej fått
Lhark på skioc.iJorna, så hade han nag
gjort FjäUbcI~g segern stridjg. \V. är
ovanEgt :sympatisk idrottsman och
har:har tydligen stora IkraJftremrser.

PH!. lagerkralmade segTaren FjäUberg
bef:i:ias från skidorna.

H:arolinerl-oppet var söndagens stora
ew:nement i Åre och tågen från sta
dCil hII Storlien hade fört med sig
stora ,s.karoI: av intresserade som dec'
baHeracle chans:erna. Rapporterna
från korrtroHe,rna 'slukades med: S3!k
kur-:skap och då man fick höra att
l::!ppen Fjäl1llberg höll sig gott fram
me i tet'cn och alt fÖ~'et var turrgt faSt
slog en .. expert ifrån Jf,irpcn art då
,'jm:er F.ty det är hans före. Några
h;',llo dock på Lindberg i Järpen, ty
IW,n har ju alltid gj,ort sig kiind som
en överdängare i stalm.ing. Men FjäiJ
LL'l'g är av segt virke och drog ifrån.
\Vjt var han om nosen, när han an
Hincle ooh vit var han klädd, men vid
gnU humör var han.

Eallet Matsukata i Japan här väckt
till liv diskussionen omvarb'l·än.s~n.,gä,r
mellan Hy· oc1idöd.

Rent populäl;tantagcs, att närhjärtlllt
stannnt, har döden in![rätt,o~hman par
I}clvsi detta sakföfb.ållande med massOr
av' fall. Ku"',komnlc'i: fa1let l\:Iatsuk-aia
och giver den gamla uppfattningen 4,,'il

kraftig knuff. Inte har döden .inträtt,
dädör att hjärtat stannat inte!

.Men di~rom kunde de vise, d. v. s,lä~ •
karuc', berätta långt .före detta.

En av ,,[tra skånska, skiekligaste k1~

mrger berättar följande av vederböran
de .Hi:kar·e vitsordade lilla ganska bety
delse,f.ulla historiett.

En vacker dag ringes det· pr telefOJl
4'dm en ,av grannstadclls hotell till lasa:'
rcttet med besked, att en tillfäUigga.st
under intagaridet aven s. k. frukost (det
tycktes av beskrivningen.att döinahåvu
varit yad lIlan på stockholmsspråkkal.;
lar en »grundläggarefrukost:.» plötsligt
segnat ncd och man .skyndade att PI',
tillkallad skjuts traru;portera den till sy
nes 1i'vl6sc 1ill sjukhuset -samtidigt s0111
:;jukhusläkaren underrättades Ol}!: fallet.

Den »Iivlöse» ,bars in och lJla~eradc&

N~ista år kOlllmer helt visst Kal'o- på»klinikens>.> inventiösa operationsbord
E!ie~'loppet att Eumla dubbelt så stort och den joYialisked :r Lj"-'-n »konstalc'
antal deltagare och arrangörerna, rade~', SOm han sa', att den JnfördcPlP
"omilU l,öste uppgiften ,påtil'lfreds- tlenten efter aUt att döma. ik,yitteratdet
stidkmde sätt få då helt visst -en ta jordiska. »l\:Ien», sa'..,d:r Lj-n,})vi
n!ång(1'uibbelt större hörda. Karoliner- gör väl ändock ett försök:.> och uppfån
leppet ,sliog igenom 'Och debatten gade han med eUsnabbt fingergreppen
kring detsamma har varit den bästa gm;lska stor hiffbit ur Juftstrupeu,;gjQN

tii.nl.d)~U'a ~'eld~m och resUl.t.atet skall.' dc ctt ~~)rs.O.·k med konstgjo.. rd.sndn.-.in.••.~..
neg '\"isa SJg nasta år., . (som Ilusslyckaclcs) och slutligen ett

* . d.Hirvt kirurgiskt ingrepp. I:Iarr gjorde
ctt:<mabbt sn~~t i hjärttrakten, blottade

IV1n n har frågat varför Östersull- ~järtmuskelnoch .efter att undere~ '.4,

dnrnc trots altt de. vara ånmälda ej tl~~ill.1eS t~d :hava konstmässigt masserat
st;Ulde upp. Petrus EriksS'Oll' kunde h]artat, fICk han liv ej blott i hjärtat
ejstäl'la,upP ~å grund av armsikada o; u~a~ i hela kroppenjochdcl1 glupskö
Torkel Penson fick bud ait hans re_InHataren lever delldag ..som ar.eiter
l1eE' skingrats i snöstormen oo'h lhian att ha. varit död,'eftefvanli@ begrej)})
måste söka in dem. " LUiPpen Jonas hctydllgt llle[ än 15 min.
Nilsson torde ha haft sanllna 'skäl
~~f'm Torkel. J a~la'hiil1delser är ö. S.
1\:3 ledning mest ledsen över förhål~.
Jnndet,ty 'd'et är ju ej heller roligt Konung G.ustaf framme 'i Ni~a..

filr den att s'kna,pa kassan för att .fa Från Nizza telcgmferas p'å m?n-l'd'

t "! "l . L'ft h" .' a uao ·
1:. amnR mngsaVig~ er 00 sedan ',.K ::mungenav Sv<:,ri o'e1Jar id'. 'g'" "1"".. l ' . f- .... d . . . ." '" ,. .aan atl~

ar::c 'OCt" ej a 1()'pa:rne me . IlE. '

Årebragden
år verkligen en prestation, samman
hitEHs beaktat alltför litet i förhål
lande till svårighetsgraden. Den krä
,yer oerhört mycket av deltagarne så- l
V,:il av krafter som av djärvhet och
dc 7 a 10 mtn. loppet tager äro ytterst
pMrestande, Farten bIll' ju .svindlan
de och löparne måste spänna aHa,
l,fD:fter för att kunna hålla skidorna I

jämnsides, ty de ohligatoriskadriv
bJldningarna på fjället, 'de mel1anlig
gan de skaa'Jfläckarna io'cn isvallarna
göra loppet ryckigt och ojåmntoch '
da en lmHerbytta i denna fart kan
mEdföra 'de vådligaste konsekvenser
för lemmar och. skidor 'få l'öparne
spänna alla illusklerocJi all sin upp~

märksamhet för attkimlla stå och i
ell' flesta fall rida de gT'enslepå sta
ven eller sbvar,ne 000 mea ,snön stå
crde som en sky efter dem,

Då hela" loppet drager en tid av 7
Il!L~nter och distansen är beräknad
till ;omkring 6 jm~:""blir ju farten i me
cJ.'Jtal 5 mil i timmen, men uppe på
hligfj,älletoch i de brantaste pU'5sen
t:)l'de farten stundtals vara nära nog
den duihbla.

Arets tävlan hade, som,\'j förut
meddelat, samlat 8 deltagare, mcn en
~1V dessa ufgick. Favorit yar Pelle
Niekolausson från År'c, segrare i fö
l'rgfwnde störtlopp och en djärv och
stadig pojke med god 10kal,kännec1cm,
vj]J,et givetvis betyder mycket. En
annan, 'wm också stu;rkt aspirerade på
sC'gern, var \Vinnberg, Ö. S. K; känd
fi:r sin oförvägenhet och förmåga att
hr: n tetD. skidorna.

Arets tävlan .p;yn'nades av idea,lvå
cIc'L Solen staC1{ fra.moch ÄredaJ.en
presenterade sig i all sin prakt 000
d(~t vill ej säga litet. Kring Åresku
tans topp hångde dock en tät illJIln
tnnk och de tävlande ··[nlktade att dc
sImlle tviJlga's att åka genom densam
ma, men -som väl var -kom en liten
\'iucl:fl.äkt och svepte bort dimma och
TI1C In II
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A.·R, Svcnsk Filmindustri.

i: huyudrollerna:

JLn::rs 1E-Iansson
Gerda Lundeqvist~

Dahlström
J enny B:asselq:uist

Predikoturer

I auktoriserad bearIJdl1ing för fil
mcni två delar av Mauritz Stiller

oeh Ragnar .Hylten-CavaIlius.
Iscensatt av Mauritz Stiller.
Intcriö;'er och skisser av

Vilh. Bryde.
Filmens texter ritade och dekore

rade av Alva Lundin.

Officin:

K~m

p a Ii~ ~ ic:

,
@

öSTERSUNDS~POSTEH N':o e·o. Tisdagen, den 11 mars

1!JI1fIfn ~'f:iI'fI ~l' ;,,1"iiif~
~t~ lclt t~~ {g'&~ ~~ (jJ~

till betydli.gt nedsa.tta priser

sl~rre

Jl. .;a ~
~~1 Ji,

Marknaden

il~Nf'~'l~~~

Eb:a:rnföi'bjuoet.

eft~

?rlånd:J.g-Onsdag..

~~jffCe:3 ~~J~A'h'Ue~S S@~.a

Siisongem ntan gensägelse bästa o.
mes,t spilnnanck~ iivcl1tyrsf&lm
I hUlfudro!lan: Jzck i!~xja o~h Ann liWe.
Femte (sista) programmet:

Öq:it'8ts J''''.au0J.

KL ®r;; '}145 och ~\930 e. m.
~:-="=~-=::':====c;;;; 2"O"'lSI

l
o

~~ 1

Prästg~ 269

lager.

~ ~tITe@ 1'@ro.~ ~" •.• ·.·avlnga

tsä~jes

V-nder

I·.·"·.~·'···
,..,-.

"

.~ .
:;'1.

av utrymme för inkollllllande vår1a~er utförsäljes under mars
!:'lga priser kvarvarande lager från f. d. Lundins och Lund·

V2bterbottens-Pjäxor

Svensson,

.~~"

c~rst

"'T'"'l
~~
• Q

-------------~--------

Trm~- @Cll Hfifborsi~r, ri'YuIindS- Den Friserkammar
~ _ '_ 1@ _prl1l~ rabatt _ ~ I
Wi!lrI)HlffiiJ. ej) atf;( gOFl'Q; ett besofl 1l I~

~ "'.J!!'J). ,,;~ '" ~_ o ...."l!I .. 1.1 I
r[;9y~~r~!:Ea ~ ~juft'\,ar~sFJnagaslEnef!llI II

S\loJ"'gna;a~S2 ~ :0 :r~ 1Fa S U ll":J D Te!etion 1!!l28 ---.J I
. ':~~H~~'$'-~~"""<iX'~~-$M~'>-CXY-0>4;)~H~~~$>-~~~

e~·1.Iig"t g'cdigetfilnlvC'rk, ett
;:~U·~l'.t silväl heträffande det
";l innehåHet som själva in
,,(~('n til!frectssEiller dc högsta

fOl"d'4ingar! ' ...

~rjymer och Eau de Cologne
_j venska o. Franska 10 till ~~ proc. rabatt

"j"1 il Tekn. Fabriken Corona,
nd.'mt i minut och mot post

:~;n C. Hugo Sjöb!oms Ra!rsa.
Tel. 47. x464a

G;l,~!i1~fk~ngar~"J.&Aa

D2E :'.lku biista bygdefilmen 2ir

Sid.2

~ [ij~.~ ~=' ~~.'.
~~l M ~~ ~ ~~

. ":ima fiir fillll('n i G akter.

.i ';incl\" ii:' en f<irstldassig film.
Ini'.';":.;r"rna ~i,o hYllereleganta och
snöL'~I{I<:i"na ;r.~ uto:Ellordentlig skön
fH,-:'1 ch b<:t::tg"undct'!taruL F!alsbry
tano:>2 "kidfänlcl" ",rh l\'åldsamma
5ni::;s~'~r'Cd ~~ro sensatinnclla inslag i
fiL' C'il. Programmet hör ,till de
b;is!:! denna ',"edw». (ArtonbU

- 13arnförbjuucil -

Kl. 1 skiulle ·startCl1g!a och i god ti.d
Vl'ro löpRrne uppe på toppen; där
hyddan låg dold helt RoY, snödrivor.

Nere från dalen, 1,000 m. längre
ned, hörjade åskådarneatt arbctasig
upp för att se nedfarten. . De flesta
Dl' vånde ::.kidor, men ett sto·rt antal
pl'lsade upp' genom snön och i den

F::]]';linbilder av Axel Anrep 11I1 ~j tar, pansarkryssare, en lUer än van- i';~ •• l·häCkraVin, efter yil'ket loppei 'skulle

r-.•.•...· i.. '.: .. 'J..'OlOg CCh. ,1 aktel'. - -. - - ~'~<..' [:.•...:.'...•~....•.....'.~.. ligt söt oel:. k..,äc_·l;; .f1iL.:.k~ o~~h en dÖdS-.r..~..••·i.-:'~..C.' D.h'en basta. vac..kjja~ f'.ä. yo.ro åskådarne utplanterade med.ro .,." 'r E l .1 w for,Jdande karL. ~1~ J . t"t • Il ' ,····tt d· t f,: ",",,",1: "usra, :'l gren .~ i'" , . , C"l .[. ~ ',' ha .<11Je amiUill, UpPi'>ji,a ra e il Ct-

[..' !':',;\tl,Jliinnin?·;.Il:.na.s> T !:·c.gis- r~ ~;1.·. ,I l~UVllC~'~l!(?rna: '~~.'; Ste oell starkaste ~;.: l .icr. s~(torna. Längst uppe p:å fjäIlkan-
~.. ~"," .• ,-;:, O[,[ICl!1. \ <, l Ill- gj F01 SHlhLKY mASON. 111 _. . ~ tcn ·stod en utpost :ocbl SIgnalerade,
L, 'lO" J I 1 l!ll - - - .. - - ~:. ,j - :n Te> ,~-, ,f.\ ~ • ~
t; .,:':,.;~:,,'-;: "I'., .'1' '. ".' ,...j :.":_.•...:. CFUh,.~Eöll~~IL-K JONES ;:.'.••:.~.'~ svenskafllnl som ' riir !öpa~'ne konmlO. U1?pe på toppenfj "!" 1,;, " fo.j ..nl.l llI.'ISl' . ~)', -. 1. ;l o ',l sh do låparne allvarlIga. Endast

1.'1:.'.'.'.. :-.y:::.· .."..1.
0

!lSd. 11. n.wrs k.l. ::;,.15 4,,'111. \il.•... f...,:.•.•,..•!56= .ätt" ~",bHke,,:s I~"·.~.·'."'·.". IIlSpe.lats· I, \Yinnhcr;, som tydlicrcn jjj;l'kte slå~ UTIi!f·-.·,;J,Cl' torsclagcll dl'n 13 mars g <':':~; x-- o ',~ l " tl. I, ~ . ~ ".
f. "1" 1,,"1 Q 1() "11'1 I~ ~,;,,~ neJr:'we:;r IDa hells,,.,,äJITi"'''':~ -' r re~ rekord, tOG: och parafllleJ,'ude sludoo,'-
'''. 11.. • ,) _.1 .... ,{ t)., To-,. ,'!";' r ....Do.. !';l .....
~ Dw;cd fred. d. 11 mars kl. 3..15 cm. ~~, ii"!. - ~~ ?Gi;sta Beding's saga,> är icke hlott~· na. Vid JoUEingen hade han fatt sis-
t: lHaLmar liifd. d. ]5 lllars ld: 8 ('m. ~~ r~I:;' Sädan ~ (;DnsatioJ1e1l"1'~ l a~e~~ 6~ora ..händelse .. ino.m filmensI h numr2t medan Pelle NiI001au::son
m Lit ),',n:!,,!; d. 11i mars kl. 8,15 cm. r!i r:.B: . ..r.... ,,-,v ... .. .. ;21'j va~·., .~2n ar den markhgaste film II"'K>i '.;/L 1 i'p' - 'f" ~'..'..1 " ". I 'l' 1". Il l' 'I" ,;\1 (':..:.' )".". som oyerhuyud talTe;' i~"peIats i. f,,, LUl1L ~t strax Of".
fl .i\3 1.!:";I_~~q~ t en n l1larS i a o, ;) Clll~ r~ i '-~~;_ 1_",' _ ~ 8 lli! .a~ C'l • _ -.. '" ::'." U._' - -., 1 _'. .1.

I.,,.J "';'t,..'.'.,' "'('' l IJ'["SII' 111 111'II'S 1'1 "1;;. e'-11. ,L:.'." ~.'.'._.'.'.; O il. il l "dr ~"'lg.. fnrr ':..... ~ve.l"1ge.• ».Gosta BerlIng saga.,), för-..t*~.'... .' I~l"e(..'IS .d. 1 en.l. gIck starten.. Uppe'l' ~"""'" "'~' . , . <J, 01 • c;j "~. - - "., ~ ,~ l ' l f" . .,-
~.... NU;.;l",.";l,c;,,..,n .torslL'lg('I.1 (I. 20 1l1..ars ;'.'.' lr...,.....;'. ."",".' . sta. (le en,... upp ore~ h~e1a vedean l"':'.". pä l1Ö

g
.
i

f
j
ället bI.cv farten sVi.nd.lan.de,t Ii], ~:.Fl elII.· 1;,J ~,; jJ'HQ':i!f:O DV.~ ?li1m. ~~.~ i ~~lai1da;;-:sondag) pa lhetropol, dc'" b: skaren var hård oeh det lönade

I, ., n .. &,1 ",. V~i;:)X....',""' ...", N ""s. Q "j- f o,.S't 'l e''''''''''''a Jo] 5 ~, och 'l \. ~·j·e ... • <.', S='...", j .,(",1"0' (~ ' 111q~·t:' j·l :~ t') l'[11 ~) ~~'r r1 Il :,:4 I _.... l-'~n<''''~ 11 1.., . 'aJ. ~ ~
l,' !f.,~_' _,I ,Hl;, .• 0 1. ,{l,:} -).~4 d,~t _~. 'c ',_O ~-: ..,.;. :ti! Fy.... .. ..... -. ... -

" "" • _1 l l" l I ')') , .. ,' ~'13 == - <, 1 Rfton samt s('nnrel v"cl"1n e"enhl-I':;S' ],.,l"ppast att blon.sa. hl111erbyttor-
~_ "'10 ''''"'1'''<'inru'' l}l'{ ')~r ( 111'1T'" 'C"1!j ........... = Cj,t; • ,-, .. ..... ~4.. V (.~ .. '"

~1 l .. 1.\·;·;:J';;;'~1." . . ,., .. ~~ .,., ~ ~ 'DAHNFöRBJUDEN. ~ I e!lt vit! 'flerra ,föl·estäl1ningar._ U:l hörjade genast ~eh (':n U\' löparne
'v _.... ~ ,_ 'f: .. ._..~) ') -','.. _ _ .. .. ~~ - .. \. " ...... -"\ 1.,' :,. _,.l:l ... d .. T

D•..1...·..1 .""".': ~fLlm;.l:,'rd"!. ,S'.Jll<l:lg -'c.J l1wrs f..•.....1 _~~,fS~>!l!l1 Andl.a. delen uppfor;~s nåsta. vecka...".'.:.'.' l~l,paac .l" ? 1~1•. Sin s.~.Ia:"., SO.In b
a

,
~. kL ,j (·m, (t ll>s. lldcn!l ,:1 -=.. t" 1 t 'iI_ t 0 S]i~ ut pa langmr. Plot.shgt sIgnale-
~ 1~",,,., ',',,, ')'.' , •• , "1 ,. ,,(), ~j l'~ ~r§ a1rli: O:ll?äe§' er!?1 . ,. " <f :." ''':, .IHI,I" _", dUl S ", • ,J,.) cm. fl • ~ rades den for'ste luparens ankomst
fe :>run!]1) I!i:llliL :2" mars kl. g,l~ Clll. ,I" Nv sändni'lg . --- ~'.".. 1" o .
:) 'l', .. L ". '\!':ri" l'eh']'le!scd \ ti>'(l'i" ~1 . .' ' L Biljettluckan ö')lmas kl. 430 e Hl ~~ fur oss langrenetc l dalen och sa flll-
~: - ';1,:;; :2:-: '!:;al'~ l~;. ;~,15 ~'m'" "'" l:] ~I~ ~;, . ,,$ . BIl ~F;TpnI~1<'H.' • • J.~' gl) vi se en lilen svart prick, uppe på

f..' Ö\J:iii.i: pl;ilscr se annoIls l:raI.IHld(,S! ~'~':.I tt,'.,:;J ri3.,. .~~~:1f'.·:"',: ~.r'.:.'... '•. r'.1'·' t:f;.'#-$lI'.·.I'· '...'. il.:..... Jl S"'l' H" :"IJ':l" .• Lt.~ •.,:. . J~.~"I~ f.Hillk:,loI1teIl och s,om en. b.li.xt bar. d.et.'
;:"""""I'II'JlI'''SSI''IS'1111111111'11' I: ilf'~I:~~'l;'~'6'~'.. I'" "s~j,·· "~ 'il , .. Ollödl .. ~lJcttl.uO.~kattO.20i\l~ f" d' "1 Il't ~:'," ..... ' ... u.) c,. f' ~~:' lr~tJ; :r . ",'i' t;, i' .' - [, "" = -. r'( L"l-" . 13T' 1.'" ~ ut uren baLiranta la ylu!lometer-
i': .'1.:::li1.'::; sk(':ttt:;~t1\'()l' och tlJllpa riJ Am'ig.~'lN'h,.:tft, ~j". ~."" 1i~ ,~" .. 1.,:.,: d,;L1Ien. lJeU ~.,U'fi'i' Ji, t" .. ,·,L. t'oj . ·,·t ~, i
'.' 'l".l ..• ". {""J" ,-\' r.~1 ..,[~..'·'~.i~..".~..~.'.'" .. ··~,~.10..,·. >\J~"dtt(,.30 = 2:-. ~".'. <'.D""cl ,.R\.l.I,,<.Ulen (.le,J., sna. s.epe
~" •.> "-' n." I ". _'U_ll.1• 1~~-.J~ l:j ,- .. ;~ ~\;, f,~- " f~ "/ l";" ~ ;.~ ',. ,,~', l~ i~ ,/ ~l~ ;., lo;~ , ' t.,t'li" l' -,', ' .• . n

'•.!!.,·.,s.,:.,j,I.,'ri.igcll blir ~:irkingal'J.la I'I.1 K...•,J.. IIJIUil"jbel~m~J ':'~".~"'.' _..!}ilj~..tt_.t'.,iiller.. end.~s.t til1,c~e~:fO."re-~lf.:~. L'aIl for.':H s.'lHaIl(~e !rin:~le. I)a.' ~ta~~r-
fi <;Ul',l',:1 il::.!:, . . ., .... ~t: I~'I·.i . ~ ID ~ ~.",.:.!l;l.,.~.~. ~.};.:I~nj~l~ .den._ arr: l,?pt. .f nblljetter ~.~.•.~.."..'.. ~p.. ,~l:Hl h~~de ej val fo· r?\'lEln.. It. fOIT
l .·J .• !Hin" t.I~n.l dlll'Ltdl 11\ ('t.-, II " ~:~",,,.1.1 tuLlst ,!.l. ,) c. lll. f,J.;,''' an ilasta n::'3011 konuua, s·non stod S0111

,\ rbl't'lrl'll J och . ~'i~ ~,~~ . ,,'
)""11 "';'j'] 1)\'''1 / ,,'''11111 '11'" S". -D' <."J'.. I'f~. . BARNFöRBJUDEN. i":iili.'..' , en s.·ky .om dem och. nagra. 1m.,stade SIg

,,,. Itq.:'; c. .:<> .\.,1 l ,., ~,\. .~, ~, ' ~rt",,'· ~, u, 4-, •••
:n.ld '1"','ill"1 (ll,t '1:1;\"1 (1,,'(' J"'I'- ~.j ,f.T\l9.... ~;j'!Yi~~~l~.~,;~~.titlr~-%"·.~. omku.ll, nar farLen ,hle\~ fur stark.L,' ",L "" _' _.,'(. U_ '!.d ff M~"" ~.,._"y;."""'U'-W"'1'""~ ::-':p.,~~.- , ',' ", ':-;"'-.i",::7;:1'~f~"':;,l .. , '

sJ.::l ucli jwrtla. :dit lilh....a.l.ata;,(l'l...) ~... I.:.:.~..' .. ~I~.'.·.·.~.. ' F·"...~ r..!1\.'.::.;.~.:.!1 R...•..•.·'.·'... ~..'~..~ I . =-=-." ..L ..<lp.,pcn....J.O' p.ersso1l11ade en ~.peC.iel.lt~is;('I~~~~t!.. Fol~i.!Jl. ~J ~!. I: ~ t~r~ ~~~ ="'"""""""'""= • konstmerad'stav med e11 stålring med
.n \,:].1.1;\<1

1
1- ~.~, I'~ WJt~~:',rlfj I I viJkcl1hanbromsadeuppfartenoch

Sm:il. ,,,111'.1.., t ' !'llq. n i!I . ~ " R .< , • .• •

till den :;n'.l1ska ~ ,~ 1I1"1 I I Hptu U~~W <'krif:mw ' .'. ej ler no.nom blev det ctr .dJUPt decI-
l~arbl. Titln. u l'e>I\j'i1~u'U5 UH lrlneterhrett s.pär. Nu kommer Pelle,

.,.. . hiig g~ld,höijer_ fjlmens Inkoill111ell, liigsta partiprisel' hos . l sh'ck' en person uppe på en knix och
::,'1,>-" ~',r ,';(,l.l,a'; 1... l.;.. ,n: ,~it._!m~'.~k ~.'.'.~ '. 1i1.<.7.. '. >'. '.'''. ........ . m. m. utföres: I dt lit.et lmy.te .kO.lll .svepande .uHör
,Hl".! u d S l" {C n, ",.e,b!-a lol!d,t- h~ ~ WP~ "~!il~~'l'$~n~u.~ l .., T o ~ •

m'lsi~;~Lyeket :;Niil"J:ing"l'- ~.i!;lJ.lJ,i;i(J ,j;iJU\j,'\wFIl;#I~Ub1 ~(3 ••• b:.["llLcn ... han h:'mnsade nagaL och 1
j ,,':l/PT.slye1c.::t Hed S,lmma f,' 'l"l'l r;r')U\ oel'l ·1')') . III a~il~~'f.nr;1\~~~~JWaö;ll s,Juh:a svangce Hr] den starkas te hac-_ ~. ~', ~. ~~. H~" ~t'i ~_!;1i:'!i~ \l!!'ill...'" ,liJ'J> jl, \&l1:delo I

lHil~iiiC'n utföres till ~." ')<><)~, - . " . kelIs brytni,ng ka.stad'e .han sig. ett ö-
, i ' . , _oJ_'J.l St i 14
.0_ ",::",l)!;;UO, 'il] '__ ," ,orgaan.. genblick fÖl' att sedam noppa upp

',["]"1"1""(1'1 r ~l' 138a" . h 1 bt .. t 4
, '" ,O" ,_ ff ", .'.'.. .. • . ,,; _. _ ci lhf.ll oe sna J forrsat a utan att an-

. r.-..., --,,..,, I.:" 4... ~', c.·....,i} . .:;! .:. '. . ~.~ .~, I . . d

"H'i~!c;b,~~FTE,l;lERS ~. D 4 f~ H Il T ~ ~R . .... I !-lta sta:'D.;'na. Han formligen nog

_::,:,;.=:~:;:~~~~:;J~~':·"'!.~..'I ",6-""'. .'. för V;ll',:isOll"'ll IngentIng 1 varlden ' O\"8r 'snodv~gorn~, lIllen l~lle kodrta .benlen
,.y,- ~,' .. '.H " ",L t "p. D'" L"- ,'oro sta 19a oen lan l {.'na -e en h y-

~--''''-''''-' .- ,) __~"' , . nYllllWlllmel stor ~~ overg..r· ormgs låtarna- l. .... . ..
e'll'gallt .h.Ig'('j':lV /i!lJ'ti~~,;;1. död. Den svåraste lik- glloJhe, som allhd s,ar hur man an ]m-
Filthattar, Felb- 'i~~""i"'lll,,~\ torn borttages på 4-5 sim 'honom.
h:ltt~l1> ,S;~ll:nc.~s.- ~::.tt:l~~Jl d~gar, vilket a~I~ ,s?mal:' Så s.yutes \\T.innberg uppe på fjäl
h.~t1,l1, rh,halt,.I , -~~~ ~ vant d~t. k~n lil.Jg... Pn~ I Id, han hade med parafinens hjälp

, .... _. ... . LadcrhaUar,~1:'~~!{'f'" ~ 1.kr. ~alJes l ö5~ersund uti ", . '.' , ? T' _ .

onestndhgen :!>CORONA~, I.-=~~~""~ij Herrhattar Ny- ~~~ SJu~vardsmagasmet,H~~st ld.<tppat l:: hety~lh8t pa Nll..olauss,on
rakt,ä]. Pr st. 75 öre. r:::"ff~i1!~~mj",inkommet Jager Kem. Tekn. Fabnk samt mot postfor- Deh akte lIika hejdlost som denne ut-

-- av Hi\.nla & MiU-l skott frå..'"I. Mr bra,nten, men nedkommen till
1;;~: 1,1,:J:t~ ;i,})ris!ii~,;n ]i~l~I~J~ig,~~~~:,r a1J:~l. . . P. M. NILSON, Ö,.tersilnd BO. brytningen körd~ han' ned skidan i to,
".1.,L,_.,•. Le,.. In"L n S.I1,lll inlhod e ,m 11Ii:~~"",;;.54"1'M!5'Ii''lit''''f:;,t~Wil';:#;:.>",q'*''ElpE.rss.om stayspa.r och det blev tvar-

NYA P;~LSIWDEN - ö s t e r s u n d, SIOPD oell en vålds<lill kullerbvtta,l ~ .. ., . u

Il1:fm såg ett vifr,varr. a\1 b en oeh ar..
l mm' o('h skidor och såbkvWinnberg
l liggande, han Låg en stund,'men reste
!sig efter någon tid oe'h steg åt

, 'l . .! sidan. Nere ifrån dalen I'opade någon
Emanuelskvrkan. (ll1se,ag t. o. m. fn'dag l "Il f t" It' ~ 1 '.

1;:1. S 'L'Ul.-evangeli~lka ':~lötcn med predi- i a, 10110m: .. or sa,. Jag moll ej, ty
];;an av past. SVi.'n Pdhl-son från Sand- ) jag. vrickade mig, kom svaret, men
\cikcn. ! eHer några dyrbara 'sekunder tycktes

Missionskyrkun, Onsdag 1;:1. 8,15 em. O.! hlm ilskna till och fortsatte och Hk
'N},1s'''cll 111. fl. T,?l'sdag kl. 8,15 cm. q.l 5GDl Nickolausson släppte han på för

~ Ntl.s,:on m. fl. l'l'c'(~:ag kl.,8 em., .9(-! fullt och harr toO' iden åtskiUicl av

T
11 fel1lhgt ungdomsil1T'Jte, Kand. heljer. '. .. •.. to to b •.' el.. 1114. Lön~'1g .k~: S cm. ungdo111Sif()redrag av l ucn fOl"lo~~i~Joe I~I~cn, ty l::ans S!kldor

')1 f'"~ ka!ld. I'-cl'jcr m, ,fl. Iglrao utmad...t aven ,nere 1 skogsban-
~.UJa, j" f"t t .. t
_ Frälsningsarmen. Idag kl. 8,15 Soldater- l dc. UH' are ann~rs var l"og.. • ,

__o '" Ilas llppbördsmöte. Onsdag Ik1. 8,15 Ci1}'IEfter banan hejade man frIskt pa !
r---=="--== _. " Ahlyf?lrlt-Illil1ne n, musikdir. Sig[l'id, lÖparne och nere vid Åregarden, där!"" "" f'" .ji1'J!" t, e:r [ Laurll1. l "-''11'''1' nl." fÖ"la"< hälsad·"', de med ju, l.- ~ 1<1'''' 'Ft1' .. " .. ' " ..''::";,, 1!!2' ~ ... '. "". ~. . ,~ '.~ .... •• • •••. l.:.!..~.~ ,-:,' , .J. .~-"'Gb~:!I ''-'''"''', ,.-. \ " fo un, 2J. rA ii Dl.a :Ion s " (}) s Dl .' 1.1t, fQr:emngsnuset. Moten: tIsdag, ons- !bel, I ". l

~~~'"';;:"~~i.?.'!Nät.14Y:":'>''';F"p~'B;r~,t-j6§i::'';'P'issmgo--.hift··ii-§ji.*%,!l\X5Zl~ r. -dag, torsdag, fired~lig. E. l\rIeddquist .oeh l ·'Tidetll8.':·iiro jl;l utnl.ärkta~ ~amla re- I

<:;;')'J~ corfp.l·~ng· 1.l1 K' DHlrV & C·o Q ?'i. Pedersen. .. l·lWl'de.t nu' J.·U I1åg. at på 9 11l.in.'och det I fil "'"""'.... &.' Il'!<i" " '., . .'.
... J l J, ..' l. -.il. i 1.. ll.Jl. II • ~ c.. å' t .. tt lå N' l l . Iii ~. ~ IN.. L A Fl S ~ lfRl D>l!I O•. .., ., _ . ~ Odellsala Ofd.etlsnU2. Onsdag kl. 8 pre., bnr nog ~': r. a . s'.. 1 tUO auss.~.ns '.. .. . .... . ~1llo,&!I Iil'%l, .. stersund. TelefonH63

.. i olika prislä~, ... 'VY' Storg, ~':'.. uSTERSUND Tel. 425 vw =-.J I. (!jk;}n.'l~: R. sa.ndström. . llr~};'Ol'{F. 7,2n ...~ l~e~~.tgor ~:ln}l}~' s~alv ~~.!itllygatan 'I!?-,~.(.vid Dr~tl~~!;atall.) OBS; AdresS~D.l· .';-..
21S4a ~=,,=",,""' ••"" !Enmf]o fureningshns. Torsd, kl. 1:\ p;,l:sL Ibl han nu t.,r !lanot n1eLfl ~lLallL. ::1.:12t··<I
t.. 21(.3'»""&' ....w......, .. ~'!'J: ..... ",po.""~? .",.~~~=~=JLC!C.~~........ "~J:~~ i S::\nr.!:iStrÖ!1l~ Effef - ..-. ~* 9. ',OJ, ...-6.:4'<..... .Q,- .. :a*!&i&~ -- -._.::e:.'-,s;:ut§i$'O~--=1SiiIiiii -~i.;q... MllJIl;3 ,"'.'


