
!}skar Etiksson.

HYLLNINGAR:
- Kommunalfullmäktiges ordfö~

rande i Frostviken, byggmästare AI
got Jönsson, Gäddede, ,uppvaktades
tidigt på morgonen på sin 50-årsdag
av Gäddede sångkör under kantor,
Åke Hambergs ledning med sång.
Vänner hyllade senare med tal, gåvor
och blommor. Bland gåvorna märk
tes en större penningsumma med
textad adress. Under hela dagen an
lände en myckenhet blommor och te
legram.

60 år fyllet den 16 ds bergma
skinisten vid Gusta .stenförädlings
verk Oskar Eriksson, Backen, Brun
flo. Eriksson som är en skicklig yr
kesman, kan se tillbaka på en nära
50-årig- verksamhet i bolagets tjfumt.
Glad och vänfast har han skaffat sig
många vänner. Politiskt vaken och
väl förtrogen med händelserna ute 1
världen och den politiska utveckling
en, är han en intressant bekantskap
att göra. x.x. ,

av de yngsta blir väl
kommet på mors dag

,'Eli PORTRÄTT

Major Olle Rimfors fick på sin 50
årsdag i går mottaga en mängd bevis
på den uppskattning han vunnit inte
bara här i länet utan över hela lan
det. Hyllningarna inleddes halv sju
på morgonen av fältjägarnas musik
kår, som väckte kvarteret med att
spela revelj utanför bostaden, var
efter kapten :Nils Dahlström på rege
mentskamraternas vägnar överläm
nade dag-ens första blomsteruppsats.
Sedan följde uppvaktningarna sla~ i
slag. _Av de merofficieUa kunna vi
nämna Jämtland-Härjedalens idrotts
förbunds och Svenska Skidförbun
dets, vars representanter genom chef
redaktör Edvin Magnusson och för
valtare E. Granberg överlämnade
länsförbundets förtjänsttecken i guld
och Svenska skidförbundets silver
plakett. r. 5 företräddes senare av
chefen för regementet, överste 0.-0.
Agell, och en deputation från' office
rarna, varvid tal hölls av överste
Agen, som även överlämnade blom
mor. en silverskylt avsedd för en gå
va från vänner och, kamrater vid re
gementet, en tavla av AckeAs
lund. Överste AgeIl överlämnade
därjifmte i sin egenSkap av ordförau":
de i Skidfrämjandets länsförbund en
gåva varjämte han överräckte re
gementets idrottsförenings förtjänst
medalj i guld till' major Rimfors. En
silveruppsättning för skrivbordet
överlämnades också av överste Ag-ell
från Skidfrämjandets centralstyrel
se. Östersunds lokalavdelning av
Skidfrämjandet företräddes av' gym
nastikdirektör Anders Nordlund, Som
uppvaktade med en kristallvas med
blommor. Personalen på l. 5:s tyg-
avdelning hade tämligen mangrant
infunnit sig, varvid dess nuvarande
chef, kapten Stig Lindqvist. hyllade
avdelning-ens förutvarande chef med
blommor. Under dagen anlände vi
dare från andra håll minnesgåvor av
de mest skilda slag', såsom tavlor,
mattor och utrustning för :;lPortstu
g-an i Åre. På aftonen hade plajor
och fru RimfoI's inbjudit ett 60-tal
personer till middag på Hov, ' varvid
hyllningarna fortsatte.' Talen inled-'
deS av civilingenjör, Nils· Rimfors,'
varpå följde tal av överste Agell"
chefredaktör Magnusson ochkåp""
ten Gösta Frohm, Sollefteå, ! 'v:i1~
ken. senare också med eneånKfiIl
luta tecknade ett roligt porträtt aV
jubilaren. Från olika delaravSV'e
rige hade närmare 200 tele~kom
mit innehållande hyllnfuga1" i både
bunden och obunden form. Sedan ju
bilaren tackat för hyllningarna och
överste AgeJl för gästfriheten vidto~
ett synnerligen angenämt nachspiel
med bl. a. dans till musik av Owens
trio.

IraJlde!
bJteJb

komsi, samtidigt som han riktade ett
varmt tack till alla, som medverkat

,och hjälpt till. Psalmsång avslutade
så den givande högtidligheten.

-----o---
Albackens Elektriska förening

hön söndagen den 12 ds årsmöte.
Av styrelseberättelsen framgick att
föreningens ekonomiska ställning un- nnkdoto
der det gångna året ytterligare för- :r::.=1J:._ föDELSEDAGAR.:
bättrats. Under året ha fyra gårdar
elektrifierats och ytterligare åtgår- Pl'ästgatan 42. Telefon 4880 ,_ 85 år fyller i dag änkefru Mår~
der för att förbättra k1'afttillförseln BESTÄLL 1 GOD 'I'ID! gareta Byvall, Asen, Liden, '
för en del abonnenter, som nu inte 1========='=:::=::-=--....==~ I - 85 år fyller i dajit fru Greta
kunna sägas ha fullgod k1'aft, kom- Mallida Jonsson, Rörström, -Tåsjö. '

- 75 år fyller på fredag ,fru
ma under sommaren att utföras. Laxsjö. K. Larsson, Grenås. Suppi. : Kerstin Mikaelsson, maka till lantbr~

Styrelse: Edling Mandel', Evald Carl Eriksson, Lit, -, S. Andersson, Olof Mikaelsson, Söderåsen, Offer-
Salomons.son, Viktor Salomonsson, Görvik. - dal "
Edvin Eriksson och Nils Karlsson. Finanskommitte: ,S. Petersson, ...:...- 70 år fyller i 'dag fru Matilda
Revisorer: O. E. Nylander och Otto Häggenås, ordf., C. M. Carlsson. Sik- Katarina Olsson, östersund., Fru 015
Magnusson, den senare nyvald. ås, K. KjeIsson, Laxviken, Maggie son är född i Ytterhogdal ocn har va-

'S ... G· '" S L d Lit rit bosatt i bl. a. Öhn, Ytterturing--o-- -" tJarna, axSJO, . an gt'en, •

l
Suppl.: O. Lögdberg, Hammerdal" en.

Ströms Husmodersförening Märit Husander, Lit, G; Karlsson,: - 60 år fyller i morgon fröken
hade i måndags ord. månadsmöte i Häggenås. < E1nmy Johansson. Borgsjöbyn, Eriks-

~
Ulriksfors, Ordföranden f tu Anna Fullmaktsk6mmitte: DB E. Hans~ lund. 60 år fyller på fredag 1antbr.
Levander redogjorde för länsförbun- sonä Ottsjön. B. Roos, F'yrås, A. E. Johan Mauritz Hugdahl, Ytterån,
dets årsmöte och årsberättelsen före- Hansson. Norderåsen. _ 60 år fyller på fredag lantbr.
drogs. Mötet beslöt bl. a. att anordna _ _ Östersund;\ godtemplarråd har Per Eriksson, Västerskueku, Skan
en kurs i madrasstoppning i slutet av till arbetsutskott: för innevarande ar.., deråsen.
maj. Kursledare blir hemkonsulenten betsår utsett Wictor Ling, ordf., _ 60 år fyller på fredag fru F 1
Nina Gustavsson. Vidare beslöts att Ulla Dövner, sek1'., Bo Berndtsson,. ma .A1mark, f. Runsten, Valne. Alsen.
föreningen i sista veckan av juli skul- kassör. E. Klang, vice ordf., och B. - 50 år fyller i dag frn Frida
le göra en studieresa till Vemyra Jonsson, vice sekr, Till suppl. val- TjärIilund. Ange.

l Till d' ' des hrr Häggiund, Wadnian, O. 5 å ""'11' fl' II --na -I skyddshem. ',he er::hedamot 1 H' - O r Ly er Imorgon U.n.tu-
I Ströms husmoderSförening kallades, Berndtsson. N. Berglund och Je1m. Lisa Backeus, maka till köpman Ed-

Mötet beslöt att under sommaren an"" B k' J" 'Fr Ba ke'nofro"k=n ElIS'e Svensson, SL-o"msund, k - vard ac eus. arpen. " u c - """
.'0. t.L ordna sex gemensamma utfly ter för, " 'b h f te

som erkänsla för hennes intresserade •• d är genuin järpen o oc ,e -r genoill-
stadens loger. Vidare paga un er- gångna skolor erhöll hon plats som

arbete inom föreningen. sökningar om att eventuellt anordna ,kassörska vidHandelsbankens kontor
-o---- utflykter en gång i veckan till Sand- i Järpen en plats som hon behöll till

Godtemplarorden. viken för ilngdomslogerna. sitt gift~rmål. Jubilaren är socia:lt ~,n-
- Logen Hornsberg hade i sön- tresseradoch stYrelseledamot l for-

Jämtlands norra distriktsloge av d "t 'd t n" dl enm'::-en' Myran l' Ja"rpen.
o o ags mo e, varVl re ya me em- ~

l. O. G. T. haller i pingsthelgen ars- , O-d F-' _ 50 a"r fyller pa· fredao- lQ..,·tbr.
S " Till k oU' mar vunna mtra e. or program- h .......

möte i kärvangen. omml eer B 'dabli k h Olof Henrik_sson, Prao,"tLo'rdet, Offer~, met svarade logerna rEn c Ge ..;ou
för mötet ha utsetts: Nordpolstjärnan i östersund. Hr dal. H. är bördig från Aspas.

Bere'dningskommitte: J. Blomqvist, Wiktor Ling hön ett kort tal. och so- *
Hammerdal ordf" E. Nilsson, Lång- losån,o- utfördes av fröken Britt Ro-
ka"len, A-d. Nil,sson, Skärvåno-en, R. ,., - Fil. dr Naima Sahlbom, Stock-

.<ll.L h senqvist. Hr Olle Björåstälade om • 'dHammar. Lit, P. Eriksson. OttsJ'ön. holm, 75 ar l ag.scoutino- och dess uppfostrande ar- R E Id St b Tn..:·SuppI.: Helmie SJ'öbero-, Hotao-en, A. h ...c..... ed. wa. om erg, U.I-Uce-;
h h bete, varefter man fick lyssna,till ett 7 • . daLarsson, Föllino-e, E. P. Sethsen, hamn, O ar l g.

h par dnbbelpianister.Hammerdal. ,
Resefördelningskommitte: l. Nils- - Logen Kärlekens Hem i Grytan

H" df P S hade i söndags anordnat ett högtids-
son, ogarna, or., . vensson, möte, varvid fyra tjugofemårsdiplom

utdelades. Sedan hr Sigvard Olsson
öppnat mötet talade hr Holger Lun
din över ämnet »G<:>dtemplarorden ge-
nom tiderna». Så läste nr Olsson Ri
lians prolog till godtemplarordens
65-årsjub:i1eum, varpå hr Lundin ut
delade diplomtin hrr J. Andersson,
Alfred Persson, Wig-go Wester och
Karl Eriksson. Efter någ-ra musik
stycken av hrr Bertil Hoflin och Bo
Ahrberg, Brunflo, följde ett lustspel,
som uppfördes av logens egna ama-
törer. '

4 Skölj noggrant
gärna med Sil i det
förBia, varmasköIj
vattnet.

2 Avhärda vattnet i
kokgrytan med eU
par nävar Henko.

PER9It·'HEIID
~

1 Blötlägg alltid med @ Koka med Persil i
HenkokväIlenföre 15,min. under 0In-

tvättdagen. röring .Qi och- 'dit'

r

Så där ja-
nn syns det hättre

Även Ni kanske är i behov av
glasögon. Vår optiker står till

Eder tjänst,

Läkarrecept expedieras,

öSTERSUND S-POSTEN

OPTISKA AVDELNING
Prästgatan 38. Telefon 1226.

.::4_ G~

GUSTAFSSONS,

ett välkomstanförande, varvid han
också gav de närvarande en liten ori
entering om kyrkobrödernas uppgift
i församlingen. Sedan följde sång av
»bröderna», och därefter talade kyrk
värden Johan Karlsson och lantbr.
Olof Bardosson om sina intryck från
kyrkliga vintermötet i östersund det
ta år. Talarna hade av allt att döma
mottagit starka intryck av det, som
förekommit vid detta möte, och de
hade också förmåga att ge sina åhö
rare del därav. Efter de båda före
dragen, vilka åhördes med stort in
tresse, tog kantor Wikberg åter till
orda och tackade för den uppmärk
samhet, som visats dagens samman-

Tråkigt nog verkar det som hade
rattfyllerIsternas antal på sistone

stigit. Delvis torde detta bero på, att
rattfylleristen av allmänna folkopi
nionen icke ses som en brottsling
utan med ett många gånger skämt
samt överseende, trots att han i

grund och botten är till större fara

för samhället än den störste tjuv' el
ler förfalskare. Resultatet av hans
framfart blir många gånger detsam

ma som mördarens. Det duger abso
lut inte längre att »'huttla» med ratt
fylleriet,

Lika litet duger det att med tan
ke på den glädjande förbättringen
slå sig till ro och anse att vi gjort
vad som kan göras. När det gäller
trafikolyckor kan vi överhuvud
taget aldrig göra tillräckligt mycket
helt enkelt därför, att hur mycket
människan än kan och själv tänker,
hon i alla fall i tidens hets och jäkt
vid något tillfälle nonchalerar lär
domarna i förhoppning om, att det
skall gå bra. Tråkigt nog har mån~

ga, som hoppats därpå i stället för
att -vinna några sekunder förlorat
sitt liv.

Den trafiksäkerhetskampanj, som
pågått några veckor har utan tvi
fel givit resultat och fått människor
na vakna. Men man har anledning
frukta att denna lystring räcker ba

ra så länge signalerna ~juda. Kam
panjen borde nog fortsätta så län
ge att det blir en vanesak för alla
att iakttaga trafikvett ute på gator

och vägar. Föräldrar, som förstå,
sin plikt, måste begagna tillfället
just nu då propagandan översväm
mar nied kraftiga argument till vak
samhet att tillägna sig dessa och att
ideligen hamra in dem i minnet på

sina iba:'-rl. Det kan hända att de

just därigenom rädda dem från olyc
kor ja från bildöden

Trafiksäkerhets
kampanjen

Onsdagen den 15 maj.

med halsbränna och sura uppstötningar är
0Ifta föLjden av störningar i den normala
saltsvresek:J:etionen. Geool lindrar =bbt
tillfiiHiga ma@besvär av denna natur ge
nom att neutralisera hyperacidillteten med
hjälp a'V lättJlösliga a1kaliföreningar, vUs
mutikaribonat, magnesia och
det modenUI kaldumsilika- ~

tet, Använd därför ~

GENOL, 1-3 ~bletler, Säl
:ie.s endast g:n0i!U apotek, ~ ,__
Vid tendens tIll svårare be- Ql;,fi~
svär bör läkJare konsulteras

Magbesvär

Kan propaganda och reklam på
verka människor till 'höjd trafiksä
kerhet, är den fråga, som nu prak
tiskt tag~t dagligen ställs över hela
världen. Uppgifterna från Amerika
har givit vid handen, att under
krigsåren flera amerikanare dött el
ler skadats i trafiken än vid fron
terna. De: är därför icke på något
sätt förvånansvärt, att denna fråga
göres.

4

De erfarenheter vi tidigare haft i
vårt land 'har knappast berättigat
oss till ett positivt svar på f,rågan.
Kanske har detta iberott på. att tra
fiksäkerhetspropagandan varit så
generell, att den totalt gått oss för
iJi. När för någon månad sedan af
fischen med den skrämmande vita
handen och texten döden lura?" 
lura nöden spreds över hela landet,
åstadkom den på sina 'håll en väldig

diskussion. Det var säkerligen ock
så vad männen ibakom trafiksäker
hetspropaglmdan avsett. Glädjande
nog ser det nu ut, som hade man ge
nom kombinationen av negativ och
positiv reklam lyckats nå resultat.

Den statistik som Trafikförsäk

ringsföreningen månad för månad
låtit pulHicera, upptar visserligen

endast olyckor, i vilka ett trafikför-
säkrat :::notorfordon varit medage-

StadsfuIIllI-äktiges allmänna bered-
rande; men tendensen ifråga om ningsntskott

olycksfall kan onekligen avläsas hade i måndags sammanträde varvid
därur. I januari månad i år, då vi till ledamöter i byggnadSkommitten
hade cirka 135.000 motorfordon i för nämndhusets uppförande fö~

trafik, anmäldes 1.895 trafikförsäk- slogs hIT P. Aslund, lwan Wikström,
Fr. Borggren, Johan Ericsson och

ringsskador. Vid dessa olyckor döda- Sven Normen.
des 30 och skadades 303 personer. l Styrelsen för Östersunds praktiska

mellanskola framställning om dels
april hade antalet anmälda trafik- fri simundervisning för klasserna 3
försäkringsskador sjunkit till 1.730 och 4, dels fria bad en gång i måna
och antalet skadade och dödade den för skolans samtliga elever till-

personer till 253 respektive 15, trots st~r~~~~adskOmmittenför tillbygg
att fordonens antal redan i början Inadav Jäm~lan~~ bibliotek föresl?gs
på månaden torde ha uppgått till hrr lwan WIkstrom och Johan Erlcs-

180.000 och den 1 maj närmat sig SOtkalstyrelSen vid h. a. läroverket
190000. Speciellt glädjande är, att hade hemställt att en kommitte skul
dödsfallsfrekvensen sjunkit till nä- le tillsättas med uppgift att i ett

o sammanhang utreda stadens behov I
cr:a nog en tredjedel på denna kor~a av nya skolbyggnader. Då utskottet
tid. ansåg det lämpligt att en kommiUe

utredde samtliga frågor om lokalbe
hovet innefattande även behovet av
gymnastiklokaler för såväl folksko
lorna och högre läroanstalter beslöt
utskottet föreslå stadsfullmäktige att
1946 årrs skolhusbyggnadskommitte
att utreda samtliga dessa lokalfrågor.

Till ledamot i flickskolans styrelse
efter fru Ingeborg Svedberg som av
sagt sig uppdraget beslöt utskottet
föreslå fru Britta Hansson.

Lönenämndens förslag till semes
terbestä.m;melseT för icke ordinarie
befattningshavare tillstyrktes, liksom
också lönenämndens förslag aug. pro
visorislm lönetillägg och tillfälliga
barntillägg till vissa icke ordinarie
befattningshavare.

Lönenämnden hade föreslagit upp
flyttning i högre lönegrad av vissa
ordinarie befattningshavare vilket
tillstyrktes.

Med anledning aven skrivelse från
länsstyrelsen beslöt utskottet -till
styrka att stadsfullmäktige utSer tre
personer i en kommitte som gemen
samt med representanter fö,r, Frösö
kommunalfullmäktige och Horns
bergs municipalfuIlmäktige skall
verkställa utredning angående inför
livning helt eller delvis av Frosö
kommun med östersunds stad.

---~--------.....,-- Mellersta No;r~tsenav Svens-
ka Tidningsutgivareföreningen

hade på tisdagen årsmöte i Härnö
sand under ordförandeskap av chef
red. O. Alström, Sundsvall, som cc·k
så omvaldes till kretsens ordförande.
De, i tur avgående styrelseledamöter
na omvaldes. Ledamot i styoc-elsen är
bl. a. kamrer N. Nilsson, östersund.
Till suppleant omvaldes bl. a. chef
red. E. Magnusson, östersund.

-o-
Gåxsjö l,yrkobrödra,kår

hade anordnat ett samkväm till refor
mationsdagen. Efter kyrkkaffet höll
kårell8 mdförande, kantor Wikberg,

Naturligtvis är tideu för knapp

för att redan nu kunna konstatera
en varaktig förbättring och natur
ligtvis duger det inte att anse denna
förbättring tillräcklig. 15 i trafiken

dödade personer är fortfarande 15

för mycket, Det duger inte heller

att som€llskild person slå ifrån sig
ansvarskravet under motivering, att
det är da andra fotgängarnas, cyk

listernas och bilisternas fel. Vi har
alla del i det tillstånd, som råder på
våra gator och vägar och vi har al
la en oavvislig skyldighet att hjäl
pa till med räddningen, inte ·enbart
av oss själva och våra vuxna med
människor utan kanske framför allt

av våra barn. Man glömmer så lätt
att hur mycket barn än lärt sig, de
trots allt är obetänksamma små

varelser och att det därför är vår

skyldighet både som föräldrar och
trafikanter att t ä n k a f ö r
,barnen.


