
VJJLJ. vie ujrgicjuiiaM.it luz'iiaiianciena.
Aven om behandlingen vid de
fiesta tillfallena inte kan ka-
rakteriseras som livsfarlig, ar
det betydliga risker vid speciel-
la sjukdomstillstand. Uttalan-
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Camouflerade lastbilar for har forstarkningar till de syd-
koreanska truppforbanden.

Bondkalas i Flenmo
slut pa spelmansfard

De farggranna allmoge:
spelmannen som i gar be-
sokte Lilla Kulltorp och
Floda kyrkogard och dar-
vid hedrade minnet av

' spelmannen August Wid-
mark och Ernst Granham-
mar, fortsatte sedan till
Gripsholms slott, dar de
deltog i oppnandet av Carl
IX :s minnesutstallning. In-
vigningen forrattades av
chefen for Nationalmu-
seum, professor Otte Skold,
och i narvaro av bl. a.
landshovdingen, stathalla-
re Torsten Friis och ett
stort antal andra celebri-
teter.

Utstallningen, som ar in-
rymd i det s. k. danska galle-
riet och anordnas med anled-
ning av att 400 ar forflutit se-
dan Carl IX :s fodelse, pagar
t. o. m. 15 September. Den om-
fattar en del portrait av Carl
IX, minnesmedaljer och mynt
samt avgjutningen av konung-
ens sigill oeh nans kronika
fran riksantikvariet.

De i utfarden deltagande
spelmannen blev inbjudna pa
lunch tillsammans med de ce-
lebra gasterna. Utanfor folk-
hogskolan konserterade musi-
kerna for elever och ett 60-ta]
folkskollarare, som vistades p&
en kurs vid skolan. Fran Grips-
holm gick farden till Strangnas,
dar domkyrkan besags. Vid
Flenmo hade anordnats en
festlighet for spelmannen och
forutom gardens folk var per-
sonalen pa Flens lasarett inbju-
den. Det blev ett kalas i gam-
mal god stil med bade andlig
och lekamlig forplagnad. Bl. a.
framfordes en av Sigge Axels-
son, Flodafors, komponerad
menuett, tillagnad en fjnsk fo-

delsedagsfirande flicka pa gar-
den. Sangarbroderna Folke och
Lars Andersson bidrog aven
till att hoja stamningen vid
festen.

NOV:s folkdanslag fran
Katrineholm

gjorde ett uppmarksammat
framtradande pa spelmans-
stamman i Julita, en pro-
grampunkt, som beklagligtvis
inte kom med i gardagens
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Vaderleken
Regnomradet over sydligaste

Norrland och nordligaste Svea-
land i gar kvall har nu i det
narmaste upplosts. Hogtrycket
med tamligen vackert vader
over havet vaster om Norge,
sydvastra Skandinavien och
Polen utbreder sig langsamt
mot nordost men ett lagtryck
over Tyskland medfor ostadi-
gare vader och ostliga till nord-
ostliga vindar i sydligaste Go-
taland.

Utsikter: Mattlig vind mel-
!an nordvast och nord. Uppe-
hallsvader och vaxlande mol-
nighet. Efterhand nagot var-
mare.

Hrr Ivar Hultstrom och Gustaf Wetter vid stiftarens av
Sormlands spelmansforbund, redaktor Ernst Granhammar,
minnesv&rd p& Floda kyrkog&rd. Bilden tagen vid hogtidlig-
heten i g&r, d& den krans de b&da bar, nedlades p& graven.

mons
hylln:
gente



reanerna.;.:

.
ocb,de kanoneiu-. - t om 0^

ide fbrskansnmga^r ^ ̂ .̂
*-0 s\e att

rsvunna
Bndast 75*
Med kapusdaong

i dag.

ads b

fcraftiga

sarvame. koin.

gtvrkorna eller v J
 lutsatftTae-

ten oclx f^r;den flfr att go- l f e r a t .
tiU38:ebreddgra ̂  ̂  e t t \ a d d e

,ra Korealffige ^an. i delningen,
gransinterme^o,*^^r**-\*^o%^ e

Denna ̂ ^ omdbmet ̂  \ amndeman

&-^tf%^'-^^:^r^V-^
£S£. 3ffe |̂:loncentrafaon^ va*

fe^S^StfL
'le^annen. Oj«£^rptes *tej

t̂ ^^111lfor starW.

mKO

lander , ^ s t o r a »*--~ \^__FortS. /r. 8la. -̂

,e*» .,±d^rdp4e begransa denna ^ e.

I
S som^Llwo'rTdari'rtomffiaulo«^ndagen

Ŝ
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