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Ett jubileum!

De mörka molnen börjar dra bort från Strömsunds himmel. Kriget - det
första världskriget - är slut. Vi har drabbats lindrigt: några ranso-
neringar, det är allt. Spanska sjukan träffar oss förstås, och det
blir en smärtsam upplevelse.

Prosten Wagenius dör liksom pastor Sandell. Sulfitfabriken i Ulriks-
fors hotas med nedläggelse: skall den klara sig? Blir det arbetslös-
het? Nu när freden kommer borde välståndet öka och alla få behålla si-
na jobb.
Den nya tiden visar sig inte bara vid horisonten, utan också i luften.
Löjtnant Hendersson har lärt sig behärska aviatiken (flygkonsten) till
mästerskap och förstummade Strömsbor tittar upp mot vidundret i skyn.
Kan detta sluta väl? Ja, något nytt är på väg, det är då sant och
visst.

I år är det jubileum - tioårsjubileum. Vi i skriftkommittên är förund-
rade över att något som från början planerats bli en "bilderbok" und-
er några år nu har nått sin tionde årgång. Och vi räknar med att fort -
sätta ännu under många år framöver om läsekretsen fortsätter att ge
oss sitt stöd - trots det förhöjda priset!
Strömsbokens målsättning att återskapa det förgångna och få oss att
leva in i det som hände och skedde i Ström i en annan tidsålder, byg-
ger på ett rikt källmaterial. Det har väl både Ni och vi redan upp-
täckt vid det här laget: en thriller med ibland lite mörka kanter men
också med ljusa inslag - en livets egen berättelse. Ateljëbilderna
(från Klintman & Perman) och August Lundholms reportagebilder ger oss
"tidsfärgen" och fångar in de unga vackra flickorna från Flata. Det
blir en spännande följetong som vi måste följa även i fortsättningen,
eller hur?

Tio år har gått. Nu gäller det att påbörja och genomföra en ny period.
Låt oss hjälpas åt och tillönska varandra: Väl mött om tio år?

Sten Sundquist
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GQTT NYTT
AR 1918

FOLKMÄNGDEN I STRÖM VID ÅRSSKIFTET:

Födde 188
Inflyttade 352
Döde 110
Utflyttade 256

§v Folkmängd 6.574 (3.406 + 3.l69)
Ökning 174

Nyårskonsert 2 jan 1918.

Konserten i Ströms kyrka av hr wal- skilt det charmanta framförandet
ter Holmstedt från Östersund hade av Andreas HallënS= Junker Nils
samlat en efter förhållandena ovan- Sjunger till luta Samt Stenhammarsligt talrik publik, som högt upp- gudomliga Sverige. En obetydlig in-
skattade den unge lovande sångarens disposition hindrade under konsert-
prestationer. ens förra del sångaren från att ut-

veckla alla sina röstresurser, men
Av programmets första avdelning efter första avdelnin en visade hanframhålla vi Griegs: Med en primu- sitt rätta temperameng_
la veris och av den andra Sjogrens:
Ur Drachmanns Tannhäuser, Du sidder Som helhet blev konserten en verk-i Baaden som svämmer och Kjerulp: lig njutning och trots den stora
Mitt hjerte og min lyre samt fram- kyrkan fyllde hr Hzs starka röst
för allt Gustaf Nordqvists Drivsnö, den Samma, i Synnerhet i de briljant
som fick en synnerligen vacker och fylliga höjdtonerna. En eloge för
formfulländad tolkning. En härpå det korrekta föredraget och den tyd-
följande paus utfyllde hr Holnstedt liga 0Ch utmärkta diktienen-
šíšïgâggâšåïïamêï P:tçrs°?_Berg:fs Den unga fröken Elsa Klefbohm sköt-
märkt tglkad oc rlngnlng' u te på ett påpassligt och diskret

' sätt ackompagnemanget och bör lova
I sista avdelningen märkte vi sär- åtskilligt för framtiden.



2 jan 1918
ILGODS PÅ AVVÄGAR

En godsfinka beställd från
Ulriksfors järnvägsstation
för lastning av ved i Gulå-
tjärn, befanns då den i
torsdags skulle tagas i
bruk, innehålla ett 40-tal
ilgodskolly av olika slag,
däribland frukt och sprit.
Tack vare lastningsplats-
ens läge mitt i skogen och
'hpphittarnas" ärlighettor-
de vederbörande slippa un-
dan med, förutom de jul-
klapplurades förbannelser,
att ersätta det som even-
tuellt fördärvats av kylan.

9 jan 1918
FOLKETS HUS

Ett folkets hus kommer att

10 jan 1918.
STOR ARBETSNEDLÄGGELSE I
NORRA JÄMTLAND

Guldsmedshyttans kolnings a.-b.:s av inspektorerna
Carlsson och Danielsson ledda kolnings- och körningsarbe-
ten i Strömsundstrakten och Alanäset ha förklarats i bloc-
kad av den syndikalistiska organisationen i Ulriksfors.
De till ett 150-tal uppgående arbetare, som tillhöra or-
ganisationen, ha nedlagt arbetet under fordran på att få
sin daglön förhöjd med 30 till 60 proc. från nuvarande
l0 till l6 kr pr dag. Hela driften, som sysselsatt 300
man, ligger nere. Strejken lär ha etablerats utan att un-
derhandlingar begärts.

Vederbörande landsfiskal har igångsatt förberedande und-
ersökningar för att utrönande av i vilken utsträckning
arbetsvilliga hindrats från att fortsätta arbetet.

18 jan 1918.

s1RAPskuPoNGERNA PÅ sockERkoRTEN GÄLLA ÄVEN FÖR
rEBR. MÅNAD PÅ GRUND Av ATT sockERBoLAeET 1 AN-
LEDNING AV BRIST PÅ BLECKKÄRL EJ KUNNAT LEVERERA
ERFORDERLIG KVANTITET HITTILLS.

byggas i Strömsund. En bygg- 19 jan 1918_
nadsförening har bildats
för ändamålet och meningen
är att söka tillstånd för
ett lotteri för att erhål-
la medel till byggnaden.

10 jan 1918.
LITET ELEKTRICITETSVERK

Montören Anton Olsson i
Strömsund har erbjudit
statens industrikommission
att övertaga en av honom
uppfunnen belysningsanlägg-
ning i miniatyr med en van-
lig väggklockas utseende.
"Verket" skall drivas an-
tingen med fjäder eller
också lod.

19 jan 1918.
STRÖMS HÖGRE FOLKSKOLA

Styrelsen för Ströms högre
folkskolas ansökan att sko-
lan måtte fr.o.m. läsåret
1917-1918 vara erkänd som
komunal mellanskola och
komma i åtnjutande av stats-
understöd har bifallits av
k. m:t, som medgivit skol-
an ett statsanslag 6.400kr
pr kalenderår samt dessut-
om bidrag till lärarepers-
onal enligt gällande vill-
kor.

Folkskollärarinnan Fredrika Nordfors i Strömsund fyllde i
torsdags 60 år och blev föremål för en hjärtlig hyllning.
På morgonen uppvaktade representanter för lärarekåren och
överlämnade en present, bestående av en dyrbar ring. Vi-
dare överlämnade fröken Erika Häggdahl från vänner inom
Strömsund ett guldarmband. På aftonen uppvaktade skolråd-
et genom sin ordförande, som överlämnade från Skolrådet
ett par dyrbara silverpjäser. Under dagens lopp inkommo
ett antal telegram.

FABRIKEN STOPPAS? 19 jan 1918.

En framställning från Håvreströms a.b. om transportmedgi-
vande för massa från Ulriksfors sulfitfabrik har avslag-
its. På grund av denna och andra svårigheter är det icke
omöjligt att fabriken måste stoppas helt och hållet.

\\
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MINNE ÅU SKOLUTFLYKT I STRÖM NÄR SEKLET VÅR UNGT.
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Om Ströms Vattudal är rikets märkeligaste
däld så bör Öhn vara dess "leende".
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"STÄMPLARLAG" I NORÛLUNÛSBUAN, LINJEVIKEN
Fn u : Astn¿d Göhße, Jönb Peæßóon, Hugo
Göhc, Enßand Näåund, Esa Nondund och
Axc J¿ï»u»son.



FOLKET PÅ ÖHN 19 jan 1918.
Bißdlêxtßä:

I. Driften vid Ulriksfors sulfitfabrik har hela tiden efter
JENS o ANNA MARTENSSON fabrikens tillkomst varit inskränkt, beroende på de många

svårigheter som kristiden förorsakat. Nu har härtill kom-
2. mit att fabriken vägrats transportmedgivande för den till-

RUNA ENGELBREKTSSON verkade massan.

däeóbean en hund' Fabriken äges som bekant av Håvreströms A.-B., som lika-
3 ledes driver pappersbruk i västra Sverige. Bolagets anhål-

' lan om att med järnväg få massan fraktad dit har avslag-
BAKNING AV SKORPOR . - its. På grund av denna svårighet och andra av antydd art,
Syótnaana Nondßund L kokat' är det inte omöjligt, att fabriken måste stoppa helt och

hållet.4.
TRE GENERATIONER PA ÖHN Enligt vad en av trafikkonsulenterna vid l0:e trafiksekti-
"Andena-Jonaa Ann", Maja- onen meddelar, har åtstramningen beträffande transport-
-Stána Andeaaaon och Anna tillstånden vid järnvägarna så småningom gjort sig allt-
Andaêe. mera märkbar.

5.
FYRA GENERATIONER VÄRLDSKRIQEE 26 jan 1918.
Anna Måatenaaon Ingeboag _ r U uMake/¿¿¿0n och kw” M-nd_ Tyske rikskanslaren forklarar ententens fredsfor
be/tg med dette/in Anna L slag °antagliga°
aaßmihoaßückußaona. Våldsamma strider mellan ryssar och rumäner.

6
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Lanwttnna 1; öhn än im. Grahn 26 Ja” 1918'
På kvällen den 18 jan. då A. Göransson och H. Söderlund

7' voro på väg hem efter en förrättning i Östra Hafsnäs till
PELLE NORDLUND 0 OLLE Hafsnäs by på Flåsjön, sprang en varg på sidan av dem på
ERIKSSON cirka 50 meters avstånd, tills de voro komna i land då
vå:âåÛ"¿"9 på N°¿d¿u"d¿ vargen vände på sidan om åkdonet på 4 meter.
9 -

8. Annons i ÖP 28 jan 1918:

mßêåfffïlggh SW s.1u1<s|<oisRs1<1zßEFAi1NINGEN
Eä¿k¿¿0n ¿ ~0¿d¿und¿ bn inom Ströms kommun kungöres härmed till ansökan ledig fö-
ótu 999 re den l0 februari för en såväl i epidemisjukvård och des-

ga infektion som vanlig sjukvård skolad skoterska.
9. Lön 600 kr. pr år jämte 200 kr. årl. bidrag till bränsle

FÄLTSKJUTNING och bostadsersättning.
F ' K - . .. _¿::?aAu;í::°ß' Éåfâ gïzó Platsen tilltrades senast l april.
Betty Nzßadottea aom akgtt- Strömsund den 26 januari l9l8.
aa' N.M. Jönsson
10 kom.-nämndsordf.

RUVBUAN, SÖDRA ÖHN _

^""“ J°'“*'W*°" Mm bwföb- ÅRETS FuRsTA uPPßoRo Av 1917 ARs 1<oMMuNALuis1<YLnER
1' förrättas å Tingshuset i Strömsund fredagen den 8 och lör-
FAÉI JEN NORD U dagen den 9 instundande februari med början kl 9 f.m. bå-L L NDRuna Enge¿bäek¿Ab0n. då dagarna. Debetsedlarna finnas att avhamta 1 sockenstug-

l2.
”

FLICKA MED NÄCKROSOR HUNDSKATTEN 30 jan 1913
Anna Johanaaon v¿d Lili-
¿jään¿n_ Hundskatten inom Ströms socken har hitintills erlagts för

145 gråhundar, för 84 stövare och andra raser. Skatten
för gråhund är 6 kr. och för Stövare och andra 15 kr.



Varg' 1 1.... Marknad
Vargarna bli allt djärvare och djärvare. 11 febr 1913

Från fjälltrakterna har man ju upprepade 0

gånger haft meddelanden om talrika bestar, Str°mSm§rkn§de“ Üar_°aktat det dallga Vad”
som smugit kring nybyggarnas stugor_ Nu ret varit rätt livligt besökt. Affärerna
tyckas de eme11ertí¿ också ¿raga sig ned ha varit ratt livliga. Hästar ha betalats

till bebodda trakter och i dag har en trupp Wfd 1°300 _ ZLOOOI Tläder 7='° °rre 4=f=

på ett 10-tal visat sig endast 3 km från Jarpe 2'50' ravsklnn 45:", get 6*50f klll'
Strömsun¿_ Då en person i dag var på väg ing -:80, harskinn -:75, utterskinn 50-75:-

från Bfedkälen till Tullißsås °°h hade Kaffejobbarna har även haft god marknad

hunnit ungefär 3 km- från Ström passerades aan dar lär ha baralra ända ri11 30 kr för
väsen av en flock på 8 å 10 vargar- er: kg. En da1 a1ag1ig nönannal har även

förekommit med eller utan transportsedel.S 0 oo Myndigheterna lära i båda fallen komma attkllsmassa annan.. ann

3 febr 1918, En del slagsmål ha hört till ordningen.
Ett av allvarligare art var följande: En

SKALL ALANÄS SKILJAS FRÅN STRÖM? person med en liter i fickan förföljdes
av några törstiga marknadsbesökande ut på

I till k. m:t avgivet förslag angående U . n

av de i :ï:;S:::::.;.2“:e:::: “:f;.:::::::::.e::e:8

stroms pastorat hemstaller d°mkap1t1et aât så litern samt de kontanter den misshand-

fr'°'m' den 1 maj 1922' då ny löneregler lade hade Smakade litern gott kommer ef-
ing skall börja tillämpas i Ströms pasto- terräkningarne att bli desto surare.
rat, Alanäs församling, med undantag av
byarna Lidsjöberg och Harrsjön frånskiljas ¿

Ströms pastorat för att bilda eget pasto- 5

rat med egen kyrkoherde. Alanäs församling _

ålägges att till denna tidpunkt inrätta
komministerbostället till laga kyrkoherde- _

boställe med bidrag av Alanäs komminister-
boställes skogsfond, som k. mzt täckes an-
slå för ändamålet

få
ÅPÉ5

f

U'

I övre delen av nuvarande Ströms försauing
bildas av byarna Byvattnet, Gärdnäs, Hill-
sand, Svaningen, Näxåsen, Svansele, Rise-
de och Torsfjärden med tillägg av byarna 'J "§%P

Lidsjöberg och Harrsjön i nuvarande Alanäs
församling en kapellförsamling, benämnd

Gärdnäs församling som dock tills vidare
skall i fråga om skolväsende samt såväl
kyrklig som kommunal ekonomi stå i full ge- KOLARE OCH KOLMILA PÅ 3TRÖMS_SK0GEN

menskap med Ströms församling. Till denna
kapellförsamlings tjänst inrättas fr.o.m.
den l maj 1922 en komministertjänst.

Ströms församling ålägges att till sagda I;
tidpunkt hava i Gärdnäs by å plats som av 1¿ b 1

k.m=r godkänts, uppför: kyrka och anskaff- fe r 918'
ar laga komminisrerbosrälle. Strömsortens fältskyttekrets hade den 10

d:s anordnat fältskjutning, varvid deltogo
IasërïïnåzšaštíssíglïndšaakgïïšïëS:r:š:ä;_ ett flertal skyttar från sex olika skytte-
V r V ra n V r N . föreningar. De fem första priserna erövra-
ten av kyrkan a bostalle, som forsamlingen des följande skyttar_
ålägges att å av k. m:t godkänd plats före °

nämnda tidpunkt anskaffa.

VÄRLDSKRIGETS FÖRSTA FRED

Ukranja sluter separatfred: I dag,

den 9 februari' kl 2 på morgonen har Ett extra pris en pokal tilldelades yngs-

freden mellan fyrmaktsföl-bundet och te deltagande skytt Rune Lundholm Stroms

UWI-\L»JI\J|-'

pris Anders Blomberg, Gärdnäs skf, 23 tr.
" Ulrik V Nilsson, Ströms skf
" J.M. Jonsson, Öhns skf
" Mauritz Persson, Ströms skf
" Anders Norrman, Fagerdal

ukrajnska folkrepubliken underteckn. Skwnæförmüng_ ' '
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15 febr 1918.

HEMATILLVERKNING AV RÅG- OCH KORNKAFFE
FÖRBJUDES.

F.H.K:s (Folkhushållningskommissionen)
spannmålsavdelning har - enligt vad J.T:s
huvudstadskorrespondent erfarit - hos kom- -4
missionen gjort framställning om utverkande ~ -un
av förbud för självhushållen att använda
dem tilldelad brödsäd till kaffesurrogat.

FÖRENINGSNYTT 18 FEBR 1918.

En frisinnad förening med 25 medlemmar har
bildats i Strömsund.

INTERIÖR AV LÖFÖNS KRAFTSTATION
" Ett av den mode*/ma »tédenzs "v¿dunde/U' L'

P2/La tabsu t /t.18 febr 1918. 6 1192"/ß fä"/ß

Skidtävling i Strömsund i går gav följande 25 febr 1918.

resultat' SKIDTÄVLING 1 STRÖMSUND
15 km.: l) Torsten Strömberg 1.14. hölls i går anordnad av 1.F.K. 9 km bana

2) TOIÖÅÖIH Färnlöf 1-16-11 för damer samt pojkar under 15 ar. De bäs-
3) Ragnar Nordêen l.l6.24 ta resultaten blevo:
4) Harry Thomsen 1.17 U .

U Anna Stromgren 56.45; Astrid Staaf 56.46,5) Gosta Westman l.l7 L L 1 0 5
30 km 1) 1öj:n Bagge 2.25 a“fa a'sS°“ ' ' °

2) löjtn Sandelin 2.27 Sixten Nordin l.O.l0, Axel Barthelsson l.O.ll
3) Erik Eriksson I.F.K 2.30 Erik Eriksson, Alavattnet l.0.35, Bror
4) löjtn Lind 2.35 Olofsson, Jonsgård l.O.35.
5) Erik Persson I.F.K. 2.48
6) Erik Strömgren 2.49 a

" 'k 1' 2.517) fanri Bro in O d b d
8) löjtn Svensson 3.10 m

26 febr 1918.

E, VARFÖR DET REGNADE I JÄMTLAND I SOMRAS.
0I 20 febr 1918- Vid Fysiska sällskapets sammanträde i lör-

dags höll statsgeologen J.W. Sandström ett
Vid julafton föregående år startades i föredrag Srundar Pa mere°r°l°8íSke íekrrag'
Strömsund av ligaynglingar i 12 â l4-års- else? förliden S0mmf-

aldef“ en tjuvllga °r3aniserad efter de Föredraganden påpekade inledningsvis, att
mest m°der“a_Prl“elPer' Sa t'exå gamnees medan i det övriga Sverige svår torka och
medlemmarna lake Vld namn utan a e slet missväxt härskade sistlidne sommar, visadesärskilda nummer, varjämte detaljerade be- de meteorologíska rapporterna från övre
aeammelser ifråga em byeeea delning m°m' Jämtland och Västerbotten, att där fannsföreskrivits. Förövaren av stöld erhöll så- riklig nederbörd och god Växt1ighet_ Detta
lunda hälften' en del överlämnades till an- hade föranlett talaren att besöka denna
föraren eeh aeersteeen avsattes till en ge- trakt för att närmare undersöka orsaken till
mensam fond. De lyckade spekulationer lig- detta förhå11ande_
an utfört, gjorde den allt djärvare och dess
fräckhet nådde sin kulmen under Strömsmark- Vägen C0gS över Strömsund Oßh SCrÖmS Vattu'
naden. Då tíllgl-eps nämligen en mängd kgrg- dal Gäddede. På. Ströms Vattudâl hade
ar, böcker, borstar etc. från handlande och föredrägade tillfälle arr Se, huru de åg'
försåldes bytet sedermera av en ligans med- bårär S°m b08Sera ríWmer längs de °rr1ä§'
lem i de närmaste byarne. - Upptäckten äg- ska sjöarna» förde S10 Sege kam? m°r m0rV1'
de nu rum_ den, och det syntes honom böra vara till

_ nytta för dessa ångbåtars befälhavare att i
Llgans chef är redan expereerae tlll ala förväg känna den blivande vindriktningen
hem°rt på Västkusten eeh de övriga aeleag_ för att bättre kunna välja tiden för dessa
arne torde av barnavårdsnämnden hänvisas bogseringsexPedítíoner_ vid det nyligen här
tlll lämpllg förbattríngsanstalt' skriver i Stockholm hållna flottningschefsmötet ha-
Vår meddelare' de han i ett föredrag framlagt dessa syn-

emo

Samtliga officerare äro från I 8.



punkter och demonstrerat den metod Meteoro- Ver Orsak till den rikliga nederbörden där-
logiska centralanstalten använde för förut- Föfedfeßenden har ßjert Vídsträekte eXkUr“
sägelser av vindriktningen ett dygn framåt, Sí°ner På de Gäddede Omgívende lågfjälls'
med den följd, ett ett stort antal flott- slätterna och speciellt studerat terrängens
ningsföreningar abonnerat på dylika vindför- ínf1Ytende På nederbördebildníngen- Den ken'
nteägelser för ínstnnnanne s°mmat_ densation av luftfuktigheten, varigenom ne-

derbörden kom till stånd, ägde rum ovanför
De omstandigheter, som fororsakade den rik- de bergstoppar som n Stneke nr lå f-ä11s_

PP 8 Jliga nederborden och goda vaxtligheten i ov- slätten, men det dröjde en stund, innan den
fe Jämtland* Visade sig vara av Synnerligen kondenserade vattenångan hunnit sammanflytaintressant beskaffenhet. Genom upphettning- till regndronnar een denna hunnit falla ned

. o ,
en av var kentlnent genem s°1stre1n1egen_“n varunder de av den västliga vinden fördes
der sommaren uppstår en ganska kraftig vind, öster nt, så att regnet kom ett falla ned

s°m ar rfktad free de emglvende hefen in på den svenska sidan av vattendelaren. Den-
met kentlnentees Inre' Denna Vlnd ar kand na omständighet är naturligtvis av stor be-
undeï namnet monsun. Den ver Särskilt Starkt tydelse för vattentillgången i de norrländ-
utpraglad i inre Norrland i somras och den ska ä1varna_
stora fuktighet den medförde från Atlanten,

Feber 5 mars 191g_ stora ladugård i Bredgård. Han slog alarm
och brandkåren ryckte ut. Denna lyckades

Nervfeber har utbrutit i Stromsund. 6 fall hindra elden ett sprida sig, men den redan
ha lnrraffa- brinnande byggnaden kunde ej räddas på grund

av att slangarna ej höllo för vattentrycket.
° l häst och fyra grisar innebrändes, varjäm-

Eldsvada 9 mars 1918' te ett lager hö, värderat till omkring 1.000
Då tjänstgörande stinsen i Strömsund i går kr-, redSkaP 0Cn Övriga inventarier bl6v0
morse sku11e b1åSa av morgontågeç Observer- lågornas rov. Det brunna var försäkrat end-
ade han att eld utbrutit i Slakteribolagets ast till ungefär halva värdet eller 9.000kr.

e-__*#- \~

é _:_eL_. ~_- - M- 1/_/_n)1/T

_“ .__ . _ _.Ã,

»<2rf åäxš

@-f' *'~ Å ' ~ »*al¿.! =

FRÅN VARDÅGSSLITET I SKOGARNÅ KRING ÖSTERKÄLEN KRIGSÅRET 1918

Knonojägane Pen Stnöm L 5ön¿k¿nn och bnedv¿d honom gamle tnotjänanen, häaten "V¿ten".
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Cçïš ' 9 mars l9l8. En av länets mera kända prästmän, prosten Olof
c>;;/ígæíááí N1kolaus Wagenius 1 Ström, avled 1 måndags 1

“' sitt hem 1 Strömsund 1 den höga åldern av över
9l l/2 år.

Han sörjes närmast av maka,
född Norell, samt fyra barn,
sonen E1nar, förvaltare,
Fr1da, postexped1tör, H1ldur,
g1ft med d1r. Näslund och
Ebba, g1ft med postmästare
Boustedt.

Pfw/sten 0.N. wagencws på ~.S.¿n

90-ånadag den 8 aug. 1976.

Olof Wagenius var född den 8 aug. 1826 i Marieby. Hans föräldrar voro torparen Hans
Ögren och Rachel Hansdotter. Studentexamen avlade han vid Uppsala universitet 1850.
Han ägnade sig först åt juridiska studier, men slog så om och prästvigdes i Härnö-
sand 1859, disputerade för pastoralexamen kort därefter och förordnades som kapell-
predikant å Hemsö av vilken tjänst han 1860 blev ordinarie innehavare. Efter att
1867 ha avlagt pastoralexamen blev han komminister i Ström samma år samt kyrkoherde
därstädes 1873. Sedan dess har han alltså ägnat sin prästerliga gärning åt Ströms
pastorat. Att han förvärvade sig stor aktning både som präst och medborgare i övrigt
bevisas av, att han i flera år fungerade som kontraktsprost och att han tillhört så-
väl riksdagens andra kamare - åren 1884-1887 - som landstinget 1885-1892. I riksda-
gen tillhörde han protektionisterna. Även rent personligen var han allmänt avhållen.

27 mars 1918. Till griftero vigdes i tisdags i Ströms kyrka det förgängliga stoft-
et av framlidne prosten Wagenius. Jordfästningen, som förrättades av prosten Wedholm
i Hamerdal, assisterad av pastor Åkerberg i Mattmar, övervars av så många försam-
lingsbor, som templet kunde rymma. Utgående från bibelordet "Det som varder sått i
svaghet skall uppstå i kraft och det som såddes i ringhet skall uppstå i härlighet
tolkade prosten Wedholm den avlidnes livsgärning. Från läktaren utförde en blandad
kör flera sånger och när kistan senare blivit förd till graven sjöng en manskvartett
även några för stunden väl lämpliga stycken.

Kyrkan var dekorerad med blommor och granar och kistan överhöljdes av ett 50-tal
kransar, däribland från kyrko- och skolråd, samt lärarkåren.

STORSLAGEN GÅVA 25 mars 1918. DÖDSFALL 26 mars 1918.

Agronom Ulrik Holm i Ulriksfors har till Handlanden Per Jönsson i Strömsund avled
Ströms kommuns fattiga skänkt 5.000 kr. att på söndagen i en ålder av nära 45 år. Den
utdelas genom kommunen. Kommunalstämma i avlidne, som var redare för de flesta ång-
går tackade för gåvan. båtarna på Strömsvattnet och drev en om-

fattande affärsverksamhet, hade förstått
KÅDA UPPKÖPES TILL FASTSTÄLLT PRIS att vinna allmänt förtroende och aktning.
av T U R E J O H Å N S S O N Han sörjes närmast av efterlämnad maka och

Centralombud - Strömsund ban1samtznmra mha amükíga.

OBS! Underombud antagas. ß;Er¿_
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30 mars 1918 20 april 1918VÄRLDSKRIGET . -

Ett tyskt gas- och artillerianfall mot ställning- LäI'°Ve1'1<SSCY1'@1S2 har
arna vid Arras leder till partiell framgång; i fÖ1'°1'dH&t Ordinarie äm-

övrigt hålla engelsmännen nord- och fransmännen esläraren vid lwmrnuna-
sydfrontel-1, la mellanskolan i Ström

2 april ]_91g_ fí1.kand. A. Mattesson
att fr.o.m. den 1 maj

En blodig påsk men ingen förändring i stridsläg- 1918 till och med den

etß 30 juni 1921 vara rektor
vid nämnda skola

I 15 april 1918. LANDETS FOLKMÄNGD UP '
Å barberare Ferms raksalong i Strömsund har tillhandahåll- P

GICK VID 1917 ÅRS SLUT i

its s.k. hårvatten till förtäring till 8 kr. pr flaska om ~

cirka 200 gram. Affären tog dock till sist ett snöpligt šäLLöåàïggš:4¿Nššâsgä_
slut da landsfiskal Lindefält och polisuppsyningsman' . . . . ET UPPGÅR TILL 43.281

de lager.
are

Efterrakning vid vartinget, skriver JT:s meddel-
Jönsson infunno sig 1 affären och lade beslag a kvarvaran- Ü PERSONER.

22 aprn 1918.

Extra kyrkostämma hölls i söndags i Strömsund.

Sedan domkapitlet i Härnösand till k. m:t ingivit förslag angående den kyrkliga indel-
ningen í Ströms församling för yttrande, beslutade stämman för sin del tillstyrka dom-

kapitlets förslag. I enlighet med kyrkorådets förslag beslutade stämman anställa ett
skrivbiträde å pastorsexpeditionen i Strömsund för uppläggande av nya kyrkoböcker och
skulle pastorn i församlingen anställa ifrågavarande skrivbiträde och avlöningen utgå
av tillgängliga medel. Åt kyrkorådet överlämnades rätt att besluta om upptagande av
tillfälliga kollekter. I enlighet med skolrådets förslag beslöts att pensionerade lära-
rinnan Erika Häggdahl skulle under innevarande år erhålla ett kristidstillägg av 150 kr.
Stämman beslutade inrätta en ordinarie folkskollärarebefattning vid skolan i Tullingsås.
I enlighet med skolhusbyggnadskomitën och skolrådets förslag beslöts antaga ett av A.O.

Wallin och Jakob Johansson, Öhn, ingivet anbud å 12.000 kr. för uppförande av skolhus i
Hedningsflokälen.
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22 april 1918 (forts)
_ H 8 maj 1918.Vid extra kommunalstamma

samma dag behandlades frå-
gan Om indragning av gäst- att 60-tal fall av tyfoidfeber har hittills inträffat i
gívefíefna i ÄSPnäS» Gård” Strömsund. Fyra av dessa hava varit dödliga. Sjukdomen har
näs 0Ch Svaníngen i Ströms hittills varit begränsad till platsen. Såväl offentliga
Socken Och b6S1Öt Stämman som enskilda åtgärder ha vidtagits för att hindra spridnin-
att h0S k- bfhde ffamStä1' gen av smittan. En och annan har av rädsla för denna läm-
1a yrkande om att gästgiv- nat orten eller sänt sina barn till bekanta å annan ort.
eïíetna i Ä$PnäS OCÖ Gäfd' Ett sjukdomsfall inträffade dock i lördags i Ulriksfors.
näset måtte fortfarande bi-
behållas och valdes handl- 21 maj 1918. Nervfeberepidemien i Strömsund har nu tagit
N- PetSS0n, Strömsund, att den omfattningen att man äntligen insett det nödvändigt
å stämmans vägnar till R- vidtaga speciella åtgärder för att råda bot på densamma.

1 ra a aran- , _ , _ ,::h;:k:gš:_med f g V Fran sakkunnigt hall lar visserligen ha uttalats den upp-
fattningen att några särskilda säkerhetsåtgärder ej voro
nödvändiga då sjukdomen ej hade farligare karaktär. Man

2 maj 1918_ kan knappast gå med på ett sådant uttalande då man vet att
MELLANSKOLAN I STRÖM hittills 82 fall inträffat, därav 7 med dödlig utgång och

det är ej ögonblick för tidigt att alla krafter sättas in
Lät0Vefk$StYfe1$eU har hos för att äntligen sätta stopp för epidemien som faktiskt
k- mtt framställt att åt förlamar och trycker hela samhällslivet.rektor vid Ströms kommunala
mellanskola medgives rätt Nu ha Stromsunds sundhetsnamnd och Stroms kommunalnamnd be-
att vid sagda läroanstalt slutat dels ingå till k. bfhde med anhållan, att alla för-
vårterminen 1918 anordna samlingslokaler, även kyrkan, måtte stängas, tills epide-skriftlíg prövning för rear. mien är över, dels hos medicinalstyrelsen göra framställ-
Skoleexamen me¿ de av över_ ning om att en bakteriolog matte skickas upp till samünllet.
$tYtÉ15en_í Vedefböfltâ Sedan den provisoriska sjukstugan, där nu 47 sjuka ligga,
Otdnlng dlt hä“V15ade exa' blivit otillräcklig har man nu beslutat inrätta även nya
mlnandet- skolan till epidemisjukhus. Även har man låtit anställa

biträden till församlingens sjuksköterskor.
3 maj 1918- På grund av epidemien har samtliga skolor i Strömsund, Näs-
TYFUSEPIDEMIEN I STROMSUND viken, Egnahem, Ulriksfors, Öst- och Västbygden stängts

fr.o.m. den 17 dzs tills vidare.Medicinalstyrelsen har för
ordnat att förste provinsi-
alläkaren Axel Häggqvist
skall avresa till Strömsund
på grund av tyfusepidemien
därstädes.

IIA MAJ

Första maj i Strömsund har_
även_v_arit lugnare än förra I

|[,~|)- I) >_..-

året.
Valborgsmässoaftonen firades
med tal och kvartettsång.
Talet för våren hölls av folk-
skolläraren Eugên Petrê i
Lövberga. Talaren betonade
särskilt vikten av fredens
bevarande såväl inåt som ut-
åt. Såväl före som efter ta-
let sjöngs flera vårsånger.
2:: TILLBVGGNAD Av PER sövenluuvs omv 1 HAFs~Äs

tell Sveas balkong, gav gen- Föäutom joädbäuk bedä¿veä ha Södeäßund väZAOäI2had diveâbe-
om applåder sitt bifall till- handøß. Å bilden ovan »stå/L handdßman bjàlßv längs/t LCEI. hö-
känna. ge/L och Aöne/Lna Eßáno/L och Ha/mid LLUZ vännten.

Izäi
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. samt vidare Per August Pettersson från Sva-
nin en.

 Notiserl For närvarande vårdas å epidemisjukstugan
'"' **** "i" ""' 58 sjuka.

DJÃRV TJQ! 25 maj 1918.

En ovanligt djärv tjuv har varit framme i SNICKARE
Strömsund. På Grand Hotells bakgård har
firman Nilsson och Nassdahl diverse lant- TVÅ BYGGNADSSNICKARE OCH TVÅ MOBEL-
bruksredskap stående. För cirka en månad SNICKARE, FULLT KOMPETENTA, NYKTRA

seden kom en person akende med näst ooh ocn PÅLITLIGA, FÅ STADIGVARANDE AN-
släde och lastade helt enkelt på åkdonet STALLNING GENAST.
två plogar, en fjäderharv och delar av en ~

tallriksharv samt körde sin väg. Ingen av SVAR MED BETYG OÉH LONEANSPRÅK TILL
firmans personal befann sig vid tillfäll- AKT_I_EBOLAGET STROMSUNDS SNICKERI
et på platsen och alla andra trodde natur- STROMSUND. annans 1 ÖP 17 juni 1913_

ligtvis allt vara i sin ordning. Först för
ett par dagar sedan uppdagades rätta sam- Q§Q!Q§!_§Ä§I 28 JU"1 1918-
manhanget Och nu efter1ySer f1rman tjuven. En objuden midsommargäst infann sig he]t

plötsligt vid 4-tiden midsommardagens morg-
§!_MEâlšB§K!II 29 maa 1918- on nos byggmästaren Erik stafren 1 onn. säs-

Jämtlands skytteförbunds fältskyttemedalj te" Ver en Så kallad Stutand, som praktise-
i guld har erövrats av kronojägaren Ulrik rät S19 "ed 9e"0m Skerstemem eeh hemmede 1

V. Nilsson, tillhörande Ströms skytteföre- ë9k5äP;5°1" $°PPekâP15¿É garåfgëg h;"> â°'
min ig c rugg g, so e a an 1 v g g n-

9 om fönstren ut i det fria, vilket dock ej
ELEKTRISK Egßšmlmâ 29 maj 1913_ krontes me?]nÉgtntframgång. garden, smsšåg
“'“'""""“ i e in 1 o e an ransan e rum oc m

En e1ektP1$k fÖTen1ng har b11dat$ ÖV ett väcktes av det oväsengden Objudna gästen
flertal byamän i Siláaåsen- En interimsty- förde, kom siutiigen tiiistädes oen befria-
relse tillsattes bestående av hemmansägar- de densamma sa att han 1 den mata 1nt111
ne L.0. Lithander, Lars Olsson, Lars Lars- 11ggamda sjön b1av 1 t111fa11a att ramtva
son. Kraftstationen skall uppföras vid Tall- sin vackra dunbak1admad fram s0t_
åns branta vattenfall, som ligger i cenüum
av byalaget. Förarbeten ha redan påbörjats TILLRÅCKLIGT 8 ju11 191g_

och avtal har träffats med bröderna Bodëns "T“'ff"'T"
elektriska aktiebolag i Härnösand om leve- 1111raCk119t med reg" här 1"°m“Å1e"e$ Seek'
rans av materieler samt med Arboga mek. en erhå111tS 0Ch"ar0 de aven nojda med en

verkstad. Anläggningen skall vara färdig måmads UPPehå11 - 5k0rdedt$1kter“e 1 611'
:iii kommande iysar, skrives :iii o.P. mannat goda. dgtk kamma siffrgrna 1 ar att

bliva något lägre an förra årets.

ÜXII-ßQLÅ§_lv§1RÜÜ 30 maj 1918- En olycklig trakt för kreaturen har Storhol-
Stiftelseurkund har utfärdats för ett bo- mems 5k°9 V1d F1åSJÖ" X1Set S19 Vare 1 det
lag, som skall övertaga och fortsätta den 1 degerme en ke» t111h0remde tdrperem J-5-_
av Carl J. Isakssons aktiebolag i Strömsund 01559" der$tede$»nSt0rtede På rY99 1 ett dl'
idkade grosshandelsrörelse. Aktiekapitalet ke där h°" 1J°t d°de"-
ska11 utgöra minst 200 000 kr- och högst 1 samme :rakt rakade for kor: tid seden äv-
60Q.000 kr., fordelade 1 aktier ä 1.000 kr. en en ko, tillhörande L. Bergström, Flåsjön,
Stiftelseurkunden ar undertecknad av hrr att ga mer 1 en tjata, pa samma p1ats dar

Car1 J- 1$ak5$°“- J-A- ^r"e11» N115 Fr- förra sommaren en ko, för samma person, fick
Isaksson, Axel F. Nordberg och Knut Jacobs- s1uta sina aagar_
son i Strömsund och Härnösand.

POSTALI 9 juli 1918.
NšB!EšßšBN.Bå_BETUR 1 Juni 1918- "' _ .' Korrespondenter 1 Hillsand hava hos general-
NerVfebereP1dem1e" 1 Ström På retur tr0t$ poststyrelsen gjort framställning om att
halsovårdsmyndigheternas efterlåtenhet. pastförimgen vintertid a 11n¿an Strömsunds

De personer som avlidit äro gårdsägaren Per P°$Ék0"t0r'G¿rd0aSby"S P0§tSt¶t10" måtte Ut'
Jönsson, flickan Svea Gustafa Lund, gossen Strecke? ett ege rdm tre 1 $te11et fdr tVå
Sten Hjortsberg, lärarinnan Lucia Nilsson, 9§"9er 1 Veeße- Sdkemdema ense P0$tbef0rd'
eiie från stromsunds munieipaisemnaiie, Per ringen a11tf0r långsam vintartiden. sarskilt
Mårtensson, Gärde, Ingeborg Palm, Strand, Sem t1d19ere UPPehå111t$ tre Pdåtturer 1

Jöns jönssam, Va11an, samt arb_ par Larsson veckan å ifrågavarande stracka 1 samband med

och Greta Larsson, R1sse]ås (U]riksf0rs) p0$tför1ng å ne1a 11njen StrömSUnd'Gäddede.
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En ståtlig kyrkvigsel ägde i söndags rum i Ströms kyrka i det kommunalordf m.m. i
Ströms socken N.M. Jönsson sammanvigdes med fröken Emma Persson, dotter till hemmans-
ägaren P. Persson och hans maka i Tullingsås. Brudparet uppvaktades av 6 par tärnor
och marskalkar. Cirka 1.000 personer hade infunnit sig i kyrkan för att övervara sin
avhållne kommunalordförandes vigselakt.
Efter vigselakten avreste brudparet och de inbjudna gästerna till brudens hem, där
middag intogs. Ett stort antal telegram anlände under dagens lopp.

FOTBOLLSMATCH 20 juli 1918. AFFÄRSUVERLÅTELSER 7 aug 1918.

Fotbollsmatchen i går i Strömsund mellan Hrr Jonas Månsson och Oscar N. Olsson i
I.F.K. Strömsund och Östersunds-Kamraternas Strömsund hava övertagit Gottfrid Sundelins
andra lag resulterade i en seger för Ström- eftr., Månsson och Larssons herrekiperings-
sundsborna, som segrade med 7 mål mot 5. och manufakturaffär i Strömsund samt firma

Oscar N. Olssons speceri- och diversehandel
RÅDDNINGSBRAGD 24 juli l9l8. i Ulriksfors för att driva affärsrörelse un-
under Söndaggn lekt? n¿gra âmâ barn å ¿ng_ gegïfšrma Gottfrid Sundelins eftr. Månsson

båtsbryggan 1 Havsnas, varvid en fyraårig S °"'
flicka tillhörande J. Sundin ramlade i sjön.
Djupet var cirka 2,5 meter. Två gånger sjönk
hon, men när hon för tredje gången kom upp ELQÄEÉÉQÅQ 5 Sept 1918-

°°h Skuïle "er iåg 9" femårïg 9°S5e 0]°V Ett om stor fräckhet vittnande nidingsdåd
Ber91""q' $°" tïïï Ad°1V $e'91""d* å b'Y99' har förövats i Bredkälen förra veckan, då

a" f°'d'9 °°Ü 9'°P “e""e 1 k1ad°'“a °°Ü "°1l ej mindre än 9 st. far nar blivit skjutna
henne uppe tïïïs en perS°" från ïand tïïl' på bete cirka l/2 kilometer från byn. Man

skyndade °°h dr°9 Épp h?""? å b'Y99a"' dar har funnit igen 7 stycken, de andra har ni-
h°" S"a't kryade t11] 519 19e"' dingarna funnit för gott att taga med sig.
Den lille gossen borde erhålla belöning, an- P6 Skjutö fåfê tlïïhÖYa_@tt 3't¶1 bönder
ger vår medde1are_ 1 byn. Man har ingen spaning på forovarna.

sioLnER 1 VAGDALEN 6 aug 1918. Qlâlßlšlâêâlšßâšêf 5 sept 1918-

Natten mot den 30 juli tillgreps i Vågdalen Tlïï deïtê9O§9 l täV1lQ9aT Om dlstrlkts'
8 st. nya nät hos Sjögrens. Natten mot den mäSt§P$kaP@t l f°t§°11 a*°_"ma1d tre 169,
3 aug, ti]]grep05 Smör, grädde Qçh bröd hos nämllgen IFK-förenlngarna l ÖSt§PSUHd 0Ch

Reito, Samma natt ho; 51135 Persson 7-3 kg, Strömsund samt A 4:s lag. Lottningen for
0st Qçh på ett par andra Ställen klädgr Qçh mâtCh8Pnâ här utfaillt Sålunda ätt IFK ÜSÉ-
saft. Nu på söndag hittade några p0jkSpolin- ersund möter A 4 nu på söndag, under det att
gar på att skära sönder nät som var updmgt Strömsund står över till finalen som troligt-
till torkning hos Svenssons, vis går av stapeln söndagen härpa.

11



VÄRLDSKRIGET 5 sept 1918.
I

. Tyskarnes motgångar fortsätta. Engels-
männen gå framåt. ll sept 1918.
Häftiga strider vid Hindenburglinjen.

AVGIFTER 11 Sept 1918.

Innevarande kvartalsavgifter för elektrisk
ström m.m. inbetalas å vårt kontor den 16
dennes kl. 10-2, 4-7.
Strömsund den 12 september 1918.

Aktiebolaget Per Holms Elektricitetsverk.
\

FINALMATCH 16 sept 1918.

Vid finalmatchen 1 går om distriktsmäster-
ISÅKSSON K C0 I STROMSUNÛ - KÛNTÛR skapet i fotboll segrade I.F.K. östersund
Fi.v.= Mazztas Läáóznöm, fara szgömglcn, med 4-1-

Peßße waß¿¿n och A4ta¿d Gohße.

Spanska 16
_J '__ SPANSKA SJUKAN SPRIDER SIG PÅ LANDSBYGDEN

Om sjukdomens framfart ha nu rapporter inkommit till k.
14 1918' bfhde fran de flesta platser.

L_

. . . . N.M. Jönsson skriver den ll se t. att sjukdomen vunnit
nßarandet bllr mansklfte.b11r" stor spridning i en del byar ipStröm. 13 personer ha av-
:et battrïtmedkÉEanÉEad§J:kan lidit, därav 6 dock på andra orter. Hr Jönsson påtalar
f:ïkg:m?a sa °rs an lg de svåra läkareförhåilandena 1 ström, särskilt att t.f.

patt' provinsialläkaren icke samtidigt är sjukstugeläkare. Vi-
Nå, nu är det äntligen mån- dare hemställs såsom lämpligt, att genom medicinalstyr-
skifte och nu får man se. elsens försorg eller på annat lämpligt sätt söka så
Sjukbarometern visar inga ten- snart som möjligt lägga det förråd av konjak som apote-
denser som tyda på bättreför- karen Carl Lönnegren lär inneha, under beslag för medi-
hållanden. cinskt ändamål, helst som det kanske ursprungligen till-
I Strömsund, där sjukdomen delats apoteket'
farit illa fram med befolknin- Kommunalnämnden tror, slutar hr Jönsson, att även om
gen synnerligast i byarna, epidemien skulle något utökas, alla patienterna skola
har i går avlidit Jakob Fun- kunna beredas nödig vård å sjukstugan och kommunalsjuk-
seth i Gärde, närmare 30 år huset med utrustning för 50 å 60 bäddar. Läkarne förtjä-
gammal. nar allt erkännande.

SPANSKA SJUKANS HÄRJNINGAR 17 sept 1918.

I Östersund ha under det senaste dygnet åtskilliga dödsfall inträffat och antalet nya sjuk-
domsfall är alltjämt rätt stort, men den allmänna tendensen synes tyda på någon tillbaka-
gång. På landsbygden är emellertid tydligen ännu icke kulmen nådd. Behovet av hjälpkrafter
dit växer alltjämt och hjälpkomitën har all möda att kunna anskaffa tillräckligt antal sjuk-
vårdskrafter.
K. bfhde har i skrivelse till skolrådet i Ströms församling framhållit nödvändigheten avatt
vid småskolorna läsningen uppskjutes tills vidare till den l okt. Vid folkskolorna har skör-
delov lämnats till l okt.

DÖDSFALL I STRÖM 3 okt 1918.

I Strömsund har i följdsjukdomar till spanska sjukan ytterligare följande dödsfall inträff-
at: den 27 d:s en dotter till arb. Mårten Ölander, Egna hem, Hildur: en ålder av c:a 5 år,
samma dag,arb. Jöns Ulrik Andersson från Risedet, Ströms socken, 27 år och den 29 arb.
Johan Olsson å ålderdomshemmet i Tullingsås, 60 år gammal.



17 sep: 1918.

FÖR HÖG UTMALNINUSPROCENT
PÅ KORN.

Hemmansägaren O. Lindström
i Lidsjöberg i Alanäs sock-
en framställer i skrivelsetill k. m:t, enligt vad JT:s
huvudstadskorr. meddelar,
vissa önskemål med avseende
å leveransplikten av korn.
I skrivelsen framhålles, att
det måtte anses oriktigt,
att korn i fjällsocknarna
skall utmalas till 80 pro-
cent, emedan kornet aldrig
där blir fullmoget utan mås-
te skördas så att det väger
S0 å 60 kg. pr hl.
Genom den stipulerade utmal-
ningen till 80 proc. kommer
nölet till stor del att be-
stå av skal, varigenom pri-
set vid leverans till stat-
en blir alldeles för lågt.
Därigenom uppmuntras inga-
lunda spannmålsodlingen i
dessa trakter utan bestämm-
elsen verkar snarare som ett
straff för den bättre skörd-
en, vilket dock icke är od-
larens utan naturens fel.
Skrivelsen utmynnar i ett
förslag som går ut på, att
korn med lägre vikt utmalestill lägre procent enligt
en fallande skala från 62
kg. pr hl. och att korn und-
er 50 kg. pr hl. skall räk-
nas som otjänligt till män-
niskoföda. Dessutom föreslås
att självhushåll, som har
sämre korn, bör få större
kvantitet, så att mjölmängd-
en blir densamma samt att
F.H.K. själv bör få hämta
spannmålen hos odlaren vid
leverans till staten, då väg-
längden överskrider 2 mil
från närmaste järnvägsstati-
on.

2l sept l9l8.
VAD MAN KAN HITTA PÅ

Konditorn J.V. Bystedt i
Strömsund anför i skrivelsetill k. m:t besvär över läns-
styrelsens utslag i juli i
år, varigenom hans ansökan
att få antaga släktnamnet
Påkenstam, avslogs. då nam-
net Bystadt var mera egen-
artat.

SLÅTTERARBETE I ÖSTERKÄLEN ÅR 1978

Fa.u.: Maagaaeia Funbcth, A¿b¿n Funbeth, Jacka Funbeth,
Johan Röbth, Eßibe Funbøth, Anna Fun¿eIh, 0222
Funßcth, Ham Fun/.se,th och Magna/s Fuvx/sein.

I öuie/dzäßen 5¿nna/s me hw.shà'L¿ bam: en dei 5äbodan åt
S1'/Lömßbönde/ma.

ß1ü|1|m\|(ï 2. W...
Första jaktdagen på älg sköts en större björnhona i Harr-
sjön, Alanäs, av bröderna P.M. Olsson och Olaus Olsson.
Övriga i jaktlaget äro E. Samuelsson, A. Haraldsson, P.0.
Eriksson och Olof Jonsson. Enligt vår meddelares utsago
finnes det gott om björn på trakten.

BESVÄR

Handlanden Clifford Asplund, Strömsund, har ånyo inkomittill J.0. med begäran om medverkan till att förmå livsme-

24 sept l9l8.

delsstyrelsen i Jämtlands län att vidtaga åtgärder för att
åt honom anskaffa brödkort och andra livsmedelskort.

AVLIUEN

. l okt 1918.

Länets näst äldsta invånare
- om vi icke misstaga oss -
födorådstagerskan Brita Ols-
son, född Andersson i Öhn,
Strömsund, har avlidit den
29 september i en ålder öv-
er 102 år. Hon efterlämnar
som närmast sörjande barn,
19 barnbarn, 25 barnbarns-
barn samt en mängd fjärmare
släktingar.

"A gommo/L L' Svean", BM'/ta 02/Mon, 5otog/Laße/nad på /.vin
100-åfwdag den 23 apfulå 1916.



s|<öRDERAPPoRT 3 ,

Hammerdals tingslag uppvisar mörka siffror: endast foderrotfrukter ge
medelskord. Eljest under medelmåttan och nära missväxt av havre, bland-

ä säd och ängshö. *

Rågen har på grund av regn ej kunnat inbärgas, vadan utsikterna för
l skörden försämrats och fara för ytterligare förstörelse förefinnes. Så

i gott som all säd står vid månadens slut ute och kvaliteten anses bli
5 mindre god för att ej säga dålig.
å Höet från den naturliga ängen har till största delen blivit förstört av
, regnet, t.o.m. redan inbärgat sådant, då regnet nått upp i ladorna.

Kffßtfßt 4 ok: 1918. .,... /Ö; f M /fr
SPEÜERIER _ HIOLER

Den 18 sept. avsändes från Carl J. Isaksson .ÄÉK ¿¿¿%7¿_¿_ ,¿Q4;h,7, fšiÄ_
a.-b. i Strömsund en bal kaffe å 60 kg till "Ü$ÄÉÅT' / /W ~ 'f ““_, M¿¿ïmJ

' - ' * °'^"“" »Haara do,
handl. Uddo R. Jacobsson 1 Yilhelmina, men -\¿¿:;wm /_. ,/, _|¿¶m¿

till dags dato har den ej natt bestammelse- '~ x» / /tf el a/nvÉ4/L '~

orten. Om felsändning ägt rum hade troligen mwdhw

detta redan uppmärksammats, varför det san- ff
nolika torde vara, att någon kaffetörstig
individ under transporten lagt sig till med

detta icke föraktliga tillskott till sin
kafferanson.

PERSONALNOTIS 30 okt 1918.

70 år fyllde i måndags en inom Ströms socken
och omnejd känd och högt värderad person,
faktor E.G. Göhle i Öhn. Hr G., som sedan
50 år tillbaka är anställd i Graningeverk-
ens tjänst, är dugande trävaruman och har
under sin långa tjänstetíd förvärvat sig
stora sympatier såväl bland underordnade som

hos alåmägheten för sitt vänliga och urbana INTERIÖR sTRöMSuNvs_HEM

upptra an e' Handlanden NLLA G. Dahlén med áamißj.

VÄRLDSKRIGET 4 nov 1918. *t sr *

De stora linjerna för freden förslags- psalmen 124, varefter hälsnings- och inled-
vis uppdragna, ningstalet hölls av pastor Gunnar Löfvermark.

5 n0v 1918, Därefter utfördes musik av postmästare K.B.
_ _ _ _' Sohlberg. Högtidstalet hölls av fil.mag. Tor

išššïëílke Ungern faktlskt ur krJ'gs_ Wolgast över ämnet "Varför jag såg Gustaf A-
' _ n _ 1 "-Tyskland bereder sig till forhandlin- do fst°r

gar, Vidare förekom sång av fröken Tellenius. En

Arbetar-regim i Polen, Belsjevism 1 talrik och hänförd publik avtackade de upp-
Tyskland, trädande med livliga applåder.

r 7 n9y_ 1918, T of __ r ___ _________ “__ __
íšâden kommer: förhandlingsbasis fun- KUNGURE|_5E

Tyskland utser sina stillestândsdele' Sedan Kungl. Majzt den 6 november l9l8 utfär-
gerade° dat förordning angående maximipris å mjölk

.. . " ' ""f "'“f* "'""'1““"“=; och grädde, vilken förordning träder i kraft
Igg 8 1918 den 12 november 1918, har foikhushaiimngs-

' kommisionen med stöd av bemyndigandet i för-
En högtidlíg och scämníngsfull Gustaf Adolfs- ordningen 6§ funnit skäligt bestämma att vid
fest hölls den 6 nov. i Strömsunds godtemp- försäljning direkt till allmänheten må, då

larhus inför en tacksam publik på cza 400 försäljningen sker genom av livsmedelsnämnd-
personer. Festen inleddes med avsjungande av en godkänd Säljare, in0m StrÖmSundS munici-



pa1samhä11e betingas följande högsta pris,
"a“'“9°"* l He ExTRA KAFFE TILL Jun.
för oskummad mjölk 48 öre pr liter,

" skummad " 24 pr HW â2ë?”êâT5,'ïR^šÄEâ2S%§EâïTâAäêâEER-
Inom ströms socken 1 övrigt gäner bestämt INGEN FÖR DECEMBER ocH ÄVEN LÄM-
maximipris, NAT MEDGIVANDE TILL UTDELNING Av

för oskummad mjölk 40 öre pr liter. ÉgAE1)_<TRA JULKVANTITET AV l HEK1-0-
" skummad “ 17 ore pr 11ter

.. .. .. -- DE NYA KAFFEKORTEN SOM MED N:R

1~
na 1 § 13 av Samma Kung] förordning BROD- OCH SOCKERKORTEN KQMMA ALLT-

' ' SÅ ATT PA K-KUPONGEN BERATTIGA
Strömsund den 12 nov. 1918. TILL INKOP AV 2 HG. KAFFE. F.K.K
För Ströms Iivsmedeïsnämnd SOCKERAVDELNING TROR SIG__KUNNA__
N M Jönsson UTLOVA EN 2 HG:S RANSON AVEN FOR

' ' ETT PAR AV DE KOMMANDE MÅNADERNA.

R I K s N Y T T 21 nov 1918. 30 “°“ 1918-

Ångaren "Per Brahe" går under. 24 person- gïsgšåšânšrkâšçâtêíâïeånån? fâ: d:c:ï:_
er drunknade, däribland artisten John dd 1 k Jb , g P P I '
Bauer. me e ar soc er yran.

DEN EFTERLÄNGTADE FREDEN 1dec1918.

På initiativ av pastor Gunnar Lövenmark hölls på söndagen i Ströms kyrka
bön för en försonlig fred, inför en publik av omkring 500 personer.
Pastor Lövenmark framhöll i ett innehållsrikt föredrag betydelsen av den
fred som nu alla hoppades skulle bli verklighet. Efter föredraget uppläs-
tes och antogs enhälligt ett uttalande, bakom vilket står svenska komi-
tën av Världsförbundet för främjande av mellanfolkligt samförstånd genom
kyrkosamfunden.
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2 dec 1918.

DET AMERIKANSKA PROGRAMMET FÖR NATIONERNAS FÖRBUND

FÄRDIGT.

Elektriskt
LANDSBYGDENS ELEKTRIFIERING 4 dec 1918.

Siljeåsens by i Alanäs socken har nu fått elektriskt ljus.
Anläggningen, som påbörjades på försommaren har fördröjts
genom försenad leverans av materialier.
Anläggningen är avsedd att utom ljus även lämna kraft till
tröskning, vedsågning m.m. Kraftanläggning och montering
har på ett skickligt sätt utförts av övermontören John Mor-
berg från Härnösand. En övermåttan stor glädje blev det in-
om byalaget på grund av det nya ljuset och nu farväl med de
besvärliga karbidlamporna, skriver vår meddelare.

lllycka
HEMSK DÖDSOLYCKA PÅ ULRIKSFORS BANGÄRD 16 dec 1918. Bnudpaägt

Under vagnväxling på Ulriksfors bangård på lördag kväll kl. gçzšçkzv 0 KRISTINA STRÖM'

11.15 blev e.o. stationskarlen 1367 Per Nyberg klämd till V. d 1918
döds mellan buffertarna. Han visade efter olyckan, som ome- ¿9 a '
delbart observerades, svaga tecken till liv, varför han in-
lades å tåg 832 och fick medfölja till Strömsund för erhål-
lande av läkarvård. Han var emellertid vid framkomsten dit
redan död.

Den under så sorgliga omständigheter bortryckte var endast
omkring 22-årig, samt bördig från Ulvö utanför Örnsköldsvm
I Ulriksfors hade han tjänstgjort nära ett år.

VÅGDALSLOGEN VILL ANORDNA LOTTERI 17 dec 1918.

Logen n:r 4546 Rättvisan segrar i Vågdalen, Ulriksfors, hem-
ställer hos k.m:t om tillstånd att anordna ett varulotteri,
vars behållning, kr. 20.000, skulle användas till uppföran-
de av ett samlingshus för platsens nykterhetsförening och
andra idêella föreningar.

Tmliänare
ETT TACK TILL KOMMUNALVETERAN 31 dec 1918. \
Vid kommunalstämma i Ström i fredags riktade vice ordf.
landstingsman Olofsson i Jonsgård ett varmt tack till den g '

avgående ordf. förvaltaren Z. Åslund, för hans långvariga
och gagnande arbete, som ej alltid varit av det lättaste
slaget. Genom hr Åzs urbana väsen hade stämmorna präglats
av lugn och en viss gemytlighet, och i regel hade besluten Han¿1an¿en
kunnat fattas i god enighet. Samtliga närvarande reste sig KALLE LARSSON med
förøatt på detta sätt framföra ett tack till den avhållne hustrun ANNA
avgaende ordföranden.

._
§'\

ETT VINBESLAG I STRÖMSUND 31 dec 1918.

Å Ströms gästgiveri beslagtogs i söndags av landsfiskal
Lindefelt ett större parti vin, värt mellan 5 ä 6 tusen
kr. Innehavarinnan har förut varit åtalad och dömd för o-
laga vinförsäljning.
22
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aäckhått ßöa den mondäna aebenäaen.

2'

Medan bonden eßtea uaåtdatgt mönbtea köa Atn häbtßoaa även den tttäcktu Vattudaten
vtd Staämßund, äa han nedan htaat dtttanbeaad av den nya ttdenb "hä4tkaa5t", ßußt-
havetb betvtngaae - det motondatuna aeaoptanet! Med tußtßaatygetb oeahöada haattg-
het av 108 httometea pa time han Noadjämttanda vtdßtaäekta ödemaakea komtt tnom
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BRÅGD 7 iän 1212.

Ett större varg1o sköts den 29 dec. i Hi11sand i närheten av hemmet av 15-årige 1appgossen
Anders U. Ni1sson, därvid användande endast ett hage1gevär.

ODLARPLIKT io jan 1919.

Potatisod1are, som od1at över 300 kvm. påminnas om att de äro sky1diga att dek1arera sitt
innehav den 20 i varje månad, annars .... säga myndigheterna.

TELEGRÅFSTATION 11 jan 1919.

För uppförande av en te1egrafstationsbyggnad i Strömsund å tomterna Boda nr 2 och 5 begär-
es för år 1920 40.000 kr. Kostnaderna beräknas ti11 122.000 kr., medde1ar vår huvudstads-
korrespondent.

VÄRLDSKRIGET 21 jan 1919.

Freden underskrives om ett par månader?

NYÅRSREVYN FILLE LÅ'SONS HUSTMÅNÖVER 30 jan 1919.

spe1ades i går afton i Strömsund inför en ta1rik pub1ik och gjorde stor 1ycka, säger en

medde1are. I kvä11 går revyn för andra gången i Strömsund och på 1ördag spe1as den för
tredje gången på samma scen, utökad med en fy11ig cabaretavde1ning och 1oka1kup1etter.

PASTORATET DELÅS 3 febr 1919

Ströms och A1anäs försam1ingars pastorat förs1ås från den 1 maj 1922 de1as så, att A1anäs

försam1ing b1ir eget pastorat med kyrkoherde. Komministertjänsten i A1anäs ska11 vid nuva-
rande tjänsteinnehavarens avgång indragas. I det nybi1dade Ströms pastorat föres1ås från
1 maj 1922 vara anstä11da kyrkoherde och komminister, den senare bosatt vid Gärdnäs samt

ständig adjunkt.
Kyrkoherden i Ströms pastorat föres1ås erhå11a en 1ön av 7.700 kr. och komministern 4.775
kr. samt adjunkten ett arvode av 2.000 kr. Ti11s bostad beretts komministern i Gärdnäs fö-
res1ås han erhå11a 1.000 kr. i hyresersättning. Ti11 skjutsbidrag föres1ås utgå 250 kr.
vardera åt kyrkoherden och komministern.

STRÖMSBO DOD I AMERIKA 6 febr 1919.

En av de första inbyggarne i New Stockho1m, Saskatchevan, Kanada, mrs Guni11a Zakrison,
av1ed ny1igen i sitt hem. Hon var född i Ström år 1847.

s

LIVLIGA MÅRKNADSDÅGAR 11 febr 1919.

Marknaden i Ström var särski1t under fredagen och 1ördagen rätt ta1rikt besökt med god un-
sättning. Vad priserna beträffa har för fu11goda arbetshästar beta1ts 3 á 4.000 kr. Skinn-
priserna voro också rätt höga: räv 60 å 65 kr., hereme1in 4 å 5, get 4 ä 4:50. Ti11gången
på fåge1 var rätt god, men efterfrågan ringa och priserna varierande. Vad ordningen under
marknaden beträffar har den varit god, men po1isen har haft fu11t arbete med massan av
ti11strömmande 1angare, varav också ett avsevärt anta1 uppsnappats och erhå11it stämning.
Några bes1ag ha även gjorts.

NY BANK 12 febr 1919.

I A1anäs e11er Hafsnäs ämnar A.B. Lantmännens bank inrätta avde1ningskontor, om ti11stånd
därti11 kan erhå11as. Kommuna1stämman i A1anäs har ti11styrkt framstä11ningen.

OLYCKSHÄNDELSE VID SKOGSKURSLOR 17 febr 1919. _

Pâ fredagen inträffade en o1yckshände1se i Ström i det att J.M. Eriksson i Strand vid tim-
merkörning råkade vä1ta 1asset och komma me11an 1asset och ett inti11 vägen befint1igt
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träd, varvid han blev så illa klämd, att han förlorade sansen. Han befriades ur sin farli-
ga ställning av en i närheten varande timmerhuggare och inforslades till Ströms sjukstuga
för erhållande av vård. Man tror emellertid att han skall komma sig.

IDROTTSPLATS ? 22 19”-
Den 17 februari höll I.F.K. i Strömsund årsmöte på Lübecks konditori därstädes. Till
mötet hade en hel del intresserade infunnit sig för att taga del av förhandlingarna.

Sedan års- och revisionsberättelserna föredragits och godkänts företogs val av styrel-
se och revisorer för innevarande arbetsår. De valda blevo som följer:
hrr S. Lübeck, John Mårtën, E. Strömgren, Uno Mårtën, P.W. Olsson, H. Persson och R.
Sunding. Till styrelsesuppleanter utsågos hrr S. Roos och Bror Lindqvist, till reviso-
rer och suppl. valdes hrr Wald. Roos, John E. Lindqvist, Eric Persson och Eric Eriks-
son. -

Dagens brännande fråga var: Hur erhålla en fullgod idrottsplats i Strömsund? Till nå-
got resultat nådde man icke.
Då ju som bekant Strömsunds idrottsmän totalt sakna en verklig idrottsplats, sedan
dess nuvarande ramponerats därigenom att järnvägen drogs genom densamma, har det inom
föreningen arbetats på att få övertaga och iordningställa den plats, som på den fast-
ställda stadsplanen bestämts såsom idrottsplats. Detta har dock stött på motstånd hos
för idrottens framåtgående inom samhället, mindre intresserade personer.

Det förvånar utomstående att Strömsundsborna, som annars gjort sig kända som framsynta
och lokalpatriotiska icke ännu fått blicken öppen för betydelsen av en stark idrotts-
rörelse inom samhället. Det borde ligga i de äldre samhällsmedborgarnes intresse att
se till att ungdomen beredes möjlighet till sunda härdande idrottsövningar i stället
för att driva på samhällets gator och göra okynne eller sitta på kafêerna. En idrotts-
plats och en god sådan äro absoluta förutsättningar för en framgångsrik idrottsrörel-
se och Strömsund, som har förutsättningar att skapa en sådan, bör göra det med det
snaraste. Idrottsmännen i Strömsund äro också av den klass att de uppmärksammats för
sin skicklighet och förtjäna stöd av samhället. De lokalpatriotiska känslorna böra få
tala hos alla, som vilja ungdomens väl och som förstå det betydelsefulla i att samhäl-
lets framtid bygges på en härdad, frisk och stark ungdom.

MINNE AV GAMLA IDROTTSPLATSEN I STRÖMSUND

I¿F.K. Staömaand=a ßnamgånganlka gotbollalag, näaa att áöaegående än eaöuaa dlatalkta-
maateaahapel L ßotboll, uppatallda ßöa ßotogaaßealng å gamla ldaolizplataen.
Fa.u.: Svante Rooa, John Llndqulat, Beanhaad Llndholm, Hellgnen (aea Olle Laaaaonl,

Axel Nyman, Faldolß Foaabeag, Elov Edehammaa, Valdemaa Rooa och Olle Ell.
Målvakt: Jakob Nllaaon.



POPULÄR FÖRSÄLJNING 22 febr l9l9. ovERKoRo Hnsi 22 febr 1213,

Bröd utan kort saiaes 1 torsdags 1 Lövber- En häst dverkördes och dödades av tåget i
ga. Avsättningen var god och kunderna be-
låtna.

24 febr 1919.

PASTOR MICHAEL SANDELL, GRUNDLÄGGARE AV

FRIDSBERGS BARNHEM I HILLSAND AVLED PÅ

FREDAGEN I STOCKHOLM.

Pastor Sandell är mest bekant som grun-
dare av Fridsbergs anstalter, barnhem
och ålderdomshem för lappar, där sedan
ett mångtal år många samefolkets barn
erhållit undervisning och vård och gam-
la och orkeslösa fått tillbringa sina

es av Evang. luth. brödrasamfundet, har
också blivit föremål för stort förtro-
ende, vilket visas bl.a. av de gåvor
som inflyta till detsamma.

Pastor Sandell vistades under flera ar
i Amerika, där han var Augustanasynod-
ens präst. Sista gången återkom han 1904

Under hans senaste frånvaro förestods
barnhemmet av hans broder, skolläraren
Strömlund.

Pastor Michael Sandell var född i Ström

den 7 nov. 1844. En broder till honom,
födorådstagaren Daniel Danielsson i Sva-
ningen lever än. Förutom av denne sörj-
es den avlidne närmast av maka, född
Östlund, samt av 5 barn, därav sönerna
komminister Sandell i Linsell, homöopa-
tiske läkaren Sandell, Östersund, samt

en dotter, gift med sjömanspastor R.

Gothe.

närheten av Ulriksfors härom kvällen. Den
tillhörde arbetaren Sjödin från Lugnvik,
som lämnat hästen utan tillsyn utanför en
handelsbod, varifrån djuret begivit sig ut
efter järnvägsspåret och blivit överkörd
av tåget. Ägaren gör en kännbar förlust,då
han nyss inköpt hästen, vilken var oförsäk-
rad, för 3.500 kr.

TVÅ SOCKERBITAR TILL KAFFET 24 febr l9l9.e_
Från och med nästa månad slipper man att
knussla med den enda sockerbit man fåtttill sitt kaffe eller te på restauranger
och kaféer. F.H.K. s sockeravdelning har
nämligen räknat ut att den har råd att för-
dubbla sockertilldelningen till näringsstäl-
lena fr.o.m. den l mars, och samtidigt har
föreskriften att endast en sockerbit eller
en struken sked socker får serveras upp-
hävts att gälla från samma dag.

ODLARGÄRNING 25 febr l9l9.
Premiering av mindre jordbruk.
Första pris och hedersdiplom ha två jord-
brukare erhållit, nämligen arrendatoren
Daniel Nyman, Hillsands by, Ströms socken,
och . . . . . . .. Den förres hemman - säges i
berättelsen - är det mest lysande exempel
på vad arbetssamhet, omtanke och ett minu-
tiöst tillvaratagande av "bondens bästa
guld" kan åstadkomma även i en jordmån vars
naturliga beskaffenhet är långt ifrån god.

SKYTTERORELSEN 7 mars l9l9.
Strömsortens hade den 2 d:s anordnat fält-

sista år. Hemmet som nominellt uppehåll- Skjutning i trakten av Öhn. I tävlingen del-
togo ett 40-tal skyttar från 6 föreningar.
Prislistan fick följande utseende:

III klass:
1.0 2,
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Jakob Matsson, Kärrnäsets skf 20 tr.
20 trAnd. Jonsson, öhns skf

Svante Roos, Ströms skf
Ulrik Nilsson, d:o l8 tr

l8 trJ.M. Jonsson, öhns skf
Helge Persson, Ströms skf

klass
John Mårtën, Ströms skf
H. Mårtensson, dzo
J.E. Jonsson, Kärrnäsets skf
Erik Jonsson, öhns skf

klass
Karl Rosenberg, öhns skf
Sven Ronne, Ströms skf
Oscar Eliasson, öhns skf
Vilh. Hallström, dzo



8 mars 1919.
RÅGSIKTEN KOMMER

Regeringen har nu upphävt
siktningsförbudet på råg.
Av f1era skä1 kommer dock ””i~ 'AF

försä1jningen av siktat råg-
mjö1 ej att börja förrän
den 5 apri1.

10 mars 1919.
SKIDIDROTT

Vid skidtäv1ing i Strömsund
i går, anordnad av I.F.K. ._
därstädes, uppnåddes fö1jan- ==°" "
de tider: '“*
30 km.: šifjf,
1) E. Eriksson, Risse1âs, f “

2 t. 47 min
2) P. Lindqvist, Va11en, .ß

2.49.
3) Erik Persson, Strömsund,

3 t. 28 sek.
4) Ivar Körner, Strömsund,

3 t. 23 min.

15 km. för yng1ingar under

Torsten Roos, 1.26 12
övriga startande å denna di-
stans utgingo.

10 km. för damer:
Anna Strömgren,
Astrid Persson,
Astrid Staaff,

com-1
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15 mans 1919_ HARDFÖRA Mäns r1LLvARo PA srnöms-sk0GAR~e Det 5/u'/.slza och hä/:dande Mzogehuggafeüévei ßaamnana/L

En nögtiaiig jerdfästning ag- 9°1I,kmba1bkaPr ett ëumqbbbibbkr bbßßaa och en

de rum på torsdagen i Ströms “@d¿49 4"4ïa¿¿"&”9- F04V4Å40 kan man ïäygyï Påóïår
kyrka då senfter efter namn- 411 bhebabeibßb håda bubbla 41901 "bueebaden"
demen Mikeei Ersson 1 Aiavart- b våi n0bd1ámtbk« näbiebiv-
net och hans 18-åriga dotter
Märet vigdes ti11 gravens ro.

_ s nib "o, '"i, d' f" -
U"d@“ t°"e”"a av P"1"S Gust' tíöstângtiii Éåïren n2v.9r AukT1oN
afs sorgmarsch inburos de _ ~ - _ "“““--
kranshöijaa kistorna 1 den š:§§;i:š¿å§¿S:§4'§a:gšJ§§ngÉ eENoM OFFENTLIG Aukilon,
vackert dekorerade kyrkan. könen sjöng nstšïïa Skugnorn. SOM FURRÄTTAS A TORGET I

Efter 5V~p5- 542 framträdde Akten i kyrkan avs1öts sedan STRÖMSUND MÃNDAGEN DEN
officianten, pastor Löfven- med Sv_pS 487¿3_ under S0ng_ 24 INNEV. MARS MÅNAD MED

mark °°h hö11 ett gripande marsch utburos därpå kistor- BURJAN KL 12 PÅ DAGEN KOM'
grifteta1, varvid han under na och nedsattes 1 graven ¥§RSA:: FgEÜêëàâšTšëT PAR-

erinran av att begravnings- - - ~ ' , , -

kioekorna under detta år iju- š;:1§;l:e:åå§§t§g,ë::“§2T§rk skuRTvAeoR ocu NATURA-TE

dit för 26 av försam1ingens de av1¿dnaS m¿nne_ SAMT TYSKT SKURPULVER.

med1emmar, därav 6 sedan pas- TVÅ MÅNADERS BETALNINGS-
Sionstidens ingång, framhö]1 I den rika bïomstergärden ANSTÄND FÖR VEDERHÃFTIGA

den maning denna Sorgeakt märktes en ståt11g krans frän INROPARE.

gav om iivets ovaraktignet domare och namnd med inskrift STRÖMSUND I MARS
H _ N .. -- .. 1919.

och dodgs Všâshet' :våg Iak' Saknad av domare och namnd' Auktionsförrättaren
taren sJong roms s ng or @ @ @
under 1edning av postmästare
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FRIA [IIIB
31 mars 1919.

TILL FRISINNADE VALMÄN I
STRÖMS KOMMUN!

Då en s.k. spränglista för
kommunalfullmäktigevalet ut-

* kommit, varå som första namn

1 placerats, för fyra år,
“ länsskogvaktaren P. Jakobs-

son, Näsviken, och för två
år fröken Ulrika Byström,
Strömsund, och då denna lis-
ta går under frisinnad par-
tibeteckning men dock till
väsentlig del skiljer sig
från den officiella listan,

' samt synes vara utsläppt i
avsikt att skada det frisin-
nade partiet, varnas härmed
frisinnade väljare från att
använda denna lista vid val-
BC.

Rösta endast med den offici-
ella listan som har partibe-
teckningen KOMUNALFULLMÄKT-
IGE 4 ÅR, DE FRISINNADE, va-
rå som första namn finnes
upptagna för 4 år, N. Pers-
son i Strömsund och för 2 år
G.R. Skogman, Strömsund.
Kom ihåg att för varje spräng
lista, som vid valet använd-

-- ___¿¿~ es tillföres motpartiet en

FRISINNADE FÖRENINGENS STYR-
ELSE, Strömsund

KRISTIÛER KRAVÅ KOL! l

D¿¿ponent Obcaa Canlabon be4öhen hoßuppßagez ¿ öbtenhäßen. *f «sq , ¿

S¿äd¿ondone1 ánamönea av NLZÅ Oßóßon och dnaganen heten § Q? :,) A5

"N¿cke" . J,
“X [Q \

NYKTERHETSRÖRELSEN 2 april 1919.

Den 30 mars hölls i Hedningsflokälen en större barnfest, AUUOHS í ÖP 4 aPfí1 19191

varvid bl.a. förekom föredrag av fr. Erika Häggdahl,Ström- S T R Ö M S U N D

sund, som talade över ämnet barnens fostran.

Efter festen bildades en ungdomsloge, som erhöll namnet
Strålknippet, skriver en meddelare.

Gödningsämnen, Timotej-
frö, Klöver, Fröhavre,

PERSON.

Grex, Kraftfoder, Lin-
SMÜRKLICKENS ÅNKÛMST 3 APRIL 1919 olja, Torra färger, Se-

IDAG FORRATTAR F.H.K:S (FOLKHUSHÅLLNINGS- Pafat°r°15a' °st1öP°f

KOMMISSIONEN) MEJERIAVDELNING FURDELNING AV Salt' 9f°ft °°h fint-
AV SMÖR TILL ALLA DÃRTILL BERÅTTIGADE KOM-

MUNER MED 50 GRAF PR TILLDELNINGSBERÅTTIGAD NILSSON & WASSDAHL
Strömsund



' 4 '1 1919.
Pmu & kw apn 9 4 aprii 1919.
En rask åldring är änkan
Valborg Ersson, Tullingsås, .
som den 9 mars 1920 fY11ef Ströms livsmedelsnämnds förvaltning har nu granskats av re-
100 af- visorerna hrr K. Jakobsson och J. Lindqvist. Nämndens rör-
Ãldtíngen är frisk och kry_ else framgår av följande:
H°n läser f°rfnrnnd@ Utan vernförsäijning från den a dee. 1916 ti11 31 dee. 1918 kre-
slasösnn Och följer dass- ner 411.774=22, vedförsäijning 1 ekr. 1917 ri11 eiuref ev
händelsefna i tidningarna 1918 kr. s6.62s=s4. A vernförsäijningen har uppstått en
eller e1JeSt med SPänt in' vinst av kr. ll.370:46 samt av vedförsäljningen kr 344:58.
tfesse- H°n för sig fritt Denna vinst har åtgått till täckande av omkostnaderna för
utan käpp eller stöd nch affären. Nämnden köpre i fjei för 11.ooo kr. säikörr, een
deltagef i alla hU$1ï83 85' ej sålts något av. Vidare köptes hill för 13.000 kr. varav
romål. Minnet är klart 0Ch cirka 15 tunnor nu är oätbara, och tunnan kostade cirka 100redligt och hon berättar kr,
korrekt och detaljrikt upp- _ _ _ _ _levelser från sin barndom_ Under kristiden l dec. 1916 t.o.m. 30 juni 1918 har till
Hon har a1¿rig varit sjuk mindre bemedlade och till barnbespisning lämnats genom livs-
eller säng1¿ggan¿e och hen_ medelsnamnden kr 8.853:81 samt for sista halvaret 1918 kr.
nes fysik är som en 50_år_ 7.894:8l, varav kommunen bidrager med kr. g.63l:60, stats-
ings_ Hon har två Söner verket resten. Sammanlagda kristidsunderstod uppgar till kr.
ll barnbarn och 26 barn- 30°588:35'
bafsbaï- Revisorerna meddela att de vid genomgående av kassaboken

funnit att utgiftsposter å tillsammans kr. 16.378:l8 sakna
Haslaveh] 7 apri1 1919_ verifikationer. I kassaboken förekomma flera raderingar,

bl.a. av intagna dagskassor, vilka införts utan någon som
Ström Éch Alanäs S°°¥enWa“ helst kontrasignation av vederbörande avlämnare. Nämndens
hêde tfll den 5 dis 1nPJ“_ berättelse över sin verksamhet är ej korrekt. Ägg och fläsk
dlts tlll SamW3“träde f till ett värde av kr. 6.539:58 ha mottagits från F.H.K.:s
5°°ken5tÉga“ 1 SEÉÖÉ f°r °' varuförmedlingsbyrå, som dock icke gottskrivits härför.
Vefläggnlng °m m°J113Üete“ B.K.:s länsbyrå är upptagen för en fordran av kr. 10.746:27,
för en hästnvelsföfenlnßs vi1ken 1 sjäive verker utgör 1s.s69=s3.
bildande.

Sedan felaktigheterna rättats samt upplupna räntor gottskri-
§amPa“trädÉt beslöt utfärda vits komma nämndens räkenskaper att visa en brist på 28.602:
inbjudan till eCkn3“d° av :l0 i stället för att nämnden uppgiver att ingen brist upp-
andelar» vars St°r1ek be' stått, meddela revisorerna.
stämdes till 100 kr. Teck-
níngslístotna Skola índrag_ Vtdare anmarkes pa att namnden legat inne med stora kapital,
as den 15 juni, varefter pa vilka gjorts till tusentals kr. uppgaende ränteförluster,
ett nytt sammanttä¿e ånyo medan a andra sidan nämnden a sitt lanta rörelsekapital fatt
kommer att ut1ysas_ betala höga räntor. Omkostnaderna för verksamheten synas ock-

så revisorerna orimligt höga, i det de enbart för 1918 upp-
- gå till det avsevärda beloppet av l7.862:35.
11 aPfí1 1919' Revisorerna avstyrka ansvarsfrihet för nämnden, ifrågasätta
Utan läkateintyg får havre- om icke nämnden bör göras ansvarig för förlusterna samt fö-
mjöl nu i mån av tillgång reslå omedelbar avveckling av verksamheten, så mycket hellre
försäljas møt btödkOttSku_ som nämnden på grund av försummelse förverkat inköpsrätt hos
ponger. folkhushållningskommissionen och endast kan inköpa varor som

finnas att tillgå i allmän handel.

23 april 1919. " '
Bruno Esbjörn gav annandag 24 april 1919'
påsk sin andra konsert i
Strömsund. Härligt klinga- BEHOVS DET INGEN BANK I ALANAS?

de ví°1ínen i det åldríga Bankinspektionen avstyrker k. mzts bifall till A.-B. Sven-
templet °°h de talrika a- ska Lantmännens banks ansökan att få öppna avdelningskon-
gïâaëgâkåšââgïïeh:::ö:2ï*t tor i Alanäs kyrkoby i Jämtland.

och övertygade om, att det Inspektionen förklarar sig ej ha övertygats om att något
var en varmt kännande själ, mera utpräglat behov av avdelningskontor från banken ifrå-
som delade ut av sitt hjär- ga i nämnda ort föreligger.
tas rika innehåll.
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24 npm 1919. hur 29 aPf11 1919-

KOMMUNALFULLMÄKTIGEVALEN

“Lantmanna1istan" erhöll

Lådbrevbäring skall fr.o.m. den l maj anordnas i Ström-
sunds municipalsamhälle med en tur dagligen.

724 öste “A beta epa - "
ner: swråeh :ne fiisiz- snusa hal' 10 mal 1919-
nade“ 293. LJUNGLÖVS sNUs ÅTER I HANDELN.

Valda ffån fÖV$tnämnd3 Sedan tisdagen finns Ljunglövska snuset åter tillgängligt
grupp b1eV0 f0r fYra år: i handeln. Det är emellertid endast Ljunglövs n:r l, som

Û1- Û10f$50n, J0"$9åVd, utsläppts i marknaden, och det kvarvarande lagret av kris-
ET- PGVSSOH, TU11l9$å$, tidssnus får än så länge ersätta "tvåan". Lite malört i
Û- Û10f$$0, $tTÖm5Und, glädjebägaren utgör dock priset, som ansetts böra sättas
Gunilla Jönsson. Risäås, så hage een ri11 5 kr. pr kg. e11er 25 öre för 1/2 ng.,
ÛSC6Y Nymänr 5V6nl99n, som ju utgör den vanligaste inköpskvantiteten. Före kris-
And- JÖÛSSOÛ, Strand, tidssnusets tillkomst var priset på varan 19 öre pr l/2
Erik JÖÛSSOÛ» Ä5P"ä$r hekto eller 3:80 per kg.
från grupp B

P Ab h G 1 -ET P6 ämSSOn, Fe S ' ll
gård, o.H. ßergwnd, u1- Namn! t 10 mal 1919-

?1k$f0PS, Erlkö Haggdähla En lokalavdelning av Sveriges Nationella Ungdomsförbund
F. Werner Svensson. Våg- kommer arr bi1dee 1 serönsdnd den 15 dennes.
dalen 0Ch Emil Löfa N55' Föreningen, som inom den uppväxande generationen vill sö-
Vlken Samt från Û9 frï' ka skapa en vidsynt, nationell anda samt ökad ansvarskän-
Slnnäde Nl1$ PGVSSOU, sla gent emot fosterland och samhälle, skall omfatta Ström-
SÜPÖWSUÛÖ, Nils Mårtens' sund med omnejd. Att döma av en igångsatt försöksteckning
S0", Renåïandet 0Ch 010V synes intresset för saken vara mycket stort inom orten,
Û10VSS0n, Trångåsen- och är det att hoppas, att den blivande föreningen fram-

gent må kunna fullfölja sina strävanden, då den säkerlig-""°" en kommer att fylla ett för ortsbefolkningen länge närt

_ w

W e

: behov, skriver en meddelare.

DODSFALL

år. Han efterlämnar min-

och sympatisk personlig-

barn Jämte syskon och
svärföräldrar.
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25 epri1 1919. 24 ma; 1919

Veterinären Erik Berg- med god lön att genast till-
Strand 1 Strömsund avlgd Cfädas å Kafé Central i Ul-
i går efrer ker: ride riksfors för en Snygg. rask
Sjukdgm i en å1¿er av 50 och framför allt ärbar flic-

net av en 1 allo redbar Reflekterande torde hänvän-
da sig pr telefonväxeln Ul-

riksfors.

het' NärmaSt_Sörjfnqe sta riksfors eller i brev till
maka cch 5 mlnderarlga Fru Kristina Jonsson Ul-I Q
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slut fru Regina Persson, Strömsund.

reteraren lämna en ersättning av l00 kr. årligen.

kr. pr år jämte fritt husrum och vedbrand.

ma av kr. 3l9:44.
k

K0mmUn3|[ ßmmmmmm 26 maj 1919

Vid årets första ord. kyrkostämma i går godkändes skolans och kyrkans räkenskaper
samt valdes till ledamot i skolrådet efter avlidne veterinär Bergstrand till årets

Till extra kommunalstämma som hölls samma dag, hade k. bfhde remitterat en av frök-
en Lisa Andersson i Strömsund gjord ansökan om rätt att å Grand Hotell i Strömsund
under månaderna juni-aug. få utskänka vin och öl till spisande gäster. Stämman, som
icke ansåg sig äga befogenhet att avgöra frågan lämnade densamma utan avseende.

Kommunalfullmäktige hade därefter sammanträde, varvid beslöts att till kommunalsek-

Till examensvittnen vid realskoleexamen i Strömsunds kommunala mellanskola den 28
d:s utsågos pastor G. Löfvenmark, postmästare Sahlberg och förvaltare Z. Åslund
I terminsavgiftsnämnden invaldes kom.-ordf. N.M. Jönsson, Grelsgård.

En av Östersunds utskänkningsbolag gjord ansökan om rätt att i järnvägshotellet i
Ulriksfors få till resande utskänka spritdrycker hade av k. bfhde remitterats till
kommunalnämnden för yttrande. Denna hade tillstyrkt ansökningen ifråga men kommunal-
fullmäktige, som hade att avgöra frågan, beslutade avslå framställningen.

På förslag av kommunalnämnden beslöts höja kommunalsjuksköterskans lön till l.0OO

För reglerande av skoltomten beslöts inköpa ett jordområde om 69 ar för en köpesum-

'J

SJÖFARTEN
S

Å TURISTEN

Fru Hedvig Bylund i Strömsund har
tillstånd att under .innevarande års
tionstid utskänka vin och_öl å ångfafgcyget
"Turisten", som trafikeršr Ströms'.Vat'tudd'h¿_^¿-1

- vn.-

|2j.mi1919.~._ '-__,_____"°ï'*
sTRöMs~vATTUnAL~, j ~ 4:. 1,

å '~sfränš --Sjöfarten och 1

Vattudal är- nu i-füll
.- n Vi:-go har under l_opp
%h_tligt ombyggd _$;@-'i.-[sitt
' sk R rymlig och trevlfg oclrtorííQ- 0 ní ' ° ' _ ' - .. 'I4no;sv;ra de-hav som kunna àtgllasf .." "'. _ ".-I Å--' '/' _
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un;
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qïàß »C60 ag»Öef En enkel bättre flicka kun-
\Äf\ nig i mjölkning, erhåller

god plats i finare lantman-
nahem, där humant bemötande

MISSIUIISIIUS 1 jun 1919- g“a“““aS°
Ett missionshus håller för närvarande på att uppföras av
De ungas förbund i Bredkälen, Ströms socken. Tomten till pr' Str°ms“nd'
huset är skänkt av en hemmansägare i byn och virke m.m.
till husets uppförande är dels skänkt dels inköpt. Sockel

Svar tacksamt till "H.A.A."

av cement är redan färdiggjuten och uppförandet av väggar- 15 juli 1919.
na till huset har just i dessa dagar påbörjats. ÖJARENS ÅNGSÅGSFÖRENING

Den blivande predikolokalen komer att inryma en större har Våd Ord' Staïma šlål
och en mindre samlingssal å nedre botten jämte serverings- Sçyre fe utsett rr 0 an
kök. Å nedre botten blir bostadslägenhet. Företaget vitt- W .lh 1 ' A H S' U

Wikstrom, Joh Norrman

nar om företagsamhet och missionssinne, skriver vår medde- ' wl e mssgn' ' ° trom
lare stedt, H Stromberg och 0.

12 ju1i 1919.

Olofsson d.ä.
Revisorer blevo hrr Göran

om UNGDOMSMÖTET 1 sTRöMsUND 1 MoRcoN ERINRAS °1SS°“ °°h “ans N' Ström'
berg och O. Persson som

Redaktör Wenzel Björkhagen, Karlstad, känd som framstående suppleant,
talare, ersätter hr Sällqvist, som förhindrats.

32



| 1

UNGDQMSMÖTET 15
Ungdomsmötet i Strömsund rönte stor tillslutning. Icke mindre än 1.000
personer medföljde extratåget från Östersund. Men Vädrets makter voro
onådiga, varför programmet i vissa delar måste läggas om.

Kyrkan i Ström uppläts välvilligt och här talade fröken Nina Forsberg,
Östersund, om "Kvinnorna och samhället" samt red Wenzel Björkhagen,

, Karlstad, om ungdomens ställning till den nya tiden. Deklamation utför-
j des av fröken Matilda Engström, varjämte A.4:s musikkår medverkade.

På idrottsplatsen gav S.G.U.:s folkdanslag uppvisning av gamla folkdan-
ser. Erik Folkwar bidrog till underhållningen med jämtmål och fröken
Linnea Owe med deklamation.

UNGÛOMSMÖTETS DELTAGÅRE FLANERÅ UPPFÖR STORGÅTÅN

Mötet gynnaß icke av det bäata väden men t¿Z¿¿faämn¿ngen av oßk

han ua/wt Mon.
I

rutbull 29 juli 1919, -årigt sto tillhörande Nils Abrahamsson
två i Bredkälen. Trots mycket sökande, skall-

I Stf°mS“: spe ïles gi f°“ :å öster_ gang och efterspaningar fanns djuret ej
b°11smat° er, me an roms" igen och man började ana, att det blivit
sunds I.F.K:s juniorlag samt mellan I.F. Stu1et_ Detta har också visat sig
CaSt°r °°h Str°ms““ds I°F'K' fallet. Tjuven hade medfört kreaturet dll
Östersundarna segrade i den förstnämnda Föllinge KYfk°bY, där han Sålde det för
med 6-4 och Strömsunds I.F.K. i den sena- 800 kr- efter att från början ha begärt
fe med s-2. 3-000 kr-

Barnons Dag 6 aug 1919- _

Den vid Barnens Dag i Strömsund den 27 ju- 11 sep; 1919_

li uppkomna nettosuman kr. 1.662 har för- _

delats sålunda: Stt eldsvadetillbud yppade sig i tisdags
.ll b k loníen 1 000 kr till díak°_ i Strömsund i det att yttertrappan tillti arn o . ., n n

nissverksamheten inom församlingen 400 kr. S°°kenSt“gan harstades fattade eld' Tr°'
samt till späda barns beklädnad 262 kronor. llgtvls hade den blivit antänd av gníSt°r

från det på e.m. förbipasserande tåget.
lläststüld 22 1919 Elden upptäcktes och släcktes dock innan

g ' någon nämnvärd skada anställts, skrives
För en tid sedan bortkom från bete ett 5- till J.T.
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Stor eldsvåda 19

Eldsvåda utbröt i går middag vid 2-tiden vid Strömsunds snickeriaktiebolags anläggningar
i Strömsund. Elden observerades först av fabrikens arbetare samt började í torkhuset. Ef-
ter en och en halv timma voro snickeriverkstaden och torkeriet i grund nedbrunna, varemot

bostadshuset, som på grund av sitt läge var starkt hotat, tack vare det energiska släck-
ningsarbetet räddades.

Enär fabriken var belägen ungefär l km. utanför samhället dröjde det en stund innan släck-
ningsmaterial anlände till platsen. Väl anländ så vidlogs energiska åtgärder för att hejda
eldens framfart, något som dock avsevärt försvårades genom det långa avståndet till vamen

Huru elden uppstått är ännu obekant.

Det brunna var försäkrat i brandförsäkringsbolaget Viktoria för 40.000 kr. Denna suma

torde dock ej täcka förlusten, enär inneliggande lager av furuplank och halvfabrikat var
ganska betydande.

srnömsunns LIVSMEDELSNÄMND mröx RÄTTA 29 ok: 1919.

Solna livsmedelsnämnd har till Stockholms rådhusrätt uttagit stämning å F.H.K. och Ström-
sunds livsmedelsnämnd under yrkande om utbekommande av 2.000 kr. i betalning för på kom-
missionens order till Strömsund i maj månad i fjol avsända l0.000 kg. potatis.

29 sept 1919.

Uhmahm ÅTTATIMMARSDAGEN INFÖR RIKS-
DAGEN:

,,“j_ 1 V

Andra kammaren bifaller med

126 röster mot 64.

Starkt högermotstånd 1 båda
kamrarna.

Första kammaren fortsätter
debatten i dag.

l l Å

l|lI1||1SHI|1$
DEN EKONOMISKA HÖRNSTENEN I
NORRA JÄMTLÅNÛ

Fnamdaagntngen av Intandtba-
nant Atåtband han öppnat
ögonen på othet t det nand-
jämtßha bhogbtandet. Det ma-
teatetßa och andttga ttvet
putteaaa nu med aaahaae taht,

“"°" vyehna utdgat och ßöaetag-
samheten btomßthah.

Utan ßöabehått toade man
hanna utnämna Utnthtont
batttáabath tttt oatenb
hommeattetta nyggaad - nand-
jämtannet yppeaßta haat-
paov. Den ¿namttd4tho bom
åteabpegtat t abathenß
anabba 5hamväxt han uächt
ohttbe5othntngen¿ tnthetße

° 56/L hemo/uten/5 möjttglzeie/L,
och man han manngaant det-
tagtt med ehonomtßht undea-
Atöd och händeat aabete t
det tom Ahota bit en höhn-
ßten L noadjämttht näatngb-
Ätv.
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Det tande vana gå mtndae Aamhätten L
vå/ut tand bom kan upputßa en Aå. homogen
och /stadßlßüanande bebyggetóe vid en och
ßamma gata aom S4*/Lömaund. Faamuäx/t und-
0/L daygt ett Aekeß bä/L Sto/Lgatan den
óttélta vä/Ldaéghet /som /idag möda och narn-
zsynthet bkapat L' den no/Ldjämtafza ödeman-
ken. Ve det Aßäfzte bom liite/L detta ßön-
aulal

VV FRÅN BLIVÅNÛE STÅDSPARKEN EMOT

RAMSELE-VÄGEN

STORGATAN 5

Smömb Je/Lnhandet - aßáä/ushuß

3 nov 1919.
GUSTAF ADOLFSFEST I STRÖM

Ströms nationella ungdomsförbund har
för den 6 november vidtagit förberedel-
ser för hållandet av en större fest.
Programmet för aftonen upptaget som
festtalare kyrkoherde C. Skog, Brunflo.

EN SPATSERTOUR Å PARADGÅTAN I STRÖM

'FfL.v.: Geftda Levtn, Maja Bäckman,
Tofta S1”/Lömgaen, Mä/tta Mtund

DEN FRIDFULLÅ TANT ELISE-GÅRDEN

ïïï
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VID FÄRJESUNDET I STRÖM

Höaten han kommtt och bommaahalvånetz lugna öueaßantea med ßäajan han äabytta t ack bå
äventynttga aegßatßea nät utndaana kommea auaande även vattudatena vtda vattenytan. Den
tnygga äajan vtaan nu atn baäckttghet tnöa natuahnaßteanaa mäkttga anßopp, och men än
en neaanden dnaa en auch av lättnad näa ßaahoaten antöpea Näauthen-atdan.ä id ighet, som är värd allt erkännande. Hästen,

I E I vilken drunknade, var värd omkring 3.000 kr.

Det skedda bör utgöra en maning till alla
trafikanter att spänna hästarna från åkdon-

ÛLYCKÅ VID FÄRJÅ 4 HOV 1919. en vid färjtrafik,

Eïutytka S°m k“"d° ha tätt ett ttagtskt TILL Husi1sARNAs ooosL1siA s nov 1919.

E - d å - h t ~ d~tt t-11 I söndags drunknade å Flåsjön en l6-årig
skomäkaenràgütoßaglssošaçnçäxgn rgtröm S°" tttt.a"ka" t"9eb°"9 EÜtk5S°" t $ttJeå§'

- ~ - 3 - ' . begivit sigskulle i sondags åkande begiva sig till en Y"9tt"9e" had? på Skrtd§k°f _

Strömsund. Då de på färja foro över Stamse- "t på det Svagt ttttfrusna tstacket' Vttket
1 d t -tt d k - åkd t bïe häS_ darvid brast under honom. Personer, som var-
esun e (si an e var i one ) v

- -- -- -- snat olyckan, skyndade genast till, men det
ten emellertid skramd och tradde baklanges d ".d U 20 . t .nna fick
med paföijd ett bade häst och ekipage för- "°J E "aïa ml"“ er l “.maU n “RP
svunno i djupet. Till all lycka var fotsac- de" "°dStÉtt¶e °ch atta "ppttV"t"9Sf°rS°k
ken oknäppt så att barnen kommo ur åkdonet, V°r° då f°"9aVeS°
när detta föll i vattnet.

BÅSÅR 5 n0V 1919.
Färjemannen stannade färjan och en av flic- ---
korna fick genast fatt i draglinan, medan S.G.U.-avdelningen i Strömsund anordnade
däremot de andra barnen kommo långt från för kort tid sedan en basar, varav den av-
färjan på grund av den starka strömmen. Av sevärda behållningen fördelats mellan barn-
ett rent under fördes emellertid även de av koloniverksamheten samt goodtemplarlogen
strömmen intill linan och lyckades fatta tag på platsen och Ströms kretsloge, vilken där-
i denna. En roddare, som befann sig i när- igenom satts i tillfälle att utföra missio-
heten då olyckan inträffade, skyndade till nering inom kretsen. Ungdomarnas exempel
med sin båt och räddade alla barnen. Såväl manar till efterföljd, skriver vår meddela-
roddaren som färjemannen ådagalade en råd- re.



ISEN LÄGGER 18 n0v 1919. ' '
St -- V tt d 1 1- 1-S 13 nov 1919.

r0mS a u a 1gger nu -
belagd från Strömsund ochupp f

tïïï Klovån Samt från Bågede För anstalten Fridsbergs i Hillsand verksamhet under
t1]1 Gärdnäsï Man Väntar att I år 1918 har nu ekonomisk berättelse utkommit:
Stromsundet 1nom några dagar 1

skall vara fullt ut körbart_ Redovisningen över anstaltens ekonomi ar 1918 balan-
serar å kr. 58.545:38. I frivilliga gåvor ha influtit

JUBILEUM 13 nov ]9]9_ kronor 50.623:39. Till allmänheten vädjas om dess
fortsatta stöd i det behjärtansvärda arbetet för vård

Ströms kretsloge hade den l6 f~ d b h f - 1 bl d 1dennes anordnat 8V OISUIIIIII3 8 8111 OC êlttlgâ gain 8 an apparlla.

möte 1 Lövberga. MINNESSTUND

Anfofanden 1 nxkterhetsfråg' En minnesstund över avlidne pastor M. Sandell, stif-
an h9]]°S av Iararïnnên Erï' taren av Fridsbergs barnhem i Hillsand, en i våra byg-
ka Haggdah] och p0SttJanSt?f der icke främmande person, var fredagen den 7 nov. i
man J' Brune' båda från Strom' anledning av att han denna dag skulle ha fyllt 75 år,
Sud' Ett 20'ta] persoer be- anordnad i barnhemssalen i Hillsand. Före minnestalet
Sloto upPtaga arbetet 1 den hölls skríftetal med nattvardsgång av pastor G. Löf-
for omkrïng 4_år Sedan ned' venmark från Strömsund. Därefter talade nuvarande fö-
Iagda 1099" Vïnterny' reståndare folkskollärare J. Öberg från Lit om den

bortgångne, trosstarke kämpen. Han framhöll att om

QEXEEA 19 nov 1919' pastorn nu levat, skulle vi även då varit samlade till
I söndags inträffade en drunk- en fest. Men vi få vara tacksamma för den tid vi fått
ningsolyçka 1 $tröm_ En 27- ha honom ibland oss. Vidare sade han:

-årïg Son t1]1 P'E:S°n_wa]]_ "Jag förstår så väl, vilken glädje och tacksamhet pa-
bçf91,01' A' waïïbefg 1 R1ng' storn skulle känna allt efter som anstalten utvidga-
SJ°h°Jden haqe_på êonqags' des och sedan då han första gången talade från denna
morgonen be91V1t S19 gver n predikstol, där jag nu står. Och sedan har han stått
Sçroms Vêttuda] och foïj dar' här år efter år och blickat in i denna 'eviga barn-
V1d ned 1 den Vak som b1]dÉ- dom' som här ständigt är rådande. Ty så fort barnen
des då S1Sta ångbåten på ïor' vuxit upp och är konfirmerade lämna de ju hemmet och
dag kväïï passerade' Ett par plats lämnas för nya barn, så vi hava ständigt barn
personer, som hort den drunk- ¿ alla å1drar_n
nandes nödrop, skyndade till,
men den nödställde nade då De eljest sa bullersamma barnen sutto nu sa stilla
redan försvunnit 1 djupet_ och lyssnade, flertalet har ju många år vistats vid

N barnhemmet och de voro så fästade vid sin avhållne
Den omkomne var anstalld som "Farbror Sande11"_
avmätare 1 Norrviks a.-bzs
tjänst den betecknas som en Måtte Guds välsignelse allt jämt vila över Fridsberg
mycket sympatisk den begåvad och dess invanare och mane Han själv vännerna att tän-
Ung man_ Han sörjes närmast ka på oss i förbön och med kärlekens gåvor, skrives
av föräldrar och sju syskon. till 0-P-

HÖGTIDLIGT 19 nov 1919. 1

En högtidligt medaljutdeh1ng
ägde 1 söndags rum 1 Ströms »

kyrka då kronojägaren Per
Ström 1 Strömsund tilldela-
des k.m:ts silvermedalj 1 8:e
storleken för lång och trog-
en tjänst.
Medaljutdeln1ngen förrättad-
es av pastor Löfvenmark, som
uttalade den förhoppn1ngen
att medaljören skulle komma

att bära medaljen med samma 1

trohet, som han under många
år tjänat kronan. Medaljönm
har 1 över 25 år tjänat und-
er ol1ka jägmästare och städ-
se ådagalagt trohet och plikt-
känsla.
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Skadligt uteliv! 20

I Strömsund hölls föräldra- och läraremöte nu på söndag. Pastor Löfvenmark höll inled-
níngsföredrag över ämnet "Föräldraansvar", varefter följde samtal. Därunder betonades
starkt behovet av samarbete mellan skolan och hemet. Vidare framhölls med skärpa nödvän-
dígheten av att söka stävja det nu bland barn och ungdom florerande osunda utelívet och
söka väcka kärlek till hemmet samt vördnad och lydaktighet mot föräldrar och målsmän.
Följande resolution antogs:

Föräldramötet anser att ungdomens osunda uteliv bör motarbetas på alla sätt och vill där-
för uppmana var och en i sin stad att efter bästa förmåga bidraga till att förhindra bar-
nen från skadligt uteliv av varje slag.

Vidare anser mötet att ett allmänt förbud för skolbarnen att vistas ute efter kl 8 e.m.
bör utfärdas, och hemställer mötet till föräldrar, målsmän, lärare och samhällets ord-
ningsmakt att se till att ett förbud av detta slag blir effektivt och noga efterleves.
Dessutom vill mötet hemställa till handlandena på platsen att ej sälja tobak och cigar-
etter till minderåriga.

Kommunen f

1:a naden 5a.v.: ajökapten Konaad
Rådbtaöm, ångaaen "Svan¿ngen",
Zäaaane, Inga¿d Sandataöm, Aßgot
E¿¿a4¿on

2:a naden: A25 Suanataöm, Siguad
E/usbon, Agwto n Taang/Lab , Mä/tta
St¿na Svenaßon, Anny Noadtn, Gott-
5a¿d Staömótedt, EmeZ¿a Petteaabon,
Saßy Noad¿n, Kaa¿n wa¿ß¿n, nöhen
Petieaaaon

3:e naden: Vatten Spaak, Ea¿k Bali-
tnge, baabeaaae Feam och Oßoß
Noadtn.

KVÄLLSKURS I VÄLSKRIVNING I STRÖMS SOCKENSTUGÅS

SAMLINGSSAL
Läaaae äno ßha¿vhunß5öneatåndaae hena och gau

Ea¿hA4on.

27 nov 1919.

Vid kyrkostämma i söndags beslöts höja pastoralieuppbördsmannens provision från 3 till
5 procent. Kommunalfullmäktige beviljade samma dag l0.000 kr. för täckande av brist i
fattigvârdsstyrelsens stat.
Fattigvårdsstyrelsen hade inkommit med förslag om inrättande av kommunala pensionstillägg
för mindre bemedlade, vilka varit bosatta inom kommunen i l0 år, att utgå med l00 kr för
man och 85 kr för kvinna. Till detta förslag hade kommunalnämnden och kommunalfullmäkti-
ges utskott föreslagit följande förändring: Tiden borde nedsättas till 5 år och beloppen
ändras så till vida, att till man skulle utbetalas l25 kr. och till kvinna ll0 kr. vilk-
et även blev fullmäktiges beslut. '

Komitërade för utredning av nytt försörjningshem fingo i uppdrag att fortsätta sitt ar-
bete med bl.a. anskaffande av ritningar.
Fullmäktige beslöto att livsmedelsnämnden fortast möjligt skall avvecklas.

Strömsunds barnmorskors ansökan att taxan för biträde vid förlossning måtte bestämmas

till l0 kr. för mindre bemedlade och l5 kr. för andra bifölls.
Pâ framställning av kommunalnämnden beslöts att hos patriotiska sällskapet utverka mind-
re medaljen i guld åt fjärdingsmannen P.M. Blomberg i Hillsand för långvarig och trogen
tjänst. B. har varit fjärdingsman sedan l893.
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BILKALKE
AUTOMOBILÄGARE,
låt montera eder bil med

Bilkälkar, Olssons pat-
ent. För körning i snö

~ sker lika säkert som med
hjul sommartid. Varje bi-
list som provat dessa
kälkar utger de största
lovord. Kommande vinters
tävling torde uppvisa
fördelen. Provvagn finnes

l för demonstration å Bil-
stationen, Ulriksfors.

. Förfrågningar besvaras
i omgående jämte pris.
2 Telefon 3

ip 0- JÛH- OLSSON i s:<0LßARN 1 sin/mv
I-a naden 5n.v.: Pen Manhaason, Anna Pensson, Andens G.

Dispens 6 dec 1919- nånn.
2:a naden: Pen Penååon, Jöna Måntenaaon, L¿Abet Nnßabon,

Ulriksfors sulfítakcíebolag Zänaninnan Ada Mankuaåon, Lala Sundnn, Kanß Måntenåbon,
anhåller i skrivelse till ar- Jönb Pßaabon.

ïšåsåíïeënoïvaïätïgdoïeg ï:ëí_ 3:e naden: Pen Måntenaaon, NLZA Nnßaßon, Jacob Oßåaon,
P g å - Daruleß Engqvi/st, Ande/us Ande/wson, Nuls Na/sßand, Enda Mun-

mars arbetsdag for de vid bo I P E .åt NN JO ab N¿¿¿¿0n NN

iagers su1firfabri1< 1 Ulrika- M' U* ”W” ' ' " ' '
fors anställda dagarbetarna Ån 7919 Lngåa ßäaaa¿nnan Å. Maahubbon äktenbkap med Åndeabtill den 1 juli 1920. Jänåaon-Taißqviat, Stnand.

Rusdrycks förbud ! 29

Ströms kretsloge hade annandag jul kvartalsmöte i Strömsund. Av rapporterna framgick bl.
a. att under senaste kvartalet kretslogen erhållit en ny loge och att kretsrådet beslut-
at vidtaga åtgärder för att i Havsnäs få därvarande loge att återupptaga arbetet samtatt
kyrkoherde C. Skog, Brunflo, lovat hålla en del nykterhetsföredrag inom kretsen. Sonlsvar
å en behandlad fråga om ett rusdrycksförbuds genomförbarhet antogs följande resolution:

_ l
7 _-

På samma gång som kretslogen uttalar sitt beklagande av att landets regering fallit till
föga för södra Sveriges lantbrukares fordran att av potatis få bränna brännvin under det
hungersnöd råder i grannländerna, uttalar kretslogen som sin mening, att allmän folknyk-
terhet endast kan erhållas genom ett rusdrycksförbud, som uppbäres av folkets vilja, ut-
tryckt genom förbudsomröstning och med kvalificerad majoritet. Samhället har medel att
upprätthålla ett dylikt förbud och farhågorna för omöjligheten att bekämpa lönnbränning-
en äro i hög'grad överdrivna då det efter ett förbuds genomförande är lättare än nu att
upptäcka lagöverträdarne och effektiva straffbestämelser skola vara ägnade att betaga
dessa lusten att trotsa en förbudslag, som står i överensstämmelse med folkflertalets
åsikt och bestämda vilja.
I samband med kretsmötet höll pastor Löfvenmark ett kulturhistoriskt föredrag, som av-
handlade forna tiders julfirande.

LUNNBRÃNNINGS STÄVJÅNDE

Kommunalfullmäktige sammanträdde den 27 d:s varvid beslöts anslå 500 kr. som tillsannans
med ett av logen "Norrskenet" lämnat anslag å samma belopp skulle utgå som belöningar
med l00 kr. i vart fall där anmälan skett och fällande bevis företes angående lönnbrän-
ning inom kommunen.
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22 jan 1920
VI VALKOMNAR DET NYA ÅRET 1920 I s'rRöMsuNDs ELEKTRIFIERINGSFRÄGA

GRANDIOSA FESTIVITETSSALONG - GRAND HOTELLS
STORA MATSAL! Den 14 d:s holls med ombud

från Alanäs och Tåsjö sock-
. nar ett sammanträde för en

eventuell lösning av dessa
kommuners elektrifierings-
fråga.
Alanäs hade gjort en mycket
utförlig utredning över ett
fall i Storån vid Lidsjö-
berg. Utbyggnaden i detta
fall skulle lämna 500 hkr.
och för båda kommunerna kos-
ta cirka 600.000 kr. Hög-
spänningslinjens sammanlag-
da längd skulle bliva unge-
fär 20 mil, 6 á 7.000 lamuw
skulle till att börja med
inmonteras, dessutom ett 20-
-tal motorer. Detta enlig
Alanäs kommuns utredning.
Tåsjö sockens ombud framhöl-
lo emellertid att det skulle
vara förmânligare att utbyg-
ga ett fall i Flåsjöån be-
nämt Laxselhällan. Någon e-

Possessionat Ulrik Holm och hans maka Ada Holm ha donerat gentlig utredning om vare
1500 kr. som grundplåt för en blivande altartavla till Sig fallets Styrka eller kost-
Ströms kyrka. Donationen har av kyrkostämman med tacksam- naderna för utbyggandet hade
het m0ttagit5_ emellertid icke gjorts men

torde denna utredning böra
VARSAMHET I SOCIALISERINGENj 12 jan 1920. Qöras sorgfälligt, då fall-
Föredrag hölls i lördags afton å godtemplarlokalen i Ström- Éäšsšššrka är beroende av
sund av handelsföreståndaren Gösta Lind över ämnet: "Soci- °

alismen, dess framtid och förutsättningar." Tal. berörde 23 jan 1920.
olika åskådningar och teorier och manade särskilt till var- KOOPERATIVT
samhet i socialiseringen. Foredraget hade samlat fullt hus. Kooperativa föreningen Kon_

. tant i Strömsund har under
KVINNANS INSATS I NYKTERHETSARBETEI 14 jan 1920. föregående år haft en omSätt_

Vita bandet i Strömsund hade i går anordnat ett offentligt ning av kr. 176.000.
möte, vartill en del män inbjudits. Föreningens ordf.,
fröken Häggdahl, höll därvid ett anförande om Vita bandets 14 febr 1920.
uppgift. Talarinnan riktade vidare en uppmaning till de STRUMSMARKNADEN

närvarande att yttra sig över betydelsen av kvinnans insats . U

i nykterhetsarbetet, vilken uppmaning hörsammades. Lokalen ššïjšäg°TS:gï:2âg:ngg:n6âÉgT
var vid tillfallet vackert dekorerad. t_0_m, 1 dag klaga affärsmän-

_ nen över i allmänhet ringa
ïÉ5ï55-¿-§ï59M§959- 14 Ja" 4920' kapiust. A skinn är tiiigån-
I går afton gav det Lindrothska sällskapet Värmländingarna gen ringa och priserna upp-
i Strömsund inför talrik publik. Spelet var gott och mot- ges vara höga. Tjäder betal-
togs med livligt intresse. as enligt uppgift med 5 ä 6

På måndag kväll gavs östersundsrevyn "Den stora skrällen", t:å]:lll;2gS:lÉeí¥r2äâa:¿ïf
som emellertid ej tillvann sig den stora allmänhetens be- P93 å hu t h

undran. Vår meddelare tillägger att sällskapets goda för- 9ê'. rlsgn ÉS ar. ava upp
. 3 _ t t ll. f -

mågor knappast borde låna sig till dylikt spektakel som gëëšhšstšr Varggrgçlmâlïgn

att Spela d°"“a ”e“Y' isoo och 2200 kr., unghästar
- (3 år) mellan 1200 och 1300

ÉQQLALQEMQEBAILÉEI 19 Jan 1920' kr. Marknadens "nöjes"-avdel-
En socialdemokratisk ungdomsklubb med ett 40-tal medlemmar ning synes vara synnerligen
bildades i lördags i Vågdalen, Ström. livligt gouterad.

h

DONATION TILL STRUMS KYRKA 2 jan 1920.
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REVOLVERDRAMA I STRÖMSUND
En slagskämpe svårt skadad med ett
revolverskott av fjärdingsman.

16 febr 1920.

Vid 5-tiden på söndagskvällen uppstod ett våldsamt slagsmål på kafë Tomten i Ström-
sund. Fyra arbetare, bl.a. bröderna Oskar och Nils Se xder från Grelsgård

arbetaren Olof Andersson från Ulriksfors. Polisentill-
kallades och sedan dessa på ort och ställe tagit reda på förhållandet och sett till
att Anderssons blessyrer fått vård gingo de ut att söka reda på fridstörarne. De på-
träffades inne på en gård. En av dem anhölls, men bröderna Selinder togo till benen
och sökte komma undan. Fjärdingsman Olsson sprang efter dem och sökte få dem att
stanna, men de ville icke höra på det örat till en början, men till slut stannade de
och gingo hotfullt mot fjärdingsman O. och sade att de ej skulle låta taga sig fri-
villigt. Fjärdingsman 0. som är liten till växten och nervös av sig blev irriterad
av brödernas hotfulla uppträdande, drog upp sin revolver och i sin tillfälliga upp-
hetsning avlossade han två skott. Det ena av dessa träffade olyckligtvis Oskar Selin-
der i bröstet. Doktor Edelsten tillkallades och gav den skadade den första vården
och föreskrev att denne skulle insändas till länslasarettet. Kulan hade gått in vid
högra hjärtgränsen och troligen inträngt i lungan, men av allt att döma har ej svår-
are lungskada uppstått. Någon direkt fara för livet föreligger ej och man får väl
hoppas att den skjutne kryar till sig och ej får något framtida men av skottet.
Det skedda har väckt stor förstämning i Strömsund och man beklagar allmänt fjärdings-
man Olsson, som är djupt förtvivlad över att han i sin iver och nervositet lät sig
skrämmas att använda större våld än kanske nödigt var.

17 febr 1920.

Den vid uppträdet i Strömsund av ett revolverskott i bröstet skadade arbetaren Selin-
ders tillstånd är, enl. vad vi erfarit, ej fullt tillfredsställande och det synes o-
visst, huruvida han skall komma sig eller ej.

19 febr 1920.

Till J.K. har komit ett telegram från Strömsund, undertecknat Selinder, med innehåll
att Selinders broder skulle den 15 febr. ha blivit dödsskjuten av fjärdingsman O.
Olsson och väntas dö när som helst. Landsfiskalen nekar häkta gärningsmannen. J.K.
har överlämnat telegrammet till länsstyrelsen i Jämtlands län "för den åtgärd vartill
länsstyrelsen kan finna anledning".
Enligt vad vi försport har fjärdingsman Olsson själv erbjudit sig att träda i häkte,
men landsfiskalen avvaktar landsfogdens åtgärd i saken och nöjer sig med att under
tiden ha O. under uppsikt.
Vid det polisförhör, som ägt rum förklarade den Selinder, som icke blev skjuten, att
han aldrig uppträtt hotande mot Olsson och att han, när skottet gick, befann sig bak-
om denne.'Olsson vidhåller att bröderna uppträtt hotande. Riktigt är att ovannämnde
Selinder, när skottet avlossades befann sig bakom O. men den nu skjutne gick hotfullt
emot honom och han fruktade att av brodern bli överfallen bakifrån.

20 febr 1920.

Landsfogden Tengwall kommer nu att uppresa till Strömsund och företaga undersökning
angående det bekanta revolveruppträdet i Strömsund och i samband därmed vidtaga de
åtgärder som kunna anses befogade.

23 febr 1920.

Den vid revolveruppträdet i Strömsund skjutne arbetaren O. Selinder avled natten till
måndagen å Östersunds lasarett av sina skador, vilka komplicerats genom att varbild-
ningar inåt i såret tillstött.
25 febr 1920.

Revolveruppträdet i Strömsund har under måndagen och tisdagen varit föremål för un-
Ü I
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dersökningar inför landsfogden O. Tengwall. Vittnesförhören ådagalade tydligt att in-
tet hot förekommit från den skjutnes sida, vidare skulle fjärdingsmannen vid ett till-
fälle då oroligheterna under marknaden kommit på tal, ha yttrat, att om han också
blev dömd till 6 års fängelse skulle han skjuta om det visade sig vara fara å färde.
Han ville inte bli misshandlad en gång till, som inträffat en gång förut.
Med anledning av vad sålunda under förhöret framkommit förordnade landsfogde Teng-
wall i går om fjärdingsman Olssons häktande för misshandel varav döden följt.
5 mars 1920.

Den för revolverdramat i Strömsund häktade fjärdingsmannen O. Olsson rannsakades på
torsdagen å Östersunds cellfängelse inför Hammerdals tingslags häradsrätt.
Fjärdingsman O. hade sagda dag av landsfiskal Magnusson fått order att, i anledning
av slagsmålet på kafë Tomten, infånga bråkmakarna. Polismännen och fjärdingsman O.
hade varit samlade å landsfiskalens kontor och därunder resonerat om polismäns rätt-
ighet att försvara sig vid ett event. anfall. Därvid lär O. skola ha yttrat att "han
hellre toge fängelse än han läte misshandla sig". Detta yttrande, vilket icke var
fällt med tanke på det förestående infångandet av fridstörarna, kunde O. icke erinra
sig. Då det förmodades att vid infångandet av bråkmakarna polismännen skulle möta
starkt motstånd, hade landsfiskalen uppmanat dem att "ta grejor" med sig. O., som
några dagar förut, i anledning av marknaden, lånat sig en revolver, hade tagit den-
samma med sig jämte batong.

Landsfiskalen åtföljd av O., den senare något bakom, hade gått in på Per Anderssons.
Landsfiskalen hade då ropat "Här har vi dem", varpå 0. sprungit efter O. Selinder
och uppmanat honom att stanna. Fjärdingsman O. berättade att Selinder ej åtlydithans
första uppmaning att stanna, utan fortsatt varför 0. ånyo ropat "stanna eller jag
skjuter". Selinder hade då vänt sig om och tagit några steg mot 0. samt i hotfullton
svarat: "Jag ska'lära dig skjuta jag". I samma ögonblick hade O. tyckt sig se Oskar
Selinders broder Nils bakom sig varför han drog upp revolvern och avlossade ett skott
i avsikt att skrämma. I samma ögonblick han avlossat skottet hade han emellertid hal-
kat på den upphöjning i snön varå han stod, vilket gjort att skottet fått en annan
riktning än den avsedda. 0. förnekade bestämt att han haft för avsikt att skadeskjuta
Han hade siktat i marken på sidan om Selinder. Svarandeombudet erinrade i detta sam-
manhang om ett tillfälle föregående år då polisuppsyningsman Jönsson med gott resul-
tat hotat med revolver.
O. Selinder hade efter skottets avlossande springande begivit sig därifrån. O. hade
då vänt sig mot Nils Selinder som även springande avlägsnat sig och avlossat änneeït
skott. Detta skott hade tagit i gatan eller i en i närheten befintlig vall.
Fjärdingsman O. påpekade att han i nio års tid beklätt fjärdingsmannatjänsten i Ström
sund och varit med vid rätt många hotande tillfällen utan att använda ens batong.

Svarandeombudet påpekade att av obduktionsprotokollet framgick att S. träffats av
skottet framifrån, vilket ju styrkte O:s påstående att Selinder vänt sig emot honom.

O. hade utom revolver varit försedd med batong, vilken han dock haft liggande hoprul-
lad djupt i fickan.
Svar.-omb. ville fråga åklagaren om denne, då han yrkat ansvar å 0. enligt kap. 14

par. 5 strafflagen, hade den uppfattningen att O. gjort sig skyldig till i åberopade
paragrafer berörda lagbrott. Åklagaren svarade att han ej trodde att 0. haft för av-
sikt att träffa S., men tillade att då man drar upp en revolver måste det väl ske i
eventuellt uppsåt att träffa, varpå svar.-omb. tvärt replikerade att ett ev. uppsåt
icke är detsamma som ett uppsåt varför berörda paragraf icke kunde tillämpas. Vitt-
nesförhöret vidtog därefter. Ej mindre än 15 vittnen skulle höras och alla fingo gå
eden på samma gång.

Först hördes insp. E.H. Larsson, som berättade att han vid 6-tiden på kvällen hört
ett skott. Han fäste sig emellertid ej så mycket vid det, men omedelbart därefter ha-
de han sett två personer komma springande på cirka 30 meters avstånd från varandra.
Han hörde någon ropa "stanna" och strax därefter hört ännu ett skott, som avlossades
av den förföljande personen. Vittnet vitsordade att Olsson i allo skött sig mönster-
gillt.
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Nästa vittne var fru Larsson, hos vilken O. Selinder bott. Hon berättade att Olsson
då han varit uppe för att efterhöra Selinders tillstånd, och berättat förloppet vid
skjuttillfället, varit alldeles förtvivlad över det inträffade. Fru Larsson berätta-
de att Selinder under den tid han bott hos henne, ungefär ett år, varit mycket hygg-
lig. Selinder hade, när han den berörda dagen kommit hem, omtalat att han blivit
skjuten av fjärdingsmannen.

Därefter hördes kusken Mauritz Källberg. Han hade varit åsyna vittne då första skot-
tet föll och berättade att då O. Selinder hade försökt komma undan hade Olsson till-
ropat honom att stanna då han i annat fall skulle skjuta. Vittnet befann sig så att
han tydligt kunde se hur Olsson hållit revolvern, betonade särskilt och sade sigkun-
na "avlägga ed hur många gånger som helst" på att O. riktat revolvern i marken en
meter på sidan om S. I samma ögonblick O. lossade skottet hade han gjort en rörelse
som för att se om någon fanns bakom. Vittnet som även hade sin uppmärksamhet riktad
på annat håll, kunde ej bestämt uppge om S. tagit något steg i riktning mot O. Vitt-
net hade den uppfattningen att det ej varit O:s mening att skjuta S. När han sett re-
volverns riktning hade han tänkt på att skottet ej kunde träffa.
Vittnet hade emellertid nu flyttat sig ut på gatan. Utkommen hörde han ännu ett skott.
Han hade sett 0. Selinder gå gatan ned. 0. Selinder hade ej efter skottets lossande
givit någon anledning förmoda att han var sårad. Vittnet hade hört Olsson säga till
polisen Lindman: "Jag måste skjuta två skott, men jag sköt i snön".

E.F.A. Spaak berättade att samma dag bråket å kafé Tomten ägt rum hade samtliga po-
lismän varit församlade å landsfiskalsexpeditionen. Därvid hade kommit på tal polis-
mans befogenhet att försvara sig då fara hotade. Olsson hade då sagt något om att
han "hellre toge fängelse än han läte misshandla sig". Hur yttrandet fallit tycktes
vittnet ej vara riktigt på det klara med. Efter detta samtal hade de tillsammans med

landsfiskalen begivit sig till kafé Tomten för att hålla förhör om bråket som ägt
rum. I porten hade de mött bröderna Näsström, som varit med om bråket på kaféet och
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stannat för att ta hand om dem. Fjärdingsmannen hade gått in på gården, men strax
kommit åter och sagt: "Här är fler" varpå han återvänt in på gården. Omedelbart där-
efter hörde han ett skott och därpå ännu ett och strax efter Olsson ropa: "Ta fast
kar'n, han springer där". Efter andra skottet hade han sett Nils Selinder springa up-
påt Amaliagatan följd av Olsson.

Efter vittnesförhörens slut anhöll åklagaren om uppskov för vidare utredning. Svar.-
-ombud inlämnade en del intyg bl.a. ett, undertecknat av ett flertal kända Ström-
sundsbor, som vitsordade fjärdingsmannens nit och redlighet. Då vad under rättegångs-
förhandlingarna framkommit ej kunde giva stöd för att sådant brott föreligger att
den tilltalade vidare hålles häktad begärde svar.-omb. 0:s försättande på fri fot.
Rättens beslut blev också att 0. omedelbart skulle försättas på fri fot. Målet utsat-
tes att åter förekomma vid tredje tingssammanträdet i Ström den 5 maj.

17 febr 1920. ¿
kon sAkTA aven siRøMßRoN:

Länsstyrelsen har på grund av det bristfäl-
liga skick varuti den s.k. stora Strömbron
över Faxälven å vägen Strömsund-Ramsele be-
finner sig, meddelat förbud, vid vite av
20 kronor mot trafikerande av nämnda bro
med hästar och åkdon fortare än skritt samt
med automobil med större hastighet än 5 ki-
lometer i timmen.

MAN VILL BEHÅLLA SIN PASTOR I STRÖM.

På grund av att domkapitlet förklarat vik.
kyrkoherdebefattningen i Ströms pastorattill ansökan ledig för ecklesiastikåren
1920-22 har Ströms församling ingått till
domkapitlet med en petition upptagande cir-
ka 1200 valberättigade namn, med enträgen
anhållan att nuvarande v. pastor Gunnar Lö-
venmark måtte erhålla nämnda förordnande.

Petitionärerna anföra som motiv för sin
framställning bland annat, att Lövenmark,
som under 5 år varit v.pastor, mot en ringa
avlöning och med tung tjänstgöring, måtte
få innehava befattningen även under de två
år då lönen blir jämförelsevis god, helst
som han med den erfarenhet han äger på plat- Våä avhå¿¿n¿ pa¿¿0¿
sen och det förtroende han 1 övrigt atnjut- GUNNAR LÖFVENMARK med hu¿¿¿u ANNIE
:r battre an nagon nykommen prastman torde 9a¿¿a¿ N0¿d¿und¿ ¿ Ohn_

unna fullfolja de skolorganisatoriska ar
beten som påbörjats och handhava den tämli-
gen omfattande församlingsexpeditionen.

KUUPERATIVT 8 mf- 1920-

En kooperativ upplysningskurs var i går afton anordnad i Strömsund. Konsulent A. Påhlman
från Stockholm höll föredrag över ämnet "Kooperationens fördelar för den enskilde och
samhället" och "Hur skall kooperationens kapitalbehov fyllas samt vad är gängse dagspri-
ser". Föredragen åhördes med spänd uppmärksamhet av det till ett 70-tal personer uppgå-
ende auditoriet. Mellan de båda föredragen underhölls med musik och förekom servering.
Den synnerligen lyckade kursen hade anordnats av koop. föreningen i Strömsund.

OVANLIGT TRÄDBESTÃND I SÖDRA ÖHN 9 mars 1920.

Till länets naturskyddsförening har hr Jöns Persson i Alavattnet, Strömsund, anmält upp-
täckten av ett almbestånd i Södra Öhn, Ström.
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STRÖMSUNÛS JÄRNVÄGSSTATION
ÅR 1920

F/L.v.: Mtat¿on»smà>sta»Le S.H.
wellenqulßt, kontoalßl Lln-
deå/s, Otto Eld íßtatlon/ska/zl
med lnneljänbtl, Pnamboag
(atatáorr/sfeaftl med atetjän/sl),
Åhlandeä (blalionlhanl med
uletjänótl.
Den lilla vlta hunden, /som
aullal lhop ólg ßnamßöa ln-
gången till god/smaga/slnet,
ha/L ldent/Lßle/Lats bom pofst-
mäataaenl "Nalle".

fiinsler
.. _
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Med áönbäiihade kommunlhatlanea kan cenlaal-
onten l nondjämtókl a55än4l¿v på ett helt
annat ball än Iidlgaae göna blg gällande å
nlkbplanet. Icke bana jännuägenl Atålband
ßöablndea Staömbund med ytteaväalden - nu
gön aeaoplanet blg gällande och öppnaa öa
o4¿ lußlhavelb oändllga möjllghetea.

FLYGBESÛK
KAPTEN SAUNDERS I STRÖM 23 mars 1920.

Nu ha även Strömsundsborna fått sitt bera-
made flygbesök. Vid 1/2 6-tiden på lördags-
aftonen kom den engelska flygarkapt. Saun-
ders med sin maskin elegant seglande över

en ägde uppstigningarna rum.

Vinden har under denna vinter varit mycket
ihållande och på natten till söndagen tog
den stundtals i på allvar. Det till 15-tal
personer uppgående vaktmanskapet hade all
möda i världen att hålla flygmaskinen, så
att den inte skulle ge sig ut på seglats på
egen hand.

Söndagen ingick med idealiskt flygväder -
det bästa sedan flygningarna i Söderhamn -
och Strömsborna togo också det gynnsammatillfället i akt. 18 uppstigningar företogs
under dagens lopp, därav ett par med konst-
flygning.
Under måndagen företogs endast en uppstig-
ning, då för avprovande av en nyinmonterad
motor.

Under tisdagen ha uppstigningarna och passa-
gerarflygningarna i Strömsund fortsatt und-
er idealiska väderleksförhållanden. Avresan

_.«
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STRÖMSUNÛS JÄRNVÄGSSTÅTION ÅR 7920
Expedltlonen.

den nordjämtska metropolen och under söndag- Fä°V~* ¿ta¿¿Û"¿mä¿Iaäe 5-H- we¿¿eÅqV¿¿t»
kontonlßt Llndeåß, Otto Eld íbtallonakaal
med lnnetjänbt), Paamboag (btallonßkaal med
u,tet_{än/st), Åhlande/L íbtaiziowsiza/:,l med ate-
Ijämst)

STRÖMSUNÛS JÄRNVÄGSSTÅTION
från Strömsund torde ske på onsdagen, då .
färden ställes till Vilhelmina. Ex,te/ulöfr ytan öate/L.
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30 mars 1920.

Vid kommunalfullmäktiges sammanträde på sön-
dag beslöts anställa en kommunal byggnads-
tillsyningsman.
Beslöts ingå i landskommunernas förbund.

Fattigvårdsstyrelsens hemställan om 3.600 kr.
för inköp av sängar för ålderdomshemmet i
Tullingsås bifölls.
Fjärdingsman 0. Olssons anhållan om befriel-
se från fjärdingsmannatjänsten bifölls, och
valïs 1 hans stalle arb. Per Svensson, Nas- VÅREN HAR KOMMIT TILL STRöM¿

Kulturmässans arbetsutskotts framställning ÉgujåâïåâdOäímíçuzígušabíošiiëzakäïan_
Em tecknande av ett garantibelopp av l.200 man ana den ¿Uag¿ u¿0¿e¿¿a ¿k¿6¿n¿ng bom

"- °VStY'*teS~ ¿änebddan valena rnzäg. Lrndbeagabaeken
¿¿ggen ban och öppen och glömda än vintwuw

MUNICIPALSTÃMMA 29 MARS 1920' alla uedenmödon ¿ denna Nondjämtßandb mäk-

Räkenskaperna balanserade på 33.6l3 kr. 87 tigaatc utönabnant.
öre. Nöjesskatten hade under mån. okt-dec.
uppgått till 943 kr 45 öre 0 Û

I enli het med revisorernas försla besluta- vuøkzn 6 apnl 1920'
9 9

des att höja ersättningen till municipalnämn- på påskdagen k1. 1/2 5 e.m. anlände överste-
ÖGHS Ofdf- från 5Û kf- till 150 kf- löjtnant Hendersson med sin mekaniker och

Motionen om införande av municipalfullmäkti- lëíïnâïtaerräträm 1t:°m?a“1etÉasëïšasmâšëï?
einstitutionen inom samhället avslo s tl r°mS““ ' pps gnlngar °r g

g g ° delbart, inalles 6, varvid varje gång med-
Beslöts att kungörelse om municipalstämmor- fördes 4 passagerare. I går kl. 12 lämnade
na skulle införas i minst två av länets tid- han srrdnsnnd.
nin ar samt dessutom anslås å samhällets an- , . a u .

S]agStaV10r_ Paskhelgen 1 Stromaund har forflutit lugnt
g och stilla. Inga ligistupptraden eller stór-

Från urmakare Engström hade inkommit anbud ande ddrdningar na förekommit annar än på

om köp av en byggnadstomt. Frågan remittera- påskafrdnen, då err par arberare råkade i
des till municipalnämnden för utredning och krakel med varandra. sedan pe1ieen ragic
förslag. hand om den ene bråkmakaren blev allt åter

Telegrafverket hade till stämman inlämnat 1“g“t°
förslag till köpeavhandling å byggnadstomt
för ett telegrafhus inom samhället. Stämman ARRENDE I STROMSUND
uppdrog åt nämndens ordförande att å samhäl- TILL GÄRDINS GÅRD I STRÖMSUND HÖRAN_

lets vagnar med telegrafverket avsluta kop- DE JORDBRUK B0RTARRENDERAS_
et.

HÄNvÄNngLsE TILL BANKTJÄNSTEMAN
Esed. GARDIN, RT 13. sTRoMsuNp.

Annons i JT 17 april 1920.
1

GAMLA MISSIONSHUSET I STRÖM

Uppßönt 1907 av en áöacn¿ng tißßhönande
Evangeliaha Fobteaßandabtißtcßacn, áön en
kobtnad av 12.000 kn. Hängívet ßaivilßigtI name aan: vom man damm nwzntau br-
dnog ILLZ att hålla hoatnadcnna ncnc.

ll mr \ Å b¿Zdcn "ßäba-baan" uppbtäßßda Å en mana-
|| lh '_ och kv¿nnob¿da. Föac kon5¿amat¿onen eken

' undeav¿An¿ngcn ¿ miaaíonahaact.



SANWÄRA FÖRHÅLLANDEN I

17 april 1920.
FÖRSTE PROVINSIALLÄKARENS ÅRSBERÄTTELSE OM DE SANITÄRA FÖRHÅLLANDENA:

Av hälsovårdstillsyningsmannen gjort föreläggande för vissa fastighetsägare, att rät- I
ta vissa anmärkta brister och oegentligheter i den yttre renhållningen, visade sig *

vid inspektionen endast delvis ha vunnit beaktande. Under ronden genom samhället vi-
sade sig renhållningen i allmänhet vara ganska väl uppmärksammad. Ännu återstår lik-
visst åtskilligt, för att ett tillfredsställande resultat kan anses uppnått. Latrin-
kärlen voro i många fastigheter av mindre god beskaffenhet, varjämte beträffande av-
trädena och tömningen av spillningsrummen i ett flertal gårdar skäl till anmärkning
förefanns. Bättre kärl för hushållsavfallets upptagande borde även på åtskilliga
ställen anskaffas.

Svinuppfödningförekom endast i ringa omfattning, stiorna voro lagenligt inrättade.
Bryggeriets svinhus hade dock trångt utrymme och saknade tätt golv. Samhället äger
numera obegränsad tillgång på gott vatten från dess nyanlagda ledning. Avloppsför-
hållandena äro också nöjaktiga WC äro endast i ett mindre antal fastigheter. Indu-
strier och näringar drivas i härför ändamålsenligt inrättade väl upplysta och i all-
mänhet välskötta lokaler.
Slakterierna disponera för sitt ändamål synnerligen väl beskaffade berednings- och
slaktrum. Enahanda är förhållandet med bagerierna. Dock bör golvet i Engs bageri om-
läggas. Renhållningen i Lybecks konditori, som nu fått delvis ny inredning, var nu
vida bättre tillgodosedd än förut. Bryggeriets lokaler äro oförändrade. Ãtkilligt
målningsarbete är i snygghetens intresse erforderligt. Inredning och utensilier goda.
Mejeriets lägenheter äro ljusa, snyggt inredda och tillräckligt ventilerade.
Folkskolans undervisningslokaler äro väl belysta, försedda med god och ändamålsenlig
inredning och tillräckliga luftväxlingsanordningar. Bron till entrën behövde reparer-
as och vissa målningsarbeten verkställas. Den yttre renhållningen skötes förtjänst-
fullt. Rörande småskolan förut gjorda anmärkningar kvarstodo fortfarande orättade.
Behövliga åtgärder torde dock i sinom tid kunna motses.

W-tå; _- äßfhß 19 april 1920.

/' Svart sparkad av en häst blev hemmansägare Sven
Svensson från Klövsand, Ström, i lördags, då han
skulle taga ut en unghäst ur stallet. Slaget träf-
fade S. strax nedanför vänstra tinningen så att
ett större krossår uppstod. S. ramlade även omul
och kom under hästen och fick högra handen avtram-
pad. S. måste inforslas till Östersunds lasarett.

21 april 1920.

Drängen Sven Mattsson från Långåsen, Ström, fick
under torvrivning den l9 dzs vänstra handen i ma-
skinen och skadade sig så svårt att han omedelbart
måste söka lasarettsvård.

ßïff 29 aprn 1920

I Gåxsjöbäcken i Lövberga by inom Ströms socken
planeras en kraftstationsanläggning på 40 hästkraf-
ter, vilken skall leverera kraft till lyse och mo-
tordrift inom Lövberga by.

Axel UND vzsr gnhtunnín 30 april 1920Q u

L¿9¿"daÅ¿¿k Û0fbÛ¿¿4må¿Vah¿ 4 I-F-K Inom ledande järnvägsmannakretsar har man på all-
SIÅOMÅUWÖ- var börjat diskutera ett förslag om indragning av
Baßaäï h04 Lybeßk- damkupëerna i persontågen på statsbanorna. Anled-

#7



ningen härtill skulle vara den trångboddhet som för närvar-
ande gör sig gällande i persontågens allmänna kupëer, under

det att damkupêerna i de flesta fall stå tomma eller åtmin-
stone ha platser till överlopps.

skümt l SÉIÜII 6 maj 1920-

Målet mot den för revolverdramat i Strömsund tilltalade
fjärdingsman O. Olsson förekom åter inför Hammerdals ting-
slags häradsrätt vid tingssammanträde i Strömsund i går.
Flera vittnen hördes, men ingenting nytt framkom. Målet ö-
verlämnades och utslag faller vid nästa tingssammanträde.

”'_.R:a.©ka.ru,n.g®” 12 W
För någon tid sedan meddelades att några personer under
jakt på järv i Dorotea anträffade ett björnide med en björn-
hona och tvänne månadsgamla ungar, vilka senare man tillva-
ratagit då björnhonan fällts. Enligt vad J.T. erfar skedde
detta på fridlyst område inom Frostvikens revir. Med anled-
ning därav reste jägmästare G. Nordfors till platsen för
att beslagtaga bytet.
Vid framkomsten var emellertid den ena björnungen död och
den andra synnerligen medtagen på grund av olämplig föda.
Den senare lyckades man likväl välbeställd forsla ned till
jägmästarens hem i Strömsund, där den matades och ompyss-
lades på allehanda sätt med resultat att den hastigt repa-
de sig. Jägmästare Nordfors satte sig sedan i förbindelse
med Skansen i Stockholm och sedan man där förklarat sig
gärna mottaga björnungen skickades den dit för några dagar
sedan.

Hr Nordfors berättar att björnungen blev fullständigt tam
medan han hade den. Den sprang lös och ledig och hittade
alltid hem och var synnerligen lekfull - en riktig "rack-
arunge" - och ställde till den ena oredan efter den andra.
Det var emellertid ej alltid så behagligt att ge sig i lek
med ungen - det slutade oftast med blåmärken här och där
och sönderrivna armar och ben.

...Q

-_

PART1 AV HÅMNEN I STRÖMSUND

Ännu dnöjen våníoden men båxanne Åigga ngtjänade L väntan
på /samma/Laws ¿u¿>1;tu/Le/L å vamtudaíen/s vida vctttempegía/1.

Fbécfaan
MARIA ERIKA ERIKSSON
5. 1900 ¿ önn. vwte/L au
E/vüz Eßwßon och han/3 hwst/Lu.
Sa,-La Bwbta Anduusdo/tte/1.

Fäu
HILÛÅ ELISABETH SPAAK

Giát med bayggaac E¿nan G.F.
Spaak.
Sonen SVEN GUNNAR DAVID.

15 maj 1920.
Till länets handelsregister
har anmälts att hem.-äg.Hans
Nilsson Strömberg i Öjaren
ämnar inom Ströms socken id-
ka handelsrörelse under fir-
ma Hans Strömberg.



En 5¿¿t¿g och aabetßam läggning tande utan genbägelße vana det
me/ut wtrnäfdzande fzanafatä/wd/Lagei hub 5oUze,t bom bygge/L och bon
¿ den v¿dundenß¿gt àköna Stnömß Vattudaå.

_

*_
Q

Gb, z:
ax!

IQ'Ir

S¿g/z,¿d Robenbe/ng 1; vävbtoiien hofs No/uíund/s, Kajßa Jon/Mon, ßövmnøuha på öhn än 1920.
öhn.

H ' W W* f V

J'- 
Anna Andnêe ¿ L¿ndv¿kAbodanna, Bonäbet. Knißtina Nondßund ¿ höh¿be¿tynen. Maden t¿ß¿

Bengta Nondßund-öjebonn.

a _ ' _ 4

, -»

DET HÅRÛÅ SLITET VID KOLMILORNA, TÄNNVIKEN FÖRBEREDELSER FÖR KOLNINGSARBETET
Även eßte/L Ivulgßßlwtevt bynøó behovet av Ln- Uté an¿äggn,¿ngen vid Ubuüuo/us bafdzcu dei
hemkx: Izoß lzvaßuszå. vvdze aom ßede/uwuz »skaßß buva fzouzybb.
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NY VÄG?
19 maj 1920.
ÄsPNÄsßoRNAs xouuN1xAT1oNssPöRsMAL

Bland nya vägar inom länet, vilka ev. skola
utföras inom den närmaste framtiden märkes
även en ny väg, utgående från landsvägen
Strömsund-Alavattnet-Alanäset, gående efter
östra sidan av Ströms vattudal fram till Ve-
djeöns färjesund. Vägen, till vilken förs-
lag nu upprättats av kaptenen i väg- och
vattenbyggnadskåren, distriktsing. P.F. Flo-
man, kommer att bli 13 3/4 km. lång. Närmast
intresserade av vägen äro Äspnäs byamän, på
vilkas initiativ förslaget också tillkonuát.

ARBETARE VID NÄSVIKENS TRÄFÖRÄDLINGS -A.-B. 25 maj 1920.
ve med "x" mähhza pehaonehna äho 5h.v.: EXAMENSVITTNEN VID REALSKOLEEXAMEN
"Goßjah-Ahdehå", Elov Edehamah och R¿tz . 1 . _ .Hï,t - Vid kommunalfu lmäktigesammanträdet pa ann
bon Éntíínànšjâaâââ æâdeçeââštxk P'A' Suenb andag pingst valdes till examensvittnen vid

om

,1'

TIMMERSORTERING VID SJÖVIK (mellan Stäömaund
och Ußnikaonol.
F”-V-* É^*k¿¿°"» H*¿4°” 5“*&¿ß°"» K@¿¿@" Vid sammanträde med kommunalfullmäktiqe den
ßßgßrvm, 0106 Nvßdß, Jvnßßv, Eßh Hass- 20 juni 1920 handiaaes föijande ärenden;
athom, Hllmen Ußandeh, Sven Beagßtnöm och
Ma¿1¿a¿ g¿¿9¿¿¿5m_ Från foregående sammantrade bordlagda fråg-

ll *_ ._

realskoleexamen 1 Stroms kommunala mellan-
skola den 28 d:s pastor Gunnar Löfvenmark,
jägmästare Nordfors samt förvaltare Z. Ås-
lund.

27 maj 1920.
srnön FÅR nYRT1nsANsLAq

Folkhushållningskommissionen föreslår k.m:t
att av dyrtidsanslaget för 7:e anslagsperio-
den tilldelas Ströms kommun 3.500 kr.

3l maj 1920.
STRÖMSUNDS KOMMUNALA MELLANSKOLA

Vid realskoleexamen den 28 och 29 dennes i
Strömsunds kommunala mellanskola blevo l3 av
skolans lärjungar jämte en privatist godkän-
da.

an om anslag till dyrtidstillägg till inom
kommunen anställda polismännen upptogs till
behandling. Beredningsutskottet och kommu-
nalnämnden som haft ärendet till förberedan-
de behandling hade i avgivna utlåtanden av-
styrkt förslag om ytterligare dyrtidstillägg
under hänvisande till att detta torde till-
komma Strömsunds municipalsamhälle där polis-
männen ha sin huvudsakligaste tjänst. Full-
mäktige beslutade i enlighet härmed.

Från landsfiskalen J. Magnusson hade inkom-
mit skrivelse med förslag om val av extra
fjärdingsman och beslöts med anledning härav
att lämna landsfiskalen att utse extra fjär-
dingsman för de närmaste månaderna, varjämte
erfoderliga medel anslogs för densammas av-

. löning. Från barnmorskestyrelsen inkommen
25 “al 1920' skriveise behanaiades och besiutade fuiimäk-
TRAFIKEN Å STRÖMS VATTUDAL HAR NU ÖPPNATS. tige att uttala sig för de inom kommunen an-
VATTENSTÅNDET I ÄLVEN ÄR MYCKET HÖGT. ställda barnmorskorna måtte få behållas vid

sina hittills innehavda tjänster.



OMREGLERING Av s|<oLvAsENbET INOM D1sTR1kTET

Extra kommunalstämma med Ströms församling hölls den 27 juni l920 i Ströms sockenstuga,
varvid bifölls skolrådets förslag till partiell omreglering av skolväsendet inom skoldi-
striktet samt att inrätta ytterligare en läraretjänst vid Strömsunds folkskola. Vidare
beslutades att indraga en lärarekraft vid Tullingsås fasta folkskola på grund av minskat
barnantal vid skolan samt att inrätta fast folkskola i Strand.

Beslöts att Hillsand och Äspnäs flyttande folkskola skulle uppdelas i tvänne fasta folk-
skolor i Hillsand och Äspnäs. Äspnäs-Klövsands småskola indrages i och med inrättande av
flyttande mindre, fast folkskola i Klövsand. Hedningsflokälens mindre flyttande folksko-
la omändras till fast mindre folkskola samtidigt med inrättande av flyttande mindre folk-
skola i södra öhn och Stamåsen. Muråsen-Liens mindre flyttande folkskola kommer att in-
dragas. För fyllande av behovet av ökade lärarekrafter inom distriktet kommer ytterliga-
re en folkskollärare och en småskollärarinna att anställas.

äí Skumt i Ström 8 juli 19”-
EFTERSPELET TILL STRÖMSUNDS-
UPPTRÄDET

Auousr Lu~vHoLMs_,FAsT1c-:HET V.d 1 tt. t _ St .. d . t.s_
1 s u 1nge 1 rom un 1 1

NMWÛQ" 8 swmund dags avkunnades dom i det mot
fjärdingsman O. Olsson väckta å-

\l= talet för vållande av arbetaren
Oskar Selinders död.

“ Fjärdingsman O. dömdes för attge-
nom våda ha vållat annans död till
2 månaders fängelse, 5 kr. böter
för skottlossning inom samhället,
att ersätta O. Selinders sterb-
hus kostnader för sjukvård m.m.
med 850 kr., att till vart och
ett av Seinders två barn utbetaka
25 kr. i månaden tills de uppnått
18 år, samt att ersätta statsver-
kets kostnader i målet.

SMÖRET BLIR DYRARE 29 juli 1920.

' I Priset på smör, som under de senaste dagar-
na varit kr. 6:50 pr kg. kommer endera dag-
en att höjas. Innan veckans slut ha vi så-
lunda att räkna med ett smörprís av 7 kr.
pr kg.

MALTOS CANNABIS

Detta apotekare Holsts välkända prepa-
rat är en förbättrad uppfinning av lek-
tor Haldenströms berömda hampfröextrakt
och har en underlig förmåga att på kort
tid ge hull och krafter, hälsa och väl-

KAFFESTUND I TRÄDGÅRDEN befinnande. Det har vid avmagring,
Damenna äno ¿n.u.: kraftlöshet, bleksot, blodbrist, yrsel
Fnu Agnes Lundholm, áah Kllnlman lßologna och uppkommande svaghetstillstånd visatl Stnömaundl, gnu Rut Lundholm lamt nu sig i hög grad välgörande. Pris pr sats
Enlha Lundholm (modem till jännh. E.G. 3,50 + porto. Vid parti hög rabatt.Sän-
Lundholm) án öatenaund. des mot postförskott.
I bahgnunden skymtar H. Månlenaaonl och Kem. Tekn. Fabriken, östersund.
A. Ronneß altághete/1. _ _ _ _ .



lt il vid hans bår Närmast sörjes han av hustruooh oo

æn Ü och sex barn. Han var vid sitt frånfälle
52 år.

Den 14 aug 1920 avled hel: hastig: under ïwiwbl '_"--
tjänstgöring å ångaren Ströms Vattudal ång- ¿LÜ Q:
båtskapten E.P. Lund i Strömsund träffad av _:
hjärtslag. Lund, som var född i Strömsund,
arbetade först som eldare på ång. Virgo i lt!
9 ar blev maskinist a ang. Svaningen och 25 aug 1920.9

sedermera befälhavare å ång. Näsviken. .. .Forenlngen Folkets Hus u.p.a. Stromsund har
I 15 år har den avlidne varit kapten å ång- för l5.000 kr. köpt direktör Olof Olofssons
aren Ströms Vattudal. Genom skötsamhet och (f.d. Selinders) gård i Strömsund. Förening-
plikttroget arbete jämte sitt sympatiska en ämnar inreda byggnaden till en större lo-
och vänsälla väsen har Lund förvärvat sig kal, avsedd såväl till samlingssal som tea-
en stor skara vänner, som nu stå sörjande tersalong.2 ß///if? /1.3

På gnännen tttt den ntona tapptändnha ödtttgheten bneden bygdenna hntng den vätdtga Ftå~
njön at ntg t teende behag. Detta än den odtade manhenn nttta atpont tnnan vt nån mynan-
nat och Ahogannao dybtna hemvttten. Han han männtahonna tychatz- tämja natanent hnaten
och genom odtanmöda Ahapat möjttghet jön ntähtted att bygga och bo.

Nån ut betöha Hagman en Aottg nommandag btomman vttdapetn å gavetväggen vtd bynn gamta
gättgtßvent. Den mtnnen om den böndtga jondmán bom jönvtsbo än en Aätttynthet hänuppe,
men tthvät tngån t det nondjämttha odttngntandnhapet.
SOMMARLAÛUGÅRD VID KALKBERGET
Gemennam bonhapnnhöttet anden nommanttden tonde van det högnta attnychet 5ön den namhön-
tghetthännta nom nondjämten ßätten nå ßton vtht vtd. Fabodttvet än dängön tche bana det
hända ntttetn vandag utan ttha mychet de tjata Aommannättennat behagttga oamvano, nän
nyßntonna än andangjonda och vtttna-othet dantan även änganna.

FRÅN KÅLKBERGETS KRÖN

Det öppna nondjämtnha tandkapetn mähttga ttnjentngan gön männtthan ttten hänappe, men
tthvät han Hannänbonna tychatn enövna en betydande det av Ftåtjönt böndtga vättntda.
Det mänhttga ntenbtochet "Pnedth¿toten", titt väntten å otognaßtet nedan, hängen bom en
vähtane även Atupen och nån dett hnön han byn övenbttchat t ttn hethet.

\ ' . h 1 1!

,_.__ ,..



Olyckligt 2. aug mo.
Ett Göran Danielsson i Öjaren tillhörigt bättre sto igenfanns dött på betet den 19 d:s
utan någon som helst föregående sjukdom. Stoet, som var försäkrat för ej ens en fjärde-
del av dess verkliga värde, var ett mycket präktigt djur. Olyckan drabbar så mycket hår-
dare då nämnde Danielsson på ej fullt 1 1/2 års tid mistat 2 st dyrbara ston, en tvåårig
häst samt 2 föl.

I Q ål _

Röda Hanen 30 au. mo.
Vid halv 6-tiden på e.m. den 24 d:s uppstod eldsvåda hos hemmansäg. Hans Strömberg, Öja-
ren, varvid stall, ladugård, loge samt vedbod lades i aska. En massa hö, körredskap samt
en del sängkläder jämte annat bohag och 5 höns blev lågornas rov. En gris samt en del
mjöl räddades i sista stund. Mangårdsbyggnaden var även starkt hotad, men det i hast sam-
mankallade folket i byn räddade den med energiska krafter från undergång.

Elden uppstod i ladugården där eld uppgjorts för kokning av svinmat, varvid någon gnista
kommit att antända några spånor invid muren. Som hela den nedbrunna husraden var alldel-
es nybyggd samt oförsäkrad gör ägaren en förlust på flera tusentals kronor.

DGDAD Av ELEKTRISK snön 6 sep: 1920. i fyllan Och villan På något obekant Sätt
_ _ _ bryta ena benet. Han anträffades sedan av

En d°ds°1y°ka lntraffade pa s°ndage“ 1 folk liggande i detta tillstånd på gatan
Ströms?nq i det maskínísten vid ger H°1ms samt omhändertogs och fraktades till sjuk-elektricitetsverk J.E. Englund rakade kom- stugan där han nu vårdas_
ma 1 beroring med en hogspanningsledning
på 10.000 volt varvid han ljöt en ögonblic-
klig död. Den avlidne, som var 25 år gamn ÅNGAREN VIRGO SÅLD 16 sept 1920'
och bördig från Kälarne, sörjes närmast av Å °ffent1í8 aUktí°n i lördags i Stfömsud
maka, föräldrar och syskon. såldes 263 aktier i ångfartygsaktiebolaget

Virgo till kapten Åström m.fl. i Strömsund
Égêïêål 7 Sept 1920- för ett pris av 300 kr. pr styck.
Vid postkontoret i Strömsund har fr.o.m. ~ ~
den l sept. placerats postexpeditören E.A. BARPLOCKANDE BJÖRN 29 sept 1920'
Ronne. Då några bärplockare från Öjaren i tisdags

voro sysselsatta med bärplockning på det så
BRÖT BENET I FYLLAN 10 sept 1920 kallade Granberget stötte en av ynglingarna

plötsligt pa en mindre björn, troligen en
En person 1 Strömsund rakade pa onsdag att unge, även den 1 färd med bärp10Ckníng_

V ' "'~'wm ' W 4%
1-I-'~a,»~ 1É,»:~à- áff

.,,,,. -_ ;.~t
»¿ W
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PARTI AV STRÖMSUND FRÅN SJÖSIDAN

Enän Långön han en betydgt mï/unane belägenhet t,<',¿('. mun¿c¿pa,@»samhä.ULet Stnömßund än
ßänjeläget ¿nv¿d NäAv¿ken, dän beßökanen möten den önbta anbßácken av den nondjämtbna
metnopolen, nåß en gnand¿oAane vy mot samhället. Stnömbund 4ymbo¿¿Aenan men än något an-
nat ¿namt¿dbtno och áönnoppningan om en ggnnbam utveckling av Nondjämtßandb enonma naiun-
n¿ked0man.

I OO

21 BJGRN KAMP 7
LÖVBERGA TJÄRFABRIK NEDLÄGG-
ER DRIFTEN Hem.äg. P. Olsson från Harrsjön begav sig den 26 sept.

.n . . . L" b ut för att skjuta björn tillsammans med hem.-ägareso-Tjarfabrikationen vid ov er . . ..n . . . nen Jakob Jonsson. Da de kommit ett stycke fran byn
ga tjarfabrik, som pagatt un f. .u

. . . . . ingo hundarna upp en bjorn som sprang undan. Herrder atskilliga ar, har 1 da __. _ .. Jonsson foljde 1 sprangmarsch efter drevet, medan hr.garna nedlagts pa grund av 1 Ü n . .
. . _ Å ._ 0 sson forsokte genskjuta, och sprang till ett pass,

dallga konJunkturer' tersta som han visste om När han kom fram var också b'örnen
ende lager av tjärstubbar framme och avståndet mellan de två var endast 7Jâ 8
har försålts till S'J' meter Olsson slängde genast sitt gevär ett 8 mm. , .

mausergevär till axeln och gav björnen ett skott, som
ETT NIDINGSDÅD 2 Okt 1920_ han själv tror tog i bringan.°Björnen stöp, men var,

j innan hr O. laddat om, ater pa fotter och rusade dir-
Hemmensäßefen Hans Henssen 1 ekt på 0. Denne fick törnen i bröstet och föll bak-
Tnllíngsås Skulle i Sår frö" länges med björnen över sig.
Ska n0S t0fPefen Israel Lars” j "Jag grep tag i nalle för att kasta honom över och
SOU därSCädeS- När allting ' framom mig", berättar hr O., "men björnen vände på
Ver i Ordning Oen tfÖSkVefk' sig, gav mig en smäll med ramen på vänster sida av
et sattes i Sång eXP1°defede j huvudet och bet mig åt halsen. Lyckligtvis för mig
Verket med en Väldíg knall- ¿ och till min räddning hade geväret kommit att ligga
De kfínåstående 1YfCede5 åt tvärs över halsen på mig och så att magasinet låguntt
Síd0rn8 Oeh trä' een jäfnbí' § över strupen. Björnens bett kom tvärs över geväret
tar f1Ög0 åt alla håll- Lyk' J och tänderna snuddade endast vid halsen. Björnen höll
ligt n°8 blev ingen människa bettet en stund och ögonen gnistrade av ilska och
Skadad- Det Ver lnlegt SPfän8' blodfradgan droppade ur mungiporna på honom. Efter
ämnen í Säden eller i Crösk' L några ögonblick gav han sig emellertid iväg just som
Verket, ty det luktade dYna' » hundarna framskymtade och tog geväret med sig ett fem-
mit av röken. I tal meter. Björnen lyckades undkoma.
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K[|||||||||||a|[ 12 om 1920.

Vid sammanträde med Ströms
kommunalfullmäktige på sön-
dag avslogs en från fjärdings-
mannen P. Svensson inkommen
ansökan om löneförhöjning
med 700 kr. för innevarande

Till jägmästare J. Brun för-
såldes en mellan Zakrisvägen
och järnvägen belägen tomttill ett pris av 3 kr. pr
kvadratmeter; ävenså beslut-
ades att sälja en tomt till
urmakare Engström för 7 kr.
pr. kvm. '

F

l f

a ~u.
*QÉ'lä. »_

'., ___

Teamí 28 Okt 1920_ cvL1<eL1zvTTA1zf PA "FLATEN" I sT12öM

En Ljum och Aoßig höbtdag se v¿ unmahaae Augubt Edvand
En angenam teat°1'aft°“ bered' Engström pa/.we/La B/Lädgåfrd/.sgatan på väg öste/Lat mot Rame-
des 1 tlsdags kväll Ström' Zeuägen. Å ßoadonet han han pßaceaat baanen Heßge 5. 1914,
S““dSb°f“a av “älvar Fa1°kS vavld 5 1915 fåren 5 1916 och Raza 5 1911
turné, som gav "Augusts fres- ' ' ' ' °

te1Se" inför väl besatt Sa- Undea bán balanaakt å ßoadonei pabbenan ha Engbtaöm väl-
long, Spelgt gick mgd liv hända gåädbhub Å Stäöm, Åäkndt áä. Uänófßäi B¿ßjaädQH
och lust och 3113 skötte sina med kaëet, Paul Oßbßon-gåaden, Rymanaha gåaden, Engatnömb
syss10r med en fu11ända¿ sä- hub samt Aßavattenboanaß hyakbtuga. Längat LLZK högen
kerhet och elggans, bkymfaä LuHdhOZm6 0Ch HOOÅÅ áabtighßteå.

Skølan 22 nov 1920.

Vid kyrkostäma i Strömsund på söndagen valdes till ord. lärare fr.o.m. 1 jan l92l vid
Näsvikens fasta folkskola ende sökanden vikarierande läraren därstädes Olof Sandström.
Till ord. lärarinna vid Näsvikens fasta småskola valdes bland tre sökande vikarierande
lärarinnan Ida Helfrid Nyman. Till lärarinna vid Strands fasta småskola valdes fru Ada
Tallquist, född Markusson.

25 nov 1920.

Natten mot tisdagen förekom ett djärvt inbrott i Ströms järnhandel i Strömsund. Tjuven
eller tjuvarna hade genom att utskära och lösbryta ett fönster mot gården i packboden be-
rett sig tillträde till själva affären, där dels i ett skyltfönster och dels ur en skylt-
låda på disken tillgrepo följande varor: en browningrevolver med n:r l00,7l6, ett kulge-
vär, mausergevärskonstruktion kaliber 45 m., en dubbelbössa 16/12 7 mm. för respektive
hagel och kula, samt fickknivar, rakknivar, saxar och slidknivar, allt till ett värde av
omkring 700 kr.
Allmänheten bör, i händelse säljare uppträda av dylika varor, underrätta närmaste polis-
myndighet för undersökning i saken.

Vid Jerfsands skytteförenings statsprisskjutning erhöllo följande pris:
3 klass: J.Th. Nilsson, J.H. Sundkvist och E. Knutsson.
2 klass: And. Rosbe .

rg fra//”,,!'l klass: Levi Knutsson och E.0. Persson. “OV 1910'
6

Sa tidi t i s t tä lan anordnad' É;-"'ø',,m g var n a s v .

l grupp: J.H. Sundkvist, E. Knutsson, J.Th. Nilsson, Olof Nilsson.
2 grupp: J. Knutsson, L. Knutsson.
Förut har tävlats om damernas vandringspokal, vilken tillföll J.H. Sundkvist.



II II
AFFÄRSLÄGET I STRÖMSUND JUST NU.
Uppgifter från affärs- och näringsidkare i Strömsund.

Annons 1 Ostersunds-Posten, 26 november 1920

En tídningsman på besök i Strömsund har hos platsens affärsmän och näringsidkare inhämun
nedanstående uppgifter som belysa affärsläget i den nordjämtska metropolen:

IWLSSÛN & WÄ,SSšDÄ.HIf.1__J _J .c i. _

Nilsson & Wassdahls diversehandel, Folkbankens hus, börjad 1902 av Nilsson
och Wassdahl. Sedan 1914 övergången ensamt i hr Nilssons händer.
Affären har en av de rymligaste lokalerna i Strömsund. Varulagret är över-
siktligt. Goda källare och magasin garanterar att varorna ej under lagrin-
gen förstöras. Hr Nilsson vill särskilt påpeka de billiga pris han för på
så väl rostat som orostat kaffe. Den från flera håll väntade prissänkning-
en på varor inom livsmedelsbranschen ansåg hr Nilsson som i högsta grad
sannolik. Strömsborna kunna alltså hoppas att få köpa julmaten litet bill-
igare än till de pris som gälla i dag.
Nilsson & Wassdahls traditioner äro de för affärer gamla och goda: humant
bemötande mot allmänheten, de bästa anskaffliga varorna samt de i konkur-
rensen billigaste priserna.

O.A. OTTOSSONS EFTR., R. OCH S. SUNDING. UR & GULDSMEDSAFFÄR
har ett centralt och gynnat läge vid Storgatans ändpunkt mot kyrkan. Affä-
ren har under sina nya innehavare förvärvat ett allt mer stigande förtro-
ende från allmänhetens sida. Allmänheten kan också där fylla varje som
helst behov av guldsmeds- och urmakerivaror, varjämte affären emottager
för reparationer alla slags dylika artiklar. För julen kan ej någon affär
bättre rekommenderas än denna vid inköp av artiklar för eget bruk och till
gåvor samt ej att förglömma, ringen till fästmö och fästman, maka och make.
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TURE THORVALDSENS MANUFAKTUR-, MODE- & KORTVARUAFFÄR.
Ligger vid Storgatan. Började 1895 av änkefru Ebba Thorvaldsen och är sed-
an l januari 1917 i hennes sons händer. Läget inom denna bransch är, med-
delade hr T., såtillvida gynnsamt som det för närvarande ej råder varu-
brist. För allmänheten gynnsamt är därtill att priserna äro vikande. Hr
Torvaldsen meddelade att han på grund därutav inriktar sin försäljning på
för allmänheten gynnsammaste vis. Julmarknadens priser skola därför bli,
hoppas hr T., för allmänheten mycket tillfredsställande.

»Ill

GLASMAGASINET
Innehavare hr Simon Avenius. Belägen ej långt från kyrkan är affären ettförträffligt inköpsställe för alla som önska förskaffa sig bosättningsart-
iklar. Magasinets lager av dylika är rikhaltigt, modärnt och omväxlande.
Särskilt god sortering finnes av äkta och oäkta bordsserviser.
Hr Avenius ansåg för otroligt att någon prissänkning komme att inträffa på
artiklar av glas och porslin, beroende på att den tyska glas- och porslins-
industrien ännu är förlamad. Möjligen torde på husgeråd av metall en pris-
sänkning kunna inträffa till våren.
Intrycket av ett besök i hr Avenius affär är det allra angenämaste, och då
firman vinnlägger sig om ett redbart bemötande är den att beteckna amnnon-
stergill i sitt slag.
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_- Strömsund _
Rikstelefon Nzo 1. ß Etableradt 1883.

'Rekommeridera.r sig till utförande
af allt hvad till SKl{ÄI)l)EI{'lYR-

W KET hörer. Ständigt nyheter af
 >\.' |~:N.<1<.\ och 1«:Nm«:IJs|§f\ 'mí;L11{

'pà lager.
Ira klass arbete! Moderata priser!
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O. OLSSONS EFTR (P.W. Ohlsson)
Skrädderi och Herrekipering. Läget vid Storgatan briljant fördelaktigt och
lätt tillgängligt för såväl socken- som platsbor. Norra Jämtlands största
skrädderiaffär med förbindelser till Vilhelmina, Gäddede m.fl. platser.
Affärens ålder närmar sig nu halvseklet. Nuvarande innehavaren övertog den
efter sin far och har drivit den i omkring 25 år. Allt slags civilt herr-
skrädderi, vars tyger och tillverkning av kunder rekommenderas som först-
klassiga. Den sedan i fjol vid denna tid inträffade prissänkningen på hela
dräkter - 25 á 30 kr. pr dräkt - torde, ansåg hr Ohlsson, komma att bli
allt vad som i den vägen ägt rum, med säkerhet åtminstone över vintern.
Ytterligare prissänkning kan ej bli följden, som allmänheten trott av pris-
fallen i England, ty dessa prisfall närmar blott den engelska skrädderi-
branschens pris till den svenska, som tidigare varit avsevärt billigare.
Herrekiperingsavdelningen är, upplyste hr Ohlsson, särskilt välförsedd för
den instundande julhelgen, och det behöver väl ej särskilt påpekas att det
för allmänheten är till största nytta att köpa varor till gåvor, som äro
ändamålsenliga, prydliga, starka och prisbilliga.

D. NORDFORS BOKHANDEL
Innehaves av fröknarna Ring. Grundad 1889. Belägen vid Storgatan är bok-
handeln känd och uppskattad i vida kretsar. Som kommissionär åt Bokförläg-
gareföreningen försäljer bokhandeln böcker från våra förnämsta förläggare
samt även musikmarknadens nyheter. Dessutom kan man där tillhandla sig fo-
tografiramar, leksaker, tavlor, brevpapper i lyxkartonger, jultidningar
och en mångfald andra ting.
Under julmarknaden erbjuder bokhandeln för julklappsgivare en särdeles god
inköpskälla. Allmanackor t.ex. är det ju en ren plikt att köpa, och här-
vidlag står bokhandeln till tjänst med en mångfald sorter.

RAGN. AGELBERGS SKOAFFÄR
Från l oktober flyttad till järnhandlaren Lundholms gård vid Storgatan.
Skoaffären ger intryck av att vara sorterad med förstklassiga svenska sko-
modeller. Å dess hyllor märkas sålunda de välkända märkena Engelbrekt, Rex
och andra. En ögonbesiktning av såväl vanliga som arbetsskor övertygade
tidningsmannen om de goda, starka och välsittande kvalitëerna. Av arbets-
skor finnes även handgjorda.
Betydelsen av att under vintern vara väl skodd om fötterna behöver väl ej
särskilt påpekas, vintern må sedan bli våt eller kall.
I hr Agelbergs affär kan behovet av skor varaktigast bli fyllt, enär hr
Azs princip är och städse varit, att hålla de bästa kvaliteerna, aven om

de nödgas bli något dyrare. Även körhandskar, skoinlägg och sockor till-
hör affärens varulager.

A. GRAHNSTRÖMS BEKLÄDNADSAFFÄR
Har ett synnerligen omfattande lager med standardartiklarna manskläder,
konfektions, samt underkläder av ylle och bomull. I övrigt skådar ögat i
affären körsnärsartiklar, mössor, boor, handskar, pälsar samt sängfiltar
och sängtäcken, av vilka på lager finnas hundratals.
En annan av affärens större artiklar är korkmattor och vävda gångmattor.
En reflektion som man gör vid betraktande av dessa präktiga golvbeläggnin-
gar är den: hur mycket ved skulle ej sparas i hemmen och hur hälsosammare
skulle det ej bli för både stort och smått folk, i synnerhet för smått, om
de nu så ofta dragiga golven belades med dylika dragutstängande och värme-
kvarhållande mattor. Sämre julklappar än dessa kan tänkas.
Apropå julklappar så torde Grahnströms affär bli en av de mest ihågkomna
under julmarknaden för sitt stora och välsorterade varulager. Firman är



också känd för humanitet och prisbillighet, och ämnar även_framdeles upp-
rätthålla dessa traditioner.
Hr Grahnström, som säljer allt i beklädnadsbranschen, har i municipalsam-
hället en särskild filial med skovaror, och har därjämte en filial i Hall-
viken, inrymd i platsens finaste lokal och omfattande matvaror, specerier
och diverse, och slutligen en filial i Strömsund.

J. NILSÉNS SLAKTERIAFFÄR
Som man vet är det ej nog med dagligt bröd, man får även se till att få
sovel på brödet. I detta avseende erbjuder hr Nilsëns affär rika möjlighet-
er. Som innehavare av eget rökeri och egen korvfàbrik kan han briljeranæd
lika goda charkuterivaror som vilken storstadsslaktare som helst.
Hr Nilsên har gamla, goda förbindelser med landsbygden, ej blott Ströms
utan hela norra Jämtlands. Otaliga äro de lantmän, som vant sig vid att
vända sig till hr Nilsên, ej blott vid försäljningar av slaktkreatur, utan
även då vegetariska lantmannaprodukter skola avyttras. Hudar, skinn och
fågel går också genom hr Nilsëns händer, och om det så tillägges att han
mottager kött och fläsk för saltning och rökning, utför hemslakt sanuzhan-
dlar med hästar, så är i korta drag angivet arbetsfältet för en av Ström-
sunds driftigaste affärsmän.

Ü af ..
Cäšøßz/Cêß/ zøzø/

i

Beläget i Folkbankens hus, ett av de modärnaste i Strömsund. Försett med
värmeledning, v.c., telefon i rummen, som äro propra och bekväma, matsal
med manlig uppassning och en artig och påpasslig kvinnlig betjäning. För
turister, som vintertid besöker Strömsund, är hotellet ett självfallet
högkvarter. Trakten kring Strömsund erbjuder ju också stora möjligheter
för Vintersport.

Strömsunds Bryggerz'-Aktiebolag
Tillverkar maltdrycker, vichyvatten och lemonader. Under vinterns baltill-
ställningar och basarer bästa och bekvämaste inköpskälla av vichyvatten
och lemonader. Ytterst läskande och välbehövliga "munvatten" som man veti folkträngsel och dansvärme.
Existerande sedan 1896 och modärniserat under sommaren kan bryggeriet utan
förhävelse hålla sina tillverkningar goda och välkända, helst som ingredi-
enserna äro av råvarumarknadens förnämsta.

STRÖMSUNDS BIOGRAFTEATER
Innehavare hr Simon Nilsson.
Tretton år gammal är nu biografen väl inarbetad hos Strömspubliken. Den är
en av Norrlands mest välskötta landsortsbiografer och dess innehavare kan
med skäl säga att han betraktar den som sitt skötebarn. Svenska Siograf-
teatern och Skandiafilm svara för programmen. Namnen borga för filmernas
höga kvalité. Deras framförande (projicerande) på den vita duken sker med
tillhjälp av förstklassiga ljus- och maskinanordningar. Biografen spelar
i regel fredag-söndag. Lokalen i Goodtemplarhuset är för ortsförhallandena
mycket tillfredsställande. God musik till bilderna förhöjer värdet av bio-
grafbesöken.
60



STRÖMS GARVERIAKTIEBOLAG
För 40 år sedan börjades garveriet av Erik Strömstedt, och ombildades för
tre år sedan till aktiebolag.
Under sin tillvaro har garveriet förvärvat kunder och gynnare långt utan-
för Ströms Vattudals vidsträckta område. Från mycket vitt skilda delar av
länet insändas oupphörligt hudar och skinn till beredning vid garveriet,
och dess grundläggare vill begagna detta tillfälle att till alla dessa
forna och nuvarande gynnare rikta ett varmt, kärt tack. Han hoppas attdet
förtroende han själv åtnjutit skall alltfort gälla garveriet, och till he-
la sin vidd även flyttas på aktiebolaget.

\“\. \ _ I Er. Ersson -J'::~s
välsorterade Speceri- & Diverse-Handel

_ Strömsund _

l »1-
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Intç'/táöa av en vàL!9sofz,te/rad Apecvwaßévr L'

~ - h Staomßund.
EQ Éeššíêâätani áoä de duhÉL9a hantveä aa Eßten hnigßaßutet vantaß pnrbeana å Apece-

' Koppanßßaganemáatane n¿ea bjunka något medan dänemot pnib åymn-
R.G. FRIDELL Aß¿n kuaaazån.

16 dec 1920.

Luciafest hade i måndags Ströms nationella nad jämte en flygel till stationsbyggnaden,
ungdomsförbunds styrelse anordnat för sina vilken flygel skall innehålla 2 lägenheter
medlemmar. I den smakfullt dekorerade god- om vardera l rum och kök för därstädes sta-
templarsalen serverades kaffe vid ett pryd- tíonerad linjepersonal. Kostnaderna för des-
ligt dukat bord. En vacker Lucia sjöng bl.a. sa 4 eldstäder beräknas till 32.000 kr och
Och man fick det bästa intryck av den ange- anses böra bestridas av nu ifrågavarande
näma festen, för vilken hedern främst till- medel.
kommer styrelsens damer.

nu-:mrnus 1. QQ
Telegrafstyrelsen har nu till kommunikati-
onsministern avgivit försla till användan-
de för telegrafverkets del gav årets riks- 28 dec 1920'
dag anvisade anslaget, sammanlagt 17,5 milj. Efter besvär av Nina Norgren i Ulriksfors
för uppförande av bostadshus för tjänste- har Svea hovrätt med 50 kr. nedsatt de böt-
män vid kommunikationsverken. I Strömsund er på 200 kr. vartill hon för olaga vinut-
skall under nästa år i enlighet med stats- skänkning i Ulriksfors dömts av Hamerdals
makternas beslut uppföras en telegrafbygg- häradsrätt genom utslag den 15 dec. 1919.



29 dec 1920.

I måndags, då arrendatorn P. Nyman i Draga-
näs var på väg till Strömsund till kommunal-
fullmäktigesamanträde och kommit mellan
byarna Vedjeön och Äspnäs ute på den s.k.
Vedjeöfjärden, brast isen, så att såväl kör-
karl, häst som fordon kom ned i vattnet.
Hr Nyman var ensam, men tack vare det korta
avståndet till Vedjeön observerades hans
nödställda belägenhet, så att folk genast
kom till och räddade både körkarl och häst.

Dammsugningspump
uthyres
per dag eller för längretid.
Effektiv! Lätthandterlig!
AKTIEBOLAGET PER HOLMS
ELEKTRICITETSVERK
Telefon 77

VÅGÛÅLENS SKOLA 12/11 1920
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FRÅN FLVÛDA TIDER
Socken4kn¿uaae¿tugan - Stnömbundb kanske
äßdßta byggnad, beßägen å Anna och Enik
NL2/snor:/s áa/s/t¿ghe,t.

29 dec 1920.

Vid sammanträde med kommunalfullmäktige den
27 d:s beslutades på kommunalnämndens förs-
lag att vidtaga omreglering av fjärdingsman-
nadistrikten inom kommunen på så sätt att
nuvarande Hillsands och Äspnäs distrikt bi-
behålles i sitt nuvarande skick, dock med
frånskiljande av byn Hedningsflokälen, som
förlades till Strömsunds distrikt. Att från
Strömsunds distrikt frånskilja byarna Stam-
sele, Täxan, Stamåsen, Storhöjden, Sporrsjö-
näs, Storön, Vågdalen, Trångåsen, Långåsen,
Hössjön och Hössjöberg till särskilt dist-
rikt, samt att Strömsunds fjärdingsmanna-
distrikt skall bestå av övriga delen av
Ströms socken. Som avlöning till fjärdings-
männen i de olika distrikten beslutades som
grundlön för Hillsands, Äspnäs och det ny-
bildade Täxans distrikt 300 kr. och för
Strömsunds distrikt 1.500 kr och skall dess-
utom fjärdingsmännen äga att, utom i lag
stadgad indrivningsprovision, bekomma av
kommunala medel 3 l/2 procent å indrivna re-
stantier.
Med anledning av en från Jämtlands läns e-
pideminämnd inkommen skrivelse beslutade
fullmäktige att upplåta fritt jordområde
samt tomt för en eventuellt blivande epide-
misjukstuga inom kommunen samt dessutom att
kostnadsfritt framdraga vatten och avlopps-
ledningar samt ledningar för elektrisk kraft
å en sträcka av högst 300 m. från nu befint-
liga ledningar.

“Ä 6*
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GAMLA

BEIBNTA

VÄLKÄNDA PROFILER
I STRÖMSUND FUR

CIRKA 50-60 ÅR SE-
DAN

Ur
Gunnar Grahnstrüns
bildsamling

'Ä

PER JACOBSON

länsskogvaktare

TORSTEN KARLSSON

Konsum-chef

Ãrshnkan

Föreningens årspublikation, Strömsboken, utkom i december och sänd-
es omgående ut till medlemmar, som gjort förbeställning samt lämna-
des till affärer och banker i Strömsund för försäljning

Samlingarna

En revolver, som innehafts av fjärdingsmannen Olof Olsson, gemenli-
gen kallad "lill-Olle", har överlämnats till föreningen av Gustaf
Lundholm, som även skänkt en tennbricka, en gåva till Simon Nilsson
på hans 60-årsdag. Båda föremålen har Gustaf Lundholm tidigare fått
av Maud Simonson.

Renovering av föreningens stora gädda har ävenledes bekostats av
Gustaf Lundholm.

Hemhygdsganiens byggnader

Köket i Storstugan fick under våren helt nytt utseende genom att
skåp och bänkar byttes ut mot snyggare och mer ändamålsenlig utrust-
ning. Renoveringen utfördes av Holger Eriksson. Målarskolan under
ledning av John Westerlund bidrog med målning.

Efter hand som planerna på en upprustning av gamla Cafê Tomten tog
en fastare form blev Jöns D. Jönsson, Hallviken, föreningen behjälp-
lig med byggnadsritningar och teknisk arbetsbeskrivning, som behöv-
des för sökande av byggnadstillstånd. Samtidigt söktes också bidragtill upprustningen från AMS och vattenregleringsmedel. Byggnaden
flyttades under hösten av Lions till ny grund.

Genom insats av IKS-kommittén i Strömsunds kommun kunde den sedan
länge planerade verkstaden färdigställas. Samtidigt lyftes de fles-
ta av hembygdsgårdens byggnader upp och placerades på stabilare un-

Edehärbrets tak har belagts med ny spån.

Då behovet av en friluftsscen blev akut inför IFK:s 75-årsjubileum,
kom byggnationen av en dylik till stånd genom samarbete mellan hem-
bygdsföreningen och IFK. Virket skänktes av Näsvikens såg. Scenen
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derlag. Utomhustoaletterna försågs med nya dörrar och golven målades.



är byggd i sektioner och kan flyttas undan mellan användningstill-
fällena.

Ãrsmütet

Den 3 juni avhölls årsmöte i Storstugan, varvid ordf framförde tacktill alla, som arbetat ideellt för föreningen under året. Därefter
erinrade han om det förtjänstfulla arbete, som den avlidne kronokom-
missarie Assar Fjällgren utfört för Ströms hembygdsförening alltsed-
an 1966, då han inträdde i styrelsen och under många år var dess se-
kreterare. Årsmötet ägnade hans minne en tyst minut.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöd programkommittëns damer
på kaffe, varefter Sven Erik Malmgren ledde en stunds uppskattad J_A' JONASSON

allsång till gitarrackompanjemang. Gunnar Grahnström visade en kaval- kommunaïkamrer
kad av diabilder från kyrkbyn vid sundet med kommentarer på rim och
prosa. Mycket uppskattat!

Aktiviteter

Den nu traditionella Malmåvandringen gick av stapeln den 28 maj med

bl a IOGT, kyrkan och hembygdsföreningen som arrangörer.

ll juni anordnade Frivilliga försvarsorganisationerna tillsammans
med bl a hembygdsföreningen en s k FOS-dag. Då bakades bröd i sock-
enskrivarstugan, kardning och spinning, bandvävning och knyppling,
pinnbandsvävning och rotslöjd, hagstängning och takspåning, smidning
m fl hantverk demonstrerades. Musik utfördes av Regionmusikkåren och
fallskärmshoppning med mål på hembygdsgårdsområdet förekom. Lotteri-
kommittén sålde lotter som aldrig förr. På kvällen uppträdde Ström- PETRUS JÜNSSÛN

sunds folkdanslag, Strömslaget, med en mycket trevlig uppvisning. b99raVn ent"
Därefter spelades upp till dans.

Dunderklumpstrampen genomfördes traditionsenligt helgen före midsom-
mar, den 19 juni.
Midsommarfestligheterna anordnades av IFK med dans kring majstången
och saft och bullar till barnen. Senare dans på logen. Midsommarda-
gen hölls friluftsgudstjänst på nembygdsgården.

Sju tisdagskvällar juni-augusti hölls stugmöten i Storstugan av oli-
ka samfund.

Föreningens programkommittê anordnade sex brasaftnar med olika med-
verkande under sommaren. Dessutom har hembygdsgården disponerats för
Trollsländans marknad 2-3 juli, hundutställning 10 juli, IFK:s 75-
-årsjubíleum 5-7 aug , där hembygdsföreningen samverkade med liknan-
de aktiviteter som under FOS-dagen. Nio torsdagsdanser anordnades av C_ LOKCRANTZ
IFK. Innan skolan slutade för läsåret arrangerades danser av ett par advokat
skolklasser samt en avslutningsbaluns för avgående 9:or. Studiebe-
sök gjordes av en del skolklasser under våren.

Sexton personer från föreningen Jamtamot i Uppsala besökte henbygds-
gården den 16 juli och visades runt av Jens Örjebo.

Den 20 augusti hölls auktion i Storlogen. Åtskilliga föreningar och
enskilda hyrde Storstugan för sammankomster under sommarsäsongen,
bl a Lions och Husmodersföreningen Hem och Samhälle. 2 och 5 septem-
ber bakades bröd i sockenskrivarstugan för försäljning, vilket blev
en stor succe. Den årligen återkommande slöjdmässan samlade som van-
ligt allmänhetens intresse under juli månad.

Turistbyrån var under två månader verksam i Hjalmar Strömergården.

Lotterikommittën, med Ingrid Nilsson i spetsen, har utfört ett stor-
verk bestående i att dess ledamöter försålt ett lotteri, vars netto
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blev 30.000 kronor! Vinsterna hade skänkts av medlemmar i förening-
en samt av affärs- och rörelseidkare i Strömsund.

Serveringen i Storstugan utarrenderades under tiden 14 juni-19 augtill Agneta Samuelsson.

En utomordentlig kapacitet anslöts till föreningen, då Gunno Emanu-
elsson i slutet av maj anställdes som fastighetsskötare.

Efterföljande ekonomiska redogörelse lämnar uppgifter om förening-
ens tillgångar och skulder vid 1983 års slut samt den ekonomiska
omfattningen under året.

G LÖFVENMARK ORDFÖRANDE FOR 1983

kyrkoherde Insp Paul Åkerman

LEDAMUTER INTILL ARSMUTET 1984 LOTTERIKOMMITTÉ

Fru Ada Melander Bfltä JOHSSOH
Folkskollär Lilian Salomonsson Ingrid NllSSO
Rektor sten Sundquist Ingrid Åkerman
Fastighetssköt Oscar Wallin

i Lantbrukare Jens Urjebo PROGRAMKOMMITTE

SUPPL INTILL ARSMUTET l984 Solveig Göransson, sammankall

Bokhållare Einar Salme Uïf A"fä]t
. ._ B ' J

Hemv ass Solveig Goransson rïta °"SS°"Ingeborg Larsson
I LEDAMÖTER INTILL ÅRSMUTET 1985 Agneta Sjöblom

HANS MÅRTÉN Inspektor Paul Åkerman ?:er?:"3arSS°n
handlare Lantbrukare Måns Erik Espmark SU%PL onsson

Köpman Göran Hansson - -

Yrkeslärare John Westerlund ñäçgïš Rošenberg
Jarnvagsexp cari-oiof Ediund Mar§an:åeD§nie]SSon

suPPL INTILL ARsMøiEi 1985 SKRIFTKOMMITTÉ

§°]kSB°1iärRMatSbEríkSS°" Sten Sundquist, sammankallru Birgit osen erg Arne Rosenberg

REVISORER FOR 1983 John Westerlund

Kurt Blomgren VALBEREDNING

wi]1y Kr°9Stad Göthe Jönsson
E_G_ LUNDHQLM Nils Olof Mårtensson, suppl Karin Jamte_Rosenberg

järnhandï m fru ARBETSUTSKOTT Holger Eriksson, sammankall
W~¿,L Ruth Svensson

Jens ÖFj6b0 BYÛMBUÛ FÖR ÅLÅNÄS SOCKÉN

âä§"Mâï::g:iSt Birger Källberg

BYGGNADSKOMMITTE

Hol e Eriksson, sammankall-*Q Oscgrrwaïïin šQšB§LšDAMQlE&

cari-oiof Ediund Stig Lander
Sten-Åke Alvebo Gunnar Grahnström

SIMON NILSSON
handlare

\
á
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EKONOMI

EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR ÄR 1983-

Ingående balans konto

DEBET KREDIT

Kassa kontant 133,45 Länsbostadsnämnden 23.3l0,23
Postgiro 7.7l2,66 Eget kapital 229.243,29
Jämtl Folkbank 3.867,68

" " Gamlins fontän 4.899,5S
" " C A S donation 21.465,70

Jämtl Sparbank 5.03l,60
43.564,52

Stg 164 l50.000,00
Stg 231 l0.000,00
Samlingar 25.000,00
Inventarier 24.000,00

§;222;======š2šš222l2å §;222;=======š2åå22âl2å

Vinst- och förlust konto

Nettovinst av Nettounderskott av

Medlemsavgifter 9.560,00 Fastigheter 68.626,l0
Minnesfonden 710,00 Strömsboken 37.739,25
Sockentapeten 5.200,00 Övrig verksamhet 7.625,30
Lotteri 29.986,95
Komm bidr verksamhet 25.000,00

" " Strömsboken 15.000,00
" " löneutfylln 11.2l2,50

Länsarbetsnämnden l2.l20,l0
Räntor 1.756,74
Årets driftsunderskott 3.444,36

113.990,65 113.990,65
Taxerat boklager 20.000,00 Boklagervärde 20.000,00

§;222;======¿ååå222l22 §;222;=======¿å2å222¿22

Utgående balans konto

Skulder och eget kapital Tillgångar
Länsarbetsnämnden 22.729,65 Postgiro 6.4l2,8l
Eget kapital 24S.809,93 Jämtl Folkbank 2.858,93

" " Gamlins font 5.277,70
" " C A S donationl6.737,50

Sv Handelsbanken 7.445,20
Kassa kontant 807,44

39.539,58
Stg 164 l50.000,00
Stg 231 l0.000,00
Samlingar 25.000,00
Inventarier 24.000,00
Boklager 20.000,00

§;222;======š2§š2å2r2§ §;222;=======å2§å222l2§



Byombuden
Under âret har riktlinjer utarbetats för byombudsorganisationen med en rad
konkreta beskrivningar om åtgärder av olika slag.
Byombuden skall bl a verka för ett gott samarbete mellan byarna och hem-
bygdsföreningen och tillvarataga ömsesidiga intressen.
Byombud finns i samtliga byar, och under året har flera sammankomster hål-lits.
Intervjuer med bandinspelning har gjorts med äldre, som berättat om byns
livsform i deras ungdom.

I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har hållits flera studiecirk-
lar i bygdeforskning.

B Y O M B U D

BONÄSET SVANINGEN
Inga-Lill Isaksson Jenny Ulriksson
BREDKÄLEN SÖDRA ÖHN
Johan Olof Johansson Inger Svanberg
GÄRDNÄS TULLINGSÅS
Kerstin Blomberg Ture Jonsson
LÖVBERGA VÅGDALEN
Ivan Nyström Gösta Thulin
RENÅN ÄSPNÄS
Maj-Lis Zakrisson Britta Espmark

Å N ÄLGHALLEN
RISSEL S OHN In er LundinJöns Gunnvard Arne Rosenberg g

STAMSELE ÖJARN
Märta Bergström Bror Andrée
STRAND
Gertrud Sundin

\¶

A. MATTESSON ERIK NYGÅRD OLLE OLSSON UNO MÅRTÉN

rektor garvare f. fjärdingsman handlare

57



Som en återklang av kafé-sittningarnas gyllene tidevarv, när livets väsentligheter dryf-
tades över en kopp kaffe med färskt wienerbröd, står Café Temperance i Ulriksfors. Rör-
elsen etablerades under en epok som räknas till Inlandsbanans guldålder. Samhällenakring
järnvägen sjöd av liv och världskrigets besvärligheter hörde snart till en förgången
värld. I Ulriksfors stod sulfitfabriken i centrum för det nordjämtska intresset.

Dryga 60 år har förflutit. Inlandsbanans betydelse har minskat, och den sympatiska seden

att bli serverad kaffekorg vid tåguppehållet i Ulriksfors har tillfälligt(?) gått till
hävderna. Men något monument över det förgångna har anrika Temperance ej blivit. Rörel-
sen drivs vidare av nya krafter och "marknadsandelar" erövras från centralorten i Ström.
Det är Anders Einarsson som rustat upp lokalerna och utvidgat den gamla kafêrörelsen.til1
något av en festivitetssalong för det Strömsund som dansar och ler.

1 H [IW {1lB\\yG§UD§ => Ní\WJl“”Jl“ 2

I takt med stigande intresse för Strömsbygdens omistliga kulturvärden har det bildats en
hembygdsförening 1 Älghallen-Kärrnäset. En kurs i hembygdsvård, med speciell inriktning
på utgivandet av en skrift om de aktuella byarna, banade väg för tillkomsten av en före-
ning. Under traditionsrika Ujarbackshelgen i somras konsoliderades strävandena, och nu
har bygderna på Vattudalens västra sida fått sitt språkrör. Skall någon enskilds insats
nämnas så bör det bli Inger Lundins på Älghallen. Hon har lagt ner ett verkligt föjänst
fullt arbete.
Som bekant - om det nu är särskilt bekant - var Strömsbygdens store son, Hjalmar Suömer,
fodd på Älghallen. Det föll sig därför naturligt för den nybildade föreningen att låta



boken VARFÖR HADE HJALMAR STRUMER SÅ BRÅTTOM? ingå som medlemsförmån. Därmed torde kän-
nedomen om hans liv och verk ges en vidare spridning.

B I L D E R B 0 K F R Å N F R 0 S T V I K E N

Sedan folklivsforskaren Levi Johanssons dagar har bokutgivningen i Frostviken varit av
mindre omfattning. FROSTVIKEN - bilder och minnesbilder, heter en skrift som nyligen kom-

mit ut i handeln. Boken är i sitt slag märklig eftersom den utgivits av elever på Hjal-
mar Strömer-skolan. Handledare har varit deras lärare Gunnar Udman.

Bildmaterialet är fylligt och intervjuerna med äldre personer rappa och välformulerade.
Det må dock förlåtas eleverna att de lockats av den säregna möjligheten att publicera
bilder på lik.
Månne ett bokförlag vara i vardande på gymnasieskolan i Ström?

S K R I F T S E R I E N I H Å V S N Ä S

En som arbetar i samma gamla fina tradition som Levi Johansson är Birger Källberg i Havs-
näs. Bygdeföreningens utgivna skrifter har nu kompletterats med "Häfte 4,5,6,7“. Det lär
nog inte finnas någon övre gräns för hur många sådana det kan bli, för Birgers källmate-
rial är rikt och mångförgrenat. I 1983 års häften kan vi bl a läsa om språk och seder i
Alanäs socken, byhistorik, släkten Bolling m m.

Som de flesta hembygdsforskare av rang är Birger Källberg hänvisad till stenciler när
han vill nå ut till en större publik. Det torde ej höra till vårt kultursamhälles dygder
att ställa resurser till förfogande när det gäller personer av Birgers idealistiska lägg-
ning. Så han får fortsätta att ge ut sin värdefulla forskning i stencilform.

'f"'W"*" ' \\I \
4lIQ5

E. OLSEN D. NORDFORS K. STRUMGREN S. SUNDING

sotarmästare folkskollär anlitad som sång. guldsmed
vid högtidl. tillf.
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STHÖMS HEMBYGDSFÖRENING

som bildades år 1906. år en av länets äldsta sammanslut-
ningar för främjande av kultur och hembygdsvård.
Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till
en hembygdsgård. men 1932 flyttades Ströms sockenskrivar-
stuga till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin placering på
Aspudden vid Ströms-sundet, där en ansenlig samling äldre
byggnader sammanförts.
Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och
besöks flitigt av såväl turister som ortsbor.
En levande förening är beroende av en stark medlemskår,
som på olika sätt stöder hembygdstanken. Kanske samlar
man fotografier och föremål från en gången tid. Kanske
dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera
händelser i dagens samhälle. Båda dessa aktiviteter ingår
i hembygdsföreningens arbete och i dess målsättning att
hjälpa invånarna att förstå nuet genom att ge dem inblick
i bygdens historia.

STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖRENING!

STRÖMS HEMBYGDSFÖRENINGS BYGGNADSFOND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid
högtidsdagar eller då någon vän eller anförvant gått bort.
Fondens avkastning går till vård av hembygdsföreningens
byggnader. Kontakta oss för upplysningar om STB MS
HEMBYGDSFÖRENING och STHÖMS HEMBYGDSFÖRE-
NINGS BYGGNADSFOND!

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box 168. 83300 STRÖMSUND Telefon 0670-11232.

Föreningens postgiro 2 43 30 - 3

Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM

Nästa utgåva

1921 - 1924 Det glada 20-talet
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