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Ett uppslagsverk!

Just i dagarna är det särdeles aktuellt att prenumerera på ett nytt
svenskt uppslagsverk - en nationalencyklopedi för att benämna det
riktigt korrekt. Utan att göra någon jämförelse med dylikt allmän-
gods, så finner vi även Ströms Hembygdsförening stå som utgivareav
en encyklopedi, Strömsboken kallad. Den har dock mer karaktär av
lokalt uppslagsverk över Strömsund med omnejd. För dem som prenume-
rerat på serien från början behövs ingen vägledning, men för nytill-
komna läsare kan nämnas, att Strömsboken egentligen är en resa gen-
om tiden. Färden påbörjades 1805 och varje utgåva behandlar en viss
tidsepok. Några begränsningar i ämnesval finns ej, utan tiden talar
med egen stämma. Eftersom ingenting kommenteras eller tillrätta-
läggs så får den ärade läsaren själv bilda sig en uppfattning om
hur man levde och verkade i Ström i förgången tid.
Uppslagsverk har gärna en förmåga att snabbt bli föråldrade. Med
Strömsboken förhåller det sig precis tvärtom. Ju längre vi avlägs-
nat oss från de epoker som boken skildrat, desto intressantare blir
materialet. Strömsboken blir på så vis en antikvitet som ständigt
ökar i värde men ändå behåller sin aktualitet. Vilket annat upp-
slagsverk kan uppvisa en sådan spänst?

Årets utgåva bär titeln Moderna tider. Ett av skälen till detta är
att åren strax före 1930 känns besläktade med vår egen tidsålder.
Gamla värderingar förändras, oro uppstår på arbetsmarknaden och ek-
onomiska system sätts på svåra prov. Allt skall så småningom resul-
tera i en kris av sällan skådad omfattning. Men detta kan 1927 års
strömsundsbo inte gärna förutse.
Den grandiosa nordjämtska framtidsoptimismen från seklets början,
luttrad under världskrigets påfrestningar, verkar nu sakta förklin-
ga. Strömsunds utveckling hejdas, och under 1920-talets sista år
inträder ett tillstånd som får köpingsrättigheter och stadsprivile-
gium att te sig som fjärran fenomen. Varför utvecklingen tar den
här vändningen kan Strömsbokens källmaterial inte ge något riktigt
svar på. Men strömsborna har annat att tänka på. "Koka elektriskt"
är en uppmaning som Per Holms Elektricitetsverk söker locka konsu-
menterna att följa. Och vi förstår nu att den moderna tiden gjort
sitt intåg i den nordjämtska metropolen.

Yngve Nilsson
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JT 3 jan 1927. som bekant det första i sitt slag inom
vårt land.

TILL HJAIMAR STRÖMEIG MINNE Början av 1880-talet var en uppvaknand-
I

ets tid. I den tidens ideella rörelser
deltog Strëmer ned liv och lust. Sär-
skilt G.T.-orden och fredsrörelsen had-2i honom en nitisk och talangfull be-
främjare. Den tiden ansågs dessa rörel-
ser sarnhällsfientliga. Från predikstol-
en fick man ock höra att G.T.-ordenvar

o.d., och de som verkade i ädla idëers
tjänst, sågos ej med blida blickar av
samhällets "stöttepinnar", - ja, de t.
o.m. förföljdes. Även Ströner kunde ej
undgå detta öde. Särskilt efter det att

1 hans bok "Adelsvälde, ämbetslyx och or-
densmakeri", vilken som en sprakande

Pa jnlaftenen var det 40 år sedan den eldbrand Slög ner i det Samhälleliga_
märklige jämtlandssonen Hjalmar strömer skumrasket, fick han erfara hur farligt
efter en välsignelseri.k livsgärning det är ött 50111 Sä1'11'1i1'19SSä9<'=1I'e 11PPträda

långt från hem och anhöriga vid 37 års Offefltllqt-
ålder avlå å jäJ:'I'lVägShOtell så länge Strüïer höll sig på det natur.
1886- vetenskapliga området gick det norm
Hjalmar stramar föddes i ett fattigt väl- Men bladet vände sig, då han tog
bonde;-len i Kän-näset, Ströms socken, år itu med samhällets missförhållanden, då

ls49. umbäranden den strängt arbete vart hans ärliga Själ uppreete sig möt lögn
hans lott i föräldranemet_ Ända till och hyckleri, då hans varma hjärta
20-arsaldern vallade nan kreatnren den trängde till luft i manliga Ord för de
plöjde åkern. Då snörde han in sina få lidande Och hårt betllflqadef då hans
tillhörigheter i en ränsel, anlade den- störa, upprörda rättekänsla ville plan-
samna den vandrade till fots till när- tera ett nytt Samhälleträd-
nösand, där han under stora försakelser _. . _ _ _ ..

började. att genanstudier söka till- Nää han äa 1 rtåå Oäg sknât drïg Ingår
fredsställa ett djupt rotat kunskapsbe- ïaänslrkâšenetsïut áed vïjše :E13 ut ie

I I" . Senar f rtsatt tud'erna ' 1"- _ ..
gg:-nsstadeneupgsalar ha; inomlkoï ned varje kansla av tacksamhet och sym-t.
tog studentexamen _ pa 1 '

_. _ . ._ Men Strörer stod fast vid det han ansåg
Nu agnade_han S19 at natgrvetenskëph vara rätt. Trots en mån åri brösts 'uk-9 9 J

ga åslânmgarlïch kgm pa delêïa Våg ge- dom och pinsanma umbäranden under torf-
nom i oc r' begaxming e go ti ._ . _.

. ._ ga omstandlgheter, stod han uppratt
íäícke framslinnagïgšâkïíïleàšvïasaäí frïn och arbetade oförtrutet för skingrancbt

' _ _ _. av okunnigheten och fördanarna inan al-
snart en 1 Vlda kretsar hogt uppburen la samhällsklasser och endast döden
föreläsare i stjärnkunskapen. T.o.m. på ._ ' ._

allra högsta ert försperdes ett livligt kunde b°3a den adle kampens huvud'
intresse för den talangfu].le föreläsar- Inom det religiösa området nämndes han
en. Även utom Sveriges gränser gick fritänkare. Dogmtro hade visserligen i
hans rykte och han kallades även att Ströner ingen beundrare. Men vi äldre,
hålla föreläsningar i som under Strömers tid följde tidsrör-
Bland av honom utgivna bokverk må här elserna, vi veta, att även Hjalmar
nämnas "En andesyn", "Em sekund i evig- Strëmer leddes av Betlehemsstjärnan vid
heten", Astronomiska strövtåg". Dessut- sökandet efter sanningen; även han, den
om medverkade han flitigt i pressen. upplyste och ärlige forskaren leddes
Även J .T. hade talrika värdefulla bid- liksom fordom de vise männen från Öster-
rag av Str'c'mers fint skurna penna. För landet av kärleken, och då hans öga
folkbildningen hade Strömer ett varmt slocknade i julnatten, öppnade kanske
intresse. Han visste själv av egen er- denna kärlek för hans ande nya utsikter
farenhet huru av behovet påkallad den i denna oändliga stjärnevärld, till vil-
var. Han tog ock en verksam del i bil- ken han här ned så mycken kärlek och
dandet av Stockholms Arbetareinstitut, sanningströst blickat upp.

Uppenbarelsebokens vilddjur, "AntiJ<rist"
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AFTONSTÄMNING I "GÖRN-KOJAN" PÅ KRONKILEN

Fa v : Gönan o Beanhaad Gönanabon, öjann,
Zak/u'/.s Gä/Larwson, Renåßandet, Vüzto/L Görranzs-

Aon, öjann och Emfß HO55, Renåßandet.

Foto: E/pda St/Lämbe/ng

$|llI!|S|iV|!| WWW
BLAND VÅRA ORGANISERADE SKOGS- OCH FLOTT-
NINGSARBETARE I NORRA JÄMTLAND.
Några intryck från en föredragsresa i N¿¿¿ F0¿¿be¿g och E¿¿h Stäömbeäg v¿¿a¿
Ströms Vaudal. m¿ddag ¿ tÅmmeÅ¿k0gen_

Östjämten har i allmänhet ringa kännedom om västra och norra Jämtland. Förhållandet äre-
nahanda med signaturen. Jag var därför en smula nyfiken. Efter att annandag jul i full-
ständigt vårväder rest hemifrån över Östersund till Strömsund, var jag frame vid utgangs-
punkten. Det gällde en liten föredragsturnê för Svenska Skogs- och Flottningsarbetarför-
bundet.

Ä tåget mellan residensstaden och Strömsund resonerade några järnvägsarbetare om sinajul-
fröjder i Östersund. Efter samtalet att döma hade dessa förtätats kring stadens krogar
och näringsställen. Det fanns dock, trots det beklämmande i detta förhållande, en viss
försonlig, grovkornig humor i deras resonemang, och den levnadsfilosofi detta gav uttryck
åt. F.ö. voro de mycket medvetna om sin ställning som "kulturpionjärer" i de bygder dit
de nu begåvo sig nämligen till banbygget i Västerbotten.
När vi passerade försöksfälten i Gisselås fick en gammal odalman tillfälle att framstäa
verksamheten där som ett bevis på huru "socialisterna" slösa med statens pengar. Trogen
såg jag en smula tvivelaktig ut gentemot hans påståenden, varför han utan vidare anförde
dr Holmqvist, som den vilken kunde ge en tvivelaktig yngling klara skäl för att det var
sant. Mannen såg så innerligt nöjd ut efter detta, att det rent av varit synd att göra
någon invändning.
I Strömsund såg jag en gammal bekant av samefolket försvenskad och bakom en butiksdísk.
Gift med en svensk. Jag vet inte om min uppfattning är felaktig, men jag tyckte nog att
hon kommit i fel miljö.
Efter häst bar det iväg efter Vattudalen. Jag förstår så väl, att denna trakt har blivit
omtyckt av turister och naturvänner. I all synnerhet sommartid måste här vara rent av gu-
domligt vackert. På kvällen nådde vi fram till bestämmelseorten, Äspnäs. I den gård jag
bodde verkade allt gammaldags vederhäftigt i detta ords bästa bemärkelse. Porträtt av
förfäderna i förstorad bild på väggarna. Hederliga gamla, allvarliga "gubbar" och "moror'
De bästa typer av den gamla jämtländska bondestammen, av vilka det nu börjar finnas end-
ast reliker kvar. Var det bolagsväldet som började, så synes det vara bankväldet smnàæll
fullborda tragedin.
På aftonen offentligt föredrag i gamla skolan. Efteråt möte med platsens avd. Allt bra
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och trevligt. Det kan vara lämpligt erinra om att denna lo-
kal förut icke fått användas av platsens organiserade arbe-
tare. Men sedan lokalen uppläts för Arbetets frihets om-
budsman för hållande av föredrag, fanns givetvis inga skäl
varför icke även arbetarna skulle få använda den.

I sällskap med en av kamraterna i Äspnäs bar det så iväg ö-
ver Kärrnäset till Öjaren. En gammal man med unga tankar
mötte med skjuts och var även skjutsbonde därifrån. Heder
och tack alla i Öjaren. Piggt folk hela högen. I Kärrnäset
likaledes.
Från denna plats långt därifrån till en "vrå bland bergen",
Harrsjön. Bekant för sina björnskyttar samt forstmästare
Arbmans och länets hövdings "förvillelser" vid sina vand-
ringar sistlidne höst. Denna by har en oerhörd areal skogs-
mark - efter uppgift 32.000 tunnland - allt numera i Kram-
fors a.-b:s ägo. Invånarna ha köpt ägostyckningarna. Trol-
igen har bolaget sålt för att slippa undan byggnadsskyldig- Éíéáíß*
heten. Som ägostyckningarna sakna skogsmark, bliva innehav- .-
arna beroende av bolaget för sina förvärv av husbygge och
vedbrand. Någon eller några hade visst bättre ordnat genom
någon bestämmelse angående rätt till husbehovsvirke.

Här firades nu nyåret med resonemang om samhälleliga spörs-
mål. Piggt och vaket folk. Tidningar i alla hem. Arbetar-
press i huvudsak. Avdelningen liten men naggande god. De

meningsskiljaktigheter som funnits med syndikalisterna sy-
nas kunna biläggas till nytta för båda parterna.

Gubbhögen var sista plats inom Jämtland. Stor och präktig
by. Antagligen även bördig. Det stora antalet tomma hässjor
tydde på detta. Tryggt och vederhäftigt folk.
Allestädes i dessa bygder synes befolkningen ha kvar något ï}_;
av det typiskt gamla hederligt jämtländska, dock icke för- 4:2:
glömmande vad som rör sig i tiden. Man ser det gamla heder-
liga i sättet, i framträdandet, i hemslöjden och den gamla
hederliga sammansättningen av mat och dryck. Det nya möter
i resoneman et om tidens rörelser fackli a olitiska och
'd 11 g ' k ' <1" ' , 1; d gfï P b"1<i ee a samt ic e minst arigenom a t et inns oc er,
många gånger rätt värdefull litteratur.
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Återgående till början bör det sägas att bekantskapen med Mlnnesaåteckglngar avsvenErsson i Bonaset Strom.
norra Jämtland var lärorik och odelat angenäm. Trots de '
stora avstånden finnes mycket som är gemensamt för båda . .

Da sko savverknin arna und-. .. g g
dessa delar av den vidstrackta hembygden. högkonjunkturen i början

Ur av 1870-talet fingo större
LÄNSTIDNINGEN, nytt socialdemokratiskt organ för Jämtland dimensioner och "löst" folk
0Ch Härjedalen, 15 jan 1927. från andra trakter sällade

7
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sig hit upp för att få arbe-
te i skogarna, uppkom en ny

}:()|l([11åâf]SJ(j matförsörjning för avverk-
ningsfolket, dvs en matför-

FOLKMÄNGDSUPPGIFTER VID ÅRSSKIFTET 1926-27 Éörjïínï bÉ§ïïa: Pâ ímP°rt
~ ~ - . i mo sa s 1 on ernas

Stroms forSam]1ng. självproducerade mat. Och
Vid årets början: 3.708 män, 3.495 kv., summa 7.203. naturligt nog fick den nya

Födda: 80 mäns 58 kV- maten namnet bolagsmat: man

Ûödaï 28 mäns 31 kV- talade även om bolagsarhete,
Inflyttade: 246 Utflyttade: 216 b°1agsf01k, bolagskarl, bo-
Folkmängd vid årets slut: 3.780 män, 3.510 kv. lagsbuse °sv_ Men ursprung-
Summa 7-290- Ökning 87- ligen talade man om "bruks-
Ingångna äktenskap 44, upplösta genom döden 22. arbete", brukstimmer, emed_

Äldsta invånare: Understödstagaren Karl Johan Sten- ?“ det var jäf“Éf?k°“ ?°fF
ström, miingsås, född <1. 2 juni 1834. 1 Ådale- S°m b°fJ-'Ne 1 mm-

dre skala bedriva avverknin-
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Mi|lIl'||iIS rik!!
Omvandßéngen av /slzogen/5 gnä-
na guld toü den wa/Lta "hälld-
vaßuta", bom undan kn¿gAåäen

N. atod Aå högt L haha, jönbig-
gå/L 50/Lta/tande å fzobstybb-
äßten ¿ täabten av UZn¿&A-
5044. Utkande konjunhtunea
ha dock medöæt nvánd/Le eßtea-
fuågan, och nölzen 5/Lån mißon-
na Atå ¿cl2e Kängfte Lika /tält
bom tldágaøte.

LT 24 jan 1927.

FRÅN STORA VÄRLDEN:
Svensk tidningsman i London
talar över Atlanten.
Det första trådlösa samtalet
över Atlanten ägde, enligt
Sv.D. rum på söndagsaftonen
och samtidigt togs den tråd-
lösa transatlantiska telefo-
nen för första gången direkt
i svenska pressens tjänst.

' /,f / Det ifrågavarande samtalet
~ ' ägde rum mellan prins Wiælm*:?-- ' . : 'Vf i Newyork och Sv.D:s korresp.

_. --_ - * Å_ // i London. Samtalet förlöpte_-Ä "'“ ' ” kt' kt t t t d- _. .- , pra is age u an an ra
'_ ' OI--Û ._ -_. ' ' svårigheter än dem som van-

, Z“ ' ' - ligtvis äro förbundna med te-Z' /I _

garna den första tiden, men
sedan övergick till bolags-
form.

Skall man så kort som möj-

lefonen.

vid byn och då alla arbetare "sluring". Vetemjöl fanns
ej rymdes i kojan, bodde en men användes något mindreav.
del av dem hemma hos oss. I slutet av 1870-talet stek-
Jag var inte så gammal men te man fläskpannkaka och då

1. k kt . b 1 minns dock det väsentliga av nyttjades vetemjöl. Kolbull-
lg blêrad eråëïfak O âgfæa deras matordning, helst eme- arna slog igenom på 80-talet.ten ir et as o ro

eller "kolbullar och fläsß
Fläsk har i särskild grad
varit en framträdande fakt-
or då frågan rört sig om

dan denna stack bjärt av mot
vad jag var van vid. Kaffe- och sockerförbruknin-

0 . k U

Ovannamnda vinter anvande ge: vâr.så°rre:l É ogenbaïul i on gar arna _s ogsar e.et
Skogsfolket ryskt matmlo 1 gav battre penninginkomstanmatförsörjningen i bolagsar- ganska stor utsträckning, d n . .

bete, och lägga vi tillmjöl, något som sedan rätt snart va bondernas afbete V1dgar_
bröd och vilärter samt kaffe kom ur bruk. Och detta tor- den kunde ge' sa bOåagsf01k_et syntes ha mera rad attkö-ha vi nämnt grundprovianten. de ha berott på att Jämtland 0 h . b ha d d t .
Naturligtvis begagnades äv-
en annan mat om tillfällena

fick ärnvä vid den tiden pa C sa e OV es e sa
och aât hanšeln västerut väl att ha något varmt attk"l' d d f t h 1-medgåvo, t ex potatis,nölk, kraftigt ökade år från år. S O Ja ne en .e É of sa

s . . ta maten med. Pa sa sattupp-smor osv ifall avverknings- .n .9

platserna lågo så till att
man kunde koma åt dem.Men
det var dock den förutnämn-
da, dvs importmaten, soumvar
karakteristisk för bolags-
folket.
Första minnet av bolagsmat
har jag från vintern 1877-
-78. Det var avverkning in-

Det ryska mjolet - samalet stod kaffemissbruket, och
grovt rågmjöl - torde ha va- det började med ovanan att
rit bra när det var oskadat, koka kaffe strax man stegupp
men så var ej alltid fallet. på morgonen och medan man
Mången gång var det mer el- väntade på att maten skulle
ler mindre fuktskadat. Av stekas klar. De som voronæst
matmjölet läto de baka bröd kaffebitna kunde dricka en
- pickebröd - och så kokade fem, sex koppar på fastande
de gröt därav och lagade mage. Och sådant kan ju ald-till en rätt som kallades rig vara nyttigt för hälsan.

9



*Pm MARKNADEN * * *
I.F.K. i Strömsund hade pa
söndagen anordnat tränings- Jämtlands Tidning, 15 feb 1927.
t" l' ° k'd r 15 k . för . H . .
.::íš:âraOÉh133 km fär Se_ Marknaden i Stromsund, som pagatt 10, ll och 12 febr.,
åíorer_ ReSu1taten°b1evO för har präglats av en mycket matt stämning och det ser
. . nastan ut som om marknaden haller pa att sjalvdo. Af-
Juniorerna' färerna gingo mycket trögt och omsättningen var ringa.
l) J. Nilsson 1.l6.55 Kalvskinn betalades med 5 kr., getskinn med 3:50 â 4

2) K- BaICê1SS0 1-21-33 kr. och räv med 50 ä 60 kr.

3) A' Dahlen 1°23°33 Om också affärerna under marknaden gå bakåt, synes det
De bästa resultaten för S6' sorgligt nog som om fylleriet trots det å vissa håll
níorer b1eV0= så högt beprisade restriktionssystemet tenderar attö-
1) E_ Eriksson 2_33_35 ka, i det att lö personer under marknadsdagarna anhål-
2) P_ Lindkvist 2_39_32 lits for fylleri och fatt sova ruset av sig 1 finkan,

med utsikt att vid nästa ting bli dömda till böter.I
3 A. T ' 2.49.l5 . . . .

) (äïggëäš) övrigt ha nagra störande uppträden icke förekommit.

Östersunds-Posten, 16 feb 1927.

_ 5 _ Till korrigering av en föregående uppgift meddelas
fran Strömsund att marknaden i motsats mot vad som

3 uppgivits långt ifrån att vara matt var ovanligt liv-
- lig. På många år har det ej varit så mycket folk in-
1' ne och alla rum i samhället voro upptagna och hotelL

GRAN6 Ho] ¿; kaféer och förlustelseställen hade fullt upp att göra
nmmnnaum "LL if och vad bättre var, det sag ut som om det var gott om

'Ü1l!§¿ pengar. Vår sagesman betraktade detta som ett tecken
mLSsoN 'Ä på att det börjar ljusna.

B.jg m.

7 feb 1927.

Grand Hotell i Strömsund har
under sista tiden undergått *“
en synnerligen genomgående
restauration. Entre och kor- ° .'¿_
ridorer ha målats i smakful- -
la färger. I klubbrumethar .%y“ ,

,.,
4,.,

<-

inlagts parkettgolv, tak, pa-
nel, dörrar och fönster ny-

ffyå

målats och väggarna beklätm
med dyrbara tapeter och de
14 resanderummen ha uppsnyg-
gats, allt under.ledning av 26 feb 1927_

kallarmästaren själv, vilken
i detta fall såväl som i
skötseln av hotellrörelsen Om vinterspelens första dag medförde sensationella re-
vísat sig vara mycket drift_ sultat sa blev dess nast sisša annu sensationellare.
íg och sakkunníg_ Dagen blev jamtarnes och 1 nagon man aven dalmasanvæ.

Det var Johan Fjallberg, Morsil, och Lars Th. Jonsson,
Östersunds Skidlöpareklubb, som stodo för dagens sto-
ra överraskningar. Den förre blev svensk mästare eft-

NORDJÄMTSK MEDICINKUR er en storslagen löpning från start till mål. Lille
Lars Th. Jonsson, som forst i ar slagit igenom vid

LOPSUPPG 3 Spevaïm mJ°1k hemmatävlingarna, blev om möjligt ännu mera överrask-
tillsatt med några df0PPaf ande andre man före storhejarna Ström, Mora och Hed-
löpe i en kopp. Att drickas 1un¿, gärna,
ur genast innan mjölken yst-
ar. Används som botemedel
mot diarrê, särskilthos barn.

10
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SKIDMÄSTERSKAPEN I ÖRNSKÖLDS- j
VIK- Trï“mf°f för íämf1ä““í"' Revyn uppförd å Strömsunds teater den l9 o 20 februari samt
åare i 5-M- På Skíd°r- l2 mars, inför en talrik och tacksam publik.
Lars Theodor Jonsson, andre
man i 3-milsloppet, är börd- PERSÛNLISTÅ
ig från Strömsund. Han är 23 Johansson, hamnbas

af gêmmai och en av de feft Jean Speaking, politikertavlingsintresserade. Pa vin- Kalle, sjöman
tern sysselsatter han sig A¿a, Kalles jänta
med skogsarbete och pa som- 01_ Kalssa, bonde
rarna vallar han hästar. Katarina, hans hustru
Han är mycket munter. Han Frida» UPPaSSerSke
dricker inte Sprit_ Han lev- Pettersson, stadsarbetare
er ytterst exemplariskt, vil- M°der kvinna
ket man kan förstå, då han Líserre, UU8 dem
inte heller röker eller dric- Riddaren

/\f\/\/-\f\r\/\/-\/\r-./\/\

Forsberg )
Hagberg )
Otterström
Roos )

Ersson )
Roos )
Olofsson )

ttfr. Spaak
Andersson )
Olofsson )

sson )

P1

ker kaffe. Mysrikern Paak )
Prima Ballerina Andersson )

J°“nS°“ sköter sin frë“i“g Balettdansöser ( frökn Andersson, I. o A. Engström )omsorgsfullt. Han borjade
träna för årets tävlingar re- vid pianot, ( A Göhle )
dan så tidigt som i septemb-

er förra året °°h höll då Vi tillåta oss att citera valda delar ur den så populära

/\

till på en liten tjärn. et
är hans tredje säson som revyn'
skidåkare. "RADION:

- Hallå, hallå, Dagsnyheter från Strömsunds nyhetscentralz
" Biografdirektörerna meddela att de från föregående säsong

7y v 1 mars 192 ° så gouterade högläsningarna av biografprogrammens text kom-
N _ H ma att återupptagas. Tills vidare läses dock endast svenskVagstyrelsen i Hammerdals vag- text

hållningsdistrikt har till °

väg- och vatçenbyggnadssryr- Strömsunds skout-förening hade i söndags utfärd i samband
elsen ingivit av distriktsin- med orienteringstävlan. Sedan den till tre man uppgaende
genjören kapten Fr. Ploman styrkan i mönstergill ordning och under befäl av vice korp-
upprättat förslag till enkla- ral Näslund, marscherat fram efter samhällets mera trafike-
re väg Järfsand-Hafsnäs. rade gator, slogs läger i Holmparken, där komandot över-

_ N u togs av_kårchefen, Herr Sunding, vilken hälsade deltagarnaEnligt forslaget skulle vag- u . _ n . dutgå från Järfsand vid välkomna. Herr karchefen lät darpa manskapets medhavøa mat
n sack sig val smaka. Efter en stunds vila framtradde aterslutpunkten for den fullbord- . n H u H

n N . .. herr karchefen och holl ett langre, val format och med kan-
ade Vagomlaggnlçgen L°vberga_ sla framburet anförande om: Nödvändigheten av ansjovis och-Järfsand och till Hafsnäs, U . u . n . . . 0 .där den skall ankn tas till agg som palagg pa smorgasar, varefter orienteringstavlingar
omläggnin bagkarna för_ vidtogo. Dessa tillgingo så, att kårchefen och hans närmas-

. g _. te man togo vägen över skolgården under det att manskapetbi det s.k. Kalkberget. Strac- . " . u . . . .kan från slutet Omlä nín_ i terrangen fingo soka sig till sina respektive hem. Herr
. N gg Sunding ber få meddela att skoutlivet har sina vådor. Han

gen vld Kalkberget forbi Ny- har således under en av sina utflykter ådragit sig vatten
hamn till anknytning vid Ala- . U ken.näs med vägen Alanäs-A1avatt- 1 ryggsac
net-Strömsund kommer åtmins- Storartad donation. Manufakturisten och rentieren Herr P.
tone sålunda att för närvar- V. Ohlsson har efter värkställt bokslut funnit sig föranlå-
ande lämnas åsido som mindre ten att överlämna en summa av 50 öre, varav räntan enligt
betydande med hänsyn till den donators bestämmelse får användas till samhällets prydande
allmänna samfärdselns krav. med konstverk. Donationsmedlen skola, till dess antagligt
Det uppgjorda k°stnadSförShg_ fö-slag inkommit, sta under donators förvaltning.
et Slutar På 55-400 kr- för Bilagd tvist. Efter vad som förljudes, har det nu lyckats
en väglängd av 6.650 m., m0t* bilägga den mellan Herr Engström å ena och Bröderna Sund-
SVeraUde Pr meter kr 3133- ing å andra sidan rådande tvisten angående försäljningsrät-

ten av guldringar. Avtalet innefattar bland annat: Herr
Engström förbinder sig att icke anlägga bensinmack eller
oljekällare, att icke föra bil i yrkesmässig trafik eller

ll



att vidtaga åtgärder för firande av bemärkta och obemärkta
mäns och kvinnors högtidsdagar. Herrar Sunding å sin sida
hava förbundit sig, att icke emottaga agentur för motorcyk-
lar, att icke utbjuda radíoapparater till Herr Engströms
familjemedlemmar samt att icke öppet visa avund därestHerr
Engström skulle erhålla förfrågan angående pris å guldur.

Nykterheten inom samhället. I sin nu framlagda berättelse
för det gångna året konstaterar nykterhetsnämnden med gläd-
je, att det allmänna nykterhetstillståndet, åtminstone in-
om nämnden, varit relativt gott. Vid en intervju med den
avgående ledamoten Herr Johansson hava vi erhållit den upp- šäsääà
lysningen, att pilsnerdrickat kommer att resa sig ur sin gu

förnedring och kommer med tillhjälp av kontrollstyrelsen àäw' å
bliva jämställt med alkoholhaltigare rusdrycker. W

s M. 1
Vackra idrottsprestationer. 1926 års uthållighetsprov i bil-
jard har hemförts av Herr Nestor Andersson, med en saman-
lagd tid av 1.719 timmar. Som god tvåa kom Herr Eric Vallin
med 761 timmar. Starke Carlsson lyfte i går med en hand 500
kronor.
Penningmarknaden. Folkbankens utdelning blir lika med före- 80 än áyßzeä den 5 maäß 7927

ga°“de af' gäzzmakalen H.P. söven, öwv
En av traktens spåmän har, genom att läsa i kaffesump kun- en, Stäöm.
nat förutsäga följande angående regeringens sittande eller
gående: den kommer att sitta. Faller den på arbetslagen gäšgáââgâg
kommer den att ligga.

KLUBBMÄSTERSKAP 14 mars 1927
Skönhetsnämnden meddelar att den nu lyckats träffa överens- '
kommelse med Herr Sandlin. Herr Sandlin har nämligen efter Sektionen för skididrott av
ett flertal överläggningar, förklarat sig beredd att låta IFK i Strömsund hade på sön-
måla sitt plank, vilket en längre tid missprytt vårt vack- dagen anordnat tävlingar om

ra samhälle. Som sakkunnig rådgivare har nämnden haft att klubbmästerskap.
tillgå en så prövad kraft som Herr C.A. Norrman, vilken H .Kl bbmastar blev: Seniorer
som bekant äger flerårig praktisk erfarenhet i plankstryk- 30ukm J F:edríkssOn_

. .. . ,

n1ng° Juniorer 20 km.: J. Nilsson
Så var det slut med nyheterna för dagen." juniorer 15 km. A. Dahlén.

21 mars 1927.

Strömsunds schackklubb hade i lördags årsmöte, varvid beslöts att ingå i Sveriges
schackförbund. Till styrelse valdes: ordf. typograf E. Appelkvist, vice ordf. kamrer
H. Nordvall, sekr. pappershandl. A.H. Olofsson, skattmästare plåtslagare J. Nyström
och materialförvalt. bryggeriarb. J. Billing.
Beslöts att framdeles anordna lagtävlingar och utsågs att leda desamma forstmästare
S. Arbman, Alanäset, kamrer H. Nordvall och plåtslagare J. Nyström. Efter mötet spe-
lade forstmästare Arbman mot ett 10-mannalag och vann samtliga partier utom ett, vil-
ket blev remiss.

|.ÄI|8ïÃVl|I|G 21 mars 1921-

I.F.K. Strömsund hade i går anordnat länstävlingar med ett 50-tal deltagare. Prislistan
fick följande utseende:
30 km seniorer: 1) P. Lindkvist Strömsund 2.26.47; 2) K. Eriksson, d:o, 2.27.6;
3) J. Fredriksson, d:o, 2.27.28; Jonsson, Ö.S.K., 2.39.9; S) T. Jönsson, Ström-
sund, 2.44.3l.
30 km oldboys: 1) M. Bergström, Strömsund, 2.5l.53; 2) F. Lagerkvist, d:o, 3.24.22;
3) A. Trangius, d:o, 3.24.27.
20 km juniorer 18-20 år: 1) F. Nilsson, Ö.S.K., l.4l.S6; 2) T. Sivertsson, Sikås 2.22l0
15 km juniorer 16-18 år: l) G. Bartelsson, Strömsund, l.5l.32; 2) K. Bartelsson, d:o,
l.15.43; 3) A. Dahlén, d:o, l.l5.43; 4) E. Stenström, Ö.S.K., l.l6.42; S) J. Nilsson,
Strömsund, 1.l7.28.
10 km damer: 1) Britta Svensson, Strömsund, 1.l5.37; 2) Asta Jonsson, d:o, 1.24; 3) Anny

Hjortsberg, d:o, l.37.37.

»Ü
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NATTLIG STÄMNING PÅ STORGATAN

Nä/L kviülen ä/L hamnen och dagen/5 ¿L¿v¿¿ga aßä/1/sve/ih/swnhet 56/ilz@,¿nga,t, ßå g¿ua bwtüze/ina/5
uppßybta ßön/ste/1/Lade/1 St/Lömßundß pa/Ladgaxa mo I en pfiägcß av glam och nöje/s!L¿v. Stund-
taß/.S han ßoifzßivet va/L L¿v1L¿gt, men nä/L ncwtcn naßfzazs »så inf/Läde/L den /sI,<LUía fw »som han-
Mze än ett naotwrüága/Le u,tt/ryck 561 det At/Läußwnma uu wm 562:/5 1; växt avßägbna nondjämßha
monopol.

° l april 1927. slutades med leve för "Världens Goodtemp-
1 a rungdom" .

S.G.U.-avd. Vårvind, Strömsund, firade sist- ,

lidne söndag sin 10-åriga tillvaro med ett B|d[a 4 april 1927.
samkväm, till vilken även logen Norrsken- Väg_ och vattenbyggnadsst relsen tíllst rk_
ets medlemmar inbjudits. Över avdelningens hos k_ mzt att ka ten šmaldor J_ Åstïöm
tillkomst, utveckling och arbete lämnades i Strömsund bevíljaspett årligt Stat_bídrag
en redogörelse av hr Albert Edin. Samtid- 1 500 krønor för uppehållande regu1_

ígt framhöil tal' olika egenskaper' ?On1bö_ jär ångbåtstrafik å Ströms vattudal å sträc-
ïêvïïïëtçllš äygeíahâslmçdleçæargïtlvçn kan Bågede-Gäddede under förutsättning, att

1 a lg ' ' ' V e “Ing l°r15_. É' trafiken å tid, som länsstyrelsen bestämer
1 t . " ' " ' . . .

S.u fde tal ' na? V1 motaf cl 1 ars est uppehalles med minst tre dubbelturer i vec-vi da kunna se tillbaka pa och konstatera kan
att vi på ett rätt sätt förvaltat vårt pund
som medlemmar i Sveriges unga garde. Vidare
förekom musik till piano av fröken Elise TIDIGT VÄCKTA 4 april 1927.

Svensâon' dklamatlon aY hf G' Er1kSS°?'fl_ Insp. Jens Svensson meddelar, att han isko-olmusik av bovstromstrion samt solosang gen c:a 1/2 mil från Hillsand påträffatspår
av Albert Edln' av tre stora björnar, vilka alltså i årnås-
Samtidigt hade avdelningen besök av en tysk te ovanligt tidigt ha lämnat sin iden. De

ordensbroder, Alfred Kupke, Han berättade förefalla inte heller att ha varit färgblin-
om upplevelser och intryck under sin i dag- da, då en aV bjöfafä Varit 0Ch 0S8t Påe
arna snart årslånga "promenad". Festen av- med röd färg bestfuken líjegfan-

73



Iníluensans utter ax au in an
5 april 1927.
En högtidlig och gripande begravningsakt
förrättades i söndags i Ströms kyrka, då
stoften efter änkan Alice Andersson i Klöv-

5 april 1927.

(ÖP) Lokalavdelningen av Vita Bandet iStröm-
sund hade i söndags anordnat en av över 300
personer besökt fest å goodtemplarlokalentill förmån för anskaffande av kläder till

sand och hustrun Karin Wik i Alavattnetvig- därav behövande konfirmander.
des till den sista vilan. Under tonerna av
en sorgmarsch inburos de båda med kransar
och blommor höljda kistorna, varefter kyr-
koherde Gunnar Löfvenmark framträdde och
höll ett gripande griftetal och förrättade
jordfästningen. Solosång utfördes från läk-
taren av handl. Ragnar Agelberg.

De avlidna, som voro i sina bästa år, ha

Festen, som började med ett hälsningstal av
kyrkoherde G. Löfvenmark, fortsatte medsång
av sångkören "Strömkarlen", musik å piano
av Rune Eng och å fiol och piano av tandläk-
are Andersson och pastor Theel samt solo-
sång av fru Körner.

Härefter höll kyrkoherde Löfvenmark före-
drag över ämnet "Ungdomens nöjesliv". Före-

båda bortryckts av följderna av influensa. °

EN HÄLSNING FRÅN STORA VÄRLDEN

Jä/Lnvägßbta/tionen 1; Nya Stoclzhoßm, Sae-
katchevan, Kanada.
Staden gaundad ca 1890 av ¿nvandaaae
áaån bß.a. Renåßandet och Finnuattnei
1; Smömb ßsoclzen.

PÅ VÄG TILL BLÅKULLA

Så van det dags ßöa ånexó "påekkänaingaa"
axx Aäxxa big iißßaätta på kvaßten och 5a-
aa iväg. Fa.u. Gead Fonbbeng, Olivia och
Anna St/Lömbe/Lg »som nyttja/L gemewsam Izua/st.

Foto Ea¿k Staömbeag.
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draget, som präglades av sann förstaelse
för ungdomens behov av förströelse men ock-
så insikt om den fara för ungdomen som döl-
jer sig i nutidens sätt att tillfredsställa
nöjesbehoven, formade sig till en maningtill alla ideellt anlagda och goda krafter
att var på sitt håll söka medverka till att
söka höja nöjeskulturen och föra den in i
värdiga former.

Efter föredraget, som av den fulltaliga pu-
bliken åhördes med spänd uppmärksamhet och
belönades med kraftiga applåder, förekom
sång av fru Körner, uppläsning av fru Lögd-
berg från Tullingsås, musik av pastor Theel
och magister Magnusson samt sång av sångkör-
en. Som allmänt omdöme kan sägas att alla
medverkande på ett synnerligen förtjänst-
fullt sätt fullgjorde sina åligganden och
att Vita bandet har all heder av anordning-
en.

Gulrlhrüllun
Två guldbröllop firas inom Ströms sockenden
8 april 1927. De jubilerande äro hemmanägar-
en Jöns Mattson och hans hustru Brita Lisa
Nilsdotter i Täxan samt f. hemmanägarenLars
Jönsson och hans hustru Ingeborg Ersdotter
i Långåsen. Högtidsdagen firas med enkel fa-
miljefest i resp. hem.

LARS 0 INGEBURG Jöussows gaedbflöuop wa»
¿ Långåben den 8 apn¿ß 1927.



Arg insändare i Östersunds-Posten, 26 april l927.

Den 12 april förbjöds vägen Strömsund-Gäddede för trafikering med bil,
för alla utom postverkets bilar. Vi vilja för den skull göra följande
frågor:
Huru ha vederbörande tänkt sig, att befolkningen här uppe skall få hem det allranöd-
vändigaste tills den tiden kommer att båtarna kunna gå, vilket i regel ej inträffar
förrän i slutet av maj månad, och sjöarna snart äro ofarbara med hästskjuts, likaså
landsvägen som är 14 mil från Strömsund till Gäddede, på den grund av att den senare
är täckt av snö på långa sträckor, och alldeles bar på andra.
Som allmänt är bekant börja varor tryta denna årstid, samt då dessutom en hel del
frövaror och gödningsämnen måste hem denna tid enär det blir för sent med första båt
är det svårt att fatta meningen därmed, d.v.s. ett bilförbud just nu. Om man sedan
tänker sig att båtar kunna få tusentals kronor i anslag för att uppehålla trafiken
på sommaren endast smärre sträckor, då det finnes överflöd på framkomstmöjligheter,
är det än mera märkvärdigt att trafiken skall stoppas just nu den tid på året när in-
ga andra möjligheter att komma fram finnas, och till på köpet mest nödvändigt, eller
vad hjälper det att vi få vägen när vi ej få trafikera den på månadtal huru nödvänd-
igt det än är, samt tusentals kronor erlägges i bilskatt endast från denna kommun.

En allmän kutym är att bilförbud inträffar under den värsta tjällossningen, men nu
kan bevisas att ingen tjäle har gått ur vägen på den grund att det fryser nästanvar-
je natt samt de senaste dygnen även c:a 4 dm. snö fallit.
Vad som ännu mera förvånar oss är att en person, med trafikbil fått tillstånd att
fortsätta varukörning å nämnda sträcka, under det att de andra förbjudas, och det vo-
re önskligt om den det vederbör kunde lämna en förklaring varför denne person skall
gynnas framför alla andra.

Intresserade.

Fön nänvanande än det endaat poatvenketa dtttgena, aamt penaon med tnaáthbtt, bom
uppehåtten jönbtndetaen mettan Stnömaund och Gäddede. Tnotß att tjättoantngen dnöj-
en, nåden det attmänt bttßönbud å atnäehan. Dtttgenaßönanen Sten Otaaon än aåtedea
tämttgen enaam om att jnamßöna motonondon å Ztnjen - hän med paaaagenanen Otto Ota-
/SOVI.
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åtrñmø Iwmhggdsürening ^ *\
KURS I NATIONALEKONOMI
En relativt fåtaligt besökt
kurs i nationalekonomi med Q
Ströms hembygds- och föreläs-
ningsförening och logenNorr-
skenets studiecirkel som an- Em mmmwmr EE

ordnare och med rektorkagnar ars ,=~~",N°
Gullstrand i Härnösand som
föreläsare, har den 21-23 a-
pril 1927 hållits å kommuna-
la mellanskolans samlingssal
i Strömsund.

lmai192? * * *
Ulriksfors arbetarkommun till-
sammans med fackorganisation-
er hade anordnat ett av c:a
150 personer besökt l-majmö-

' d h"llte i hotellet. Före rag o s °' _

av banmästare A.G. Eriksson, & I 30 apnl 1927'

Östersund, som särskilt uppe-
höll sig vid arbetslöshet- et ar ej tu ta om att tromsun ser ugnt oc ri u t
och skölfragörna_ Föredraget om ej idylliskt ut. Den ärade läsaren har kanske heller
mottogs med kraftiga apnlåd_ ingenting emot, att följa med dit, såvida ej ifrågavaran-
er_ de samhälle hör till den kategori som kallas "hemma". Då

är ingenting nytt. Men en liten tripp skadar i varje fall
'svära 5 maj 1927_ inte hoppas jag.

Vart kommer läsaren ifrån? För att få någon början, kunna

G°tt isföre har det nu en vi ta Östersund som utgångspunkt.
lång tid varit å Ströms Vat-
tnnal vilket får antecknas Vintertiden saväl som somartiden aker man vanligen. Det

höra till övanligneten, syn. går fortare. Ännu så länge är det vinter, vilket emeller-
nerligast när som bilarnais- tid inte hindrar att börja det här med en varmare årstid.
vägen men en ilande fart Sn- Då åker man vanligen bil eller cykel. Helst det förra,
Sa förbi byarna_ genast nen som är mindre svettdrypande och kraftödande. I båda fall-
sista april rusade en bil en kommer man fram fortare än med tåg. Här några fakta:
förbi Hillsand när majbra$_ Tågresan tar i lyckliga fall fyra och en halv time. Med

erna som bäst f1ama¿e mot bil åker man i lyckliga fall på en timme plus fyrtio minu-
Skyn_ ter. Och en något så när cykelåkare i lyckliga fall på fy-

W ra timmar. Den tålmodige och järnhårde är naturligtvis ej
rädd tågresan ifråga, men rekommenderas emellertid att upp-

Fest 5 mal 1927' söka ett "välsorterat" antikvariat, där Sveriges första
Till förmån för ett sCOuter_ vägvisare, numera kallad Sveriges kommunikationer, finnes

Sommarhem hölls fest å till ealu. Som ledning för läsaren vid ett dylikt inköp
godtemplarhuset i Strömsund kan namnas, att denna vagvisare ar utarbetad av ingenjor
med förevisníng film över Georg Biurman och tryckt pa Lars Salvii forlag ar 1768.

Visby, nrosornas och ruíner_ Härigenom far man absolut en overskadlig blick pa fort-
n h skaffningsmedlens utveckling och kan med förnöjelse rent

nas stad , oc över en stor n. H n .

del Jämtlands vackraste av invanta telegrafstolparne utefter banan. Ett intres-
segivande tidsfördriv!

scenerier och fjällvärld.
Dessutom förekom fin musikav Men det var den tålmodige och järnhårde! - Vintertid fin-
magistrarna Theel och Magnus- nes endast två alternativ: häst eller järnväg. Lyd mitt
son och till sist föredrag råd! Åk heller järnväg. Men om ni är älskare av en fyraki-
av kyrkoherde G. Löfvenmark lometerspromenad, middags eller aftondito, stig av de tåg-
över ämnet "Viljan och vilj- et stannar vid stationen närmast Strömsund. Ni bör i varje
ans makt till självuppfost- fall hinna fram samtidigt, om ej någon minut före dess an-
ran och danande av karaktär- komst dit.

n ° -
. N ll 1 n n . H H

en ettobeha nlngen b ev Nu ar lasaren frame 1 det natursköna och forut omtalade
' k 70 k . n . H u . .

clr a r samhallet. Ni kanske overlamnat edra reseffekter till nag-
on av de trenne hotellens vaktmästare, som kanske även
stått till tjänst med en orienterande fingervisning (Här-
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vid förutsättes, att ni åkt tåg ända fram). Och ni går vi- RIKSNYTT 1] MAJ 1927,
dare ensam, passerar kyrkan, som är stor och ståtlig. Ni
har naturligtvis minnet av Östersunds kyrka i gott förvar.
Så är ni där ----. Ni ryser ovillkorligen. Det är ju mörkt
och kväll. En tunnel! Ja, sannerligen inte! Vem hade kun-
nat tro detta! Ni tittar er omkring, och vaktmästaren syns
kanske inte till. Vad är att göra? Ni måste fram.... men
krypa genom en tunnel - - - Milde skapare, suckar ni. Det
går kalla kårar genom ryggraden. Så känner ni efter in-
stinktmässigt, vart plånboken är, slår upp rockkragen och
drar ner hatten över öronen för att se mindre "lockande"
ut. Vem känner inte till en tunnel med alla dess gömmor!
Ni börjar treva er fram, liksom rädd för någon ihålighet
i marken. Visserligen är den belyst med ljusbågar här och
var, men vem vet ändå - - - -.
Då ni passerat första ljusbågen, rycker ni till; inte av
förskräckelse men av förvåning. Syns inte månen och stjär-
norna ändå på himlen! Vad i fridens namn! Och ni börjar
titta er nyfiket omkring. Det finns ju massor av hus! De
mest utsökta skyltfönster i oändlighet. Så går det med ens
upp ett stort ljus för er. I Lit fanns också dylika ramp-
er, och kanske ännu närmare marken. Det är gatubelysning-
en! Oj, oj, vilken åsna man ändå kan vara, och smygeriväg
snopen som en hund.

Nu sluta vi för denna dag, som för övrigt är till ändaJä-
saren vill säkert ha ro för sin upprörda sinnesstämning.

Det har blivit sommar. Ni kommer i bil med en himmelens
fart. Då, min käre läsare! Är det brått eller har ni dål-
iga bromsband? I händelse av det förra, skaffa i förväg

Revolution?
Med anledning av stockholms-
polisens mobilisering i lör-
dags natt på grund av en be-
farad bolsjevikisk revoluti-
on har Sv.D. haft ett samtal
med hr Ture Nerman, som be-
kant en av de ledande inom
kommunistpartiet. Han föda-
rade sig icke ha någon vet-
skap om den revolutionära
kupp» som skulle ha kommittill utförande i lördags.Han
ansåg tiden för revolution
här i landet ännu icke vara
inne och tillade, att arbet-
arna här i landet hade det
relativt bra ställt.
UP 12 maj 1927.

Dagens Nyheter uppger, att
icke blott stockholmspolisen
utan även huvudstadens mili-
tär under natten till sönd-
agen låg i beredskap om någ-
ot skulle ha inträffat med
anledning av de befarade
kupplanerna. Extra ordinära
åtgärder hade, enligt tidnin-

en häst, som möter vid municipalsamhällets gräns. Körhast- gen, vidtagits vid 5amt]1ga
igheten är så minimal, att ni i fantasien liksom skådar
ett prydligt anslag: "Inga fordon få passera genom sauhäl-
let med motorn igång". Men bli inte rädd! Kör, men kör
sakta.

regementen.

PERSONALNOTISER

Den l3 maj l927 fyller arren-
Nu tycker kanske läsaren att sign. själv kört för fortoch datgrn Ni]5 Ingebriktsson,
att motorn börjar tryta, varför en avslutning vore på sin
plats. Och den som råd lyder - - - -

På återseende
Ahos

Ujaren, Ström, 50 år.
Samma dag fyller även arren-
datorn Z. Zakrisson, Finnvatt-
net, Ström, 50 år.

SÄKER VÄDERSPÅDOM

Om skatorna vänta en regnig
sommar, bygga de sina bon
högt, medan de, om de vänta
en torr väderlek, våga att
bygga sina bon lägre. I år
(1927) rapporteras att skat-
orna bygga sina bon ovanligt
högt.

EN VÅRDAG VID G:LA SJUKSHIMN

Betyd¿¿gt öaaenad han våaen
nu anlänt till Stnömabygden.
Bjönkaßßën i Lindbeagbbach-
en blå ännu med apaetande
gnenan, men Annat skatt man
ana den Z¿¿a5äagade 4k¿ßt-
n§ng_4om ßönebådaa Aammaaenn
aganng.
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J | I. till länsantikvarien Festin insänts ett
P LJ stenåldersfynd, ett avbrutet skifferföre-

l J ¶" °" mal, antagligen tillhorande en dubbeleggad

PERSONALNOTIS kniv. Fyndet har gjorts a strandenaav Fax-
älven. Platsen är nu översvämmad sa att en

55 ar fxllef den 2 Jnnl 1927 hendl-(Ä Mit' platsundersökning kan ske först längre fram.
chell, Aspnäs, Ström.

"-_-:-_

" ene

HÄSTEKIPÅGE FRAMFÖR AFFÄREN I ÄSPNÄS

Månne den ßena vâncn vana onbak till det
4¿ädpqnz¿ rom nuanna Ina och Anna Måntena-
Aon ßonetagit ßnån Renån och även vattudaß-
en. INA, 5. Nondßtnöm, 7880, g¿5t m. Jöna
Måntenaaon L Renån. ANNA, 5. Suenadotten,
1877, g¿5t m. M¿kae¿ Måntenabon, Renån

Foto Kn¿At¿na M¿tcheß¿

övßnkönn 15 juni 1927.

Konsumtionsföreningens i Strömsund lastbil,
förd av hr A. Strömstedt, törnade på månda-
gen ihop med en cykelåkare varvid såväl cy-
keln som den åkande, en kvinna, kom under
bilen. Cykeln ramponerades fullständigt,
varemot kvinnan, sedan bilen lyftats upp,
själv kunde taga sig fram. Det befanns att

"' hon endast erhållit ett mindre skrubbsårpå

...;,-,»

OFORMLIGHETER 30 maj 1927

ena benet. Den överkörda torde själv vara
skuld till händelsen.

- , ~.l/ A .

Kyrkostämma i Ström hölls på söndagen, då KÅFFEPAUS I LÖVBERGÅ

kyrkorådets och kassörens redogörelser god- Väga¿b¿¿¿n pågå ¿ ¿0ckn¿n¿ noaaa d¿¿a¿ m¿d

kändes och ansvarsfrihet beviljades. Aven ¿¿¿äckan L¿Vb¿¿ga_Jä¿6¿and_Ha6¿nä¿ undea

diakonissradet och styrelsen för skolbiblio- p¿0j¿k¿¿¿¿ng_ L¿k¿0m V¿d jä¿nVäg¿bygg¿¿ ¿¿

teket beviljades ansvarsfrihet. I sin be- äa d¿¿ k¿a6¿¿ga pojhaä ¿0m han¿¿¿a¿ hacka,

rättelse över granskningen av skolkassörens ¿p¿¿¿ och ¿pad¿_

räkenskaper hade revisorerna framhållitvis-
sa oformligheter beträffande räkenskapernas n U _ .

förande. Efter en stunds debatt beviljades SKADAD AV JARNVALT 20 Junl 1927'

skolrådet och redogöraren ansvarsfrihet för (LT) Då hem_-äg_ Erik Mattsson i Äspnäs på

förvaltningen under 1926- fredagsaftonen var sysselsatt med att köra
en järnvält, råkade av någon anledning töm-

SAGOSPEL 2 juni 1927' marna trassla ihop sig och koma under väl-
Svenska Röda korsavdelningen i Strömsund teh í en Sväng, med Påföljd att hästen Blek

uppförde på onsdag afton å godcemplarsalon- baklänges eeh M- Rem under välten. vilken
gen sagospelet "Halva riket och prinsessan" hel Oeh hållet Blek ÖVef h0n°m- Den fÖf°”
av Elin Bohlin. Spelet omhänderhades av mn- lyekâde, SON är Över 70 år» erhöll allvar'
atörer 50111 nästan över lag fyllde gina upp- llga Skadør. H30 lI1f0IfSladeS Omedêlbart till
gifter på ett efter omständigheterna glän- Strömsund för erhållande av läkarvård.
sande sätt, vilken uppfattning hela publik-
en tycktes dela av applåderna och stämning- INGET MANSKÅP 22 juni 1927-

ïn 1 ïïrfgt :tt"d:ma;1Be;aà1nÉ:g:n_t111fa1_ Flottningarna i Allån inom Ströms sockensy-
kår vakgïïan É an amêl' le ? e tlvêr? re nas i år ha svårt att komma igång, enligt
N am S 3 e Sakert,t1_ls utnlngïn blfvlt , vad en lokalkorresp. meddelar. Pensionats-
:nnu storre' mçn da Plasïn uppfores avenpa ägaren R. Swanström i Strömsund har avKram-

redag afton gives tillfalle for flera att fors bolag åtagit sig flottníngen i vatten_

se densama' draget i fråga, men han har svårigheteratt
anskaffa manskap. En betydande timmermängd

STENÅLDERSFYND 15 juni 1927' - den största på länge - ligger utefter
Från hr Oscar Göransson, Ulriksfors, har fl0Ctledeh-
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annons . Tillkännagivande .

oP 9 juii 1927.

En allmän skogsdag i Strömsund anordnar
Skogsvårdsstyrelsen lördagen den 16den-

, nes med samling kl. 11 f.m. vid Grand
Hotell för exkursion i Strömsunds omgiv-
ningar. I samband härmed avhâller Jämt-
lands läns Skogsvårdsförbund sitt års-
möte.
Föredrag. Filmförevisning. Skogsintres-
serade inbjudas.
östersund den 9/7 1927
Skogsvârdsstyrelsen. Jämtl. läns skogs-
vårdsförbund.

DönsoLYcKA 14 juli 1927.
Arb. J.E. Moberg från Gisselås dödad under
arbete.
(ÖP) En dödsolycka inträffade på torsdags-
morgonen vid sulfitfabriken i Ulriksfors.
En arbetare Moberg skulle med ett järnrör
rensa en flyttransportör. Därvid har han
antagligen tagit överbalansen samt ramlat
över transportören och av denna slungats
mot en på andra sidan löpande remledning,
i vilken han indragits. Döden har trolig-
en varit så gott som ögonblicklig.

DÖDLIG BADNING 15 juli 1927.

Under badning vid Strömsund hamnkaj drunk-
nade i går 25-årige arbetaren Anders Eriks-

Snant än Aommantidcn inne och bannen 561- Son, §0n till egahemsägafen Erik 018800,
lägga ¿¿na ßgha u10mhu¿_ Kn¿ng Abb0n¿v¿&- Bredgard. E. och hans arbetskamrat skulle
Qn¿ ¿nå4 h 2umm¿ a däßdg åtgn ' na ' efter slutad lossnin av n ved råm ta a

"Han/.S Z GfL(e:,ta", dví HOKQUL E/uti?/5332 OQZL sig ett bad. Erikssoš, sot: var :ågot sïnkm-
B¿hg¿I Backbtäöm, gående på btigen mot pep- nig, kastade sig från pråmen i det där un-
panhah¿hu¿¿1, gefär 6 meter djupa vattnet och gick genasttill bottnen. Hans kamrat, som ej var sim-

kunnig, sprang efter hjälp, men innan den-
BLÃNADER FÖR FÖRAREN 4 juli 1927. na anlände och man fått upp den förolycka-

de hade livet redan flytt. E. som varstarkt
I torsdags inträffade ett aââvarâígš till- upphettad då han hoppade i det rätt kalla
b d t'11 1 k ° " " . H

oïh S:röm:uäâ.aPåae::g::äTïe åï våšeâïgi en vattnet' hade antagllgen traffats av Slag'
skarp kurva, kolliderade en bil och en mo-
torcykel. Farten torde ej ha varit högre än ENDAST TRE DAGAR I STRÖMSUND

den tillåtna, men i hastigheten höll motor- Den stora överallt populära
cyklisten åt fel sida, varav en kollision '
måste bliva följden. Det hela avlöpte dock C I R K U S N O V E L L O

med endast några mindre skador å motorcyk- .u - .

eln och några blånader för föraren. Bilen âïorspïšmåaš onsdagen den 20 Juli 1927
undkom tämligen oskadad. ' ° ° '

OBS! 16 nummer storslaget program.
EN SKOGENS JÄTTE 4 juli 1927. Förstklassig internationell personal,

0 C E nu

En tall som i storlek söker sin like finns dlrekt engagerad fran uropas storsta. ' . . u u ' u nöjesetablissement.
a Karl Hoffs gar? 1 Skëleç' Karfnas' Stroms Djurbeståndet består av 22 äkta rashäs-
Éoâ::n'tTa11e2 Tašef eJ måndreFÉn 112 Éum tar, äkta zebror, apor m.m. Modernavac-

.. . 2: .::“.i:::.:“.;. :;.:: ::::..-
het men efter att då ha blivit toppad har 5 moderna Játtetalt° 10 man rumanskt' . . . _" musikkapell. Humana biljettpriser.
den hastigt vuxit ut till nuvarande jatte-
dimensioner.
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Om Staömb vattudaß än det gßtttaande päat-
bandet t den mähttga noadjämtbha pannan, ßå

bonde öhn vana teendet t detta noadantandb
btataa appbyn. Och bäaa tche debba bttdea
Ayn áön bägen, att öhnßothet han ett glatt
och hamontetitht Atnnetagl

1

IV ___

ii. I .nr

2

r _

3

3.

20

,

6

Etta Noadtund badaa.

Vtthetm o Anna-Battta Hattßtaöm på Atoa-
ßtßhe (14 hg).

Fatda Kaatoßon t Ltnjevthena 5äbodan.

Rana Engetbnehtbßon t handdaeebya.

Johan o Anna Andenbbon, Johan Noadtund
på ßomaatan.

Paßtoa Rtchaad Gothe pnövan nößtnetanßen
Utd beoök på Öhn.

Foto Bengta Noadtund
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19 JU” 1927' BYN HEDNINGSFLOKÄLEN 1 s'rRöM ' '. _ (tidigare
FLOTTNINGEN I ALLÅN kaiiad uenningsfiokäien) KAN I ÅR 1-*IRA

En meddelare begär att få kor- -J --J-JJ 100-ÅRSJUBILEUM. 30 juli 1927.
rigera en uppgift i J.T. den
22 juni angående flottningen
_ . (JT) På försomaren 1827 - alltså för 100 år sedan - dit-i Allan: .

_ flyttade fran Hammerdals socken en person, Per OlofssonKramfors a.-b. har ej satt . . . . . . .
. . med familj, vilken enligt datidens sed slog sig ned underbort flottningen utan Allans U 0 . . .

. U . en gran for att sedan sa smaningom bygga och bereda sigflottningsforening handhaver. . . bostad.denna. Nagon svarighet attan-
skaffa manskap har ej före- Detta var byns egentliga början. Denne Per Olofsson levde
kommit, tvärt om. En liten, här en tid framåt och fick se såväl barn som barnbarn vä-
föga lyckad, strejk på åtta xa upp. Till den senare kategorien hörde den numera fram-
dagar amfattande 91 man gäll- lidne kyrkoherden Per Hedlund i Torp. Det kan tänkas att
de ej lönekrav eller garanti denne tagit sitt namn efter sin födelseby. Så flyttade he-
för betalning, utan var ar- la familjen till Håxåsen, i vilken by Hedlunds egentliga
betsledaren av gamla stammen, uppväxtår förunno.
som nu anses ha för stora for- . . .

Redan samma sommar som Per Olofsson slog sig ner i byn dit
drlngar pa magsåapetå Samt11_ flyttade en Gustaf Adolf Dahl med hustru och barn. Dennaga arbetare borjade anyo med . . . . .fri ka och flottnin enär gard, som vid senare hallet storskifte fick n:r 2 som

S g . g gårdsnumer, äges för närvarande av tre bönder, vilka al-
ï?43š?àääa:bÉ?h_t;ïrÉtV;ttu_ la äro barn i fjärde led efter ovannämnda Dahl.

dalen. Denna flottning kan Så kommo efter någon tid Israel Andersson samt jägaren
utan tvivel anses vara ettre- Fält, vilka båda ha kvarboende släkt därstädes i resp 4:e
kord ifråga om tid och man- och 5:e led.
skap' Dessa fyra voro byns egentliga pionjärer. En seg och hård

. . kamp för tillvaron följde, varunder det byggdes och odla-
21 juli 1927. d . . u . ._CIRKUS I STRÖMSUND es, sa att nybyggarna funno sin bargning. Nu var byns sa

val andliga som materiella utveckling stadd 1 en succesiv
Cirkus Novello hade på onsda- tillväxt ända tills 80- och 90-talet, då skogsbolagen köp-
gen premiär i Strömsund, där te gårdarna. Vid 1900-talets början sålde bolagen sina in-
cirkusen blir kvar ytterlig- ägor med något husbehovsskog till inom byn bosatta perso-
are ett par dagar. Publiken ner, vilka sysslat med jordbruket med den påföljd, attdet
var talrik och belåten. f.n. blomstrar många välskötta småbruk i byn. Runt onkring

byn finnes god tillgång på för odling ypperlig myrjord,
25 juli 1927. vilken redan är delvis uppodlad. Men oändliga vidder vän-
FOTBOLLSMATCH I STRÖMSUND ta ännu på plogen.

En fotbollsmatch spelades i 12 aug 1927_
går štröinäurgdlrmleïll.-än Doro- (;0'1"1' HJQRTRONÅR
tea . . oc . . . trom-
sund, varvid det Senare lag- à Å á Hjortron förekotmna i år rik-
et segrade med 2_0_ ligare än någonsin tidigare.

Särskilt myrarna äro över-
sållade" av de läckra bären.
Försäljningspriset har håll-
it sig i 50 öre litern.

» .__ _., _ L
Tale?

MVRARNAS RÖDA GULD PLOCKÅS

Den 0/.sedvanf/tgiï fzilza Xxlüigån-
gen på hjoftt/Lon gàlüße/L Å hög
gnad de vä/sf/La deßa/ina av
Vattudaäen. I Renån ha/L hela
Aßäkxen St/iömbe/tg g¿v¿,t Mlg
ut på Boßótamynen 56/L att /ta
Lälua/ia na,tu/uvélzedomen.

F/i.u. GöL¿n, E/uüz, B/ulta, An-
na, E/ulh, 0L¿wLa, Viola och
Anna-Bn¿tta.
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I ÅUTUMUBILENS TIIIEVMW lämlmål 30 aug 1921.

BILPARKERING PÅ VIRGOKAJEN FRAMFÖR TVÅ AV MUNICIPALSAMHÄL- Jämtmålsafte Vaf i söndags
LETS PARADBVGGNADER: KOMMUNALHUSET OCH TINGSHUSET. aefaad På Skela i_HaVSäS,

rzmfwmmn av womobuzai 1; suömwnd hal på lama ad }'§::;“§ef°§elf§:t:,§ls';f,“§:“'

. m»(,Vl Vd Q LVIVUI ° °]_ S d

en qutrma bakom matten, /som hån Anna_'Kafz,(Qvson med,Fn,§do¿5 ïfg;::::aRO:: ïrbâgï jäåtín
Fonßbeng bom bnedvrdßttrande. I bahlazet Vena o Gtßßtß lustspel "Te bytt klä0m~_
Nibsßon /samt Ca/:,¿n Fem/:be/rg. Efter en stunds kafferast

sjöngs Erik Folkvars jämtmåls-
visa "I buom" av fröknarna

» »

Anna Johansson och Ada Palm- \ kvist. Festen avslöts med av-
' sjungande av "Du gamla, du

fria" unisont. Behållningen
av festen skulle tillfalla
nykterhetsbefrämjande ända-
mål. Publiken var mycket nöjd.

Flyuninu i
A.-B. Aerotransports 6-sits-
iga luftdroska ankommer till
Strömsund den 22/9. Pris kr.
15:- pr person och tur.

«41
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Fabriken Tomtens flygandehan-
delsresande medföljer ovan-I

24 aug 1927. nämnda flygplan, och är han
i tillfälle erbjuda sina kun-

(ÖP) En svår olyckshändelse inträffade i måndags å vä- der att medfölja uppstigning_
gen mellan Vågdalen och Storön i Ström. En Essexbil arna till väsentligt reduce_
tillhörig A. Månsson och J.E. Andersson, Ulriksfors, rat priS_ vid flygbesöket gí_
och förd av Hugo Nordström, Tullingsås, törnade mot ävenledes tillfälle er_
broräcket vid den s.k. Bålbäcksbron, och räcket träng- hålla luftfotografier eg_

de genom motorhuven och in i bilen, varvid föraren endomar och p1anteringar_
blev fastklämd. Bilen fattade eld och brann upp, men

såväl passagerarna som föraren lyckades komma ur bilen
utan att erhålla brandskador. Hjälp bringades av pas- FOTBOLL 4 Sept 1927'
sagerarna i en efterföljande bil, som forslade den il- Strömsund-Hamerdals
la skadade Nordström till Strömsunds sjukstuga, där Resultat! 7“0-
han alltjämt vårdas. Bilen lär vid olyckstillfälletha _

framförts med låg hastighet. Föraren, som är 26 år ~ N .
gammal, saknade körkort. Den brunna bilen, värderadtill 3.000 kr., var oförsäkrad.

DET BLEV DÖDEN 25 aug 1927.

Hr-1

'f1"=1

F

29 sept 1927.

En intressant föreläsning av
(ÖP) Den vid bilolycka på måndagen vid Bålbäcksbron i skríftställaren, major 3_A_

Ström svårt skadade bilföraren Hugo Nordström infors- Duse voro Strömsungsborna 1

lades på tisdagen från Strömsunds sjukstuga till la- måndags l tillfälle att åh5_

sarettet i Östersund, där han dock på tisdagskvällen ra å g00dtemplarhuset_ Före-
avled. läsarens ämne var "Detektiv-

en i romanen och i verklißær
ten", vilket ämne behandlad-

SKOLNYTT 29 aug 1927' es i ett sakligt föredrag,i
Styrelsen för kommunala mellanskolan i Ström meddelarskol- Vissa fall kfYddat med hume'
Överstyrelsen, att för läsåret 1927-1928 organisten Dan fiatiska inslag Oeh belyst
Fr. Nordfors förordnats till övningslärare i gymnastikoch med ljusbildef, S0m Visade
sång, folkskolläraren Per Johansson i teckning och småml- hur VeteSkaPen Underlättar
lärarinnan Tora Strömberg i kvinnligt handarbete. Till tim- detektiveras arbete Oeh gör
lärare för läsåret har förordnats rektorn A. Mattessonnæd det möjligt att UPPtäeka Oeh
undervisningsskyldighet 3 veckotimmar utöver lagstadgade lagföfa Öe mest SliPade brett'
22 veckotimmar. slíngar.
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Familjen A. St/Lönwtedt L Öjaßren, med 5 gä/.S/te/L ån 1927. Foto Sven St/Lömbe/rg.

Brev från Öjaren 4
(JT) Öjaren, vad är det? Byn som består av 63 större eller mindre öar! Något nämn-
värt har aldrig varit synligt i tidningarna från denna avskilda del, och ändock finns
ett och annat av intresse att berätta därifrån.
Det är länge sedan den förste innebyggaren "ankrade fast" här. Det var nämligen som-
maren 1798. Det var en "karlakarl", en jämte förstås, som hade med sig hela sitt bo-
hag, bl.a. en ko, som han fick binda fast vid ett träd, medan han redde sig till nå-
got bättre, fast ytterst primitivt blev även det.
Öjaren har ett 20-tal familjer som bygga och bo, och - ro, ty det måste man göra om
man skall komma till alla "grannar".
Det mest betydande arbete som utförts av byns folk, var den sänkning av sjön som fö-
rekom år 1866. Om man tänker sig de hjälpmedel som funnos tillgängliga måste man be-
undra den generationens energi. Det fanns på den tiden ingen dynamit till förfogande
utan det var att sedan man uppdämt ån, och fått den torr förfärdiga massiva bårar av
trä, för att medels dem bära upp stenarna och lägga dem vid stränderna. Detta kolos-
sala arbete pågick i två somrar. Sjön blev sänkt och man började odla ännu mer. Men
så blev det också en verklig jordbrukarby.
Bland de jordbruk som kan tilldraga sig intresse nämnes den s.k. "Ring-AnneršLgården.
Den är 100 år gammal och anlades av nuvarande ägaren Anders Strömstedts morfader An-
ders Ring. Gården består av 500 tunnland, därav 25 tunnland under plog. Av verkligt
intresse är det mycket präktiga ladugårdskomplex som byggdes år 1924. Ladugården är
rymlig och rymmer ett 15-tal kor och 4 hästar m.m. och är cementerad, liksom också
gödselstaden. Den är alltigenom tidsenligt inredd. Så t.ex. användes vagn monterad
på räls för att frakta gödseln från ladugården till dess plats. För detta ladugårds-
bygge har herr Strömstedt av Jämtlands läns Hushållningssällskap blivit tillerkänd
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2:dra pris. Hr Strömstedt har även utfört betydande mossodlingar, för vilket arbete
han fick Hushållningssällskapets 2:dra pris, och Svenska Mosskulturföreningen upp-
muntrade honom med diplom och 100 kronor i premie, vilket tilldelades honom vid den

mosskurs som hölls i Ås i somras.

Som ett plus till Strömstedts välskötta jordbruk må nämnas, att en liten trädgårdär
anlagd, som i år givit synnerligen vacker skörd. Initiativet till denna trädgårdhar
tagits av en hr Strömstedts son, som år 1926 hemkom från Amerika, där han haft an-
ställning i handelsträdgård.

Man skulle nära nog vara benägen tro, att befolkningen i en sådan by som Öjarn, som

fullständigt saknar ordentlig väg, skulle slappna i sitt nit för vår modernäring.Så
är dock ingalunda förhållandet! Den storslagna odlargärningen och den reda och ord-
ning som in i det minsta skönjes vid den "förvandlade" gamla Ring-Anners-gården tal-
ar ett tydligt och vackert språk.

4 ok: 1927.

Vid sammanträde med Ströms kommunalfullmäktige i söndags beviljades Barnavårdsnämnd-
en ett anslag för sin verksamhet å 10.500 kronor.

Med anledning av länsstyrelsens skrivelse angående mellanskolans i Strömsund övertag-
ande av staten under vissa villkor, beslutade kommunalfullmäktige att godkänna vill-
koren och förbinda sig till de förpliktelser som därmed följa.
Beslöts att som resebidrag till ledamöter av kommunalfullmäktige, kommunalnämnden,

barnavårdsnämnden, fattigvårdsstyrelsen och skolrådet, vilka bevista kommunalkursen
i Östersund, anslå 20 kronor till var och en.

6 okt 1927.

Sammanträde med Ströms lärarekår och skolråd hölls å folkskolan i Strömsund. Mötet
inleddes med föredrag av kyrkoherde G. Löfvenmark över ämnet "Jämförelse mellanfolk-
skolebildningen förr och nu". Därefter redogjordes för skoltandvården inom distriktet
och uppmanades lärarekåren att kraftigt verka för tandhygien i sina skolor. Lärare-
kåren lämnades därefter tillfälle att f&'skolrådet framföra sina önskemål. Slutligen
höll fil.kand. E. Vestegård, Ulriksfors, ett instruktivt föredrag över ämnet "Rosseau
och Pestalozzi" och folkskollärare P.V. Larsson demonstrerade ett baloptikon samt vi-
sade bilder från en resa i Tyskland och Italien. Efter sammanträdet intogs tesupê i
prästgården. Ett 50-tal lärare hade infunnit sig.

8 okt 1927.

Skolöverstyrelsen hemställer hos k.m:t om föreskrift, att beträffande terminsavgift-
er för lärjungar, tillhörande de förstatligade klasserna av bl.a. kommunala mellan-
skolan i Ström, som äro under ombildning till samrealskola, skola tillämpas bestäm-
melserna i gällande läroverksstadga.

Vidare föreslår överstyrelsen, att vid kommunal mellanskola, av vilkens lärjungarun-
der innevarande år uttagits terminsavgifter, må under nästa år upptagas sådana avgif-
ter med högst de belopp, som vid uppgörandet av skolans stat för år 1927 legat till
grund för beräkning av inkomst genom terminsavgifter. Dock bör skälig nedsättning i
terminsavgifter beredas mindre bemedlade lärjungar, och i intet fall terminsavgift
påföras meddelösa lärjungar.

To|.134. BTROMSUND. Tol.134. -i gm gm." 9,5...-_ .i
REKOMMENDERAS ,f

Besra||mngu <> mmm_ *'50 ßf°" 'oå-
umsm nu nmnnnrm ml ¿_ 0 R ^|| ||g1||0M_ Sum Mu N |)_ -+'O°+-

mumawnn rann. - oRuNoAT|s11-

a!1.§§s.!<.§.§2.ff.I2.!!.2!1 aaß saw.
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Strömsnummer

Ä STIDNINGEN
Ö S T E R S U N D

Soclaldemokratlsltt organ lör Jämtland och Härjedalen
gg :gg "ga (|:,||“ .I'_)_ Tøfllgfl du IN 1-klivrl

att industrin funnit fäste här. Från andraI. sidan sundet stiger rök ur en dominerande
skorsten - Näsvikens sågverk. Och runt kring
samhället ligga gårdar och stora, odlade
fält, något längre bort en annan rök - från
Ulriksfors - och längst borta vid västra ho-

9 risonten blåa, buktande fjällryggar: Ansätt-
en, Murfjällen, Skalfjället, Munsfjället m.
fl. Var ha de ändlösa, ensliga myrarna tag-

O OO . ..huvudorten | norra jamt- lf egen? - - - -
,, Och går man nere i samhället och gör sig be-O oo O O

kant med det affärsdrivande folket och and
ra medmänniskor, kommer man snart till klar-

dåld”. het uti, att Strömsunds befolkning är vaken
och mottaglig för tidens spörsmål och idéer.
Men man kan inte heller undgå att observera,

Den, som kommer åkande Inlandsbanan med tan- att de flesta tro, att "aan blivande Sta¿_
ke att besöka en av länets turistattraktion- ens" framtidsutsikter inte ato så övetdådígt
er, "landets märkligaste dä1d"» SOW» Om jag förhoppningsfulla. Ty det märkliga är det,
inte misstaget mig, Karl XV Johan allernådi- att samhallet knappast Vana något beträffan_
gast kallade Ströms vattudal, har inte an- de utvecklingen ¿ och med järnvägens fram-
edning känna sig tacksam mot Vår herre-Na' dra ande. Nu står Östersund liksom närmare

turen är med förlov sagt helt enkelt tröst- bygâetaa häruppe, Vi1ket natut1ígtv1S har
155- MYrar» nakna, gula» ändlösa myrar! Oen till följd, att Strömsund inte gärna kan få
så någ°n Skegsdungea men ingen lummígnera påräkna bli den central, för norra Jämtlands
inga blånande berg, inga Vida Vyer- handel och vandel som förr i tiden. Men att
Men det bättrar sig så småningom. När man Pa dessa grundef a11t_föÉ Pessímístískt fö'
stiger av tåget i Ulriksfors för att fort- ma' V°re felaktlgt' Hfttllls har* alla hfnd_
sätta maa bíbanan (aan s_k_ "b1indtarmen)ín elser till trots, Stromsund utvecklats for-
till Strömsund, Jämtlands blivande andra hål1andevíS_f°ft för att 1 denna stund ha
stad och porten till Ströms vattudal, får över 1'100 1nVa“are°
man en aning om, att det åtminstone exister- "'°""
ar människor. I Ulriksfors finns som bekant
en sulfitfabrik och rörelsen och nybyggnads- "
verksamheten här är ganska livlig. Och när
man så om tio minuter är inne i Strömsunds . i H . U

municipalsamhälle, ser man tydligen, attman 1 eeremeunesnemree' bete _ liksom f°e'
hamnat i en stad i smått; visserligen nöjer e}1e“L'T:e enneneerer _ eppmerkeemee
sig municipet med blott en landsväg genom pe feet eeee ev elle' sem,eympee1Serer
samhället, men i stället finns här affärer med eleelngen eeh eeee leeer'
- man har sagt mig inalles ett 40-tal - i Om arbetarna vid sina inköp allmänt be-
massa efter densamma. Och i fråga om att va- akrade detta och även läte annonsörer-
ra tätt bebyggt, lämnar Strömsund inget ÖV- na höra det, skulle den ännu inom Vis-
rígr arr Önska» äVen Om inga Srörfe k0mP1eX sa affärskretsar förefintliga kylan och
förekomma. Märkligaste byggnaden är förmod- motviljan att gynna ett arbetarblad
ligen tingshuset, som är ståtligt och inne- snart nog vara bruten och borta.
haller bl.a. en vacker sessionssal. Man får H

från utsiktstornet ovanför samhället en myc- eeeese en eklek effereeee eeneneereree_
ket god överblick över samhället nere vid Slelge eeh gyenef en vlee preee: han
Russfjärden, samtidigt som man har en bedår- nenehelerer eerJeeee en klass Inom fem-
ande utsikt över den prisade Vattudalens hellee' som hee liksom elle' er strange
skönhet, dess holmar och vikar, vilka först- beroende ev' nemllgen arbetarna'
nämnda så här i höstens färgprakt äro kost- GYNNA DÄRFÖR L.T:s ANNONSÖRER!
bart vackra att skåda. Och man märker även,
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. . Nå ra blad ur Strömsunds
Em sandßlm aåbetar olitiska historia.
Rikst. 114. STRUHSUND Rikst.114. P
v H A R K U T E B I A F F Ä R' Första försöket att organisera Strömsunds arbetare skedde

x°|lI°""- Flik- på sommaren 1908 efter ett föredrag av red. Carl Åström,
r“'u°" ÄW' därvid en arbetarkommun bildades. Denna fick vid starten
gthnk' smh' ett 15-tal medlemmar. Första styrelsen bestod av Johan 0-
ruu' oli och Bra' lofsson, ordförande, N.T. Rosth, sekr., Per Abrahamson,

ont' ”WN” “nn lm °' ÜÜÜ kassör, 0.A. Lundin och E.A. Dahlqvist. Kommunen höll si-
na ordinarie möten och ådrog sig åtskillig uppmärksamhet.R A D I 0 Vid valet till andra kammaren detta år röstade kommunmed-
lemmarna - de få som då hade rösträtt - med de frisinnade.

KÖP Eåfß I'ßdi0ßPP8l'v-CGI' 0011 Arbetarkommunens livslängd blev förhållandevis kortvarig,
*'*\'n°f-ÜW°h¿:' 1105 “nd°Yf ty redan efter ett par års verksamhet blev den nedlagd.

tec nad.
ut Efter ungefär ett års vila blev åter kommunen väckt tillfl a anodlnltorln allilll I ligor. . ._ . .. Å __ .. d

lmdning av awumulawrer utföres liv, aven da efter ett foredrag av red. strom. Aven en
non,-,m_ Goda a,.bem|,,m¿“mk°,. na gång blev livslängden kortvarig, ty redan 1911 var den

saligen avsomnad. Men 1913 gjordes ett tredje försök att
â°U&Lsñ:g1;DDIgg'l!]:-Äoäl politiskt organisera Strömsunds arbetare. Red. Gotth. Böh-
.hl 89 su.-“nt T L 89' mer höll då ett föredrag i goodtemplarhuset, vilket hade

0 ..
Temom om postorder till foljd, att ny kommun bildades, som vid starten erholl

ett 20-tal medlemmar. Den första styrelsen bestod av Emil
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Löf, ordf., Nic. Rosth, sekr., Per Abrahamson, kassör.

& Kommunens öden ha växlat o. vandrat med tider o. ström-
ningar. Intresset har tidvis varit skralt, men har återi-

Q K 1; Ä 1) 1) E R I A F F Ä R, gen, särskilt vid val och andra speciella tillfällen, prä-
.ht “_ glats av intresse och livaktighet. Möten ha hållits en

gång i månaden, men på sista tiden ha mötena hållits rätt
NYIÉPERNA FÖR så oregelbundet.

HÖSTEN INKOMNA. _, _ _ _ _ _ _, _

Pa kommunens initiativ inköptes ar 1919 en direktör O. 0-
,,K_B:" I¥?ffcl:):§:lk°;åymb:' pmm? lofsson - "Bank-0lle" - tillhörig fastighet, som sedan in-

' ' ' reddes till samlingslokal, som f.n. är livligt anlitadlr. 118: k d . __' re omm” em som biograf - och danslokal.

r r Trots sin litenhet har kommunen i valtider haft sig ettI drygt arbete förelagt, enär på dess lott fallit vzilförar-I bete och agitation i inte mindre än fyra stora fjällsock-
nar, omspännande ett landområde av 20 kvadratmil. Norra

šgaktefianâflol domsagan har nog blivit åtskilligt styvmoderligt behand-
° ' ' ' lad nar det galler hjalpen utifran, men Stromsundskommun-

DÛÛHCUI' “fukt kött °°h fusk' en har organiserat och lett valarbetet så gott det med eg-
na förmågor varit möjligt. Att arbetet inte heller bliv-

Uppkórper och lñfrsâljer skinn, hallar, . _ 1 .. k 1 f 11_"lm t mmulunt n5_ it resultatlöst, visas b .a. av utgangen av ommuna uo

h,| Iašåh för ann ”,.¿e,.::ma,.e mäktigevalen. Vid valen till fullmäktige 1918 erhöll sa-
gmvo,-kni-ns" av gguguu-gun, i lunda arbetarpartiet 10 representanter (av 30), andra pe-
pgrzi och minut. Smigg och gilt- rioden blev resultatet sämre, enär vårt parti då insatte

ning emottages. endast 7 representanter, men i fjol belade partiet 12 plat-
ÛUSJ KÖP" 003! SÄUGI' Nilïßf- ÛÜS5 ser, och förhoppningen är, att ytterligare framgångar sko-

* la vara att inhösta nästa gång man går till val. Förutsätt-
ningarna finnas under alla förhållanden. Dock måste förut-
ses, att det som ovan sagts om avstånden få sin starka

lg. W, tillämpning här. En del byar sakna på denna grund helt en-
kelt möjligheter att göra sig gällande vid valen, och en-

I . dast en omreglering av valdistrikten kan bringa förhållan-
dena i ett annat och gynnsammare läge.

STRÖMSUND Kommunen rapporterade för senaste kvartalet 13 medlemmar.
Tur att inte Strömsundsarbetarna äro skrockfulla, ty då

RFI 0 m m ”P d-Är* 5' skulle de med största säkerhet lägga manken till för att
vid kontant kap lämnas värva åtminstone den 14:e medlemmen! Men utan att vara e-

5 % lmssakviuo' lak, skulle vi vilja förmoda, att siffran inom den närmas-
0””””9””9”9”9°9°99°* te tiden fördubblas, tredubblas eller fyrdubblas, allt ef-
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ter behag. Möjligheterna förefinnas helt säkert.
I början av kristiden bildades efter föredrag av "Kata" 0
en socialdemokratisk ungdomsklubb med ett 20-tal medlemm- .
ar. De första två åren arbetade klubben livaktigt, men där-
efter började den gå sämre för att vid brytningstiden 1917
nedläggas. 1918 höll ombudsman Gösta Lind ett föredrag här,
varefter klubben återupptog arbetet. Verksamheten fortgick 'till 1920, då intresset åter slappnade for att sa smaning-
om helt avtaga.

Den första fackföreningen, en avd. av Sv. Grov- och Fab- 0011 073033 S01? 0011 förhu-
riks, bildades 1908. Dess livslängd blev dock mycket kort- Anskaa därför Svenska
varig. Och uppehållet blev långvarigt. 1914 bildades en E I d s l ä c k I r 0 ll
avdelning av Träarbetarförbundet, som vid starten erhöll
9 medlemmar. Intresset inom föreningen var gott, men sed- T G G
an det s.k. Östersundsavtalet antogs, slappnade intresset ÅV Sf-MGIIS I'0Vnm@9-U'
märkbart och så småningom blev det döden - - - stalt, Brandtariörenln-

gen och Brandbol. "även
1919 bildades en L.S., som ännu för en tynande tillvaro. länets" godkänd kolßyre-
En "Skogs- och flottnings"-avdelning bildades i januari spruta.
1926. Denna förening arbetar ännu. _ mnig 1 pris! --

u BnanmilrallinroInom Ströms socken finnas f.ö. ett antal L.S. och Skogs-
Poch flottnings"-avdelningar __ 5...

NORRA JÄIILAND:

Där vildmarkstorvor vändas och
villor växa.

Tolv trevna hem pd tolv månader!

AX. WIHLBORG, Strömsund.
Begär prospekt! / Begär prospekt!
Respektalbla. ombud antagas.

_|. R. Schermans
Sjukvârds- & Tekn. avdelning.

° ' 'r.»|. uu. smmuna. Tel. 69.Från en vandnng genom Ulnkforsarbetarnas
egnahemsomráde. GYNNA IZDER SJÄLV!

nor I-Zilru inköp av sjukvàrds- ooh
Där grottekvarnens rök synes stiga upp över skogstoppar- wkni-ska artiklar llios mig där de -bil-
nas silhuettklipp som bolmet från en rökande dalmas snark- ligaste priserna erhållas. En mång-
ande järnsnugga och larmet och gnyet från bangård och fab- Wll artiklar S01" fömf 97141151 erhål-rik fallit in i skogens djupa frid, där öppnar sig vild- Ht” '*'*_“_p°t°k__““”-S °°*h “ÜÜÜ myc'

ket billigare an ä apoteken -- lipmarken som en huld modersfamn. Crona garden le med host: min ßrhndslnor påyu hm
bleka lappars smil, och den roda stugufargens varme stra- ho' nu
lar mellan laviga stammar. Det ar Ulriksforsarbetarnas eg
nahemskolonat, några minuters väg från samhället, invid
landsväg och i sluttning mot Faxälvens bubblande silveråd- 0000oooooooooooooooooooooooo

KU Eli M Ü BIngen lyrik längre! Låtom oss ta steget ut på en gång för u
att kasta oss in på detaljer och data från detta kolonat, hos oss 8,-, ,,,-h¿",.,- Ni ma,.kna¿ens
som i sig själv är lyriskt nog - den eviga dikten och
drömmen om det egna lilla hemmet.

finns-te fabrikat till konkurrenafria
priser cdi de finaste avbotnlnlngl-

villkoren.Alltså! Tanken på egnahem för Ulriksforsarbetarnas räkning
ammades upp inom platsens arbetarorganisationer, tog de
första stapplande stegen med stöd av privata arbetares

Största lorlorlng av möbler I Illa
in- W'

tressen och sattes ut i livet som en liten tafatt pojk- H. KRIÉNGS HÖBELNEDERLAG.
fjant i det nådens år 1923, då idêns primus motor, J.E.
Andersson, s.a.s. tog den med till Stockholm.
Så småningom förhörde man sig hos jordägare, om möjlighet- i

Riket. 24. Suimsunll. Iliknt. 24.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQ

erna för frågans förande till verkligheten, och år 1925 GlIStaVa_ PCttCI'SSOIIS
sammanträdde intressenter, markägare och representanter
för hushållningssällskapet, varvid syssloman Mattsson pas- M 0 D E A F R
sade på att göra några pessimistiskt stämda reflektioner n¿ln¿1"f.A1l nu gg;-in-lg;
beträffande sannolika förutsättningen att lyckas i ett fö- Skinnanbeten samt montering av
retag som detta.
Men intresset var nu en gång väckt på svenskt allvar, o

Lamlpskärmar emottages och ut-
íöras fort och mlllgt.

c
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då hjälpte vare sig svartmålningar eller pessimism. Redan o ~

i augusti 1925 undertecknades de första jordköpen med fr.
Gunilla Lindén i Ulriksfors och hem.-äg. Tåkvist i Rissel-
ås, som voro markägare. Sedermera inköptes jord av Holm
i Strömsund, varigenom goda byggnadstomter erhöllos. Egna- anlades intresserade bön_

hemstagarna äro mycket måna om att få uttala sin tacksam- det boende inom Ströms sOck_

het till dessa personer, ty utan deras förståelse för sak- med hr P Holm i etsaï
en hade frågan aldrig kunnat lösas så bra som vad fallet år'19O7 Eftèr något åg kom

blev. Den jord, som upplåtits till egnahemsområde, delad- fabr í'nuVarande Ulríksfors
es i 13 olika lotter, omfattande c:a 44 revar jord, före- É . n

Ü . H . Sulfitaktiebolags ago och
tradesvis skogsmark men aven nagon odlad mark. 0 'har under senare ar under-
Redan från början visade sig intresset vara stort. Nio av gått betydande ombyggnader

de uppdelade tomterna försåldes genast, tre något senare, och förbättringar, så att
under det en är obebyggd och osåld. dess kapacitet ökat från

De första husen började byggas i maj och juni 1926. Husen Éàgoo ton pr ar tlll 14'o00
uppfördes i trevlig och tilltalande villastil, i allmän-
het innehållande fem varmrum jämte nödiga skrubbar samt Bolaget äger tvenne pappers-
källare. Ett av egnahemskoloniens hus innehåller t.o.m. bruk invid Dalslands kanal;
brunn. det ena, "Hoverud", blev fär-

Vad beträffar ladugårdarna så ha redan 8 st. sådana upp- äëštvíïš ïšïíšeíïâïggaåešïgå
forts. De utforas 1 regel av tra, men inredes med cement, i huvudsak tídníngspappen
vilket gor att de bli hallbara, varma o. torra. Ladugard- Sedan nå år har bola et
arna avse rymma 3-4 kor; de allra flesta av egnahemstagar- . g g

n . . . _ ytterligare ett pappersbruk
na ha annu inte hunnit uppodla sa mycket jord att de skaf i Hoveruds närhet Åsen med

fat sig kor, men redan ha kor inköpts av fyra kolonatbe- tre encylíndriga Qaskínêr för
byggare. Man hyser stor tro pa jordbruket, och nagra av tillverkning S_k_ enSid_

dem, som undertecknad samsprakade med, gjorde ingen hem- ígt U1rikSf0rSfabrík_
lighet av, att de väntade sig få tillfälle odla upp sa har försett dessa bruknæd
pass mycket jord, att de inom en inte alltfor avlagsen råvara. 1926 byggdes vid ÅS_

framtid skulle kunna föda flera än ett par kossor. "När Sulfítfabrík vilken
den dagen kommer, att vi få jordbruket dithän häruppe",sa- är i drift och Éorde idet

' II ' ~~

de en av de“idoga nybyggarna, att vi kunna foda tre eller närmaste förse Samtliga fab_
fyra kor, da tror jag sakert att vi ska kanna hur kung riker med dess råvarubehov,
Grotte släpper litet pa greppetl" Alldeles riktigt! Och vadan Ulríksforsfabriken
kunna Ulriksforsarbetarna uppodla och förbättra sina hem torde lägga Om sin tí11verk_
så pass, äro de att gratulera. ning för export_

Jorden harute förefaller vara bade stenbunden ochovatten- Ulríksforsfabríken är bär_

sjuk, men den ar formodligen bordig i alla fall, atminsto- ande faktor för det ekOnOmiS_

ne om man far doma av det forhallandet, att en av egna- ka livet i Ulriksfors och

hemsbrukarna pa sitt forsta-ars potatisland i somras er- Strömsund då det med undan_

hållit ett stånd, bärande inte mindre än 52 st. potatisar. tag et; Sågverk i Näsviken

Det hörs Ju lovande' f0rtS Sid 29 är ortens enda industri. Ul-
riksfors arbetarstam, uppgå-
ende till cirka 140 man, är
organiserad i S.P.I.A.F. och
deras inkomster och avtal
sorterar under riksavtalet.

¿

Platsens fackförening har
gått stadigt framåt och räk-
nar nu över 100 medlemmar.

Forsbergs
FINBAJGEBI Och KONDITOBI,

i Tel. 117. STRÖISUND. Tel. 117.

-___ ._

PARTI AV ULRIKSFORS FRÅN FABRIKSOMRÅDET sun soemna vhm-
konumen fi n a r e

- ett aamhäßße pnägßat av namtidbtno och utvechßingaopti- konjak;
mhßm. Eli Aiaäkí äàiß öä "egnahemóäöäeßóen". QQQQgggggggggggçgggggggggggg
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forts Egnahemsomr

Nu kan det inte sägas, att Ulriksforsarbetarna på något
sätt blivit bättre gynnade än andra "egnahemmare". För
tomterna betalade några 2.000 kr. och en del återigen
1.500 kr. beroende på arealen odlad o.s.v. Lånen uppgingotill 5.000 kr., vilken summa ävenledes så långt som möj-
ligt fått täcka byggnadskostnaderna. Ulriksforsarbetarna
erhöllo f.ö. av egnahemsrörelsen bistånd med endast 1.000
kr. under det senare anslag uppgått till 1.500 kr. Ettpar
av de senast ditflyttade ha f.ö. erhållit denna summa, .

varför de övriga känna sig misslottade. '-
. F -V - ADet är intressant att vandra genom ett samhälle som detta, 'ck .gg à rmbmds

där allting är i vardande. Man tycker sig känna hur flit- IJ ll,
en formligen vällar mot en. Där håller någan på med att ankom radon
bryta sten, dar nagon att odla jord, dar nagon att dika, nmgnnman Mann
där är en annan sysselsatt med byggnadsarbete - överallt v"¿üq,m.nHWn¿
är det liv och lust. Och alla betyga att nog skall Ulriks- ~. . . _ Edv. Engstromsforsarbetarnas egna hem sa smaningom komma att bilda ett _

vackert litet "förstadssamhälle" med mot allmänna landsvä- ~UR^FFAR'
gen sluttande trädgårdsland pch planteringar, vackra jäm- s"°mÜmd atlas
na fält, potatísåkrar och korntegar, jordgubbrutor o. klö- "W“n“W"W'"“W“
vervallar. Och man skall ordna och ställa, måla och putsa '"*w"m
upp. Det är goda och stora drömar, och man kan inte öns- f

ka de flitiga annat än ett: måtte det bara lyckas'
Ja hittills har allt ått bara väl. Man har arbetat sinaa 3
rediga 8 timmar vid fabriken och använt fritiden på åkern
eller byggnadsställningen. Det kan förtjäna noteras att
man uttalade sin stora tillfredsställelse just med 8-tim-
marsdagen utan vilken bl.a. egnahemsrörelsen skulle ha att Strömsund har bland mycket
kämpa med långt större svårigheter än vad nu är fallet. annat även en unnfinnare_Det
Det är ju inte alldeles utan att tiden vill bli litet galler inte en evígnetSmask_
knapp i alla fall' in - den lär ju ha uppfunn-
Man må säga vad man vill om egnahemsrörelsen - ett kan man irs i Hammerdal _ eeh der ar
inte förbigå: den utför en kulturgärning av inte föraktli- ej heller aagen Sarskllr aror
ga mått. Den gör åker och äng, som kläda och föda, av bl. eeh reV°1Ur1°“era“dÉ “PPr1“'
a. utmarkerna kring Ulriksfors. Och detta är stort i en nlngv der har ar rraga Om-
tid som vår, när kampen om brödet är så bittert allvarsam. Der ëaller bara ea merea hur
Få sålunda de tolv arbetarna och egnahemsbyggarna i Ulriks' man Jusr Oeh Preels Skall
fors ingen annan lön för sin möda, ha de i alla händelser kunna "följa Sin ria"- Närma'
detta, att de röjt ett stycke svensk jord till kommande re förklarar* der ar en aPPa'
släktens val och baSta_ rat för snabb inreglering av

fickur. Apparaten består av
BREDGÅRDS EGNAHEM - ETT FORLTAG som I ÅR FIRA 20-ÅRs.Juß1- en Oval res0nanSb0tten_ på
LEUM° vilken finnes monterad en
Egnahemsrörelsen är inte ny i Ström. Det är i år 20 år se- g“mm1S1a“g~ sem rarea 1" 10-
dan det stora kolonatet Bredgårds egnahem började bebygg- rar- aarr$e“°m rörSrarke5“r'

ets gangljud avsevärt. Upp-as.
finnare är urmakaremästaren

Bredgårds egnahem, som uppbyggts utan lån från egnahems- Edv_ EngStröm_
lånefonden utan uppförts medelst privat kapital och under-
stöd, tillkommo sedan lantbrukaren Erik Hansson genom tes- Vi erkänna gärna Vår °fÖfmå°
tamente skänkt Ströms kommun sin hemmansdel, som genom köp ga arr närmare beskriva "PP"
fördubblades. Hela området omfattar 94 har, uppdelat ilot- rr"“i“3e“° Vi ha med aerra
ter om 3-4 har. Hittills äro 38 lotter bebyggda. Vissalot- bara Yelar kenararera rakr“m°
ter föda f.n. upp till 5 kor. Husen äro mestadels välhåll- 0eh_5a ar der JU rare alla
na, men dock inte så snygga som Ulriksfors egnahem; ett munlelper ' Ja- 1“re_e“S al'
par förete vissa möjligheter att snart nog kunna falla öv- la Srader ' Sem ha 51” ege
erända och en del äro gammaldags trevna med täppa och Upprlanare- Kunde “U bara na'
"vårdträd". Dessa tomter ha varit så välförsedda med skog, gen rrnna UPP en aapararvfem
att denna i de allra flesta fall lämnat pengar till själ- reglerar Om hela r1de“~_Sa_
va byggande¿_ vore det önskvärt. Ty vi min-

nas ju va Hamlet sa': "Ur
Egnahemsomradet avslutas med samhällets - brandgrop, samt led atc___"

en skjutbana! - - - - K_O_ FOt_
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Hedningsflokâlen.
En by I Ström.

Till dßnna byb bßgynßßbß, Där inne i det ringa tjäll och föder sparven väl
virket dhedde ßön 100 än där fanns dock kärlek, frid, 1 Hans beskydd med fi11försikt
bßdan, ääü debba v2ñA2ñ.äg- förnöjsamhet och mannakraft man lade kropp och själ.
nade. friskt mod och arbetsid.

Och åren lade sig till år
Är adertonhundratjugusju I samtid kom - vi vet ej från nu hundra år ha gått
en solig somardag en stark och storväxt man. se'n Per och Dahl och andra
i juli månad var det visst Båd hustru, barn och husgeråd med

han bröt sin vandringsstav han hade, även han. åtog sig denna lott:
Per Olofsson med viv och barn S.k. barnhusbarn han var, att ur en sumpig stenig käl,
och något husgeråd det styrktes av hans tal. omvävd med myr och dy,
på ryggen i en mes han bar. Därmed må vara hur som helst, med flit, försakelse och id
- Vad den var tung och hård! hans namn var Gustaf Dahl. påbörja denna by.

Från Håxåsen i Hamerdal Så kommo Israel och Fält Hell Dig Du Per, Du Dahl och

han drog mot västerled, i samma syfte hit. Fält!
där inga gröna åkrar fanns, Det enda kapital som fanns Er gärning prisa vi.
blott myr och stenig hed, var mannakraft och flit. För hembygd, fosterland och

där ulven tjöt och ugglan sk De byggde hus, de bröto mark härd
där ulven tjöt och ugglan fast den var stenig hård. Ni manligt stridde, Ni,
skrek Åt kreatur man bärga starr, om ej med kulor, spjut och

och björnen gick i ro - - själv åt man villebråd. svärd
där lyfte han sin börda av men väl med spett och plog.
att reda härd och bo. De åto barkbröd mången gång För Gud, för hem för foster-

i brist på annat bröd jord
De bodde under sranars häsn Dock hö11 man moder uppe än Er: hjärna äde1r sidg.
tills Per sig bY88d9 hus» och hoppades på skörd.
en koja låg med sotig ås - Den Gud som kläder liljan
från dörren ingick ljus. skön Eä¿c Jämte.

^ _J_íll._
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Kooperationen
I Ström0; 20,000 kronor gratis

koo . föreningar började äv
en gtröms Konsumentförening för varie år!
Sin bana i Smått- Den första erhåller Ströms kommuns medborgare enbart genom
butiken» Om man nu har rätt Kooperatlva Förbundets brytamde av galosch-monopolet.att kalla den så, öppnades ström har omkn 7,000 mmm Pniuämmmgen

191? 1 Én b°d 1 Sa'Pha11eÉ' av galoscher ä.r upp till 3.60 för mans, eller
Omsattnlngen Var nagra t_1_°f_ïa-1 omkr. 3.- kr. pr par, 1 par pr innev.=2l,000 kr.
kronor om dagen och försalj- Liknande begpangm- han Ni gömt et-h¿;_
ningen omhänderhades av fö- lit genom K. Fzs brytande av Margarin-
reningens styrelse, närmare & Kvarntnlsten.
bestämt av dess ledande kraft, a f e *

kykrovaktmästare Eriksson, Vill Ni NV! 110!! 10- 001! ÜÜÜ!-_ U- Ifl
död sedan några år tillbaka. nu' Ü "ÛÛÛ" 05! 54!! 'IPIWÜD UN 05
Föreningen gick dock framåt * _* 0

trots onda profetior, och kun- ':°mk *håg "M d°åu:'kd° d"3"5° 'mt "'k°P°“ 'i

de en ..:,. .<:::.:'“::“.,,.. :'.:*:~..:°'“,.:::,*:f::m1*,
största' vllken plats den shnningar och därigenom fórbilllga folkets
dock de senaste åren måst läm- nM.,,¿nn¿¿netsw.,.°,._
na, beroende dels på att and-
ra föreningar gått hastigare
framåt, dels på att förening- °° tf” Û

en de två senaste åren gått
tillbaka i omsättningen' den H

står dock som god fyra rang- Butik" R stromsund' Ulksfon' vågdnhn' Tumnssh' mm'
ordningen bland länets före-
ningar.
Föreningen inflyttade 1923 i egna, nybyggda råden torde ha inbesparat åt Ströms konsum-
lokaler i Strömsunds samhälle, som förutom enter minst 50.000 kr. årligen. Denna summa
butik rymmer kontor på nedre våningen samt i kan nog icke blott fördubblas utan mångdubb-
övre tvenne bostadslägenheter, för förestån- las om blott befolkningen i Ström, och för
dare och butiksföreståndare, jämte rum för övrigt hela landet, mer allmänt börjar inse
övrig personal samt ett klubbrum. Dessutom betydelsen av att det är de dagliga små in-
finnas försäljningsställen i Ulriksfors,Våg- köpen som är grunden för all kooperativ
dalen, Tullingsås och Öhn. På samtliga plat- verksamhet.
ser med undantag av Ulriksfors och Vågdalen, Carolus.
har föreningen nyinredda butiker. Även de
sistnämnda platserna komma att med det förs-
ta få moderna lokaler. Föreningens förestån- i
dare och ordförande ha i sommar inköpt fas
tighet i Ulriksfors och inredningsarbeten Ett studium av siffrorna från Ströms Va1¿í_
Pågå där f-n- för en m0dern SPeCerí' Och strikt några år tillbaka saknar icke sitt
mjölkbutik som kommer att öppnas inom den inttesse_
närmaste tiden

° så vi tiiibaka :iii 1921 års riksdagsmanna-
Medlemsanraler Ur8j0rd8 Vid årsskiftet 511, val, som för Ströms vidkomande var mycket
därav hälften lantbrukare. Föreningens fond- livligt, finna Vi att högern i de dåvaranne
er 0Ch ríllgångar är0 “PPG i 80-000 kr- 0m' två valdistrikten fick 301 röster, bondeför-
sättningen Var f-8- år 371-000 kf- Intress' bundarna 463, de frisinnade 237 och arbetar-
nr för rörelsen, S0m de Senast? aren Varlr partiet 574 (varav 281 soc.dem., 99 v.-soc.
1 Clllbakaganßa Synes nn» 81ädJande n°8, na' och 194 kommunister) Arbetarpartiets beteck-
va återvänt. Föreningens omsättning de sena- ning var alltså nen starkaste och samlade
ste månaderna ha visat en kraftig ökningoch 33 nt0t_ av röstetna_
allt tyder på att denna skall fortsätta och
än kraftigare ökas_ Vid landstingsvalet 1922 voro siffrorna ge-
Ströms befolknin bör'ar även den att få nomgaende mycket lägåef högern 106' bonde-g J _.

blicken öppen för den stora betydelse koop- forbunçet ägg' åïkfrlsinnade åzó och aïbet
u aroartiet a na vi ut ar etar artietserationen har som prisregulator for nedbrin- . . P .

¿ ~ - H procentuella andel finna vi att den gickgan e av hushallens utgifter for platsens d 1 11 t.11 36
konsumenter. Enbart K.F:s ingripande på mar- ne en smu a e er 1 proc'
garin-, mjöl- och galoschtillverkningens om- Vid andrakammarvalet 1924 hade kommunenimp-
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delats i fyra valdistrikt, men deltagandet uppgick likväl icke till samma höjd som 1921.
Mot 1.575 röster då avgåvos nu 1.278. Högern ökade 68 röster och nådde 369, bondeförbund-
et minskade från 463 till 332, de frisinnade sjönko från 237 till l79 (+ 20 liberaler)
och arbetarpartiet förlorade icke mindre än 196 röster och stannade denna gång på 378

(därav 242 soc.-dem. och 136 kommunister). Arbetarpartiets andel blev nu blott 31 proc.
mot 38 år 1921.

Vid fjolårets landstingsmannaval tog det en annan vändning. I förhållande till 1922 års
landstingsval ökade hela siffran med ett par hundra röster, och det fina var att nästan
hela ökningen föll på arbetarpartiet, som nu ohjälpligt distanserade de enskilda borger-
liga grupperna. Arbetarpartiets siffra översteg riksdagssiffran 1924, vilket är bra om

man beräknar att fyra årsklasser äro borta vid landstingsvalen. Partisiffrorna blevo: hö-
gern 282, bondeförbundet 279, de frisinnade 97 och arbetarpartiet 407 (denna gång alla
röster socialdemokratiska). Arbetarpartiets procentuella andel stegrades nu till 40 eller
2 proc. mera än 1921. Jämför men de frisinnade siffrorna för 1921 och 1926 märker man'vil
ken katastrof detta parti undergått från 237 till 97 - det är mördande.

Ser man närmare efter befinnes det att östra valdistriktet bidrager till arbetarpartiets
siffror med mer än hälften. Det är alltså Ulriksforsarbetarna väsentligen som åstadkonmt
uppmarschen. Arbetarpartiet mönstrade i detta valdistrikt ej mindre än 241 röster mot
sammanlagt 93 borgerliga, en överväldigande majoritet. Sämre var det i södra (Strömsund)
där allenast l07 socialdemokratiska röster uppnåddes mot 384 borgerliga, en skriande dis-
proportion. Den sociala sammansättningen är naturligtvis åtskilligt annorlunda i detta
distrikt än i det östra. Emellertid gjorde man det bra i Ulriksfors med omnejd dennagång
och därmed erövrade arbetarpartiet en god partiställning i Ström. Det gäller att hålla
den 1928 och samtidigt se till att den förbättras i de distrikt där det är möjligt,d.v.s
norra, södra och mellersta.
Men icke endast ros åt Ulriksforsarbetarna. Det räcker icke att endast vid valtillfälle-
na vara vaken, man måste vara i ständig beredskap, och det första villkoret därför äratt
man håller partiorganisationen vid makt. Det är just ingenting att skryta däröver i Ul-
riksfors, ej heller har man förrän just nu fått någon vidare sprätt på Länstidningens
spridning. Dylika försummelser äro icke angenäma att inregistrera. Medan partiorganisati-
onerna överallt utveckla sig bra har det i år gått kräftgången med Ulriksfors arbetarkom-
mun. Industriplatserna ha bättre förutsättningar att hålla partiorganisationerna i akti-
vitet än landsbygden och för närvarande är det praktiskt taget bara Ulriksfors som ligger
efter. Bättring, bättring!
Arbetarkcmmunen i Strömsund är icke stor, men den rapporterar med stor punktlighet och
man behöver tydligen icke hysa oro för dess framtid.

även på ett mycket märkbart sätt satt sin
prägel på platsens representation och ut-
veckling. Logen är den största inom dist-

I riktet (Jämtl. n:a) med omkring 190 medlam-

Strömsund har i likhet med andra trakter mar' Den har egen fastighet sedan 1892'
sin "nykterhetsrörelsens historia". Den le- Andra loger och nykterhetsorganisationer ha

der sitt ursprung till början av åttiotal- under årens lopp bildats, arbetat någon tid
et, då goodtemplarorden började sina land- men slutligen somnat. Det är beklagligt att
ninningar inom vårt län. Mången torde kun- så skett, då samhällets storlek och folk-
na påminna sig den mängd av amsagor ochrö- mängd helt säkert skulle motivera ett stör-
varhistorier som utspredos i samband där- re antal o r g a n i s e r a t n y k t -
med, historier som togs för gott av en hel e r h e t s f o l k. År l9l7 bildades en
del lättlurat folk. Upphovet till många hi- S.G.U.-avd., som vid starten fick 18 medl.
storier torde möjligen ligga uti att loge- och nu har omkring 60. Den möttes i början
arbetet då gavs en mera hemlighetsfullprä- av oförståelse men nu har detta reducerats
gel än nu. till sitt rätta värde. Under avd. sorterar

n . u även en trupp teateramatörer samt ett folk-
Efter forarbete av e'°' Postexpedltorån A' danslag. För samtliga gäller, med användan-
M.A 11 h dh 1<1d "1 . _...
bndšås 1°Ã.jmiss3°iÉÉ.É°åN°ÉrÉÉ.§.Ü? “*° *“'.°1“°-3 medïl- °“ f°f'°“'=““ “Y*“°f'
Den fick då 18 medlemmar. Logen har alltid hetstillstand for individ och samhalle.

från sitt första framträdande fört en mål- Under förbudsomröstningen 1922 bildades en
medveten kamp för nykterhetsfrågans lösning, samarbetskommittê med representanter ur o-
både individuellt och motionsvägen. Denhar lika politiska, religiösa och idëella läg-
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er. Den bidrog helt säkerttill det goda röstresultatet Endast det bästa är gott nog!
°dd ' d k-

íZlhïïZ2åfåÉí.1åï'ïk.šïÉiii. H A S S E T-T A P E T E R
att den på nytt komme till .ir en kvamétsvara, smakfullt utförda och prisbilliga..
Stand' A. Olofssons Cigarr- 6 Pappershandel.
Påpekas bör det ringa intre- Rlkltel. 62.
se som arbetarklassen och .

° d s re resentantermanga av es p
visa nykterhetsrörelsen. Som GYMNASTIKEN I STROM 28 Okt 1927-
ex. kan namnas att nar en N.
O.V:s talare för någon tid Den sedvanliga vinterkursen i gymnastik, som tog sin bör-
sedan besökte orten hade i jan den 2 oktober, har i år väckt ett livligt intresse.
U1ríkSf0fS tre (3) besökare Över 50-talet, både manliga och kvinnliga, deltaga medliv
orkat med att infinna sig. och lust i övningarna, och redan nu visas gott resultat.
Strömsund imponerade med 9 Kursen ledes på förtjänstfullt sätt av folkskollärare D.
besökande. Däremot hör det, Nordfors. Önskvärt vore dock att få intresset väckt hos
tyvärr, inte till sällsynthe- äldre för deltagande, vilket för dem vore nyttigt. De kun-
terna att komma i kontakt med de därmed få hjälp att driva bort många "ålderdomskrämp-
"klassmedvetna" ynglingar, or". Kanske ämna de deltaga i efterjulskursen?
som både hör- och synbarlig-
en haft k t gott om både 2

öl och ftiiiiâ. Det kan såled- 3 nov 19 7
es starkt ifrågasättas em ln- Ordinarie sammanträde med Strömsunds municipalsamhälle
te arbetarklassen skulle ha hölls i måndags, varvid fullmäktige beslöto sanka hundskat-
fördel av ett battte stall- ten från nuvarande 30 till 20 kr. pr hund.
ningstagande till nykterhets-
frågan.

I varje fall: hur mycket k°“_ Av municipalnämnden upprättat förslag till inkomst- och
sekvens äf det “Fi att bära utgiftsstat för år l928 godkändes och fastställdes en ut-
motboken 1 ena fickan och - - _ - -fackföreningsboken i den debitering av l kr. pr l00 kr..s taxeringsbar inkomst.

andra.

Phiph- Räddninusbrau ÖP 7 1921-

I Skaraborgs läns jaktvårdsförenings tidskrift berätt-
~ as följande händelse.

Vintern 1914 var jag i Jämtland vid övre änden av
Ströms vattudal på skogsarbete och fick då vara medom
om följande intressanta upplevelse:
En dag fingo vi skogsarbetare, av en dräng som körde
foder från skogen, höra att två älgar gått ned sig på
svag is på en i närheten befintlig skogstjärn. Vi gin-
go dit, 15 man, medtagande rep och tåg för att hjälpa
de nödställda högdjuren. Vi funno att det var en tjur
med ko och att det var omöjligt för dem att själva ta
sig upp. De hade förmodligen legat nere länge.

Så vidtogo vi fortast möjligt åtgärder för att få upp
dem på isen, vilket ej var så lätt. Det lyckades docktill slut. Djuren voro då så utmattade och stela av
köld, att de ej kunde reda sig själva utan lågo helt
hjälplösa. Med förenade krafter drogo vi dem så var-
samt som möjligt in i närmaste skogsbacke, bröto gran-
ris och gjorde därav en bädd åt dem vardera och börja-
de gnida deras stela ben och våta kroppar, medan någ-
ra av oss gjorde upp stora eldar på lämpligt avstånd.

Hedenamannen _ ,
OSKAR JOHANSSON Vart raddningsarbete borjade gora asyftad verkan. Sa

småningom återfingo älgarna känsel och krafter. De

BÛÖQII 4 Egna hem» reste sig upp och stödda av oss stodo de och värmde
SÅÅÛMÅUWÜ- sig på vacklande ben, och njöto synbarligen av elden

och den behandling de fingo. De visade ingen rädsla
för oss. Jag strök och smekte dem - vi förstodo varan-
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. - (lunch: P. JONSSON) ~

-= Rekommenderas. ä

dra. Jag kan ej med ord ut-
trycka de känslor jag då er- 60 år fyller den 14 dec 1927 torparen Per Jönsson-
f0r_ jag har varit ivrig jä_ -Kärnlund (Pe Jänsa), S. Kärrnäset.
gare och god skytt och vid Jubilaren, som utför lantbrevbäring å linjen Äsp-
flera tillfällen skjutit O- näs-Kärrnäset, är en pålitlig och skötsam man, smm

lika villebråd och även älg- har 31135 fÖfïf0ende-
ar. Jag försäkrar att jag _

vid detta tillfälle absolut
miste all jaktlust.
Eldarna underhöllos och de
ståtliga djuren vände och
värmde sig med välbehag på
alla sidor, när de kunde re-
da sig själva.
Så småningom tröttnade karl- -'
arna, den ene efter den and-
re gick sin väg. Jag var den
siste av sällskapet som gick
hem. Klockan var då 5 på mor-
gonen. Älgarna stodo fortfa-
rande kvar vid eldarna, dock
fullt återställda när jag
lämnade dem. Det var för mig
och oss en underbar vinter-
natt i den mörka skogen.

Ovanstående skildring är till
alla delar fullkomligt sann.

Byudeuård!
Vid sammanträde å Grand Hot-
ell i Strömsund den 20 nov.
l927 med för saken intresse-
rade, fattades beslut om att
anskaffa lämplig plats för
uppförande av en s.k. Bygde-
gård, varjämte en komittê
valdes, bestående av rektor
Alfr. Mattesson, kyrkoherde
G. Löfvenmark, ingenjör E.W

ordförande N.M. Jönsson,kom-
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Ldntb/Levb¿i.a/ten P.J. Kännßund på tjän/steßönnättnéng. En-
Johansson, kommunalnämndens Ltgt uppgtßt uage/L paclzmngen denna dag cza 70 tulogfmm.

munalfullmäktiges ordf. Ol. .u
Olofsson, nämndemannen Erik sluiaíten 24 “OV 1927-

01°fSS°E °ch,gardSag' gobl Sjöfarten å Ströms Vattudal är nu slut för i år. Ångaren
Svanstr°m' vllïen k°m1tte Virgo, som avgick från Bågede kl. ll tisdag f.m., ankom

här atf Verkstalla erforder- först vid halv 3-tiden i går natt till Strömsunds hamn

llga f°rarbeten° med Strömsund I i kölvattnet. Virgo hade sålunda pågrund
av den starka isbildningen använt 15 timmar, eller merän

7 dec l927_ dubbelt så lång tid som färden Bågede-Strömsund i vanlkm
KOMUNALA MELLANSKOLAN fall tar. Även färjan över Strömsundet gick i tisdags sin

Skolöverstyrelsen har för läs- Slsta tur'
året 1927-28 tilldelat kommu- .__ ___. .__ ...__

â:ïâ.:'“.àí°.ï:..:âiií:“ Aktiebolaget Jämtlands Folkbank8 8
kvinnlig slöjd och handarbe-
CG.

snamsuuns
IEGRAVNINGSBYRA

OOODDDOODÜDDCOOUJOÜOUÜÜFCÜOÜDOUDDÜDCÜJÜDDÜDOODO

STRÖMSUND í-
Telefon 48,
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GÄSTGIVERIERNA

GÄSTGIVERIFRÅGAN DRYFTAS I
STRÖMSUND.

Sammanträde hölls i fredags
å Grand Hotell i Strömsund
inför t.f. landsfiskal John
Mårtên för utrönande av all-
mänhetens ställning till i-
frågasatt indragning av gäst-
giverierna inom Ströms kom-
mun. Förvaltare A. Bergström
förordade bibehållande avnu-
varande gästgiverier ävenson
skjutsstationen i Strömsund
i dess nuvarande skick. En
annan talare ansåg skäl fin-
nas för omreglering av skjuts-
och gästgiverihållningen och
förordade bibehållande av
gästgiveriet i Lövberga och
skjutsstationen i Strömsund
men indragning av gästgiveri-
erna i Hedningsflokälen och
Stamsele. Eventuellt kunde
gästgiverierna i Stamsele och
Hedningsflokälen ombildastill skjutsstationer med be-
tydligt mindre arvode än vad
som nu utgår.
Er. M. Andersson i Hednings-
flokälen framhöll att ifråga-
varande gästgiverier borde
kunna indragas.

Förvaltare Bergström förklar-
ade sig ej ha något emot att
lönerna nedbringades samt an-

Det nondjäntska (andskapet ostnan kanaktäncn: BRITA o förde Som motiv fär bibehåll'
15121/< smolußuze mä., R«uåßand«,r, smömß wcfzw 1927. ande av ßäsfßlveflef 1 Sfam'

sele, att en brobyggnad over
Å brtdcn nedan 3<1a1 man jußatou has Stnümbcngs di 1927. älven vid Stamsele under kom-

6

mande skjutshållningsperiod
kommer att uppföras. Distrikt-
veterinär Karlsson förordade
inrättande av skjutsstation-
er.

* * * *
22 dec 1927.

Strömsundskretsen av Röda Kor-
set höll i förra veckan sin
sedvanliga fest för insamling
av medel för spridande avjul-
glädje. Festen, som var an-
ordnad på Grand Hotell, var
besökt av cirka 100 personer.
Nettobehållningen jämte 40
par strumpor har utdelats i
behövande hem.
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I928 “NN
På vån nyånßpnomenad paabea-
a/L WL bwnhàlíßeu 41:61:/sta ma-
nußakzua- och heaaekipeaingß-
a5¿än, Månsaon Z Olson, be-
lägen å Stongaxan 6.

Tyvänn haa den änade ßotogna-
ßen behagat hopieaa bilden i
bpegeßvänt uzßänande.

BEFOLKNING 4 jan 1928.

I __¿,.;;,' Ström har ökat sin befolkning
“"““ ' i _' _ '^ ”"""°** med 19 pers. till 7.310 och

Alanäs har ökat sin med 6 perstill 1.971.

Nïånsl-'Es1' mmmo -f* en
Bredkälens missionshus i Ström har under nyårshelgen en serie möten hållits, vilka alla
varit välbesökta. På fredagen hölls skördefest med auktion som inbragte över 300 kr. Ny-
årsvakan och mötena under nyårsdagen voro besökta av så många de rymliga salarna kunde
rymma. Som talare tjänstgjorde pred. L.E. Sjöstedt och vid orgeln teol.stud. Elov Månsson
varjämte förekom rikligt med sång av platsens sångkör samt deklamation.

suNDsvA1.LssYsTEM 1 srnömsunm 5 jan 1928.

Stiftelseurkund har utfärdats för ett aktiebolag, vilket skall ha till uppgift att i
Strömsund, efter därtill i behörig ordning vunnen rättighet, på ett ur ordnings- och nyk-
terhetssynpunkt tillfredsställande sätt samt med tillgodoseende så långt möjligt av all-
mänhetens intresse i fråga om prisbillighet idka utskänkning av pilsnerdricka ävensolan-
nan i samband därmed stående verksamhet, varvid härav eventuellt uppkommande disponibel
vinst skall användas till främjande av allmännyttigt välgörande eller därmed jämförligt
ändamål eller verksamhet.

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 5.000 kr. och högst 6.000 kr. i aktier ä 50 kr.
Stiftelseurkunden är undertecknad av järnhandl. G. Lundholm, landsfiskal N. Byström, disp
0. Carlsson, länsskogv. P. Jakobsson och handl. J. Månsson.

STRÖMSUNDS TEATER 10 jan 1928.
7 jan 1928Bilheståndei ' ° Om söndag har teaterpubliken åter emotse en

(JT) Enligt vad Pressreportage inhämtat çrevåig Eïïtírafton av çet pgguläïa Tall-
i generalstaben, där man inför alla lan- lngs a Sa, E apet som dï up or Sln “St
dets bilar i det s.k. motorfordonsregis- Spelssucce Det svaga konet (M°1usken)'
tret, hade man mot slutet av det nylig- u Ü n .

en tilländalupna året kommit upp till FORELASNING I STROM 12 Jan 1928'
siffran 108.772 automobiler i hela rik- "Jack London och vår tids brännande fråg-
et mot 94.000 år 1926 och 80.000 år 1925. or" var ämnet för en intressant föreläsning

Vad beträffar biltrafikens utveckling som t?°1'1íc' Carl Dymlíng på tisdag? afum
. . . h"ll Strömsund för Ströms föreläsnings-

' J"n1d1" ut ff? . _.
inom am an S an Vlsar S a lstlken' forening. Mycket folk hade infunnit sig,att länet den 31 dec. 1925 ägde 1.351 .n . . . .

personbilar, 167 lastbilar, 24 omnibus- som hlêrçllgt avtafkade get lnnehallsrlka
sar och 275 motorcyklar. Samanlagdaan- och br11Jant framforda foredraget'

ï:::t.:;:a:.::: :%:::::.:::..ï::,3:::° 16 jan
lastbilar, 49 omnibussar och 271 motor- Swings boxningar äga rum lördagen den 2lds
cyklar. Sammanlagda antalet bilar var å Teatersalongen i Östersund. Fyra Ulriks-
nu 1,869, forsboxare är anmälda, och bland dem märk-

as E. Hägglund och Magnusson, vilka förut
uppträtt här.
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ldmtt 11 :ar 1928- SJUKKASSORNA #2-==E===E==
Olymviaasviffefa hade På Årsmöte med avd. 736 TAXAN av sv. Fdikets sjukkassa na-ms
S§“aêß°“_°“ föfsta *_1f°aß“1“8S' den 6 jan 1928, varvid revisidnsberäueisan för det gang-
taV11“3 1 Åre a 2 mll' I den' na året föredrogs och godkändes och styrelsen beviljades
na Éegrade L'Th° J°ÉsS°“ med ansvarsfrihet. Inkomster och utgifter balanserade på kr.
1 “Im avs* U“@¥Sff°“'- B°a°“- 1.4ss=ss. Antaiet mediemmar var vid årets sin: 47. rm
Yttefllgare 1 mln' efter k°m styrelse för l928 valdes ordf. Mattias Andersson, Täxan,
V; ^Edefs§°“= Svaftvlk 2°h sekr. John Andersson, Täxan, kassör Jonas Nilsson,Täxan.
darpa f°1Jd° Hed1““d° Sarna Suppl. blevo Matts Jönsson, Täxan, K. Karlsson d.y.,Stam-
°°h J°“SS°“~ ““s“m° åsen och Sven Persson, Täxan.

na I' l6 ,jan 1928. Avd. 333 i Ström av Sv. Folkets Sjukkassa
E lg g a e p sondagen årsmöte, varvid styrelsen beviljades an-

17 jan 1928_ svarsfrihet. Antalet medlemmar utgör 87. Avd. har undera-
Kommunalfullmäktige ¿ Gädde_ ret haft 2.432:40 i inkomster och utgifterna har uppgått
de anhåller hos generalpost- t1]1 3'254:80'
styrelsen att dagliga p°st_ I Styrelsen återvaldes: E. Jonsson, ordf., A. Bartelsson,
turer mellan Strömsund och kassor, E. Appelkvist, sekr., med 0.M. Hansson, E. Lof
Gäd¿ede ¿nrättas_ och G. Sällman som suppl. Revisorer blevo E. Spaak och A.

H. Thelenius.
Fullmäktige framhåller attre-
sandefrekvensen visat sig så ' .

stor att dagliga turer är av 20 Jan 1928'
1 aa | ,, u 0 HZïgoïš :::ïå:a;;d¥šr:ett:er_ (OP) Boxningstavlingarna a teatern, Ostersund, kommali öknín resand:ström_ att bli intressanta, därför borga de goda boxare som

g M d uk å t k 11 anmält sig.
3::'väâhåïlâíågeärïštâaïe e Från Ulriksforsz lättvikt N. Magnusson, vilken förut

n thall . t t.d Dess_ uppträtt här och visat sig som en svårboxad herre.
“ppraf a as V13 er Id' . waicervikc E. Hägglund, också känd här sedan tidigare.
utom ar postmang en me varJe Hårdslående boxare Mellanvikt A Johansson Lätt tung-
tur stor ochnbeëovet Év snab_ vikt S. Odën, båda okända för Östersunds-publiken men
b t t xl tran ande. . N .Faåe ggïautzïerlïgvardeša enligt forljudande mycket goda boxare.

riktningen per vecka. FRÅN BOXNINGSTÃVLINGARNA 23 jan 1928.

23 jan 1928_ (ÖP) Welterviktaren E. Hägglund, Balder, Ulriksfors,
OLYCKSHÄNDELSE hade en mycket hård uppgörelse med hårtslående 0;Karl-

son, Sveg. Här blev det slag, mahända, och det sa det
Vld faStk°PP11§8 av S1aPVa8' rungade i salongen. K. är känd som en mäkta hård her-
nan till P°$ïb11a“ 1 Ström' re men H. stod honom ej efter. Slagen voro ej vackra
Saga den 14 dia fakadf efæd' men desto mera effektiva, därom vittnade uppsynen hos
hJa1Paf°» AUÜOU Andfeav fa de båda och de voro groggy en gång var. Hägglund verk-
ena afme avslagen a Cvee ade ej i övertygande kondition. Annars var han bra och
ställen. Han vardas av prov. vann gjorde han_
läkaren i Strömsund. ,

Lätt tungvikt sag C. Eidem, Swing, och G. Oden, Bald-
ÖP 23 jan 1928_ er, Ulriksfors, som antagonister. Denna match blevuæ-
Travtävlingarna den 12 febr_ ra rolig an njutbar ur boxningssynpunkt. Bidem, en co-
väntas bli de största som hít_ me-backman och omtyckt, har en kolossal ráckv:dd.°0d-
tills anordnats i Strömsun¿_ en var for ny och hade nog kanning av rampis , nagot

för ryckig stil, god gard och slog hårt. Eidem segra-
de rättvist matchen i mellanvikt.

24 jan 1928.
1DR0TT5NyTT Dahlin, Swing, och A. Johansson, Balder, Ulriksfors,

_ blev en kort uppgörelse. Dahlin öppnade med en våldsam
Par? TP' J°nSs?n har erha11_ rusch, och man fick aldrig se vad Johansson gick för,lt lnbludan fran Malungs I'F' enär dennes sekond gav upp för sin man redan i första
ätt dëltaâa i "SkÉ““:rå°gPeu ronden. Tillsynes förhastat!

essu om ar man ons a :s
deltagande i Husums IF:s täv-
lingar på söndag. Lars Th.J. 25 jan 1928.
har emellertid måst avböja, MOTIONSGYMNASTIKEN I STRÖMSUND tager sin början, om
då han ämnar starta i D.M.- minst ett 20-tal medlemar anmäla sig i respektive
tävlingarna i Östersund. På grupper: för kvinnliga torsd. 2 febr. och för manliga
söndagskvällen reser han till fred. 3 febr. Anmälan emottages intill l febr. av D.
Szt Moritz. Fr. Nordfors.
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" zs ° 1928.BrÛfÛretag ßRoJÉai3ER FAxÄLvEN v1n smasamsuunm
Distriktsingenjören vid nedre norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, kapten F. Plo-
man i Östersund, har till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ingivit arbetsplan för an-
läggning av bro över Faxälven vid det s.k. Stamselesundet å vägen Strömsund-Ramsele
inom Hammerdals tingslags väghållningsdistrikt.
Trafiken över Faxälven föres sommartid å en enkel dragfärja av trä. Då vägen emeller-
tid har att förmedla en betydande genomgångstrafik, samtidigt som den även är utfarts-
väg för de inom Jämtlands län belägna byarna Vågdalen, Stamsele och Täxan till järn-
vägsstationen Ulriksfors och norra Jämtlands huvudort Strömsund, är en bro över älv-
en av behovet påkallad. Färjesundet är dessutom ogynnsamt för sitt ändamål och ofta
under långa tider varje år synnerligen svårt eller omöjligt att trafikera.
Kapten Ploman har uppgjort två alternativ-förslag. Enligt alt. 1 skulle en bro förläg-
gas vid nuvarande färjeläget och utföras i tre spann om 35 m. och ett spann om 65 m.

teoretiska spännvidder. Kostnaden har beräknats till 299.400 kr. Enligt alt. 2 skulle
broar byggas över älvens huvudfåra vid den s.k. Mellanforsen och över Kvisslan vid
Stamsele bys såg. Bron över huvudfåran föreslås i ett spann om 60 m. och över Kviss-
lan i ett spann om 40 m. teoretisk spännvidd. Landfästena skulle utföras av stenklädd
betong. Kostnaden för huvudbron beräknas till 233.800 kr. och för bron över Kvisslan
till 71.000 kr.

_ _ _ x
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RÉFLEXIONER TILL PLANERADE BROBYGGET ÖVER STAMSELESUNDET

FOR ÖVER SJUHUNDRATUSEN KRONOR.

Hur kan denna trafikled vintertid så lämnas åt sitt öde som nu sker. Beror det blott
på slöhet och låt-gå systemet? För närvarande är vägsträckorna på båda sidor om sund-
et i något så när körbart skick. Bussar gå två turer om dagen på var sida, men i stäl-
let för att komma över det smala sundet, 40-50 m. högst, måste de resande taga häst-
skjuts på en halv mil över hela Täxviken med en kostnad lika stor som bilresan och
lika lång tid och i regel ej i förbindelse med bussen på andra sidan, vägen dålig då
det på sjön lätt yr igen. Svaret att: "Det är ishinder för färjan", skall här avfärd-
as i förväg. Färjstället är mitt i strömfåran som aldrig fryser, möjligen kan ett par
meter vid landningsställena frysa igen. Det är ej heller ständigt 20 grader kallt.
Färjmannen skall säkert klara uppgiften bara han får betalt därför, detta är hans e-
get utlåtande. Nu är hans kontrakt blott att hålla färjan igång tills Täxviken är
körbar.
Sedan plogas ej vägen ner till färjan utan endast till respektive nerkörningsplatsertill isen. Vägen över isen är omöjlig för bilar, då den går över ett par holmar. Ej
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ens i våras plogades vägen ner till färjan upp, utan det var privatbilisterna som
fick bryta upp vägen. Färjstället hade då länge varit isfritt. Faktiskt är det som
om denna väg ej får användas för bilar när det blivit vinter, ehuru det är den enda
väg som på vårarna ej drabbas av bilförbud.
Vi Norrlands bilägare, vilka få betala skatt för hela året för våra vagnar men ej
kunna använda dem mer än 6 månader, en hög vägskatt ehuru vi så litet få använda väg-
arna, fordra: att då det finns möjlighet att komma fram en väg, ej inbillade konstla-
de hinder få stänga densamma.

Löjligt är för enkelt ord om man betänker att en viktig trafikled, där bro skallbyg-
gas som i räntor kostar över 30 tusen om året, nu ej kan trafikeras för att färjman-
nen ej kan erhålla ett par hundralappar (mygg-elefanter). Finns det något av humör
och karl i dem som sköta denna sträcka, så fram med plogarna ett tag igen och utuæd
färjan, men låt det gå fort. Några kommittéer och sammanträden behövs ej, blott hand-
ling. Vi äro ej nöjda med trösten, att det skall bli bro snart, vi har ej sett när
det blir och vi vill fram nu, i dag och i morgon. Vi komma åter, bakom detta ståren
enhällig opinion.

Missnöjd trafikant.

Nfßb' 27 jan 1928. 31 jan 1928.

D:r Krenzisky i Strömsund meddelar att någ- Vid Östersunds motorcykelklubbs tävling på

ot nytt fall av nervfeber ej konstateratsi söndag deltog bl.a. Rune Lundholm med sin
Strömsund under de sista 8 dagarna. De sen- tolkare Sven Lundbäck, Strömsund, och seg-
ast insjuknade äro mycket lindrigt sjuka rade i klass IV, 1000 ccm3 Husqvarna, med

och de två bacillbärare som hittats äro 0 prickar. Likaledes segrade paret i kondi-
snart bacillfria. tionstävlingens klass IV, 1000 ccm3 på Hus-

. . n . N d ' .
Municipalnamnden har beslutat inkopa en vat- qvarna me 9 mln
tenkloreringsapparat från Stockholm. Denna
apparat inmonteras om några dagar och om KUNGURELSE 2 feb 1928'
den blir effektiv kan man ju hoppas Ström- J0han Erik GuStaf Lundh01m, Vilken ín0m
sund blir befriat från vidare nervfebersep- Ströms socken idkar handel med järnvarorun-
idemier. der firma Ströms Jernhandel, E. GustafLund-

a holm, med postadress Strömsund, har till
30 Jan 1923- prokurist för firman antagit Anders Valde-

Ströms sockens pensionsnämnd tog vid sammm- mar Leopoïd Roos 1 Strömsund'
träde upp frågan om försumade avgiftsinbe-
talningar, som man tror i viss mån berorpå
okunnighet om de förmåner som pensionsför- S.
säkringen bjuder och de skyldigheter som lu la 2 feb 1928'
måste iakttagas för att dessa förmåner sko- Avd. 393 i Strömsund av Allm. Rikssjukkass-
la utgå. Nämnden beslöt att hos kommunal- an har ett medlemsantal på resp. 166 och
fullmäktige begära anslag för hållande av 112. Till styrelse valdes: Gust. Skogman,

en föreläsning om pensionsförsäkringslagen ordf., Alfred Lögdberg, kassör och A. And-
i vardera byarna Ulriksfors, Vågdalen och rêe, sekr. Revisorer: N.M. Jönsson och Per
Öhn samt i Strömsunds municipalsamhälle. Persson. I sjukhjälp har under året utbeta-

lats 5.756:50, i moderskapshjälp 74 kr. och
i begravn.hjälp 400 kr.

31 3., 1928 ßtrñma hemhggmlafñreningg I

Ströms Hembygdsförening u.p.a. konstituer- 3 feb 1928-

as vid sammanträde på söndagen' K°mm1ttera_ Till S:t Moritz har nu våra svenska skidåk-
des förslag till Stadgar a“t°gs' Till Sty_ are avrest. I Idrottsbladet läsa vi:
relse valdes: rektor Alfr. Mattesson, kyr-
koherde G. Löfvenmark, komunalfullmäk.ordf. Hela truppen ° i"k1U5iVe Slcke Ja"550" '
Olof Olofsson i Jonsgård, kommunalnämnd. Var lfärd 5P1itteVnYa mörkblå Ch9Vi0t5P0rt'
Ordf, N_M_ Jönssgn Grelsgård, gåfd5äg_ dräkter mOdeY'nt Snitt.
Rob. Svanström, Strömsund, ingenjör E.V. fäV93 k°5tXm» NÖSSÛ, Strumpor- Det Såg rik'
Johansson, Grelsgård, handl. Rob. Svensson, tigt PVYq119t Ut- Lite b°rtk°mna 5590 Vä]
Vågdalen, hem.-äg. Anders Ersson, Bonäset, "0VP]änn1"9ar"a ut 1 Sina 9°]fbYX°r förstås,
nämndem. Erik Olofsson, Tullingsås, fru b1'a' då LARS Th- JÛNSSÛN, Vilken Väl be'
Gunilla Lindén, U1r¿ksf0rs och KerSt¿nN0rd_ tecknade en världshistorisk kuriositetzden
1und, öhn_ första lappen i golfblackor!
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'J 1 28.TJ 4 feb 9 sllfl 7 feb 1928.
._|, .J OJ Q n . u . u

Strömsunds I.F.K. holl arsmote 1 sondags.
TYFUSEPIDEMIEN I STRÖMSUND PÅ TILLBAKAGÅNG. Till ordf. valdes Alfred Fridell, v.ordf.K.

~ Lund sekr. S. Wallin, v.sekr. Ax. Barthels-
(OP) Som bekant ha under de senaste veckor ' O E 1 d kl bb A E .k

. . 1. f f 11 . “ff - N son, kassör . .ng un , u m. . r1 sson
na âtskål lä: ššdïïaïa å:nš::eraša1a:t:::er_ (Barb1s), materielförvalt. I. Barthelsson.
sun oc ra g . . . .

börande hälsovårdsmyndigheter fått lov vid- Suâpše?:t1ï_Såyr?1sen'_Jà_B;111ngJ?c:.RåÉk
H ar ri e evisorer oos, 1n

åagasbfor att soka fâ Éuät med.:JEk:ome:' kvist, revisorssuppl. 0.W. Eld o. E. Ronne.
1::: tâïïreoâšnïísñïtâï essa a gar er a Kontrollant för idrotts- och skidmärketz

g ' järnhandl. E.G. Lundholm.
S d ' . 1. " - . . n
Vï:aÉa1ï;k:ïeåag_rhÉr'E:ïundvag íš:SÉšrg:š_ Beslöts höja kravet för erhallande av mast-

gansupplyser intet nytt fallpi sjukdomen erskapet 1 Ollka ldrottsgrenar'
inträffat. Hälsovårdsnämndens föreskrifter
synas alltså både ha blivit respekterade
och varit tillfyllest. Så det är alltså, '
tillägger dzr Edlund, ingen risk att besöka
Strömsund, om man så önskar, endast man där-
vid iakttager föreskrivna försiktighetsmått,
d.v.s. att endast använda vatten och mjölk
som uppkokats före användningen. På hotell
och restauranger tíllser f.ö. hälsov.nämnd-
en att det endast tillhandahålles mjölk och
vatten som undergått föreskriven behandling.

Detta låter ju ganska hoppfullt och särskilt ~"Ü
för de sedan åcskillig :id nämligen blocke- ___*"~'_j , -

rade Strömsundsborna bör det kännas som en ~- O'
betydlig lättnad att de ej längre behöva be-
traktas som hälsofarliga, men även för and- -
ra är det naturligtvis en glädje, att vi nu
kunna återtaga våra förbindelser med invån- HILLSANDS FÖRSTA RADIOMOTTAGARE
arna i metropolen vid "Vassdalen".

De u¿cLKy5L¿ga etc/wago/ma han en I/uïgen
N ßyßsfsnaae L' Sven Påß/Mon, 83 ån. (1928). Med

Y 6 feb 1928' vahet ainneßag tan han del av alla de nyhe-
s'rRöMsUNDs KAFÉ-A.-B. KONSTITUERAT. IM Mm M*/LÖWM M den 9M<'«<¥¿a hößmïaflß

_ _ på bandet, och hålla/L A' undefuràlttad om49Sedan det 1 stiftelseurkunden bestamda m1- hände¿¿e¿na ute ¿ vä¿¿d¿n_
nimikapitalet, 5.000 kr., blivit fullteck-
nat hölls i fredags konstituerande bolags-
stämma med Ströms kafé-a.-b., varvid upprät-
tat förslag till stadgar antogs. Till styr- Tfav 14 feb 192g_
else valdes dir. E. Rundström, disp. Oscar
Carlsson och hand1_ E_G_ Lundholm, me¿ Run¿_ Norra Jamtlands Travkorningssallskap hade 1

ström som ordf. och Carlsson som v.ordf. sêndags Éävlíngêr a Strömsundet* Varvld pr1S_
Suppl. blevo handl. Jonas Månsson och brygg- llstan flck fö1Jande utseende:
mästare Osvald Englund. Till revisorer val- Strömsloppet; 1_ Ma1¿n 2_123 m äg_ 0118 H81-
des hr Olof 01°fSS<>n i Jonsgård och läns- un, scrömsund, 4.33.7., 2. Li11gr.-.when
Sk°8V P- J3k°b55°n» Näsviken- 2.000 m äg. Nisse Nilsën, Strömsund, 5.27.

Hastighetsloppet l Malin, 2 008 m äg Olle
ålsml 13 feb 1928- ua11in, scrömsunå, É..e.4., 2: Pony, å.o56m

Strömsunds Hantverksförening hade i lördags äg' 01' Hemmi“gsS°“° Raftsjöhöjde“° 4'9'1°
årsmöte å Nya Hotellet. Styrelsen för 1928
har följande sammansättning. P. Albert Edin, u .

ordf., John Nyström, v.ordf., P.W. Ohlsson, Tavhnu 14 feb 192g_
kassör, Sven Wallin, sekr., Bernh. Sunding,

J.M.K:s vintertävling den 25-26 febr. (pre-v. sekr. Revisorer: hrr Algot Eliasson och
Frídolf F°rSberg_ c1s1onstavl1ng) ager rum a allmanna landsva-

gen Ostersund-Krokom-Föllinge-Hamerdal-
14 feb 1928. -Strömsund; Strömsund-Hammerdal-Häggenås-Ösd.
STATEN ÖVERTAR SUCCESIVT FR.0.M. 1 JULI cza 30 mil. Övernattning sker i Strömsund.
KOMUNALA MELLANSKOLAN I STRÖMSUND. Start från Strömsund på söndag kl. 14.
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15 feb 1928.
ÄNNU FINNS GRANAR I ALÅNÄS

Kramfors A.-B. fällde den 11 ¿
d:s en gran av följande dim-
ension: kubikmassan enligt
Ängermanälvens kubiktal 141,5
kubikfot.

ul_.
21 feb 1928.
HEMMETS VECKA I STRÖMSUND

Hemmets veckas första dag hög-
tidlighölls i Ströms kyrka ,__
med föredrag av kyrkoherde G.
Löfvenmark och diakon. Linnar-
son. Sång utfördes av en dam- _L._ se
trio under ledning av kantor _. gl. .v'
D. Nordfors. Veckan avslutad- .~:;j«”_¿ '%¿~«.'_b,.-¿'
es i Missionshuset med före- __~'-få-'2'i ~«, ,.
drag och sång r -L ' f' ~ ~**ïí+

24 feb 1928. POSTÛILIGENSEN PÅ INGÅENÛE TILL JÄRNVÄGSSTATIONEN I STRÖM

TRAFIKKULTUR Med ett vägnät undea Atändtg ßönbättatng han man med ttßt-
Föredrag om trafikkultur i hjälp av poatdtttgenaen bnabbt och enhett nå även avtaga-
Strömsund håller dir. Ax. Ros- et belägna detaa av Staöma Aachen. Dtttgenaen eabjudea en
berg, Östersund, kl. 2 på lör- homßoat Aom bana än något ttotat än bedan vaa ouppnåettg
dagen för skolbarnen ett med t deaaa ßammanhang, och han en ßöabtußande aegataattet t
ljusbilder illustrerat före- ttdtabetten.
drag.

27 feb 1928' 2 f b 1928.KLORERINGSANLÄGGNINGEN FÖR 2 e
STRUMSUNDSVÅTTNET NU KLAR. . . . .H _ U .Distriktsingengor Fr. Ploman 1 Ostersund har nu uppgjort
TyfuSbaCl11eP ha vid fem 011- förberedande förslag till anläggande av ödebygdsväg från
kö t111fä11ên k0HStêtePâtS 1 en mellan Näsviken och Hedningsflokälen belägen punkt till
dricksvattnet i StrÖmSund. Södra Ön och vidare över Älghallen, Kärrnäset, Renålandet,
Den 1 an1edn1ng härav beS1Ut- Bonäset, Vedjeön och Hillsand till Draganäs inom Hammer-
ade k10rePlngSan1äggnlngen dals tingslags väghållningsdistrikt. Huvudlinjen föreslås
för Vöttnets Venënde har. en" erhålla en total längd av 44.550 meter, en sidolinje till
1lgt vad förste pr0V.1äk. där Öjaren 10.560 m. och till Bonäset 6.050 m. Den totala väg-
E. Ed1und upplyser, nu b11Vlt längden för anläggningen i fråga skulle alltså bliva6l.
ínmonterad, vadan Smíttorísk- 160 m. Vägbredden föreslås till 3 m. för huvudlinjen och
en nu är aV1ägSnad. 2,5 m. för de båda sidolinjerna. Dessa breddmått, särskilt

beträffande huvudlinjen, anser distriktsingenjören vara
minimimått för den trafik som kan påräknas från de förhål-
landevis betydande byar, vilka komma att beröras av vägen.m Förslaget slutar på en kostnadssumma för vägbyggnadsföre-

Ni 81-U. förbi ¿ W¿,t_bn¿¿¿,.d_ mu taget på 458.600 kr. Förslaget upptager 5 st. brobyggnad-
in och köp bara I/2 kilo kaffe av er, nämligen en över Tellån till en kostnad av 5.000 kr.,
nu-om ¿ W-dum hu“m“..¿_ en över Storbäcken till 7.000 kr., en över Skalbäcken till

lm. 7.900 kr., en över Renåströmmen till 15.900 kr. samt en
bro över Spjutån till en kostnad av 6.600 kr.

w-L*

Provkoka ae'n och jämför med dyn-
re kaewrler. Rißkell lå 80'-I 80!! Distriktsingenjören har dessutom omarbetet ett tidigare
11180" _ 151110100 1430530 9" Ni W' upprättat förslag till anläggning av enklare väg från all-
f"°m_d°“ MW' dm' Hmdniu männa vägen Strömsund-Laxsjö till Hedningsflokälen över
°°h "'b°sp°'"" minst' 1 kr' P' kg Älghallen till Öjaren inom samma vägdistríkt. Det äldre

förslaget avsåg enklare väg under det omarbetningen avser
ödebygdsväg. Väglängden i detta fall blir enligt förslag-
et 12.940 m. Väg- och brobredden föreslås till 2,5 m. med

-5-' utökning till 3 m. å myr och surländ mark. Kostnadernaför
1-mv, Enggtpömg U;-mgkgrigf vägföretaget skulle enligt förslagetuppgå till 92.000 kr.

3hguuu,¿ Förslaget upptager byggande av bro över Tellån för enkost-
nad av 3.300 kr.
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IW LARS Th. JONSSON www

-en framtidsman \
15 feb 1928. 23 feb 1928.

I 50-km.loppet i S:t Moritz, (JT) Lars Th. Jonsson har trots att han i Szt Moritz ej
där Sverige tog alla tre me- lyckades så bra som man på en del håll väntat, fäst allas
daljerna, deltogo icke tre blickar på sig och han förutspås en lysande skidrännarba-
av svenskarnas bästa, nämlig- na. Så här skriver Stockholms-Tidningens korresp.

en Utterströmí Lars Th' Jons- "Det var en oförglömmelig syn att se Lars Theodor Jonsson
son och Israe sson. Dessa tre .. . .

susa utfor en schweizisk backe En backe av det slag som

gorâe ha kïâfåeï kïar tlàl framkallar kyliga kårar utefter ryggraden bara man tänker
re âgegs L mT: ::pf.tÉ" pa dem. Tvarbrant saledes och med tvara svangar. Vi trod-

"gg "Or e. a É ' a de först att det var ett hopkrupet ilsket alptroll stört
D Q

forsoka slg pa 50 km' ty han i sin ro av alla skidåkarna, som kom sättande. Undan gick
är uthålligareän man tror och
i lös och djup snö kan han
som lappman taga sig fram
bättre än de flesta.

16 feb 1928.

(ÖP) Lars Th. Jonsson

(ÖP) LARS Th. JONSSON GÅR UT

SOM NR 3 PÅ 18-KM.LOPPET I
S:T MORITZ. SAMTLIGA SVENSKAR
ÅKER PÅ SKIDOR TILLVERKADE AV

JONSSONS SKIDFABRIK, ÖSTER-
SUND.

Ur Idrottsbladet saxar vi:
"-1O° på morgonen. Alla vall-
ade med klister. Lars Th.ski-
dor äro av hickory.
Alla hade tävlingshumöret up-
pe. Lapp-Johnsson speciellt
åklysten och det riktigt sprit-
te i honom. Han kunde knappast
stå still.
En tidtagning i värsta backen
vanns av Lapp-Johnsson, som
flög utför på 15 sek. Utter-
ström hade 30, Grötumsbraaten
35 och Hedlund 45 sek.

De tre första platserna i 18
km.loppet belades av norrmän-
nen med Grötumsbraaten som
segrare. Lars Th. Jonsson
blev 7:a, Särna-Hedlund 6:a
och Utterström 9:a."
5 1928 han tyckte, att han åkt en räng alls utan slätt hela vä-

Q a O h 00 .|' .. 0 0

KRING BUDKAVLETAVLINGEN ïåläfåïešpâlyzfessbån âmbåft %:nensT:3:ftišroïânmegtíjäls-
Lars Th. Jonsson var lördagen det var 2 km. till slutmålet, säker min påstod den eljest
iklädd "S:t Moritz-dräkten" och då blev det att köra för fåordige publikgunstlingen
och på ryggen hade han en åk- fullt. "att när man bara hade att
ta lapp-ränsel med mat. Mar- På förfrågan om hur terräng- staka sig fram på jämn väg,
säcken hade han dock ej hun- en varit, svarade han "att då kunde han åka en 14 dar i
nit röra, sade han, ty när det inte hade varit nå'n ter- sträck utan att känna avdet."
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det så att det fräste. På tjugo meters håll sågo vi, att det var Lars Theodor, som oå.det-
ta livsfarliga sätt transporterade sin kropp genom rymden. Ännu närmare kom knytet ochvi
urskiljde ett par gnistrande ögon, som skvallrade om hetsigt blod hos denne son av de
stora vidderna. I ett huj var han förbi oss på väg mot målet.

Bland de svenska skidlöparna gå sagolika historier om denne 23-årings vidunderliga back-
tagningsförmåga. Han är inte mänsklig, sade någon, när han kommer ut i terrängen. Han är
som ett vilddjur, som fått upp spåret av sin värste fiende. Uppför backarna springer han
som en get och utför släpper han på, så att man vill ringa ambulansen.

Skikongen Haug såg honom komma sättande häromdagen.
- Det var en förskreckelig mensk, sade Norges store skidman, aldrig har jag sett maken!

I fredags blev Lars Theodor bara sjua, men hade säkert klivit upp åtskilliga trappstegom
banan varit svårare.
- Jag har åkt dåligt, sade han när han kommit in i målet. Jag var inte i form, fick inte
upp farten!
Norrmännen ha fått upp ögonen för den lille mannens förmåga och förutspå honom en lysande
framtid. Den svenska skidledningen anser sig ha gjort ett fynd i den lugna, fåordiga -
femton ord per dag maximum! - pojken, som aldrig druckit kaffe, pilsner eller sprit. Vat-
ten och mjölk är det enda han kan med. Det andra är gift, förklarar han med sin lågmälda,
distinkta röst. Klok är Lars Theodor och ambitiös. Volger Andersson får säkert rätt i att
om ett par år är han norrmännens överman.

Schweizarna ändrade den ursprungligen lagda banan, som innebar stigningar över trädgräns-
en. Man hade påpekat, att banan var för svår till och med för de egna löparna. De svenska
pojkarna, som varit ute och "sett sig om" och motats bort av de stakande funktionärerna,
menade att den första alpbanan varit som skapad för Jonsson."

ÅRSMÄRKEN Ef... sv.. Ers... 1 ßonäset

I tiden mellan jul och "höjanden" talas om två tolvveckoperioder: den förra räknas från
och med Pålsmäss-veckan i januari och till Tiburtius den 14 april; den andra tar vid ome-
delbart därefter och räcker till Fästhöjan-veckan. Därmed har vi fyra tolv-veckoperioder
som tillhopa utgöra 48 veckor. De fyra återstående veckorna av året, nämligen första veck-
an i december och tredje i januari, hör jultiden till. Pålsmässdagen, den 25 januari,räk-
nas som vinterns medelpunkt. Och Pålsmäss-veckan räknas som första veckan i den andravin-
terhalvan. Vid Tiburtius skulle vintern vara slut och våren ta vid. Åtminstone kunde man

inte påräkna säkert vinterföre längre.

Tiburtius var vårmärkesdag för både lappar och bönder. Lapparna skulle vara tillbaka vid
Vattudalen vid denna tid emedan renarna brukade ha "tiden ute" vid gamla Tiburtius (25ap-
ril), dvs dräktighetstiden var ute och kalvningen skulle börja. Och bönderna skulle ha
skogsfodret hemma före Tiburtius, innan bäckarna gick upp. Nätterna mot den l4, 15 och 16

april kallades "sommarnätter" och av dem skulle man se om sommaren blev bra eller dålig.
Hade alla tre nätterna lika temperatur, sak samma om kall eller varm, var det "goårsnärke"
men var den ena natten kall och den andra varm, eller tvärtom, så var det "dåligt" märke.

I andra 12-veckoperioden ingick alltså våren med våranden samt "huvvela" (tiden mellan
vårand och höjand).
Kyndelsmäss, den 2 februari, räknades vara mitt i fjöskräkens vinterutfodringstid. De sa-
des vara "halvstillda" den dagen. Efter denna tid kunde man börja nyttja stråfodret till
dem: knappa in, ge något mindre stråfodergivor för dagen och i stället ge dem något mera
"åtfång", tillskottsfoder, som bestod av ris och bark m. Riset var mera närande och lätt
ätet under vårvintern och våren, än under höst- och svartvintern.
När det närmade sig Mattesmäss, den 24 februari, började vårvintern. Mattesmässdagen skul-
le solen tina så att det droppade av taken om det skulle vara bra årsmärke: åtminstone så

mycket att tuppen fick dricka si otörstig. "Mattes långskägg lockar barnen bortom vägg"
brukade man säga när barnen helst ville vara ute i solskenet sedan det lidit så långt på

vintern. Det var även den ordningen, att då man nått till Mattesmäss så skulle de "stilla
med dagsljuset", dvs utfodra fjösboskapen medan det ännu var ljust om kvällen och sedan
om morgonen när dagen grytt.
De gamla brukade även säga att det skulle vara 13 veckor mellan första soldoppet och vår-
and.
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NOTISER ' . . ' . ' ' ." ïåegriuizgâino 1 POSTGANGEN

5 mars 1928.
GLÄDJEBUD FÖR BILISTER ker hos gen.post.styr. av korrespondenter

1 orten gjord ansokan om okning av anta1et
Bensinen har idag sänkts med 3 öre och kos- turer å 1antbrevbärings1injen Täxan-Vimmer-
tar a11tså nu 32 öre. vattnet från två ti11 tre i veckan, vi1ken

turökning ej anses motiverad.

Postdirektionen i nedre norra distr. avstyr-

8 mars 1928.
STRUMSUNDSVATTNET 28 mars 1928.

Orsaken ti11 den omta1ade nervfeberepidemi- GÄSTGIVERSKAN I LÖVBERGA 60 ÅR

en i Strömsund är nu fu11t k1ar1agd. Orsak- Gästgiverskan fru Karin B1ank i Lövberga,
en har varit återström från k1oak1ednings- känd och vä1känd ej b1ott i sin bygd utan
ut1oppen ti11 vattenintaget. också b1and ta1rika resande, som under år-

ens 1opp njutit trevnad och god omvårdnad
13 mars 1928. å gästgivargården i Lövberga, fy11er nu om

RDDA KORSET HÅLLER ÅRSMUTE torsdag 60 år.

Strömsundsavd. hade i 1ördags årsmöte å 28 mars 1928
fo1sko1an 1 Stromsund, varvid bes1utades 'att under innevarande år 1 ïikhet med före_ TURISTPROPAGANDARESA TILL NORD JÄMTLAND

gående år hå11a ett ut1åningsförråd som En särski1d propagandaresa ti11 norra Jämt1.
ska11 innehavas av samhä11ets barnmorskor Ströms Vattuda1 har anordnats på initiativ
jämte barnmorskan i Hi11sand. Frågan oniord- av 1andshöv. S.N. Linnër. Ti11 denna resa,
nande av ett kommuna1t badhus dryftades och som också främjas genom bi1jettreducering-
bes1öts att vä1ja en kommitté, beståendeav ar från S.J. och Genera1post.styr., kunna
dzr J. Krenzisky, disp. Oscar Car1sson och
fo1ksko11. D. Nordfors med uppdrag att ut-
reda kostnadsfrâgan såvä1 ifråga om inköp
av 1ämp1ig tomt.

Med1emsanta1et i avd. är 102. Förrådets in-
ventarievärde uppgår ti11 2.992 kr.

14 mars 1928.
KORPORATIONSTÄVLINGAR

Stafett1öpning å skidor me11an korporations-
1ag var i söndags anordnad av idrottsfören-
ingen Kamraterna i Strömsund. Banan var 17
km., 35 1ag startade och fö1jande 1ag eröv-
rade pris:
1) Ångbryggeriet 1.23.00, 2) Båtpersona1en
1ag I 1.25.19, 3) Näsvikens Ängsåg 1.25.30,
4) Järnhand1.persona1 1.26.03, 5) Ni1sson
& Wassdah1 1.26.17, 6) Typograferna 1.27.
22, 7) Sko11ärarna 1.27.35, 8) Me11ansko1-
an 1.27.38, 9) Båtpersona1en, 1ag II 1.27.
44, 10) Färjemännen 1.28.07.

15 mars 1928.
KOOPERATIVT

Konsumtionsföreningen i Ström redovisar en
omsättning av 366.177:90 under 1927. Onkost-
naderna under 1927 har nedbringats från 14
ti11 10 %. Butik har öppnats i U1riksfors ETT LITET FÛREBUÛ ÛM VÅREN5 ÅNKÛMST

under 1927' Snant komma Aameana uandnande på uaåßdatga
uägan genom skogstandet och upp tttt nen-

22 mars 1928. hjoadannaa Aommaabeten, och då han det un-
BOLAGSSTÄMMA MED REDERI A.-B. FJÄLLTRAFIK denttundom hända att en Ztten "våabtoma"

(nenäg. A. Nttssons dotten) uppenbanan stg
ñçâÉöTE MED STRUMSUNDS FASTIGHETSÄGAREFDRE medan ón¿6¿äckaäna ¿yóea V¿¿a ¿ va¿xud B

° Grand Hote11 i Strömsund. Ahogan.
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endast ett 20-tal personer mottagas. Avres- laren Fabian Månsson. Föredraget, som räck-
an från Stockholm sker med nattsnälltåget te i två timmar, åhördes av den fulltaliga
den 4 april och återkomsten till Sthlm. till 200 personer uppgående publiken med

blir den 12 april. Resan sker i sovvagn till spänd uppmärksamhet samt belönades med kraf-
Strömsund, varifrån postbussarna föra pass- tiga applåder.
agerarna till Gäddede, varifrån följersläd-
skjuts till Jorm. FORLOVADE 1928: John Mårtën - Iva Engström

Strömsund, påskafton.

28 mars 1928
' ii aprii 1928.uosßvensvne TILL Asvnns KRETSMÖTE

Vid vägstämma i Strömsund med Hammerdals _. . .. .. _

tingsiags väghaiiningsdisirikt besiöt stam- 5t"°m$ k'°tS1°9° “ade 1 S°"da9$ å”Sm°§e 1

t-11 t k f~ b d d f» 1 t-1] Strömsund. Fyra loger och tre ungdoms oger

2232., “a.3a”'fïan°2iï.ï.? i2.â..§'â.få..-åmaaa rerreeereereee red ie ereee- rreeeiee-Yg g 9_A~|anäS vegjeöns färjesund, qocklmed endïestår nu av 5 ]0ger med t1]1SammanS

forbehåll att vagens slutpunkt blir vid byn m? ammar'

"öSt°pp°" ii aprii 1928.
29 mars ,928_ AkiusLLA sirFRoR

IDROTTEN KAN FURKORTA LEVNADSÅLDERN Arbetslösheten i Alanäs uppgick vid senas-
- ~ - - - te månadsskiftet till 107, varav 57 voro

En amerikansk lakare har gjort vidlyftiga fu U _ _ 1.kt. 32 d betS]ÖSa
undersökningar. Den mänskliga organismen °rS°rJ"1"9Sp 1 ïgai .av ? r
e- ska ad för k°nSt_ och rekords 0rt_ hade beretts sysselsättning vid kommunalt

J p p nodhjalpsarbete.

2 ap'i¿ 1928' M ii aprii i92s.
NYTT T YCKERI I STRÖ SUN” NY kv1NNokLußß 1 HALLVIKEN

323 329É¿rê.?.ZSlä"lâå.l"$E'.-.iš'šïïaåïåâï_ er eeeieieererreeier rrirrerirbb beeeee
Tryckeriet E G Appeïkvist idkade hande]S_ i torsdags i Hallviken. Till styrelse ut-

röreïse" hå' àpàhört' , ïâgêrigggâp fkäsgšltâigogïgâšgçš Sïkgrdçär-
Sixten Ingemar Fjällgren från Backe, Fjäll- Lina Granlund och v.sekr. Rut Fredriksson.
sjö socken, ämnar inom Ströms socken idka
tryckeri- och handelsrörelse under firma 12 april 1928.
Jämtlands-Tryckeriet, Sixten Fjällgren, ned KONFIRMATION I HILLSAND

p°Stad'eSS 5t'ömS“"d' (oP) A Friaspargs Barnhem i Hiiisana höiis
2 apri] 1928 gen 71dennes]konfårmatio2 medïretsdläsbarn,

' ti anta et, ärav ti öran e ans-
FASTIGHETSREGISTER I STRÖMSUND talten och 10 från omkringliggande byar.
K. m:t har förordnat, att fastighetsregist- Undervisningen har hållits av anstaltens
er såsom för stad med magistrat skall upp- föreståndare, diakon Hjalmar Sandström. Kon-
läggas för Strömsunds municipalsamhälle äv- firmeringen förrättades av pastor Axel Jo-
ensom för de tre byar inom Ströms socken, hansson, Uppsala.
från vilka samhället utbrutits, nämligen
Bredgård n:r 1, Näset n:r l och Grelsgård 13 april 1928.
n:r 1-3. OLYCKSHANDELSE I HILLSAND

4 apri1 1928 Yngliggen âune Jonssog frân Näëåïen, somïf-
' ter n gra agars sju om evis a en ör e-

SKIDTÄVLINGAR I STRUMSUND radanae iektipn a Fridspergs barnhem för
Vid av I.F.K. Strömsund den 25 mars anord- att senare på dagen konfirmeras därstädes,
nad skidtävlan "Russfjärden runt", 37 km. råkade under fritiden åkande på en spark-
blevo resultatet: stötting ned för backen till byn, bryta ena
1) H. Ottosson, Tullingsås, 3.l8.29, 2) benet och måste omedelbart forslas till
Gösta Nilsson, d:o, 3.23.33, 3) Olle Lars- Ströms sjukstuga.
son, Strömsund, 3.32.05, 4) A. Hedin, dzo,
3.34.32, 5) Gustaf Barthelsson, d:o, 3.35. 14 april 1928.
00. RADIOINTRESSET I SIFFROR

5 apr¿1 1928 Av Telegrafstyrelsens sammandrag över ut-

'<R^"IGT ^PPLÅ°ER^T l2ïtí.«§ååš3';ïï“š§í.¥¿É âïïiíšeilååâíâíklíï
Föreläsning i Strömsund över ämnet "Dacke- om Strömsunds redovisningsområde voro 258,
fejden" höll riksdagsmannen och skriftstäl- en ökning med 6 sedan 29 febr.
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Ströms kyrka restaureras If» apf 1928-

m
Il..

É.-

INTERIÖR AV STRÖMS KYRKA FÖRE RENOVERINGEN Foto Aug. Lundholm, c:a 1927.

Fjä/uran à'/L den Ládaåßdea då vå/L gamla medøütáda kynlwbyggnad, "¿ ßöfrhålißande ULUZ
ßöuarnlßéngen/s öfrökade nwne/räa", va/1 aßldcße/s 551 I/lång. I dag bjuda kyfüzo/wmnet
ett annat int/Lycla. Undu de mäkixga valven han otaßéga genma/táone/L St/Lömßbo/L Zyßsßs-

na/t tclåß Gud/5-ofrdct. Men även hä/L a/rbeta/L tiden/.s tand ßüza obevekugt »som annofwtäd-
e/s, och vån Izgfüaa än nu 1; behov av yta*/re och Ume freataufwxuéng.

(JT) I byggnadsstyrelsen har man tagit del av det av arkitekten A. Ekman uppgjordaför
slaget till restaurering av Ströms församlings kyrka, vilket omfattar betydande både
yttre och inre restaureringsarbeten.
Enligt förslaget skola utvändigt alla putsytor skrapas och rengöras samt avfärgasnæd
kalkvatten i lämplig färgton. Invändigt skall nuvarande sakristian omändras, så att
ovan densama plats beredes för klädkammare och förvaringsrum för handlingar. Fönst-
ret vid norra väggen igenmuras och härefter uppdragas en trappa av armerad betong,
som förses med en brandsäker dörr mot sakristian. Fönstret vid södra väggen igenmur-
as delvis, och nytt fönster insättes med blyinfattat antikglas i innerbågarna. Den
öppna spisen upptages och ommuras, och i samband härmed inredes i sakristían kapprum
och toalett.
I kyrkorummet skall golvet omläggas och de elektriska elementen under bänkarna ommon-
teras. Vid södra långväggen och mot vapenhuset anordnas vindfång, och samtliga bänkar
renoveras och förses med hel ryggpanel och gavlar.
På norra långväggen igenmuras det mellersta fönstret, och framför detsamma anordnas
en plattform för uppmontering av kyrkans gamla altartavla. Altaruppställningen börom-
ändras, det nuvarande korset med underlag borttagas och ersättas med en målad altar-
tavla av godkänd konstnär. För ett kyrkan tillhörigt altarskåp från 1400-talet kan
lämpligen en nisch upphuggas i södra långväggen, och sedan de gamla kyrkotavlornakon-
serverats av kunnig fackman, upphängas dessa i kyrkorummet på därför bestämda platsen
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Omfattande målníngsarbeten skola utföras, men för att giva interiören en helgjuten
prägel erfordras i färgbehandling, vad som genom vanlig yrkesmålning ej kan ernås,
framhåller arkitekt Ekman. Han hemställer därför, att all förgyllning och målning av
inventarier samt marmorering och restaurering av gamla altaruppsatser måtte utföras
av kompetent, av byggnadsstyrelsen godkänd person.

F

IIII-"'
ÜET MÄRKLIGA ALTARSKÅPET I STRÖMS KYRKA

än av mycket gammatt datum, tnoßtgen nån 1400-talet och av tnhemah txttveahn¿ng.Det
appvtaaa detatjen atßönda med dntven hantvenktßhtchttghet och väl utmejbtade t btna
oßtha detan. Shåpet habßenadea nän den ätdbta medeltida hynhan, Aom tåg neae vtd ßänj-
bandet, aepaaenadeb 1759 och 5tch ng attanappßatt.
Aßtaathåpet bettån av conput (knopp) och två ombtutande dönnan. Ftgunenna t conpub
ßönebtättea Manta med Jebußbannet. De än omgtvna av S:t Gnegoatub, påve, död 604, och
Otoß den Hettge, nonbh honung, död vid Stihteatad ån 1030. I dönnaana ßtnnb den Hett-
ga Btngttta och apoßteßn Petaub.
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KONFIRMATIONSGRUPP - GossAR, AR 192: KoNF1RMAr10~sGRuPP - FLICKOR, AR zqzs.
K0n¿¿nmatt0n¿zänane= hynhah. G. Lö¿venmanh. K0n6¿ma1¿0Aßäaa@= paßiv Tßßß-
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OÛ l n_ Posta" 19 spn1 1928

19 apnl 1928 Postdir. i nedre norra distr.
(ÖP) Ströms moderata förening höll årsmöte lörd. den tí11$tYrket På däfå 8j°td
14 d:s å Grand hotell i Strömsund. Ett stort antal framställan att Pnsttufefna
medlemmar var närvarande. Till styrelse valdes: å linjen 5tfÖm$Und'Gädd8deUt'

ökas från nuvarande fyra till
Ordf. ing. E.W. Johansson, Stromsund, kamrer H. Siede, sju l veckan, att sex Vecko-
d:o, bankdir. O. Olofsson, d:o, förv. A.Th. Svanström, turer skola fullgöras från
d:o, disp. Oscar Carlsson, d:o, fru Rut Lundholm,d:o, den ¿ag då ¿lllgensllnjenSOl_
hem.-äg. Mårten Lindberg, Öhn, hem.-äg. E. Olofsson, lefteå_Ramsele utsträckestill
Tullingsås, hem.-äg. Per Jönsson, Espnäs, ing. R. Ew- Strömsund_ Postmästaren l
eritt, Ulriksfors, Per Nyman, Draganäs. Ström har framhållit, att re-
Suppl. verkm. G.A. Andersson, Ulriksfors, fru Karin sandefrekvensen å linjen itrå_
Blank, Lövberga, fru Ada Källman, Strömsund, tandl. ga är stad¿ l stadig öknlng_
W. Färnlöf, d:o, handl. Svante Roos, d:o. För att förebygga konkurrens

Revisorer: Jöns Axel Berg, Strömsund, postm. Karl från Pfívatnåll Samt för att
- lättare och med mindre oukost-Lundblad, d:o, suppl. banktjm Ivar Körner, d:o, insp.

Amin Henriksson. dm. aâefhßïïa §kf15§a_v1terväs-
un er a t in e "

Till byombud utsågos: Axel Nyman, Svaningen - P.O. turöknlngeat: förår:;_aše:n
Berglund, Torsfjärden - Nils Blomberg, Gärdnäsbyn - turer l veckan anses som vara
N.J. Strömstedt, Bonäset - Anders Jönsson, Strand - fullt tillräckligt för trakt-
Erik Persson, Alavattnet - Anders Nordin, Järilvatt- ens behov_
net - Jakob Funseth, Österkälen - Jöns Larsson, Stam-
sele - Rob. Svensson, Vågdalen - Carl Lindén, Ulriks- Däfem°t aVStYfket P°St¿ítekt1'
fors - John Lindkvist, Risselås - O.A. Allberg, Gärde °nen J°fmVattnetS byanäns an'
- Anders Strömstedt o Jöns Nilsson Wideman, Renåland- Snkan °n utsträckning aV di'
et - Johan Olofsson, Kärrnäset - Bror Olofsson, Bred- lfgensllnjen till J0fmV3ttn@t-
kälsn - E.c. Grundström, Näsviken - Ina Engström, D1r@kti°en påpekar. att väs-
Muråsen - Bengta Nordlund, Öhn, fru Signe Nilsson Öhn. Sträckan Gäddede'J°fmVattnet

är mycket smal och för övrigt
Efter sammanträdet intogs en gemensam supe. Darefter icke l sådant skick att den

tråddes dansen varvid endast gamla danser förekommo, lämpligen kan trafikeras med

vilket särskilt senterades. post¿lligens_ Utsträckníngen

Förvaltare Axel Berg tackade de närvarande i ett kort aV linjen bör icke k0mma till
anförande för visat intresse och hoppades på ett gott stånd förrän i Varje fall mö'

resultat vid det kommande valet. teSP1atSef blivit an°fdnade
utefter vägen.

Bi|[[afik 19 apri1 1928.

K.bfhde har utfärdat kungör-
else ang. trafiken med motor-
fordon å allmän. vägar i Jänt-
lands län. Länsstyrelsen har
velat åstadkomma så enhetliga
hastighetsbestämmelser som
möjligt. Högsta tillåtna has-
tighet för personbil är AS km.
och för lastbil 25 km.

Å huvudvägen Hamerdal-Ström-
sund med sidovägarna Näsvik-
en-Hedningsflokälen-Laxsjö,
vägen Strömsund-Ramsele med
tillfartsvägar gäller de hög-
re hastighetsbestämmelserna,
medan övriga vägar inom områ-

~ det de lägre hastighetsbestäm-
melserna, 35 km resp 25 km ,

Av häva mm häsanuessa »L smöms socken auad M5: en äga tillämpning-
djupaäe 6ÖäankäÄng gen0m att hästen ngttjats som däagaäe Huvudvägen Strömsund-Alanäs-
Å shvgen. Täavsponi kan dääßöä ses s0m en ßääädßing av et 45 resp. 25 km. Alanäs-
det bäuksvände som hästen nepneseníenan. -Havsnäs-Lövberga 35 resp 20

Å bilden ovan sen vi Nisse Nilsen, tnavspoäiintnessenad, km. Huvudvägen Alanäs-Gädde-
Å tääningsbestyä på Näsvägen Å Sthömsund. de-Jormvattnet, 35 resp 20km.
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w 30 april 1928. Ströms församlings val den 13" SKADEGÖRELSE * okt. 1927 av lärarinnan vid
E§.Ei . u . Bredkälens folkskola varvid9

gêräšyggïasš' 9¿dEngë:;ï11 utsetts folkskollararinnan
° sun P S0 ags en fru Gabriella Due.

27 april 1928' n hade sin bil stående utanför
G00DTEMæLARLoGE I OJAREN * Grand Hotell i Strömsund hub I besvären har gjorts gällan-
Ströms kretsloge hade i sönd. någon person varit framme och de, att vallokalen ej varit
anordnat offentlig fest i öj- vridit bort handtaget till tillräckligt stor med hänsyn
arens skolhus, varvid VDT A1- bildörren. Skadegörelsen är till antalet väljare, att va-
bert Edin, Strömsund, talade anmäld till landsfiskalen. let, vars utgång bestämts av
över ämnet "Ungdom een ens- valförrättarens subjektiva
var". Programmet upptog vida- 2 maj 1928. uPPfattnín8» På det Sätt det'
re sång, musik och uppläsning. VALBORGSMÄSSOFIRANDET * samma tillgått ej kunnat gi-
En loge bildades som vid star- valbor H . va något tillförlitligt res-

gsmassoaftonen firades lt t d d å "1.ar_
ten erhöll 20 medlemmar' Log- i Strömsund med sång å torget u a me avseenne Va J
ens tillkomst hälsades med e n 1 n nS Önskans ett en del Ung'
allmän tillfredsställelse. É:tsa"g:°r:"t ïtšfmkaf en '11 domar" som saknat rösträtt,

Va° er a °' Var°“°° tillåtits att rösta och att
se Q

27 april 1923, f°ster1andet boll? av adv°_ en framställning om votering
POSTNYTT * kat Lokrantz. Omkring 1000 gjorts, men avslagits då ¿en

pers°ner hade samlats' varit för sent framställd.
Generalpoststyrelsen har be-
slutat att postdiligenstrafi- 4 maj 1928. Domkapitlet fann emellertid
ken å linjen strönsnnd-cädde- sknivnlncnn PÅ SJUKRUMET * icke styrkt. ett vid valet
de skall från den 15 me' ut- _ n förefarits olagligt och ej

J s . _

ökas att t.v. nppenållas ned Reïï°r“kvïd htr°fsï"d:a:ï:¿t heller att nagon omständls-
sex veckoturer fram och åter me anï 0 a "ar e eg het f0rebre8tS eV beskaffen'
mot nuvarande fyra. hos S20' begarç meqglvfnqe het att böra medföra valetsatt lata en kvinnlig larjun- Nupphavande.

_ ge vid skolan, som insjuknat

inâäåiiååišsi srnönsunn * i mässling' undergå skríV"í“' Annons 7 ' 1928garna för realexamen på sjuk- ma] ' *
(ÖP) Komitterade för anordn. rummet- Överstyrelsen har, li-Potatis samt Korn och Korn-
av badhus, utsedda av Sv. Rö- kaledes pr telegram, lämnat mjöl uppköpes till dagenshög-
da Korsets lokalavdelning i rektor det begärda medgivand- sta pris.

ä$snm$m;-" mwnnnnnm
nom U. Holms sterbhus för ord- 5 maj 1928.
nande av tomtfrågan samt för FONTÄNFEST * 3 maj 1928.

' ' " - a SERVERIN P 'anskaffande av ritningar. For (OP) valborgsmässoaftonen G AV ILSNLRDRICKA *
ufsattn1?gar flnnf sedaf att ördnedes å Grand Hotell i Ströms kommunalnämnd behand-
âgrverkllga eft lange kantbe_ Strömsund fest med dans till lade Vid Sêmanträde på lör-

V av ett sÉ°rre Va1°rd"at förmån för en fontän å torg- dagen till nämnden remittera-
badhus meg flnsk bastu' V?rm_ et. Festen var besökt av c:a de ensökningar Om rätt att
bad' bassang etc' genom b1d_ 300 personer. Paketauktion till Spisande gäster få ser-
rag av staten och R'K' förrättades och köplusten vi- Vera Pílsnerdricka. Ansöknin-
I första hand kommer badhuset sade sig rätt stor. Nettobe- gar från käll8rmäSt6re L- Er-
att tagas i anspråk för skol- hållningen inklusive biljett- ikSS0n På Grand H0tell Oeh

orna. Antalet barn uppgår till er upp gick till kr. 532:72. frn Brita Söderkvist På NYa

c:a 1000 när man räknar med Frivilliga bidrag hade tidig- hetellet, 5trÖmSUnd, Samt kål
de större angränsande byarna. are tecknats av en del sam- lärmäSt8re På1SSOn i Ulriks-

nällsmedlemmar, fors tillstyrktes, varemot O.
' _ _ , _ Hemmingssons pa Turisthotell-

STEN PÅ HUVUDET * Initiativtagare till fontan- et i Strömsund ansökan

Arb. Georg Hansson vid sulfit- šïscïgïígšñnde var d1sp° Osc StYrkfeS- ÜeSSUr°m aVSCYrkr'
fabriken i Ulriksfors råkade ' es en av det nYbí1dede kafé
i onsdags under lossning av 5 . 1928 a.-b. till k.bfhde ingivenan

, , _. 9 o -e .. o o e

gren vld Jarnvagen fa en fal- N sokan om ratt att fa a viss
lande sten på huvudet, med OGILLADE BESVAR * an8íVen lokdl Ufskänkd Pi15“
påföljd att han förlorade san- Härnösands domkapitel avstyr- nerdrícka.
sen. Läkare tillkallades gen- ker hos regeringsr. av krono-
ast, varefter H. fördes skynd- jäg- Per Ström i Strömsund RADIUMBADEN I JÄMTL.-SIKÅS.
samt till sjnkstngan i Ström- anförda besvär över, att dom- Badsäsong 4 juni _ 31 ang_

Sund, där han emellertid nn kaP- den 8 febr- i år Ogillet Moderna badformer, billiga
ävlidit- hans Yrkande °m UPPhäV- eV priser. Läkare, sjukgymnast.
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9 maj 1928.
ELDSLÄCKNINGSPROV * -

Ett effektivt eldsläcknings- ' Yy,
prov var på söndagen anord- "'
nat i Strand, Ström, med eld- .P _-

släckaren "Trygg" av firman ' A

'

Berg & Co:s representant för
norra Jämtland, hr Ax. Wihl-
borg från Strömsund. W. redo-
gjorde för apparatens konst- ' »

ruktion, dess användningnnm.
varefter ett större bål av
furuved indränkt med tjära
och fotogen antändes. Sedan
bålet fått brinna en god
stund och den starka blåsten
fört lågorna högt i skyn,
släcktes det hela på mindre
än en minut.
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12 maj 1928.
INTET snurr Föra ANc1v1s1.sE >|=

(ÖP) Efter besvär av flott-
ningschefen Mårten Edström i
Strömsund har Svea hovrätt
befriat honom från av Hammer-
dals tingslags häradsrätt ge-
nom beslut den 12 juli i fjol
på yrkande av lägenhetsägar-
en L.F. ådömt straff av 150
kr:s böter för falsk angivel-
se och från ålagd skyldighet
att till denne utge 500 kr i
skadestånd.

Hos landsfiskalen i Ströms
distrikt hade flottningschef-
en Edström anmält hr F. för
olovligt tillgrepp av enrodd-
båt, å vilken angivelse dock
ej följt åta1_ Häradsrätten BESOK HOS ÅNÛERS EÛVÅRÛSSON

ra““= arr han därrge“°m åk“r Sommaat¿den åienáinneß Anöbch ¿ Spjutvihen "häbtjøtaae"
a I n 0

I

S12 Skvldlß H11 falfk aßl' näfww; ¿ un fwjn på snännnn a näunn nnçdnn nu vnundne-
”else uran argr uppsar' H°V' en, nån han Lcke gäa u¿dZy¿t¿ga utßßyhten 561 att håßßa

rärren rörkrarar därem°r- arr Aamman ßochen av anßöntnodda häbtan
han ej kan anses ha saknat
sannolika skäl för angivelsen.
Flottn.chefen Edström har vi-
dare av hovrätten befriats
från ålagd skyldighet att er
sätta hr F:s kostnader i mål- Samma dag'
et vid häradsrätten med 500
kr. Parterna skola vidkännas KOOPERATIONEN 16 maj 1928' *
Sina É°Stadef í målet Var Ströms konsumentförening har beviljat vederbörande ansvars-
för S18- frihet och godkänt förslaget till överskottets fördelning.
Hovrättens utslag är enhä11_ I styrelsen omvaldes Er.Em. Eriksson och nyvaldes Sven

ígt och får ej överk1agas_ Jönsson och Per Abrahamsson. Till ombud vid Kooperativa
Förbundets kongress valdes Torsten Karlsson.

_ från 15 maj tillfälle att resa till Strömsund och åter på

14 maj 1928. SOCIALDEMOKRATISK UNGDOM 22 maj 1928. *
GLADJANDE BESKED En socialdemokratisk ungdomsklubb bildades i söndags i
Enligt turlista för postdili- Hallviken. Till styrelse valdes: ordf. Holger Jonsson,kas-
gensrouten Strömsund-Gäddede sör Arvid Persson, Gunhild Johansson, Algot Vibe och Las-
har befolkningen efter linjen se Eriksson.
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22 maj 1928. 23 maj 1928. 26 maj 1928-
PROTESTER MOT ARBETSFREDSLAG- NÄRA ATT DRUNKNA PERSONALNOTIS

STIFTNING

Även i Ulriksfors nedlades
arbetet av arbetsstyrkan för

Arb. Nils Nilsson från Mur- 50 år fyllde í rersdeße kål'
åsen och hans 14-årige Son larm. S.G. SödeI'kVíSt, Ström'
Gustaf voro häromdagen ute Sund- På bemärke1Sede8eUPP'

att ligga nere till kl. 10på på sjön för att fiska, Dåde vaktades han i arla morgon-
kvällen. Under e.m. demonstra- skulle återvända hem brast SCUHÖ av Sêngköfên "Ström-
tionsmöte. den svaga isen plötsligt un- kerlenn Samt Under dagens

der Nilsson, som kom i vatt- 1°PP mee Presenter, b10Hm0r
\\ net. Sonen hade stålspark Oeh telegram-

med sig, och hade begivitål b sig långt före. Han fick hö- 29 maj 1928-

23 maj 1928.
TJUVSKJUTEN RENTJUR

(ÖP) Nordväst om byn Strand
i Ströms socken anträffades
under sista dagarna av april
av några samer stadda på
flyttning uppefter Ströms

ra nagon ropa och begav sig MÛTÛRFÛRDÛNSPÅRKEN ÛKAR

skyndsamt tillbaka till vak- I Jämtland finns enligt ge_

en' där fadern Just kom upp neralstaben 1.701 personauuvtlll vattenytan helft med- mobiler 305 lastbilar och
Vetelös' e°sSen krånglade 54 omnibussar samt lll motor-
sig fram till iskanten ochi Cyklar med och 296 utan sb_
detsamma vände sig fadern så vagn_
att benen flöto upp och bör-
jade ånyo sjunka. Gossen 29 maj 1928_

Vattudal, en tjuvskjutenren- sträckte sig fram och fick PREMIÄRTUR
tjur, tillhörig en änka från tag i ena byxbenet och lyck-
Frostviken. Tjuven ellertju- ades också slutligen få fad- Sjöfarre å Ströms Verrudel
varna hade styckat renen med
huden på och sedan avrivit
skinnstyckena och lämnat hu-
vudet och benen på valplat-
sen. Den som kan ge någon
upplysning om stölden, torde
meddela sig med landsf. in-
om Ströms distrikt.

1 maj iezs.
KLÄDPARAU PA JAMTLI

Bland eleven v¿d Jämtßßöjdb

Kulnnßlga Seäjeehoßa É öóleä' hälsovårdsordning bjuder, kan samhällets hygien
ó“"d» åom “PP“*¿“” h¿“d@d”“k' knappt ytterligare förbättras. Det förut omtalade di-
tea jaån o¿¿ha t¿dAep0hen,
mäahaó Rebecka Staöm áaån
Staömßund (baud), och Svea
Jonbßon ga. Sunne ("baudgmf¶

ern upp på isen_ har nu börjat. Ångaren Virgo
gick pingstafton sin första

24 maj 1928, tur till Gärdnäsbyn.
OLYCKA MD DJUR I ÄSPNÄS

(°É2fMâ“d?g§“ dÉ“ zåtdlšrlgï 30 maj 1928.
tre a e l Épnas e. P REALskoLA 1 sTRöMsuNnlyckor med hastar pa samma
dag. Hem.-äg. Mattias Matts- I Strömsund inrättas fr.o.m.
son miste ett präktigt föl- höstterminen en 4-årig stat-
sto. Brukaren O.J. Modin ens realskola. Inträdespröv-
förlorade en bättre arbets- ningen förrättades den 24 o

häst efter endast några tim- 25 maj. Inträdessökande voro
mars sjukdom i tarmvred. 35, av vilka 20 godkändes.

Hllsnvhnfn .O ...j
TJÄNSTEBERÄTTELSE AVGIVEN AV l:E PROVINSIALLÄKAREN
D:r E. Edlund.

STRUMSUNDS MUNICIPALSÅMHÄLLE

Hälsovårdsnämnden har även detta år allvarligt och
med gott resultat arbetat på förbättrande av samhäll-
ets hygien. Förra året gjorda anmärkningar voro så-
lunda iakttagna och rättelser vunna. Icke så få upp-
samlingskärl för avfall voro dock mindre goda, var-
jämte underlagen för desamma mångenstädes voro brist-
fälliga. Eljest voro

ULRIKSFORS

Särskild hälsovårdsordning har utarbetats för detta
samhälle och antagits av de kommunala myndigheterna.
Hälsovårdsnämnden har med stöd av hälsovårdsstadgan
för landet sökt förbättra de sanitära förhållandena,
men utan stöd av de mera detaljerade föreskrifteren

ket har genom nämndens försorg avvägts, men det slam-
mar fort igen och dikningsarbetet sker synbarligen
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I
icke med tillräcklig omsorg av vederbörande. Avfall 30 maj 1928.
tömmes synbarligen i diket. Förut omtalade bacillbä- KOMUNALA AVSLAG

rerskan (tyfus) har mot givna direktiv fortfarande
sitt avträde vid älvstranden. Hälsovårdsnämnden mås- Hr J.A. Brunes motion om nöj-
te tillse att denna olägenhet blir avhjälpt. Förore- ning av avlöningen med 50 kr.
ning av härintill belägen vattencistern för järnväg- per år till kommunens barn-
ens behov kan möjligen vara tänkbar. Genom omkopp- morska avslogs.
lingïâv ledningar i cisternen, vilket skyndsamt verk- Líkaledes avslogs hr
s a es av Jarnvagen, utes ots dy 1 eventualitet. Brunes ingiven motion om upp_

Brandgropen har obehagligt läge nära vägen, står tid- förandet av ett kommunaltbad-
tals under vatten, vilket icke hindrar vattenhämt- hus.
ning i grannskapet. I J

Ilytl nüiesnalals! 31 maj ms.
I Strömsund håller man nu på att bygga en länge efterlängtad vinter- och sommarrestaumant
På den s.k. Skräddareudden uppföres f.n. en stor och präktig vinterbonad dansbana, jämte
en trevlig kafêlokal. Vidare bygges en bilväg ut, så att de som ej önskar använda apost-
lahästarna, nu bekvämt kunna åka ända fram till komplexet. Vidare ämnar man anlägga en
båtbrygga, så att de som önskar först ta'en liten rodd- eller motorbåtsfärd, med lätthet
kunna lägga till vid Udden och sedan gå upp och intaga förfriskningar eller ta en liten
svängom.

Som platsen bjuder på en utomordentlig badstrand, ämnar byggherrarna så småningom uppfö-
ra s.k. badhytter för de badandes trevnad. Själva udden ligger mycket naturskönt. Konplex
et beräknas vara färdigt till midsommar.

REALSKOLEEXAMEN 1 juni 1923_ ande båtar. Lugnt väder rådde vid olycks-
tillfället. Av lasten räddades endast ett

ägde På °“S§a3eÉ rum i Strömsund varvid par höbuntar och diverse spritvaror.
samtliga abiturienter godkändes, nämligen
Olle Eriksson, Tullingsås, Gunnar Jakobsson
Näsviken, Tryggve Johansson, Strömsund,Su-
ne Skogman, d:o, Rune Persson, d:o, Axel
Johansson, Helgum, Greta Granström, Ström-
sund, Ingrid Holm, d:o, Gunvor Johansson,
d:o, Anna Jönsson, d:o, Ingrid Millstam,
d:o, Anna Nilsson, d:o, Brita Rundström,
d:o och Britt Wetterqvist, Strömsund.

'Ãsæí.

STUDENTEXAMEN l juni 1928.

avlades på tisdagen vid Fjellstedska skol-
an av bl.a. Folke Engström, Jämtlands län.

Studentexamen vid Sundsvalls flickläroverk
har bl.a. avlagts av Brita Bergström, röm-
sund.

Fo1kskol1är.examen har i Falun avlagts av
bl.a. Brita Jönsson, Strömsund.

FJÄRRSYNSUTSÄNDNING 11 juni 1928.

Den eng. uppfinnaren Bairds experiment med
lösning av fjärrsynsprobl. synes närma sig
sin lösning. Den första fjärrsynutsändning-
en kommer att äga rum om några veckor i A-
merika. ALANÄS NYA KYRKA INVIGES 25 juni 1928.

. . Alanäs nya kyrka står nu färdig att inom
TILLBUD TILL DRUNKNING 15 Juni 1928' kort invigas. Lörd. den 7 juli blir det av-
En motorbåt med två personer från Äspnäsom- skedsgudstjänst i den gamla kyrkan. På sön-
bord kantrade i måndags kväll i Ströms Vat- dag f.m. följer så den högtidliga invignin-
tudal utanför Klövsand. Passagerarna, som gen av den nya kyrkan. Invigningen förrätt-
voro starkt berusade, räddades i tillskynd- as av biskop E. Lönegren.
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1928.

i lörd-till förmån för bar-
dags-verksamheten och hembygds-

föreningens, var tillslutningen av
besökande stor. Bruttoinkomsten vid
festen uppgår till 2.600 å 2.700 kr.
Under sommarfesten överlämnades till
samhället av disp. O. Carlsson den å
torget uppförda fontänen, varefter
rektor Alfr. Mattesson å samhällets
vägnar i väl valda ordalag tackade

för den storslagna gåvan och
ringade ett leve för Strömsunds

”ïï

___.._.-.-

° '-us. -I,q1_¶

EN GENERÖS GÅVA TILL STRÖMSUNÛS MUNICIPÅLSAMHÄLLE

Undu 66/ll/iden »somnaaeßt lnvlgdu /samhällets 56/z/sta oáentltga vat/tenßontän, place/Ladl den blivande Atadópaaken áaamöa Staömb kynka. Katng vattenkonbten äao planteatngaa an-
lagda. Föa den laneaande allmänheten lnnebäa detta att denna aepllpunkt Aå Amånlngonzkan
eabjuda den uedeakvlckelbe bom spelande vatten l lummlg gaöntka öaläna. Genom áontänena
tillkombt han Aamhället eahålllt en men "kontlnental" paägel.

FÖRTECKNING övER man som 31- Ragnar Aselbefs 10=- summa 1747:72
DRAGIT TILL FÖRVERKLIGANDET R & s. sunding 10:-
AV FONTÄNEN I STRÖMSUND: Jakob Bergström 25:-

N.c. Dahlén 10:- REDOVISNING
O C 1 SÛ2- = N __

sea: ar sson “_ Marte” EdStr°m 10' Inkomster 1747:72
AB Jamtl. Folkb. 50. Axel Berg 10:_ t_
S ~ K tf_ 50:_ en ovans aen e is a

troms onsumen Erlk Sandelln 10:' 0. Carlsson förskott. 43:78
Gusïaf Lundholm 50:- Graningeverkens AB 50:-
AB Osd. Redskapsh. 50:- Simon Nilsson 50:_ Summa 1791;50

Osvald E“81?“d 5gf: vi11e Färnlöf 10:-
Jakgb Krenzlsky 15 :_ Helmer Levander 10:-
âtr°ï: :f¥%š:;:r:B gg' Utansjö AB 50:- Utgifter

unn o :- - __
Alfr, Mattessgn 10:- :àâifEš%šâ::n šä:_ Skulpt. O1Of Ahlberg 3Û02“
Jonas Månsson 10:- R b t à É H 5:_ Näfveqvarns bruk 744:80
Olof Olofsson 10:- A0 är wans rom Frakt fr. Näfveqvarn 48:50

. ahlmans AB 25. H
A.Th. Swanstrom 25:- P H 1 El k 50__ Muraremast. O.Mattsson 43l:20
Carl Lundblad 10:- gg eg otïï ver 10__ Montor Artur Carlsson 252:-
P.W. Olsson 25:- V' ngs om ' Plåtslagare J.Nyström 15:-

AB Sv. Handelsb. 50:- '---
A'ç' Sandin 25:- Ströms Trävaru AB 50:- Summa kr 1791250Elias V. Johansson 10:- H 1 B k 50__
Anna Karin Ring 20°- O mens ru
Thure Thorvaldsen 20:- Influtit vid fest å 532:72
Eliasson & Nordin 10:- Grand Hotell Oscar Carlsson

Strömsund den 30 juni 1928
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Kan/sfze me/L än något annat e/Lbjude/L S/tongatan AL St/:öm en miljö bom be5fL¿imja/L handel och

lzöpewshap och 5/z,¿ konfzwmen/s. Hän 5/Lnn/s Ana/ut Aag: aü/t som den nya Leden han e/Lbjada,

och man häpna/L öve/L bu,t¿ke/Lna/s mångßalíd och den gem;/¿na zstadßmiljö Aom på ha/ut ad uux,<Lt

5/Lam AL den nondjämi/ska met/wpoßen.

\
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3 juli 1928. 16 juli 1928.
FRAKTNEDSÄTTNING FÖR TÄLJSTENSMJÖL KOMUNALFULLMÄKTIGE

Järnvägsstyrelsen har beviljat fraktnedsätt- Vid extra sammanträde med Ströms komunal-
ning för täljstensmjöl från Strömsund till fullmäktige i lördags avstyrktes med 16 rö-
Malmö. Avgiften skall utgå med 2 kr. prlO0 ster mot 7 den av Ströms nybildade kafëbol-
kg. exkl. extraavgifter. ag till k.bfhde. ingivna ansökan om rätt

att i lokal i Strömsund få utskänka pils-
4 juli 1928. nerdricka klass II.
ZOOLOGISKA JATTECIRKUS MOLLER TILL STROM Lönen till blivande kommunalkamreraren be-
Premiär lörd. den 7 juli kl 8.15 e.m. stämdes till 4.500 kr med 3 ålderstilläg å
Söndagen den 8 juli 2 stora föreställning- 500 kr vardera efter 4,8 och 12 tjänsteår.
31' 3 OCh 8.15.

IOBS. Ett cirkusetablissement vars make al- E š
drig förut skådats i Strömsund. I ü I

Vördsamt H. Möller 7 juli 1928.
TILLBUD TILL DRUNKNINGSOLYCKA

4 juli l928. .. _.

sTRöMs KOMUNALA MæLLANsKoLA (°P).S?“dage“ den 1? denïes V°f° tVe““? g°ssar 1 aldern l2-13 ar, soner till fabriks-
Styrelsen för Ströms kom.-mellanskola an- arb. A.P. Holmkvist i Ulriksfors, nära att
håller hos k. m:t om tillstånd att under drunkna under fiske i Faxälven. De råkade
kalenderåret 1929 få upptaga terminsavgift- komma för långt ned i forsen och deras båt
er av eleverna vid skolan. kantrade mot flottbommen. De räddades dock

från en säker död tack vare tvenne rådiga
7 juli 1928. flottningsarbetare: Anders Andersson och
NY UNGDOMSKLUBB BILDAD Frestadius från Strömsund.

Socialdemokratisk ungdomsklubb i Ulriksfors Olyckstillbudet är icke det enda på denna
har bildats. Till styrelse valdes: ordf. plats, som är synnerligen förrädisk, och
Svante Strömstedt, kassör John Lindell, denna nya händelse manar till större försik-
Sven Nyberg, Sylvia Lövgren och Viola Löv- tighet, synnerligast då, såsom nu var fall-
ström. et, så unga pojkar våga äventyret.

FRÅN UTSIKTSTORNET I STRÖMSUND '
Ingen han ßöaneka att vån Henne van på ett ßznnelaget hu-
möa näa tnakteana hn¿ng Staämß Vaztudaß oamadea. Med blå-
nande Akogaa och ßnötäckta ájäßl anbeiude han med den "Atv-
aa" penßeßn och gav landßkapet en 5a¿ och öppen nymd. Ing-.
en kan atå obeaönd ¿n5öa den djäaua ¿¿nje¿öa¿ngen. Häaup-
pe än natuaen Atoa och männißhan ß¿ten.

.-'1.s.e.¿.._.___r_ A _

55



26 juii 1928

IEIININESPLÛKÄLEN 100 âr 1711111 1928- LIN°L~Im^N°°
Byn Hedningsflokälen i Ström, som i dessa dagar räk- Eldsvådetillbud uppstod vid
nar 100 år från sin tillblivelse, firade i söndags 10-tiden i tisdags kväll i
under anslående former sitt jubileum. Trots den föga ett boningshus i Sjövik strax
gynnsamma väderleken hade ett halft tusental person- utanför Strömsund tillhörigt
er från Ström och angränsande socknar infunnit sigpå Olof Olofsson i Jonsgård.En
den festsmyckade platsen vid byns skola, när högtid- pyts linolja hade stjälpts
ligheterna vid 2-tiden på dagen tog sin början. omkull på övre botten ochrun-

Festen inleddes med fiolmusik av allmogespelmannen nl: ned 1 fyilnlöêen 1 ÉF°ss_
. . . . . botten, varvid sjalvantand-

And. Martensson 1 Renalandet, ackompanjerad pa orgel . . n
. H. . ning uppstatt. Elden upptack-

av folkskoll. N. Olsson i Laxsjo. Efter unisont av- u
_ . .u . tes omedelbart och slacktes

sjungande av nagra verser av psalm 33 sjong sa folk- innan någon nämnvärd skada
skoll. M. Mårtensson i Ottsjön några fosterländska åstadkommits
sånger med ackompanjemang av folkskoll. D.Fr. Nord- '
fors i Strömsund. Kyrkoh. Löfvenmark framträdde där- - -

efter och höll ett av varm känsla buret tal om fost- êà0å;à;æå:â3èRKSAMmETEN
erlandet, hembygden och hemmet. Han framhöll bl.a.
hembygdsforskningen såsom ett betydelsefullt medel (OP) JämC13dS díSCríkt av S-
för var och en att lära känna sig själv. Efter talet G-U- höll í Söd6gS kamïätmö'
deklamerade pastorskan Löfvenmark på ett förstående te i SCIÖNSUDQS OIÖGHSUUS- Ö'
sätt Oskar Stjernes dikt "Där hemma" och folkskoll. Vêï 2Û'C6l2C 0St8ïSUöS'k8m“
Mårtensson sjöng ytterligare en sång, ackomp. av rater hade PT bil Och buss
folkskoll. Nordfors. Under en längre paus, som sedan IGSC UPP- På f-m- hölls möte
följde, bereddes festdeltagarna tillfälle att i skol- med avd- VåfVí¿- Efter 108'
huset intaga förfriskningar. en NOYISRGHGCS möte På 8-m-

. n . n . var anordnat samkväm varvid
Senare pa dagen samlades man for att bega den hogtid förekom deklamation åv frk

:i::s;: ::1e“.::.P;:%::“"“:=.::tï°:a2:i::;.::““::;n p n s o c n s , u

den förste nybyggaren i byn slagit sig ner. Kyrkoher- anfgranöe av hr Johan Sund
de löfvenmark gav där en kort historik över bynsupp- Strom' osd och kongressrapp-
komst och utveckling och med en erinran om de för- ort av hr B' Johansson' Löf-
pliktelser fördädernas verk manade till bjöd han täc- stromstrlon underholl pa for-

'__ t"' tf 11t "tt d 1-kelset falla. Å den sten som blottades lastes: Jaös U sa 96 gamöemusik, dessutom pianomusik av
Hedningsflokälen hr Rune Persson, Strömsund.

Under dagens lopp medhanns ä-
Per Olofsson och G'A' Dahl ven utfl kt till utsiktstorn-började šlärllåšgta bY9d et. ÄktayS.G.U.-anda prägla-

r de hela dagen.Sivert Hansson och Olof Fält
hitflyttade år 1829 1 auglgza

Denna sten restes till minne av TÅGENS AVGÅNG OCH ANKOMST

vördade fäder år 1927. Bandelen Ulriksfors-Strömsund

Efter ett leve för förfädernas minne sjöngs unisont êïg¿t:ä° íä'4g1ï::äf:š::_
. _ . , . .

"Du gamla, du fria..." och en av en ortsbo för till-
. 1 . ll. . .fället författad dikt upplästes. I skolhuset hölls T; gg )í5 ¿o251åeg$ vard )'

n . __ . . , _. , . och 2Ll0.
darefter av rektor Mattesson i Stromsund ett instruk-
tivt och av stor sakkunskap präglat föredrag om bon- Ankomst till Strömsund 10 min.
dekulturens och bebyggelsens uppkomst och utveckling. Senare-
Fram mot 7-tiden pa aftonen var sa den vackra festen Avg_ tíd_ fr_ Strömsund:

“i11ä“d“' 6.40, 11.45, 13.10, 16.00,
20 juli 1928. 17.15 och 21.40.

KONSTNÄR FRÅN STRÖM Ankomst till Ulriksfors 10

Bland Jämtlandskonstnärer på Sundsvallsutställningen min' senare
märks bl.a. Pelle Havne, bördig från Havsnäs. Hans
bästa saker voro hans gamla tavlor från Pyrenëerna, CIRKUS FRANKONI I STRÖMSUND

för länge sedan exponerade här. Genom de senaste als- 2 dagar - Premiär
tren var han mindre till sin fördel. Det kvadratiska Torsdagen den 2 aug 1928
porträttet tilldrager sig genom sitt medusahuvud de kl 8.15 e.m.
besökandes uppmärksamhet.
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FOLKSKOLLÄRAREN FÅR EJ TJÄNSTGÖRA

SUMMARBILIIER 1928
KRAFTSTATIONEN VID LÖVÖN

"vad än Themaenß ßtu/man emot
Atnuclzanna vtd Löuön" »sfzaßte
man kunna påbtå nän man be-
tnaktan uppdämntnganna kntng
den etektntcttetnatntnande
knaátßtattonen vid Lövön ne-
danßön Vågdaten. Häntnånhom-
men den enengt bom apptyben
muntctpatbamhättet och dntven
alla etehtntaha motonen.Vatt-
neta obändtga makten tygtabt tunbtnenna, och nän man
tybbnan titt Atnömatatnannan
mjuka aptnnande, Ad áönßtån
man att namttden han gjont
btn tntåg t vån avtägbna det
av väntden.

VATTUDÅLENS PÄRLA

Sommanttden enhåßteß den bä-
Ata övenbttch au bygdenna
kntng Stnömb Vattudat genom
en ßänd med ånggantyget Utn-
go. Sjönenan upp tttt Bågede
bjuden nenenänen behaglig kom-
ont och gnandtoßa atbttckan
även det vattenaybtem, nom
nähnan tttt de mänhttgane t
vånt tand. Natanßcenentenna
växla: nån den paatonata
jondbnuhbbygden hntng Stnöm-
band och genom ett vtdatnächt
ahogatand upp tttt Fnootvth-
ena btåbhtmnande tuthägntng-
an.

3 aug 1928.

Härnösands domkapitel föreslar k. m:t lämna utan avseende av folkskoll. NN i Äspnäs an-
förda besvär över Ströms Skolråds beslut den 8 juli i fjol,
nom från tjänstgöring. Skolrådet har förklarat sig nödsakat

att fortfarande avstänga ho-
vidhålla sitt beslut så län-

ge han vägrar att underkasta sig noggrann undersökning av psykiatriskt utbildad läkare
och företer friskbetyg. Hr. NN, som nu alltsedan 1923 varit avstängd från tjänstgöring,
hävdar emellertid, att han är fullt frisk och har även företett läkarbetyg härpå, vilka
dock ej godtagits av skolrådet.

(JT) Cirkus Frankoni fortsätter sin sejour i vårt län med föreställningar i Strömsund un-
der torsdag och fredag. Strömsundsborna äro endast att gratulera fär att de få tillfälle
att se cirkus Frankoni, vars program utan tvivel hör till de bästa som visats i var stad.

Uti styrelsen för Föreningen Folkets Hus i Strömsund u.p.a.
4 aug 1928.

som har sitt säte i Ströms
socken hava i stället för Anders Andersson, O.V. Malmros, Johan Magnus Henriksson och
Mårten Nilsson inträtt Olof Arvid Olsson i Strömsund, Karl Häggström i Cärde samt Karl
Oscar Johansson och Karl Jakobsson, båda i Egna hem, varjämte, som suppl. i stället för
Alfred Myreñ och Jöns Eriksson invalts Johan-Magnus Henriksson och Lars Ulrik Vågberg,
båda i Strömsund. Firman tecknas av Olof Arvid Olsson ensam
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*U INDRAGNINGAR * 9 aug 1928.

Lansstyrelsen har beslutat om indragning
från l jan 1929 av följande skjutsanstalter

SPORT* 5 aU9 19231 nämligen gästgiverierna i Sikås och Hed-
En fotboiismatch Speiades 1 går i Strömgmd ningsflokälen och skjutsstationerna i bl.a.
mellan Näldens IF och IFK Strömsund. Ström- Srrbmsund' Liïïvïken* Lidsjöberg °°h Kyck'
sundskamraterna segrade med 4-2, efter att 11"9Vatt"et'
Nälden ledde i halvtid med 2-l. INGEN AMBULANS * 9 1928.

RIKSÛÅGSMÅN FRÅN 5TRÜM?'r 5 aU9 1923- En av landstinget utsedd kommitté anseratt
- -- -- -_ en ambulans skulle vara behövlig i Ström-

På lista tre for lanets moderata valmansför d h k .tt d k _ k ku]
bund inför 2:a kam.valet har placerats på 5"" 2 e "ru .°mm1 era e av e °"°m1S a §.a
andra plats hem.äg. Olof Olofsson, Jonsgård. "U eJ a"$e 519 r“""a r°reS]å e" Såda“ dar'

JAKTVARDSFURENING s1LoAs=|= 7 aug 1928. FÖDELSEDAG * 10 aug 1928-

På kallelse av hr E.G. Lundholm i Strönsund (ÉT) 69 år f¥11de de" 4 dis rem-ä9° J~K-

hade markägare inom Ströms socken sammanträ- Näsström 1 R1"9Vatt"et= A1a"a5et* °°h bïev
de den 4 d:s i sockenstugan varvid beslut- med a"1ed"i"9 därav på °]ika Sätt ihå9k°m'

d tt b-id - kt ¿ dS}~ enin men av släktingar och vänner. Näsström,som
a es a 1 a en ja v r or g. H N _

ar en sardeles arbetsam och plikttrogen per-
För att Upprätta $täd9Y 000 f°"S1a9 tlïl son, har genom eget arbete förvärvat och
lfldellflg l jâktVÅY'dSdlStY'lkt Samt därmed uppbyggt dgt hefmian han ägey~_ Han är även

vid ett blivande sammanträde inkomma till mycket intresserad i sin hembygd den dess
föreningen valdes en interimstyrelse bestå- gemie minnen,
ende av E.G. Lundholm, Er. Olofsson i Tull-
ingsås, Anders Jönsson i Strand, M. Lind- LÅNGASEN TILL vnngpgag 10 eng 192g_

berg i Ohn, P. Holm i Jonsgård, med Sv. _ u

Jönsson i Risselås och Rune Lundholm som Lå"9âSe"S by 1 5tr°m har “"q°r fredagen .

Supp1eanter_ haft en stor dag. Byn som ligger helt avsi-
des ett par mil nordost om Strömsund, har
nämligen under dagen haft besök av flygar-

LÃRARES FORTBILDNING it 8 aug 1928' en kapten Ahrenberg med Åhlén & Holms flyg-
I kurs i Härnösand för utbildande av lära- turné, Därvid ha ej mindre än 36 av byns
re i skogs- och jordbruk vid yrkesbestämda cza 50 innevånare varit med Aerotransports
fortsättningsskolor har deltagit bl.a. And- 5-sitsige iuftdrdske på en tur tiii väders_

GPS ROHHG, $tPÖmSUHd- Vad dylik sensation har att betyda för en
avsides skogsby, som säkerligen aldrig för-

FLYGNING I STRÖMSUND TÛRSÛÅGEN ÛEN 9 ÅUG. ut haft bggök av gn flygmagkin, tgrdg vara
l928 MED FLYGAREN AHRENBERG SOM FURARE VAR- iätt ett förstå,
VID PASSAGERAREFLYGNINGAR FURETAGAS. PRIS På torsdag företog kapten Ahrenberg upp-
151' KR PR PÉRSON ÛCH TUR- stigningar i Strömsund med sammanlagt lOO

passagerare, onsdag i Norråker med 34 och
VÃGÛMLÃGGNING BRÅDSKÅR * 8 aug 1928. i Gäddedg med 48 passagerare,

§2?."2â$','š§?'3Ã; šååå?-'iE..*§°r';?ši”'.' 1 åïšåš HOGHRREKORÜ * M avg 1928-

besvär Sig h°S res-rätt över länsstyrel- Högerns hogtaiaroii har besökt over 20 piat-
SGHS l UStGPSUd b@SïUt 13 mäFS l år att ser i länet. Bra precis 3000 personer har
avslå deras framställning om åtgärder för men räknat in som semiets kring bi1en_
omedelbart utförande av år l9l8 beslutad Strömsund sing rekord med fiera hundra iyss-
omläggning av vägen Järvsand-Hafsnäs. nere_

I besvären framhålls, att över hälften av
Alanäs befolkning är bosatt i byarna Hafs- FOTBOLL* 16 ÛU9 1928'
äS, JäPVS6d 0Ch $t0Yh0lm@H. S0m 6116 ha Strömsunds IFK spelade i söndags en match
sin naturliga utfartsväg till Lövberga 1 Dorotea mot Dorotea IF varvid resultatet
järnvägsstation. En fullt användbar väg biev 1-1 (1-0)_ Det ineiiende regnet gjør-
till Alanäs och norrut är av behov påkall- de ett något spei av kveiite ej kunde pre-
ad. inte minst i anledning av genvmfarts- steras. stromsond hade dock det mesta att
trafiken. Då härtill kommer, att en stor säga tiii dm under neie metenen_
arbetslöshet råder inom kommunen är det 17 1928

önskvärt, att det planerade arbetet omedel- 9

bart påbörjas. Den nuvarande vägen kan ic- Medicinalstyrelsen har beviljat prov.läk.
ke på något sätt anses motsvara nutida for- J. Krenzisky i Ström semester under tiden
dringar. l6 aug. - 27 sept.
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- S.......d. * GRÅHUNDAR? 21

I 1

n En person som nyligen besökt norra Sverige hade i Jämtland
en upplevelse av mindre vanligt slag. Sagesmannen berätt-
ar, att han och hans hustru på middagen lämnat Strömsund

.htuo L R_sc"ERM^N_ 1-¿|_n0 ungefär en mil bakom sig på vägen mot°Lappland, då de
Siw namn' plotsligt fingo se, som de tyckte, tva graa hundar komma

rusande inifrån skogen ut på vägen. De skulle antagligen
ge sig tvärs över vägen, då de varseblevo bilen och ändra-

PÅPPERS' W* KÛRWÅROR- de riktning och i stället började springa framför hjulen.
ÜIÃVÜELNINGBNS Och där fortsatte de att löpa, i hög grad prövande vår sa-

Årllbllldslr, guld- 0- doublë- gesmans tålamod. Han ville inte köra över dem och måste
FICKUR4' därför gång efter annan bromsa in vagnen. Upprepade signa-

ÛÜSÅ ltllíl, Ûlllgl 0. ÜOXI-Uf. ler med biltutan hade ingen verkan. De båda bestarna rusa-
y|¿m..,. |(¿|.f “5 g.|||¿“_ de oförtrutet på.

_ R^N°°n^Tnm' _ När de i över 2 km sprungit på så sätt med en hastighet av
_ Latim prkeh _ mellan 40 och 50 km, tydligen i hopp om att konuna ifrån

bilen, lämnade de slutligen vägen och begåvo sig åter in
. , i skogen. Den närmaste gav därvid upp ett gläfsande och

~,_ I\J ] I E; få r] kastade en ilsken sidoblick på mannen vid ratten, vilket
allt förrådde en stark indignation över fredsstörarna.

STRÖMSUND' Resenären stannade bilen vid en liten stuga mellan Ström-- Ri/mfl:/»nior -_ sund och Lövberga för att efterforska, vad det kunde vara,-qçfg--. för hundar, som blivit skrämda av en bil. Han fick då det
beskedet, att det varken fanns hundar eller människobonin-

UPPNPGV gar på den passerade sträckan. Ej heller funnes där krea-
- - tur i vall eller nå on som brukade 'a a. Man fick då klart_í_í___:Llv'och Smktd-iur, för sig att det måsïe ha varit ett ålågs hundar, på vilka

um: skottpengar äro ganska riktligt tilltagna. Det var ingen-
SKINN. IIUDAR och TÅGEL. ting mer eller mindre än vargar.

Obs-I Kf-fw-f,<a||«-fm.1-\-|«||;\s1/W. Sagesmannen tillägger i sitt brev till Stockholms-Tidning-
en, att om han haft detta klart för sig från början, hade

.. han no inte s arat livha ke å be tar a. "J h d ' °

P' E' MATTSSONS fall nšg varitpden förste, :låtar tsxan :in sk:iïdrin:,];'ssoêin
Smidßs-&H°V$|@8°fi kört ihjäl varg med bil."

nu en STRÖMSUND. M oo

. Tattarne 23 aus 1928-
//uum l)u kö/»cr rï uu/mn nr.'. /frukta

Slrñnlsululs-/Û?/mnïu//rus w/rm' n, /vr/É<. Fran Jamšlands lïïl' dar_ ett 90_t?í tëttaïe flnnas '
.ff W M, ,,, 1,-.,, ,.,., ,...,.,,,. ha? a“_1-=e=-°- 1_>° fsmvdlëhstef H 1 a=°1ß“ë*f<?S1ß'

n. stiftningskommitten uppgivits att tattarfamilj er bo
' W I 'W * inom Ovikens och Ströms landsfiskalsdistrikt.

Tattarna syssla med förtenning samt lagning av kopp-
G ar- och bleckkärl ävensom tillverkning av kvastar.

"stava Peuersons De befinna sig tidvis på vandring. Tattare från Väs-
M O D E Å F FÅ R, ternorrlands län göra ofta vandringar genom Jämtlands-"“'í”'-___ län, särskilt till Östersund, där de byta hästar.

I V I De kringvandrande tattarna äro en verklig skräck för
befolkningen särskilt för dem som bo avsides. DeQ

uppträda hotfullt och pockande och äro ej så nogräk-
STRÖMSUND nade med, om de stjäla ett och annat. Särskilt äro-:- rßtlzrol 114 _- tattarkvinnorna skickliga att tigga mat och kläder.

Såsom åtgärder emot tattarna och zigenarna har från
Jämtlands län föreslagits, att de förbjudas kringvan-
dra, att böter stadgas för dem som härbärgerar tatt-
are eller zigenare, och att polismyndigheten gives

ÜRÖ_\,S_,kIER; SM(-,,, n_U_\.T_ befogenheoatt, oavsett om de ha tillgångar, få till-
uR\'x|«.R. n|<Cm. ampa losdrivarlagen.1 °bs": Do1<'roR H. ROSENBAUM

DaglígøníârskíkóocllIlisk. är förordnad som järnv.1äk. för linjen Ulriksfors-Ström-
sund-Jämtlands Sikås-Lövberga t.o.m. 28 aug 1928.
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"SUNÛETS PÄRLA"

25 aug 1928.
TUBERKULOSSJUKSTUGAN

Styrelsen för Ströms tuberku-
lossjukstuga i Strömsund har
avgivit förslag till inkomst-
och utgiftsstat för år 1929,
slutande å kr. 48.875 samt
hemställa om anslag av 10.600
kr.

27 aug 1928.
IDROTTSPRESTATION

Vid juniormästerskapstävling-
arna i Östersund blev Gustaf
Barthelsson, Strömsund, 3:a
på 1500 m. med tiden 4.5l.2
och 3:a i spjutkastning med
38,75 m.

za aug 1928.
PoL1T1sxr Föxsnxac

hålles av Redaktör Wilh. Ann-
Fnån nonna delen av Näßuihen nåb en utmäaht uy även det - - ~

9~««ge¿f«d»ßç1"hgf@g# ßgL«d@ea~»eg¿«f»wd<+f§M 22.; ïšïäï§22“.íâ°ï“íï§iaíï?
ga ¿ om ana. no LA e onomib a en bju en a- 8

za" av wuaamnac, och du aa men oweæeuqhu aa de Peïifeeke íeeeeeeeeeee kv¿ee_
ßtona koßon¿aß5¿amonna äno nepaeßenxenade name vzd Vinge- or och män inbjudas
kajen. Stnömbund - ett adm¿n¿AIna1¿vt centaum 564 den °

noadjämtbka natannihedomenl

28 aug 1928.
HAMERDALSTINGET

Ordinarie hösttinget med Ham-

merdals tingslag tog i månd-
ags sin början å tingsställ-
et i Strömsund med häradshöv.
C.J. von Essen som domare.
Föredragningslistan upptog
72 mål, därav 15 åklagarmål.
Landsfogde Tengwall hade in-
stämt landsfiskal NN i Haamer-
dal för oförstånd i sin tjän-
steutövning, hotelläg. NN för
bedrägeri i en hästaffär m.m.
samt hemmansäg. NN i Alavatt-
net för förfalskning av en
järnvägsfraktsedel i avsikt
att undandra sig en del frakt-
kostnader. Den anklagade, som
biträddes av polisuppsynings-
man C.A. Jönsson, förne kade
på det bestämdaste att han
skulle ha gjort sig skyldigtill förfalskningen i fråga.

HOTELLVAKTMÄSTARE

Frisinnade arbetsutskottet.

'

af*
_?

!

Ü

want...-w-:iv avi .

ïëïlnn
-.nilIIIn.= alarm- « - s»

__i§IIf l

MOLÅNDER-GÅRDEN I STRÖMSUND

Ännu daöjea Aommaaen kuaa ¿ den natunagna Lindbengßbach-
en, dän amißjen Geonge Moßanden A¿ag¿I big ned L gnäoex
ßaamáön gåndbkompßexet. Anbtäßld av Hu4hå¿ßn¿ngA¿äLZ4hap-
et aabeina ha Moßandea bom vandaingbnättaae ¿ det noad-
jämtbka jondbnuket. Som handßedane han han ¿gångAatt en
mängd nyodßingbpaojehz och hållit otaßiga inotauhtionbkun-

skriv- och räknekunnig, erhål- ¿¿¿ ¿n0m ¿an¿b¿uh¿¿_
ler genast plats.
Arbetsförmedlingen.
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Fjällbruden 28 *mg 1928'
(JT) Logen Fjällbruden i Öjaren hade i söndags anord-
nat offentlig fest i skolan därstädes. Festen, som
var besökt av c:a 125 deltagare, präglades av bästa
stämning och gemytlighet. Anföranden i nykterhetsfrå-
gan höllos av Er.Em. Andersson i Hedningsflokälencmh
Ragn. Lövström i Strömsund. Fiolmusik utfördes för-
tjänstfullt av hrr Anders Mårtensson och Rud. Ström-
stedt, Öjaren. Vidare förekom deklamation av Gottfr.
Eriksson, Strömsund, samt uppläsning av logens egna
medlemmar.

-.Q _

___. ._\

Festen var den första i sitt slag i Öjaren och logen
Fjällbruden är att gratulera till den lyckade festlig- “
heten. En särskild honnör bör ägnas den 83-årige good-
templarveteranen Per Viklund från Strömsund, som på
den svårframkomliga vägen till fots gick till Öjaren
för att övervara och medverka vid festen och logemö-
tet, skriver J.T:s kon.

. . soMMARFLzcKoR=
f|I|s|||||at 28 aus 1928- sywl. Asmzv 0 GUNNEL Rem-
Red Wilh. Annêrs föredragningslista för lördag och HAMMAR Renåßandet-
söndag ser ut på följande sätt: --
Strömsund (godtemplarhuset) lördag kl. 8 e.m., Havs- 30 aug 1928.
näs (ute i det fria) söndag kl. 12 midd., Fågelberg- Styrelsen för samrealskolani
et (hos 0.S. Sjöström) samma dag kl. 5 e.m., Gäddede Strömsund föreslår hos S.Ö.
(Folkets Hus) samma dag kl. 7.30 e.m. samt Jormvatt- förlängt för prov. läk. Jacob
net (hos O.A. Olofsson) på måndag den 3 sept kl l e.m. Krenzisky att vara skolläkare

vid samrealskolan.

LANDSTINGET 1 Se” 1928'
Landstingsutskottet anser att gästgiverierna i Lövberga och Havsnäs icke böra uppehål-
las med bidrag. I övrigt tillstyrktes bidrag till gästgiveri- och skiutsstationsverk-
samheten enl. följ.: Stamsele 800 kr., Alanäs 800 kr., Bågede 750 kr., Gäddede 750 kr
och Jormvattnet 750 kr.
Styrelsen för tuberkulossjukstugan i Strömsunds förslag till stat tillstyrktes.
Sjukvårdsutskottet vid föregående års landsting uttalade i likhet med förste prov.läk.
att posten vattenavgifter och förbrukningsartiklar för renhållningen i Strömsund före-
fölle abnormt hög, och att en uppmaning till sjukstugestyrelsen att söka åstadkomma
en nedsättning i vattenavgifterna därför icke kunde anses opåkallad. Denna post har i
årets stat upptagits till 3.300 kr. mot 2.900 kr. för innevarande år och 1.800 kr.
för 1927. Med anledning därav har utskottet ansett sig böra gå i författning om verk-
ställande av utredning.
Då av denna utredning framgår, att kostnaderna icke föranletts så mycket av vattenav-
gifterna som fastmera på grund av en onormalt hög Vattenförbrukning enligt den i sjuk-
stugan befintliga vattenmätaren, har utskottet för avsikt att under året vidtaga åt-
gärder för kontroll av vattenmätaren samt nedbringande av sjukstugans utgifter för
vatten.
Mot det föreliggande utgifts- och inkomstförslaget för sjukstugan i Strömsund hade
utskottet intet att erinra och hemställde att staten, slutande å 23.730 kr. fastställ-
des samt att ett anslag av 6.030 kr. beviljas.

KOMUNALT

Vid extra sammanträde med Strömsunds municip.fu1lm. har godkänts upprättad köpeavhand.
med Noak Anderssons sterbh. å en byggn.tomt, varöver den s.k. Strömsvägen framdrag-
its. Förslag om inköp av automatiskt tidur bordlades, likaledes förslag om inrättande
av elektr. vägvisare och förslag om inköp av ett markområde för Stortorget. Fullmäk-
tige beslutade att med tacksamhet mottaga vattenfontänen å torget.
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Realskolan 1 See 1928-

Kollegiet vid samrealskolan i Strömsund föreslår S.Ö. bestämma terminsavgifterna till
skolans biblioteks- och materielkassa till 10 kr. pr lärjunge de närmaste tre åren, d.v.s
högsta tillåtna belopp. Lägsta föreskrivna avgift är 4,50 kr., men kollegiet anser sig
sakna den erfarenhet som erfordras för att exakt kunna avgöra, hur stor avgiften bör va-
ra, och för att kassan ej skall bli otillräcklig föreslås därför högsta belopp.

Skolöverstyrelsen har vid samrealskolan i Ström till övn.lär. för innevarande läsår för-
ordn. följande förutvarande övn.lär. vid kom. mellanskolan, nämligen folkskoll. Per Jo-
hansson i teckning, folkskoll. och organisten Dan Nordfors i musik och manlig gymnastik,
lärarinnan Ebba Larsson i kvinnlig gymnastik och småskollär. Tora Strömgren i kvinnligt
handarbete.

TILL GRAVENS RO 10 sept 1928. ommålning och dekorering av Ströms försam-
._ . . . _ 1' k k.St 1 ' ttf"1

emwwwmeewwwee .nmadzmëïïnearett 100-tal personer forráttades i gar i n . Ü n n n
0 . . fonsterdekoreringen bor understallas Barno-

Stromsund da stoftet efter frk. Stina Jons- . N .
sands domkapitels provning.

son, dotter till kakelugnsmak. 0.A. Jonsson

$:mmïmïïx;mæm;wmwmv 1~eww
begravningsplatsen av kyrkoh. Löfvenmark, Jämtslöjds kvinnliga slöjdskola började i
varvid han höll ett av varm medkänsla buret lördags sin nya årskurs. Bland antagna ele-
tal till de sörjande. Efter jordfäst. förd- ver märkes Ruth Dahlén, Strömsund.
es kistan till g:a kyrkogården, där denræd-
sattes i familjegraven. STIPENDIAT 17 sept 1928.

KYRKANS OMMÅLNING 15 1928. Kursavslutning på Birka i lördags. Bland
avgaende elever som fatt premier och stip-

Byggnadsstyr. har fastställt av artisten endier märks: Olivia Bengtsson, Blomhöjd-
Paul Jonze uppgjort förslag till invändig en, statsstip. 120:- kr.

RESULTAT ÅV ÅNDRAKAMMÅRVALET I STRÖM OCH ÅLÅNÄS 1928.

I 1 1 1 1 1

Lantmän och Bondeförb. De 1ibera1. De frisinn. Soc.dem. Kommunist.

borgare
1924 1928 1924 1928 1924 1928 1924 1928 1924 1928 1924 1928

A1anäS 36 17 13 4 - 6 10 21 27 - 6 11

Havsnäs 3 8 108 89 - 6 53 34 52 26 44 34

Gubbhögen 47 27 37 43 2 12 49 35 21 35 6 7

Lidsjöberg 5 5 2 - 5 6 7 3 25 8 9 -

Ström 694 369 193 302 14 20 213 179 726 300 213 206

He1a 1änet 11068 6641 6225 5849 485 1039 10890 9485 16291 10563 2315 3281

KOMUNALT l7 aug 1928. lighet eller oordning förekommit å hotell-
. _ ._ n . et-Vid samantráde med Stroms kom.fullmaktige Då emellertid ett d likt int måste få

på iördagen behandlades föijande ärenden. _ Y . yg . .
ses som synnerligen negativt, da det far

Innehavaren av Turisthotellet i Strömsund antagas att dessa intygsgivare ej alltid
hade i mars hos Konung. Befalln.hav. ansökt varit i tillfälle att ständigt närvara å

om rätt att till spisande gäster få serve- hotellet, även om en del av dem möjligen
ra öl, vilken ansökan av såväl Ströms kom. kunde anses som hotellets stamkunder ochdå
nämnd som kom.fullmäk. blivit avstyrkt. Han dessutom de orsaker fortfarande anses kvar-
hade nu till Kon.bef.hav. ingivit förnyad stå, vilka lade hinder i vägen för bifall
ansökan och såsom stöd för denna bilagt en till den av same person i mars ingivna an-
skrivelse undertecknad av ett tjugotal per- sökningen, beslutade fullmäktige avstyrka
soner. vilka förklarade att ingen oegent- den ingivna ansökan.
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21 sept 1928.

Lä"SStY'e1?e" har åïagt Yä9' so ÅR FYLLER I DAG DIREKTÖR oLoF oLoFssoN 1 srxönsuno.styrelsen 1 Hammerdals t1ng-
SlagS VäghållningSdi$trikt Olofsson, som är son till den på sin tid vida kände kommu-
att öm företaget kommer ti1] nalmannen, landstingsm. Olof Olofsson i Tullingsås, blev
stånd, ur vägkaggan ]ämna bi- vid unga år tagen i anspråk för det allmänna och har inmr
drag ti]] byggande av Väg haft och innehar fortfarande ett flertal förtroendeupp-
från en me]]en Näsviken och drag. Han tjänstgjorde som fjärdingsman redan vid 19 års
Hedn1ng5f]ökä]en be]ägen ålder, något som torde höra till sällsyntheterna. År 1907
punkt över Södra Unn, Kärrnä- blev han ordf. i kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen
Set, Renålandet, Vedjeön gen under en fyraårsperiod efter fadern, som innehaft befatt-
Hillsand till Draganäs, med ningarna i Omkf- 30 år-
tillhörande sídovägar Kärrnä- 1921 blev han ordf. i kommunalstäman och kvarstår ännu
Set'Ä]9ha1]en_ÖJaren Och Re' såsom sådan. År 1914 utsågs han av pensionsstyrelsen till
nâ1andet_B°naSet' AÜS]aget ortsombud för norra Jämtland och under brödkortstiden varåkalå utgå gedkenttlgndelïâv han brödbyråföreståndare. Åren 1904-1918 fungerade han så-
4ân86är: na e OS na en e er som pastoralieuppbördsman och har även varit valnämndsord-

' r' förande. Efter Ströms Folkbanks uppgående i Jämtlands
Folkbank är 0. sedan 1914 verkställ. ledamot i bankens av-

NY BRO ÖVER FAXÄLVEN delningskontor i Strömsund. Han är vidare ordf. i styrel-
Län55tyre15en nar förp]iktat sen för Ströms Tuberkulossjukstuga och Ströms Epidemisjuk-
Hammerda]5 tingglagg väghå]]- hus. Han har varit synnerligen verksam för skolväsendets
ninggdigtrikt att däregtgtat- förbättring inom församlingen, icke minst beträffande ut-
bidrag för ändamå]et ernåll- byarnas förseende med bättre och ändamålsenligare lokaler.
?S° anläggë en bro över Fax' I sitt uppträdande enkel och flärdfri har Olofsson vunnitalven, en11gt ett av kapten många vänner_
Ploman upprattat forslag. En-

Iigtndetta förslag Skäl] bron På sin 50-årsdag uppvaktades bankdir. Olof Olofsson tid-
ugpforâs något uppstromê om igt på morgonen med sång av manskören Strömkarlen. Senare
farJSta]1et å två Iandfasten på f.m. uppvaktades jubilaren av lär. vid samrealskolan,
och tre mellanpelare av sten- varvid överlämnades en större skål av hamrat tenn medblom-
kläqd åetong' I ÖVerbyggnad_ mor. På aftonen samlades ett 100-tal släktingar, vänner
en 1ng1nge yra spann' arav och bekanta till 50-åringen till supê å Grand Hotell, där
3 om vardera 35 m. teoret1sk
Spännvidd och ett med en teo' jubilaren välkomna. F. landstingsman Olof Olofsson i Jons-retisk spännvidd av 65 m.Den

totaïa vag- och brolangden skriberad gåva, bestående av ett cigarrskrin i drivet sil-
5ku]]e_upp§â tlïï ]'030 m' ver, innehållande 700 kr. i guld jämte en guldkedja. Där-
oçh frla vag' och brobredden efter talade bankdir. G. Björkman, Östersund, och överläm-tlïï 4°5 m' T°ça]a kostnaden nade en större kristallskål med blommor, varefter kyrko-
for bron mgd tllïfartsvagar herde G. Löfvenmark föredrog en versifierad hyllning. Till
beraknas t111 299.400 kr.

.rf..
.B

rekt. A. Mattesson hälsade de församlade och synnerligen

gård hyllade jubilaren i ett tal och överlämnade en sub-

sist sjöng tandläk. Wille Färnlöf en av honom själv förfat-
tad sång, vari festföremålet hyllades på ett såväl allvar-
ligt som muntert och roande sätt.
Dir. O. tackade djupt rörd för alla hyllningarna och över-
räckte till ordf. i hembygdsföreningen, rekt. Alfr. Matte-
son, de i skrinet liggande 700 kr. som grundplåt till hem-
bygdsför. under önskan att fören. anordnade arkiv för för-
varande av gamla skrifter och handlingar. Rekt. Mattesson
frambar å H.F. vägnar ett tack för den stora gåvan och ut-
tryckte förhoppningen att donators önskan skulle kommaatt
förverkligas.

MOTORFÖRARNA INFÖR NYKTERHETSKRAVET 24 Sept 1928.

Över detta högaktuella ämne talar ordf. i MHF, ombudsman-
nen J.L. Olsson, Vallsta, i Strömsund, ordenshuset, tis-
dagen den 2 okt. kl 8 e.m.

I KÖKET H05 "a JENS-ANN" I ÖHN

Anna Enikaaon ¿ån beaöh au Runa Engeßbnehtaaon, och då
Aättß kaepannan på ¿p¿¿en medan man poaeæan 5ön.5otogaa-
ßen (Bengta Noadßund).
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25 sept 1928. sarettet i östersund, där han nu vårdas.
DEN LILLE BRUT BENET

(JT) En 5-årig gosse, son ti11 hande1sfö- BÄTTRE NOJE ÄN DANS

rest' Torsten Car1SS°" 1 Strömsund' var hä- Gi11esafton i Strömsunds ordenshus Mikae1i-
romdagen ute och 1ekte med jämnåriga kam- 1" d 29 t 1928 k] 21 F Ik .k kt.H am b k a °'”. Sep °'"“S*-de'
gïdg peggå, Vazgd Éïgíçgânrggrânâvo r¿_ 1amat1on, teater, Jamtmå1, 1ekar och ganna1

kade stiga ner i ett hå1 med ena foten samt danê' Foïkmusik Speïas av den p°p“]ära Löf'
bröt benet. Gossens 1ekkamrater voro för Stroms tr19"'
Små för att Skaffa WP- E" °Y'<“S'= '<°f" Öšdëlešnašnëšïtbååi aÄlï'É22§ï§Én§tåïtvt-'
och 1yfte upp honom på cyke1n och åkte ti11 ar en an enä k äï] 5 tt 1 fu h _

_ g m v oc u a ar or oppnin-

H. Rosenbaum som konstaterade att 1årbenet :äa&§kšëT¿bgäïggrrâââtåntšälläïíåata ' av'

en, varefter den skadade fors1ades ti11 1a- SGU-avd. Vårvind.
var avbrutet och gav honom den första vård-

,qv;

'"af^*<'I@“'\H

' 1 okt 1928.
SAMREALSKOLÅN I STRÖM

. 5.0. har förordnat bitr. fö-
rest. och ord. ämnes1ärarin-
nan vid samrea1sko1an i Ström
fi1.mag. Anna Jenny Andrea
Levander att under tiden 1 'u-

._, . . . ..

17. .. . .
IT
- .

c

- 11-30 Juni 1931 vara forsta, 1arar1nna vid sko1an
az

4 okt 1928.
1 TRAFIKFREKVENSEN VID JÄRNVÃGS-

,- STATIONERNA I JÄMTLANDS LÄN

_' Under he1a förra året uppgick
§ ^ resandeströmmen vid station-

en i Strömsund ti11 42 per-
soner per dag och i Ha11viken
ti11 10.

5 okt 1928.
S.0. har bes1utat att för år-

Shodon av áönnämata t¿KZvenkn¿ng 5¿nnea Ni L Oacan¿aßSho- et 1928/29 arvodet ti11 sko1-
aáän L Stnömaund. Höatena nyheten äao på ¿ngående och 1äk. vid samrea1sko1an i Ström
aontimentet nikhaitigt. Alta atonlekan áönaa L lagen. ska11 utgå med 123 kr.

8 okt 1928. Svensson.
FRÅN MOTORCYKELTÄVLINGARNA I USTERSUND Skördefesten var synner1igen 1yckad och

175 ti11s1utningen stor Fo1k hade sam1ats äv-

Söndag: 1.000 m 250 ccm.

3.000 m 250 ccm

2) Rune Lundho1m, Strömsund, ASJ 1.21.0
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Lördag: 3 varv (1.101 m) ccm. från när1i ' H H . _ H

, n ggande byar. Forsa1Jn1ng ho11s
21 H. Håkansson, Stromsund, Huskv. 1.27.8 på Skänkta gåvor ti11 festen och dessutom

10 varv (3.670 m) 175 ccm. var det auktion på So1g1imtarnas och Juni-
2) H. Håkansson, StPÖmSUnd, HUSKV- 4-30-5 orernas arbeten. Festen inbringade god be-

hå11ning.

2) Rune Lundho1m, Strömsund, ASJ 3.47.6 13 okt ]928_

3.000 m 500 ccm BILPOSTFURING ÄVEN VINTERTID

3) RU"e L“"dh°]m~ H 5a'°1ea 3'39'5 Postdirektionen i nedre norra distriktet
medde1ar ti11 genera1poststyre1sen, att fr.
postmästaren i So11efteå framkommit förs1ag

SKURDEFEST om att diligenspostföringen So11efteå-Ram-

hö11s i Äspnäs den 6-7 okt 1928. Ta1are vo- se1e-Strömsund måtte uppehå11as även in-
ro föreståndaren för Fridsbergs barnhem, stundande vinter. Från direktionens sidaär
diakon Hj. Sandström och predikant S.A. intet att êrírâ m0t fÖTS19et-



N.1v\. JöNssoN
l7 okt 1928.
(ÖP) Enligt ett i natt ingånget
telegram avled på tisdagen å Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala kom-
munalnämndsordf. Nils Magnus
Jönsson i Strömsund i en ålderav
46 år.
Den avlidne har visserligen imån-
ga år dragits med vacklande häl-
sa, men ingen kunde väl tro, att
slutet skulle komma så snart. In-
om Ströms socken, där han be-
klätts med ett flertal förtroen-
deuppdrag, kommer säkert hans för-
lust att kännas smärtsam.
Det var en försynt och fin person
som med den hänsovne nu gick i
graven.

ln memoriam
(JT) Som förut i korthet meddelats avled
i tisd. i Uppsala kom.-nämndsordf. N.M.
Jönsson, f. 16 maj l882, fr. Strömsund.

N.M. Jönsson har betytt ofantligt mycket för Ströms kommun, som han oegennyttigt äg-
nat sina krafter, sitt intresse och sin aldrig slappnande arbetsvilja. Sedan ett fler-
tal år har han varit socknens kom.n.-ordf., tidigare också fatt.vårdsordf., han har
varit pensionsordf., godeman, prästlöneuppbördsman samt ledamot av taxeringsn. och
prövningsn. Han var vidare disp. för ortens mejeri samt syssloman för tuberkulossjuk-
stugan och epidemisjukhuset. J. var också kulturellt intresserad, speciellt för hem-
bygdsvården och vad som gällde forskningen av bygdens historia. Bl.a. arbetade han
på samlandet av uppgifter rörande ströms-sonen Hjalmar Strömer och dennes skiftande
levnadssaga.

N.M.J. var en arbetsmänniska som få, samvetsgrann och plikttrogen i allt. Han harock-
så genom sitt försynta och tillbakadragna väsen, genom sina betydande arbetsinsatser
på olika områden och genom sina övriga personliga egenskaper tillvunnit sig aktning
och vänskap. I Ström kommer man att länge och med tacksamhet bevara hans minne.

Närmast sörjande vid båren stå maka, född Persson, fem barn och övriga anförvanter.

JORDFÄSTNING

En högtidlig och gripande begravningsakt förrättades på söndagen i Strömsund, då stof-
tet efter kom.-nämndsordf. N.M. Jönsson i Grelsgård vigdes till sista vilan. Akten
ägde rum i missionshuset, vilket under pågående restaurering av kyrkan användes som
församlingens gudstjänstlokal. Kistan inbars under tonerna av en sorgmarsch av sexav
den avlidnes bröder och närmaste anhöriga i den med blommor och grönt rikt smyckade
lokalen, som var till trängsel fylld av församlingsbor. Sedan håren placerats längst
fram i gången sjöng församlingen ps. 473, varefter Ströms kyrkokör sjöng Josephssons
Requiem. Så framträdde kyrkoherde C. Löfvenmark och höll med utgång från Jobs bok 7

kap. v. 1 ett gripande griftetal, vari han tolkade den avlidnes livsgärning samt för-
rättade jordfästningen. Härefter sjöng handl. Agerberg "Tonerna" av Sjöberg, vareft-
er begravningsmässan utfördes av kyrkoherden. Så sjöng kyrkokören "Stilla skuggor"
och församlingen ns. 524. Kistan bars därefter ut och placerades på líkvagnen. Sorg-
tåget, som räknade cirka 300 personer, satte sig så i rörelse mot gamla kyrkogården,
där kistan sänktes i familjegraven.
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Lågufnag mv 19 On 1928.
zi.

', ~ (JT) Natten till tors. nedbrann till grunden uthusbygg-
W_4p¿,~:;1._If¿__ ,¿;;_;-,,--.,4, . naden å hem.-äg. I-LN. Strömbergs gård i Öjaren, Ströms

%yjV”“ “N_Å¿?ÉqQ¿f%3f¿§G; socken. Det brunna byggnadskomplexet bestod av ladugård,
” T' "'”“_"""*""""_""“_"" svinhus, vedbod och loge under samma tak Och uppfört för

\ några år sedan efter en då för samma ägare nedbrunnen ut-
“ husb ggnady .

"_ F. Elden varsnades vid 2-tiden å natten, men hade då tagitP--i sådan omfattning att all tanke på att släcka densamma var
utesluten, synnerligast som det framför allt gällde att

B|eCk- & rädda den endast c:a 30 m. från det brinnande huset be-
fintliga mangårdsbyggnaden. 10 nötkreatur, l sto, l föl,

P I á l S | a g e r I 6 getter, 8 får och l svin innebrändes, varjämte all jord-
bruksredskap, vinter- och sommarkördon samt all handred-
skap blev lågornas rov. Hur elden uppkommit är okänt. Det
brunna var försäkrat i Ströms kommuns Brandförsäkringsbo-
lag för c:a 7000 kr., vilket ej torde täcka mer än amkring

[¶ah”n",,383 hälften av värdet. Den brunna byggnaden fick för några år
sedan av premieringsnämnden andra pris för sin ändamåls-
enliga utformning.

<!*=g_ - _: __-
; få _ _)-a 19 om 1928.g\ _ ,_':>

L\l'“““:” Jonny Jonsson, Ö.S.K. kunde meddela att Husums l.F. ligg-
er över Lars Th. Jonsson, Strömsund, en av länets bästa
i svår terräng. Jonsson är f.n. utan arbete och har svårt
att få något, så det är inte omöjligt att det lyckas Hus-
umföreningen att få honom till sig, då han givetvis i så
fall erhåller arbete där, men något bestämt är det ännu
ej.
Hur skulle det vara om Ö.S.K. försökte få L.Th.J. kvar i
vinter? Det vore ju synd om vi skulle behöva släppa ifrån

, -¿ oss vår olympiaman. Han behövs så väl här. Han kan kanske
ännu räddas åt länet, om det finns någon klubb som vill
försöka. Mista vi honom, mista vi också åtskilligt av vå-
ra segerchanser på vinterspelen.

Füredrau 20 .M 1928.

(JT) Ströms Föreläsningsförening hade i torsdags anordnat
föreläsning å samrealskolans samlingssal av ing. Everitt
från Ulriksfors över ämnet "Papperets historia."

-i Telefon 10. --

Efter föredragets slut höll föreläsn.fören. årsmöte, var-
vid till revisorer för innev. år valdes hrr Ivar Körner
och Eric Ronne. Till styrelse för år 1929 valdes dir.0lof

PH“hW"mÜ“”°NJ*NY5"““\ Olofsson, folksk. Dan Nordfors, folksk. J. Stenberg, han-
ff '$I'ö. /\'H I'-'Å'~"l":' --"¿Wáüf:¶m”;LL;f” delsforest. Th. Carlsson samt verkm. E.A. Andersson, Ul-

riksfors.
I

N\'.\|rí'u|| í¿'nkln'~' I linkiipinlu ih-n 2 ukl- T t
lB'li. I sin yrle som lm-ck. nch |\I.1|~l.n¿.m-. 20 okt 1928'
vann han nu lñnt.1 mliihlnimg ln» sin. i
N,,,,.,,~~,,,,,,,_ ,,,,,,,,, ,,,_,_,_.,_ ...... » ...fn BILLIGHETSRI-:son TILL .IÄMTLAND ANORDNADE Av DAGENS NYHETER,
Im |-I-- I--1» ~~1|h«-~-:um |-|-«~«-«-«~|- pm- s.J. OCH JÄMTLANDS LÄNS TURISTFÖRENING UNDER TIDEN 12 AUG.
slagarrunäll, uu.-cl 5::-s.iII|vn-\ |\;1 Iickmu. |l.m
slålkh: ~nl.1n Iàrikn till SI-~cLI|nI||| lör .ull 1 OKT'
nfakiiu-ra. l'ndcr sim R-vmlitimn-| lur han R bl kl . , h d k
m“¶u,n,mmMçwM¿mmmmHKh esorna evo en ver ig succes oc anor nats som re rea
'f%§f“V“W“f“m'Wm”“^m““' tionsresor under den tid då luften är som renast och kla-
K lt n: wl I slll yr 0:. - .. . . . .. -

"$mmNmdkm“N“mmH"mß,N3 rast bjuda en storre och vidare publik fjallviddernas
mn«nmmmcaga~m|mm|mmm. praktfulla skadespel. Resenarerna fördelar sig salundaatt
I arbm-1 inom Hanl\'crk>íürc||i|\|:m| lm han ° -- -- - -
u5wmmmm\“MM|MLmhüßhv¿ Åre kommun langt fore alla övriga orter med 281 turistan
att Inn šinnn läng:-_ mn \'crk.1 ihlnnd use. ('18 , Sêdân fO1_]a . . . . . . , SCIOHISUIIÖ 23, . . . . . . Åmafknlngs'

-«++- värt är att 86 personer äro från Köpenhamn.
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Gästande 22 okt 1928- åráu flnyhhu tihzr
ORDNANDET AV GÄSTGIVERI- OCH SKJUTSHÅLLNINGEN Sven Ersson i Bonäset berätt-
Enligt K. bfhdes nu fattade beslut skola å bl.a. nämnda ar om gamla recept.
platser gästgiverier eller skjutsstationer uppehållas med RECEPT PÅ LÖPE (1880-tal)
bidrag från det allmänna. , n

Pa en kanna vatten tages 6 na-
Laxsjö gästgiveri O. Danielsson 400 kr var salt, och kokas tills sal-
Stamsele " Alfr. Andersson 800 kr tet smälter upp. Häll det se-
Alanäs " H. Sundeman 800 kr dan i en bytta och låt det
Bågede J.R. Svanström 750 kr stå tills det b1ír ljummet.
Gäddede J. Wassdahl 750 kr Tag sedan två kalvmagar, har-
Jormvattnet gästgiv. J.E. Svanström 800 kr va upp dem väl, l 1/2 jungfru
Hammerdals " Fr. Kölqvist utan bidrag brännvin och en bit salpeter

Lövberga gästgiveri indrages för nästa period. så stor som en sockerbit.Låt
det ligga i byttan och bind

7 M

24 okt l928_ över med_en ylleduk ochnlåt
det sta i 14 dagar. Omror det

Kommïfullmäktige i Alanäs hade i söndags sammanträde var- väl varje dag_
vid inkomst- och utgiftsstat faststalldes. Till den borg-
erliga komm. uttax. 4:85 per inkomsthundra. Stationsmäst. HLÖPSUPPEH
i Flåsjön beviljades ett anslag å 25 kr per år för att
kontrollera hamnavgifterna. Torsta lantmannaskolas anhål- Seenvafm mjölk tí11§aCt med
lan om bidrag avslogs. Däremot beviljades ett anslag på nagra §f°PPaf 1ÖPe 1 GP k°PP-
200 kr. som stipendium om någon inom kommunen genomginge Att dflckas Uf Seasï la
nämnda skola. mjölken löpnat. Användes som

botemedel mot diarré, särskilt
2 k 1928

Für vården 5 ° “ - M hm»
För vård å sjukstugorna inom länet utgör dagskostnad-
en under år 1927: sjukstugan i Ström 3,86 kr., i Gäd- SÅPA

dede 5,62 kr. och i Hede 5,70 kr. Dagskostnaden på la- såpa kokades av lut och slmp-
sarettet i Östersund är 5,38 kr. late djurfett_ vid höstslakt_
Medelkostnaden för vårddag å tuberkulossjukstugorna en tog man väl vara på allt
utgjorde för år 1927: på Solliden 3,32 kr., Ström fett_ Det som ej dög tllluBt_
3,39 kf- 0Ch í Hede 3,37 kf- fett eller att "dänga till

28 talg" användes till såpkok-
Füíhuual 27 okt 19 ' ning. Tarmkäxet användes näs-
(JT) Strömsund besöktes i torsd. av ordf. i Riksutskottet tan alltid till såpa. I börj-
för de kristnas förbudsrörelse, pastor K.A. Wik, som höll an av kokningen skulle luten
föredrag i Elimkapellet över ämnet: "Min sista natt i New vara ganska stark för att
York och vad jag då såg." Det intressanta föredraget som fettbitarna skulle kokas sön-
framsades med kraft och värme, formade sig till en redogö- der. Sedan kunde svagare lut
relse för talarens personliga upplevelser och iakttagels- spädas på.
er i N.Y:s slumkvarter före landsförbudets införande i U. . " "

.u U n . n Det har varit em gammal mm
S.A. och en jamforelse med forhallandena efter forbudets . . .
. ._ . . u . _ (tro), att man inte fick.nám-
inforande, varav tydligt framgick att forbudet i Amerika . .

varit och är till välsignelse för alla som icke uteslut- na °rdet.sapa unêer k°kn1ng_
. . . . _ . . en ty da blev sapan skämd

ande gjort till sin uppgift att samla rikedomar pa sina (värdelös). Kraften gick
medmänniskors last och ruin. Man kunde i stället använda
Bäveín! 26 okt l928_ ordet "sleift" (halt).

Distr.lantmätare h. Wikström i Strömsund har till länsan- ASKLUT
tikv. E. Festin meddelat, att då hr W. och jägmäst. Brun
på onsd. passerat Bjurbäcken, strax intill Jormlien, de
upptäckt en liten bäverkoloni som slagit sig ner där och men en 1“t1a3a"° Lutleganär
verkställt avverkningar. en träbalja på tre ben med

För att göra asklut använder

hal for en tapp nere i bott-
Elever

nen. Över hålet läggs en säck-
29 okt 1928' trasa och så öser man kärlet

Birka folkhögskolas 28:e vinterkurs tager sin början om fullt med aska och tappen
onsdag 31 okt. kl 6 e.m. Bl.a. har följande elever anmält vrids Om- Över askan öses
Síg= hett vatten. När askan är ge-
Gertrud Nilsson, Öhn, John Rosenberg, Öhn, Klara Hägglund, nomdränkt med vatten sätts en
Ulriksfors, Elise Svensson, Risselås, Maria Kristina Nils- bytta Under Och tappen Öppnas
son, Kärrnäset. så att luten får droppa ur.
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ll.-B. Per llulms Iílelricllelsverk ;

30 okt 1928.
TALKFABRIKATION I STRÖMSUND

Sista pråmlasten talk under
denna seglation avgick den 26
okt fran Gaddede till Strom

en, 5 km fran Gaddede, forser
SÜÖMSIINÜ- T¿1Cf0fl 77- Joh. Anderssons Nya Fabriks

AB:s fabrik i Strömsund med
5aaaeeeaaaaaaaaeeo00a0eaaaanaaameaaßaeaææmeeaaaææaeaaaaea råvara_ Driften som varit i
FÖREMÅL FÖR HYLLNINGAR 29 okt 1928.

Kommuna1fu1lm.ordf., handl. V.A. Bergvall i Alanäset fyll- tern lika många hästar för
de i går 50 år och blev i anledning därav föremål för transport från gruvan till
hjärtliga hyllningar. Bergvall, som är född i Ragunda, upplagsplatsen vid kajen i
flyttade till Alanäset för 25 år sedan, där han ägnade sig Gäddede. I vinter planeras en
åt handel och jordbruk sedan han övertagit sin svärfaders del utvidgningsarbeten i bryt-

gång sedan 1925, sysselsätter
ett 10-tal man samt under vin-

gård. Jubilaren innehar en otalig mängd förtroendeuppdrag. ningen.

|([|MM|_|||^|_'|' so om 1928.

Ströms sockens kommunalfullmäktige hade i lördags ordinarie oktobersammanträde ä kom.
huset i Strömsund. Komm.-nämndens förslag till inkomst- och utgiftsstat för l929
fastställdes till l53.295:70 kr., därav att utdeb. lO6.65l kr. med kr. 8,70 per l00
kr. inkomst.

Till kommunalkamrer valdes Lars Karlsson från Kaxås med ll röster av 28 avgivna.
Sedan komm.-nämndsordf. N.M. Jönsson avlidit och v.ordf. ing. E.H. Johansson övertag-it ordf.-skapet för innevarande år hade nämnden till fullmäktige inkommit med förslag
att det förut bestämda arvodet till ordf. för innev. år av 3000 kr. skulle få utgå o-
avkortat och att v.ordf. skulle tillerkännas ett arvode för återst. tiden av året av
1000 kr. jämte l50 kr. till skrivbiträde, att utgå från anslaget under innev. år för
oförutsedda utgifter.
Föredrogs att arvingarna efter f. landstingsm. Olof Olofsson i Tullingsås utfärdat
gåvobrev av en hel del mycket värdefulla fornsaker avsedda att utgöra grunden förett
blivande hembygdsmuseum för Ströms socken. Fullmäktige beslöto att med tacksamhet
mottaga den värdefulla gåvan, som enligt upprättad förteckning uppgår till 283 nunner.

MUNICIPALT 3l okt l928.
Strömsunds municipalfullmäktige hade i måndags ord. sammanträde å kommunalhuset i
Strömsund.

Centralförbundet för nykterhetsundervisning hade till fullmäktige inkommit med ansök-
an om ett anslag av l00 kr. för en undervisningskurs i Strömsund l929. Ansökan bifölls.
Med anledning av en till fullmäktige inkommen motion beslutade fullmäktige välja en
kommitté med uppdrag att verkställa utredning beträffande möjligheten för Strömsunds
samhälle att i skattehänseende skilja sig från Ströms kommun och erhålla köpingrätt.
Till kommitté valdes rektor Alfr. Mattesson, handl. Svante Roos, folksk. P. Johans-
son, tandl. W. Färnlöf och handl. N. Persson.

N I SOM BYGGER!
BESTÄLL EDERT BEHOV
av byggnadssnickcrier såsom DÖRRAR,
FÜXSTER,DÖRRKARMAR(EhTRAPPOR
ni nn -_-_-_ ~_~~=. __=_=f-~ -~; hos

STROMS SNICKERIFABRIK
VAGENIUS8:QO. STRÖMSUND.
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31 okt 1928.
KONSTNÄRENS FADER DÖD

Målarmästare Johan August
Berg, Odenslund, avled i tis-
dags efter en kort tids sjuk-
dom. Den hänsovne var född i
Frostviken och efter att ha
bott i Strömsund kom till Ös-
tersund för 23 år sedan.Berg
var fader till framlidne
konstnären August Berg.



ETT MÄSTERVERK AV STRÖMS KOMUNALFULLMÄKTIGE
Insändare i Östersunds-Posten 1 nov 1928.I

Ett mästerverk av Ströms Kommunalfullmäktige kan man kalla det i lördags förrättade valet
av kommunalkamrer för Ströms socken, då de tre, av nära 70-talet sökande, som utgallrats
som de mest kvalificerade och sålunda enligt regeln sattes upp på förslaget, helt ochhål
let ignorerades, på grund av en, inom fullmäktige, viss kårs princip när det gäller val
av funktionärer. En utomstående kunde ju hava förutspått att en samangaddning, efter
vanligheten, även nu skulle ske, för att gynna den som - åtminstone för tillfället - hör
deras kategori till, icke hållande sig till kvalifikationen, hava vi här pa nytt fatt be
vittna. Vad tjänar det till att, i sådana fall som detta, på förslag uppsätta de mest
kvalificerade för besättande av en så viktig plats som den föreliggande, om icke de väl-
jande skola hålla sig till dem?

Då man vet meriterna hos de här på förslag uppsatta, det ena vackrare än det andra och
som icke kunde nås av de övriga medtävlande, och dock icke förty finna dessa herrar brö-
der det med dem förenligt att helt spoliera de föreslagna och i stället rösta på en annan
av sökandena som genom personlig agitation hos någon broder inom fullmäktige, och vilken
i sin tur påverkat övriga meningsfränder, vilket fick till följd valets utgång, så kanvi
utomstående sådant icke annat än klandra. Ett så viktigt val som detta borde icke höratill de mest banala, i stället förrättas av var och en med den eftertanke omständigheter-
na kräva. Framtiden lär bäst få utvisa klokheten av det nu förrättade valet.

En sockenbo
ORDET FRITT. Svar på insändare l nov.
Herr Redaktör!

I ÖP för den l d:s har "En sockenbo" kritiserat Ströms fullmäktige för dess beslut i kom-
munalkamrerval. Då de som icke närmare känna till detta val och den osunda agitation som
från visst håll bedrevs för att få en viss person vald till befattningen ifråga, kunna
genom "En sockenbos" opus få en egendomlig uppfattning om Ströms kommunalfullmäktige, an-
håller undertecknad att genom Eder ärade tidning få klarlägga hur situationen vid nämnda
val förelåg.
Det torde icke vara "En sockenbo" obekant att en av de tre på förslaget uppsatta ickekom
upp på förslaget för att han var meriterad för platsen ifråga, utan fastmer av andra or-
saker, som för denna gång skall förbigås. Då "En sockenbo" anför att man kunnat förutspå
att en sammangaddning efter vanligheten även nu skulle ske för att gynna vissa personli-
ga intressen har han fullkomligt rätt. Och denna sammangaddning denna gång ansågs hava
stor utsikt att lyckas och därigenom vissa intressen bli tillgodosedda - huruvida kommu-
nen blivit det är en annan sak. Därför måste de som satte kommunens intresse före person-
liga sådana, vidtaga åtgärder att omskrivna samangaddning omintetgjordes, vilket även
lyckades, även om det hängde på ett hår.
Vill "En sockenbo" att vi skall offentliggöra meriterna på den valde och den som "En soc-
kenbo" tycks vilja ha vald så skall vi gärna med nöje återkomma. Att två av de uppsatta
var högt meriterade skall icke förnekas, men ville "En sockenbo" eller "En sockenbos"me-
ningsfränder hava någon av dem? Tala tyst om meriterna, som voro så vackra, om den enapå
förslaget, bästa "Sockenbo". Ni talar om bröder! Ja, broderskapet och idëerna satt visst
inte så fast rotade på alla håll, som det sports. Då brödrakedjan brytes när man intefår
sina "egna" intressen tillgodosedda på bekostnad av ..... Att "En sockenbo" är förbitnad
över valets utgång framgår alltför väl, och att den delas av Edra vänner i sammangaddnin-
gen, om en av de på förslaget uppsatta, är förklarligt och skall jag icke lägga sten på
bördan, den är tung nog för eder och edert kotteri att bära. Det är ju inte vackert att
edra motståndare för en gångs skull använde edra egna vapen mot eder, och att de soniall-
tid varit vana att bestämma i kommunen för en gångs skull fick göra detta. Slikt svider,
men det svider gott!
Till sist, broder "En sockenbo", vill jag instämma med eder, att ett sådant val bör för-
rättas med eftertanke, och skulle jag vilja tillägga, med ansvar, men vänd eder då försttill dem som denna gång icke fick sin vilja fram, tycker

En annan sockenbo.

(Till kommunalkamrer valdes Lars Karlsson från Kaxås med ll röster av 28 avgivna.)
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N0tiSer ößvößwß
7 nov 1928
ELDSVÅDA I RISSELÅS

(JT) Natten mot tisdagen utbröt eld i hem.
äg. Per Mattssons gård i Risselås, Ström.
Elden, som började på vinden i mangårds-
byggnaden, en tvåvåningsbyggn., varsnades

19 nov 1928.

åírñmß hemhggdsjñrenmg
Ströms Hembygdsförenings fest i Strömsund
i somras gav ett netto pa 1816:52 kr. Kom-
mittên har nu beslutat fördela denna sum-
ma på så sätt att kr. 1082:02 avsättes till
den blivande hembygdsgården samt att till
diakonistyrelsen överlämna 315 kr. för an-
skaffande av kläder till behövande barn i

först av Mzs moder vid 2_tide“ pa natten' församlingen för innevarande år och åter-
Elden hade då redan brutit sig såväl genom
yttertaket som ned i rummen på andra vån-
ingen, där M:s gamla och ofärdiga faderha-
de sitt rum, och det var i sista stund som
M. själv lyckades taga hand om honom och
bära honom till ladugården, där familjen
nu nödgats taga sin tillfälliga bostad.

8 nov 1928.
STRÖMS MARKNAD

Hushållningssällskapets AU föreslår att
marknaden i Strömsund år 1930 skall börja
23 okt.

8 nov 1928.
BROBYGGNADEN VID STAMSELE

Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen har medgi-
vit Hammerdals tingslags väghållningsdist-
rikt att påbörja arbetet med brobyggnadö-
ver Faxälven vid Stamselesundet.

13 nov 1228.
NYTT KAFE I ULRIKSFORS

Till handelsregistret har anmälts att Ast-

stoden för inköp av kläder till julen näs-
ta år.

20 nov 1928.
KYRKOINVIGNINGEN

Ströms restaurerade kyrka komer att invig-
as söndagen den 16 dec. av biskop Lönegren.
På e.m. utföres en av musikdir. Sandell
komponerad kantat för kör och soli. Kompo-
sitören själv komer att dirigera, magist-
er Köhler sjunger solopartierna och kantor
Nordfors svarar för orgelspelet.

2l nov 1928.
FASTIGHETSAFFÄR

Gårdsäg. Lars Mårtensson har för 78.000 kr.
sålt sin fastighet i Strömsund till Rob.
Svanström, att av honom tillträdas den l
jan 1929.

21 nov 1928.
BRUSTEN FÄRJLINA

Stopp i trafiken i Strömssundet blev det
på måndagen. Då färjan var i mitten av sun-

rid Mattsson, Ulriksfors, ämnar idka kafe-, ¿et brast färjlínan, varför man med rO¿d_
bageri- och handelsrörelse under firma Ca-
fê Temperance, Astrid Mattsson.

17 nov 1928.
ÖVNINGSSKOLLÄRARE

Folkskollär. P.W. Tuveland i Strömsund har

båtar fick söka draga färjan i land, vilk-
et även lyckades. Det blev dock en ganska
lång väntan för de trafikanter, som samla-
des å båda sidor om sundet, innan ny lina
med hjälp av ångaren Strömsund I utlagts
över sundet och trafiken åter kunde komma

anmält sig som sökande till en övningsskol- igång- TUI Var att míssödet inträffade UU'
lärartjänst vid folkskoleseminarierna i Up- der IUSUC Vader-
sala, Härnösand, Landskrona och Göteborg.

17 nov 1928.
FLICKAN SLIPPER EJ SKOLAN

K. M:t har lämnat utan bifall av en lägen-
hetsäg. i Alanäset gjord ansökan om befri-
else för hans dotter från fortsättningssko-
leplikten på grund av lång skolväg. Folk-
skoleinsp. C. Christensson i Östersund har
i avstyrkande yttrande påpekat att lästid-
en i fortsättningsskolan i det närmaste
tilländalupit och att flickan hittills be-
vistat undervisningen. "Då detta skett ut-
an att flickans hälsa äventyrats, går nog
den återstående tiden också."
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21 nov 1928. 29 nov 1925.
FEST I STAMSELE FÖRELÄSNINC I STRÖMSUND

Skördefest hölls i lördags och söndags i En intressant och givande föreläsning hölls
Stamsele skola av D.U.F. Talare var missio- i måndags å godtemplarlogen i Strömsund av
närskandidat A. Hansson, Strömsund. Festen d:r Harry Söderman över ämnet "Glozel -hi-
lämnade en nettobehållning av 262:42 kr. storien om en lärd strid". Föredraget, som

belystes med skioptikonbilder, åhördes av
29 "OV 1928' den fåtaliga publiken med spänd uppmärksan-
KOMUNALT het_

Med anledning av infordrat utlåtande över
av vice ordf. i kommunalnämnden, ing. E.W. 30 “ÉV 1928'
Johansson och fattigvårdsstyrelsen ordf. KUNGORELSE

Ef- Persson i Tullingsåsv till k- bfhde in' Till handelsregistret har anmälts att J.
givna besvär över av fU11mäktige den 27 Larsson i Långåsen ämnar inom Ströms sock-
okt. förrättat val av kommunalkamrer, utta- en idka handelsrörelse under firma Jöns
lade fullmäktige att valet tillkommit ila- Larsson,
83 Ofdníg- att J.A. Jonsson i Strömsund ämnar idka
Från kommunalnämnden hade till fullmäktige handelsrörelse under firma J'A' J°“sS°n*
inkommit en Skrivelse, vari nämnden, som att hem.ag. O.V. Blomberg i Hillsand amnar
är ansvarig inför fullmäktige, förklarat ådka handelsrörelse under firma O.V. Blom-

c a nusig ej kunna lamna den nu valde kom.kannern gi"
de uppdrag fullm. tidigare beslutat skulle att gastgfvare R°b'J° §Va“5tr°m 1 SJÉ1saS'
överlämnas till n0n0m_ en ämnar idka handelsrörelse under firma

J. Svanström.
29 nov 1928.
EN MÖNSTERBOK

Pinnbandsspetsar heter en mönsterbok, utgi- Érïëš šâíšn UPP
ven av föreståndarinnan för Jämtslöjds
kvinnliga Slöjdskola, fröken Karin Nilsson, På vägen mellan Ulriksfors och Vågdalen
fr. Strömsund. Den vackra boken innehåller fattade en bil eld i söndags. Bilen fördes
en utförlig och lärtfattlig beskrivning av av John Sandström. Alla släckningsförsök
pinnbandsspersar, som leda sitt upphov fr. visade sig lönlösa och bilen brann sålun-
avlägsen forntid. da upp.

/ IIÉ

-I»

I
_!

VV ÖVER FÖRVALTARE ÅUÛLF SVANSTRÖMS FÅSTIGHET VID ZAKRISVÄGEN
Byggnaden han ett natunbkönt Läge tnvtd Stnömbßundetb gttttaande vattenytan.
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PÅRTI AV STRÖMSUND VID KÄRRGÄRDE GÅRD

Ldngßt t¿¿Z vänëten akymtan Joh. Andeaßßonb Nya Fabn¿kA AB:4 gabnik 5öa ta¿h5abn¿ka-
tton. Ravanan hamtab ßnan Fnoßtvlhen. 6 dec 1928_

(ÖP) Ett kåseri om Strömsund skulle detta bli, och vad vore då lämpligare att börja
med än att konstatera dess vackra läge vid Vattudalens strand. Då man går Storgatan
uppför, tills man kommer ovanför sjukstugan, har man en hänförande utsikt både uppåt
och nedåt sjön och får genom de uppstickande fjälltopparna en svag föreställning om

allt det gudomligt vackra, som denna utan gensägelse Sveriges vackraste turistled
har att erbjuda de turister, som äro nog kloka att göra en sjöresa med "Virgo" en
sommardag uppåt Bågede.

Men så kommer man på en annan tanke, som är av den mera vemodiga arten och den trän-
ger sig inpå en, då man skådar neråt sjön och får syn på Ulriksfors med dess fabrik
och arbetarbostäder. Jag tänker då på vad det skulle betytt för Strömsund att ha
fått järnvägen dragen genom samhället med en kombinerad järnvägs- och landsvägsbro.
Då hade säkert fabriken kommit att ligga här och tanken på Strömsund som Jämtlands
andra stad varit mer aktuell och inte som nu är fallet svävar fullkomligt i det blå.

Nu beger vi oss ner i själva samhället och styr kosan till det pampigaste samhället
har att visa, och det är enligt min mening tingshuset med sin synnerligen trevliga
exteriör, och interiören måste ovillkorligen imponera med sin gedigna inredning. I
det fallet står allt "store bror", d.v.s. Östersund, åtskilligt efter med total av-
saknad av tingssal. - För övrigt finns här många stenhus av ganska imponerande dim-
ensioner, men "kåkstaden" dominerar fortfarande. Av "kåkarna" förefaller sanatoriet
intaga den förnämsta platsen och är även synnerligen tilltalande med sin inredning
av gammal och ny stil i förening.
Många börjar väl undra vad jag menar med att inte nämna kyrkan, som i alla fall in-
tar den absolut dominerande platsen, men som den står under restaurering och inon1de
närmaste veckorna kommer att högtidligen invigas, närmare bestämt den 16 dec., och
då säkerligen får sin särskilda artikel i denna tidning, är det skäl att spara.
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eligen tänkas.

Strömsunds betydelse som viktig affärsknut vore lönlöst försöka förneka, man behöv-
er endast gå ner till hamnen, t.ex. en höstdag före båtens avgång. Där lastas för
brinnande livet och det är inte småsmulor som skeppas, och ändå finns det ett helt
nät av busslinjer, som utgå härifrån åt alla håll. Det är väl förresten inte för ro
skull, som alla de stora kolonialfirmorna ha upplag härstädes.

Om vi skulle titta lite på nöjeslivet, måste man först och främst, tråkigt nog förr-
esten, konstatera den absoluta frånvaron av teater- och konsertliv. Hur är det, ha
teaterledarna verkligen fått så dåligt intryck av Strömsundsborna som teaterbesökare,
att de äro försvarade i att lysa med sin frånvaro? Föreläsningsverksamheten är det
intet fel på. Biografernas val av film fylla alla rimliga anspråk, och på "Udden"
har det dansanta Strömsund sitt eldorado. Där har byggts en vinterbonad dansbana,och
till sommaren planeras en utomhusdansbana, och vackrare plats för en dylik kan näpp-

Men kära ungdomar, vart tar ni vägen på kvällarna? På gatorna finns det knappt en

katt, och ändå finns det riktigt förstklassig belysning på Storgatan, med ljusbågar
t.o.m. Nu är det visserligen ingenting vidare att rekommendera s.k. drag på strög-
et" men efter dagens innearbete behövs det frisk luft, och man luras faktiskt att få
sådan, då man vet, att man träffar folk ute.
Ett kåseri utan vidrörande av samhällets mest brännande fråga måste anses misslyckat,
men risken måste tas för signaturen är för "grön" på platsen för att yttra sig om

kommunalkamrerarevalet, alltså inte ett ord. Men vad ett kåseri måste ha ju förr dess
hellre, det är ett slut, och det här slutar med: vi träffs vid kyrkoínvigningen!

Sven

x._...<g - ~~

ad'

7 dec 1928.
LARS Th. STANNARÉ

6 dec 1928.
NYTT KONDITORI I STRÖMSUND

Konditor Forsberg öppnade l
dec. kafé- och konditorirör-
else i sin gård i StrömsundJ (f.d. Liibecks kafê). Lokalen,
som under den gångna sommar-
en undergått en grundlig re-
novering, ter sig nu synner-
ligen inbjudande. Vackra och
smakfulla dekorationer ha ut-

_ förts av dekorationsmålaren
Paul Jonze.

.__ » ~'~1~..

Pm--1 M-

zurenzön Av Foæsßfnes CAFÉ

Ca2z,¿n Fofwbe/rg 0 Anna Olwson
»räkna/L dag/ma/5/san.

i subskr. middag med anl. av dragas samt att, i stället
Ströms nyrestaurerade kyrkas skall utgöras postföringen

Den kände skídlöparen LarsTh återöppnande för gudstjänst- med tre turer, fram och åter
Jonsson kommer att stanna
kvar i länet under stundande
vinter. Jonsson hade som be-

bruk den 16 dec 1928, torde 1 veckan å en 45 km lång lin-
senast onsdag den 12 dec. an- je Strömsund-Gärdnäsbyn den
teckna sig hos fru Ruth Lund- del av året då ångbåtspostfö-

kant ämnat flytta till Husum, "°1m' ring å linje" äger rum'
men då han nu erhållit arbe-
te här har han beslutat sig 8 dec 1928. 8 dec 1928.
för att stanna och kommer in- POSTFÖRINGEN TILL GÄRDNÄSBYN NY ÖDEBYGDSVÄG I STRÖM

stundande säsong att tävla Generalpost. har fr.o.m. den Länsstyrelsen hemställer hosför Östersunds S.K. .

8 dec 1928.
STRÖMSBOR!

Sockenbor som önskar deltaga

dag da ångbåtspostföringen å väg- och vattenbyggnadsstyr-
linjen Strömsund-Gärdnäsbyn elsen om förordnande av lämp-
kommer att upphöra för året, lig person att verkställa un-
beslutat, att postföringen dersökning och upprätta arb-
Klövsand-Gärdnäsbyn skall in- etsplan för anläggning av ö-
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debygdsväg från någon punkt E; °' IK
å allmänna vägen Strömsund-
-Löv er a över Österkälensan-

byarna deC

Hösjön Och Lånsåßßn i Ströms (JT) söndagen den 30 juni 1816 var en beryde1sefu11 dag i
SOCRGH- Ströms kyrkoförsamlings historia: efter slutad gudstjänst

samlades allmogen till sockenstämma i sockenstugan under
11 nee 1928 ordförandeskap av kyrkoherde Jonas Ångman i Hammerdal,fö-
DE ÄLDSTA rutvarande komminister i Ström, och beslöt därvid uppför-

, _ _ ande av en ny kyrka för församlingen. Härmed var den gam-

âšeâšsíällgïpïšï šlâšasåšïšf la kyrkans öde beseglat. I omkring 500 år hade den stått
Hoå vid pa sin plats vid stranden av Vattudalen som en bygdensuæ-

çjälskrafter delpunkt och 1 arhundraden skulle helt visst dess murkna
' ' vaggar annu kunnat trots tiden, om kyrkan blott varit stor

U1rik5f0rs ä1¿5;a invånare, nog att inom sig ryma menigheten. Men den var endast 19

fru Brita Kock, fy11¿e den 3 3/4 alnar lång och ll 3/4 alnar bred och kunde, om alla
d;S 90 år, Trets den höga å1- läktare och varje möjligt utrymme togs i anspråk, på sin
dern är 90-åringen tämligen höjd rymma 250 personer. Visserligen var folkmängden i
kry een deitog b1_a_ i höst- jämförelse med vår tid icke så imponerande, men då manbe-
ens rik5dag5mannava1, varvin tänker dåtidens stränga kyrkotukt, varom de gamla proto-
hon avlämnade röster för sig
och sin man, vilken är 86 år.
Familjen Kock var den första
som slog ner sina bopålar i *
Ulriksfors för omkring 50 år
sedan. %

2

13 dec 1928.
STRÖMS VATTUDAL ISBELAGT

Trafiken å Ströms Vattudal,
som pågått sedan den 19 maj,
har nu upphört i och med att
ångaren Virgo, som i går åt-
erkom från Bågede, nu börjat
avrusta. Sjön är i sin hel- U

het isbelagd och isen å Ström-
sundet gångbar. I

15 dec 1928.
SÄNKNING OCH HÖJNING

Den kommunala utdebiteringen
för 1929 i Ströms komunsänks
med 20 öre till 9,20 kr. I A-
lanäs höjs utdeb. med 88 öre
och blir för 1929 kr. 9,69

-_ >»

.

dai»

...b

~=Q

15 dee 1928. __

Mæxnnisxn SPEKULATIONER -.__¿,, i

(ÖP) Ur Härnösandslektorn Fa- 'ß.,l"_i 'Én_ -

le Burmans dagböcker om resor ä '“
i Jämtland åren 1794-1802 lä- 5 - tvvntii
ses bl.a. om Ström följande: _» _. _.Å »Qi vy- _. S ' ry* g-kr
I Berge i Ström fanns en sol- -nn::::ñ:
dat, Sven Berlin, som "blivit
förryckt av mekaniska speku-
lationer, gjort många instru-
mere vässur» de vanliga vu; än itgydmdavz eu: det mom» Mm áöfr dem göfdm
för 3 Plåtaf- även fePetef“f~ gången bväntade den ßotognatdka plåten t Stdömbund, vt-
S0m Víßa dag 0Ch datum-" I dan kynhobyggnaden dom den tedde Atg på 1850-talet. Vän

övrigt Omfalas från Sfföm att kyaka - dymboten ßön både den htmmetdka och den jondtdha
häf brukas P1°8af- med Vilka ondntngen av bestående vänden.
köres både fram och åter.
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kollen ha åtskilligt att upplysa, förstår man att tiden var inne för en ny och större
kyrka.

Det skulle dock visa sig att det var lättare sagt än gjort att utföra byggnadsplanerna.
Först år l847 stod den nya kyrkan färdig, och då fattades det vid invigningen ännu åtskil
ligt, som först senare utförts. Bygget skulle utföras på s.k. gångled enligt tidens sed
och frågan om fördelningen av dagsverken på sockenmännen måste i tid ordnas med hänsyntill icke minst materialernas framforslande.
Genom kungl. brev den 2 juni 1829 bifölls församlingens underdåniga anhållan om kollekt
över hela riket. I avvaktan härå hade beslutats att göra en frivillig uttaxering avnánst
"l6 sk. bzco" om året i tre års tid av varje rök såväl bönder som torpare till kyrkokass-
ans understöd.

År 1840 beslutades att utan vidare uppskov börja kyrkobygget 1845. Byggmästare Lindsten
väljes enhälligt till byggmästare och i kontrakt den 7 juni 1844 förbinder han sig att
för en summa av 1.333 riksdaler 16 skillingar bzco i enlighet med den av k. m:t gillade
och fastställda ritningen uppföra den nya kyrkan på den förut lagda grunden. Den 15 mars
1846 anmäldes att 1.200 lass sten fattades och kraftiga åtgärder vidtogos för den skull
för framforsling av byggnadssten.

Den 27 juni 1847 heter det, att församlingen yttrade sin önskan att få nya kyrkan invigd
under denna sommar. Hur kyrkan såg ut till sitt inre vid invigningen och hur invigningen
förrättades är okänt. Enl. sockenstämmoprotokoll pågick arbetet även under år 1848, då
Olof Storm förfärdigade predikstolen för 200 riksdaler, altaret med skrank, kors och
svepduk för 75 riksdaler och läktarskranket för 50 riksdaler.
År 1908 renoverades kyrkan för en kostnad av 8.000 kr. Efter denna renovering blev dock
kyrkan snart nedrökt, varför en genomgående uppsnyggning blev nödvändig. I okt. 1926 an-
slogs nödiga medel till förberedande av kyrkans renovering. Arkitekt A. Ekman i Östersn
anmodades att göra ritning och kostnadsförslag, vilket den 9 okt. 1927 enhälligt antogs
av kyrkostämman. Kostnaden för de i förslaget upptagna arbetena beräknades till 33.000kr
och kyrkostämman anslog i ett för allt 35.000 kr.
Kyrkan har utvändigt avfärgats med kalkvatten, utvändiga snickerier har justerats ochre-
parerats, sockel av cementbruk har anlagts och tjärats, nya tornportar har uppsatts, en
ny skorsten av tegel, inklädd med galv.plåt, har uppförts i anslutning till rökröret fr.
sakristians öppna spis, nya brostenar av granit med steg har lagts utanför kyrkans båda
ingångar. Till läktaren har utförts nya trappor, bekvämare än de gamla. I vapenhuset ut-
anför läktaren har utförts en barriär och hela rummet uppsnyggats. Vapenhusets väggarhar
inklätts med kryssfanër. Ingångsdörren till vapenhuset - tornporten - har justerats och
kopparslagits av fabr. John Nyström i Strömsund.

Den nya vackra altartavlan har utförts av konstnären Bengt Hamrên.

I frivilliga gåvor, varierande mellan 3000 kr och 50 öre, har influtit 7150 kr varjämte
följande gåvor överlämnats. Gustaf V:s kyrkobibel med helsidesteckning och vignetter av
Olle Hjortsberg, gåva av fröknarna Ring (250 kr), en vigselmatta för koret, skänkt av en
damkommittê och vävd sommaren 1928 i Strömsund, hemslöjdstyg till klädsel av altarringen
och matta innanför altarskranket, skänkt av damer i Näsviken och vävd därstädes 1928, al-
tarstakar, skänkta av lärarinnan Fredrika Nordfors i Uppsala samt brostenarna, skänktaav
N.P. Mårtensson, Storön.

Bland större bidrag i övrigt må nämnas: 3000 kr till altartavla, skänkt av handl. J. Ring
Gällö, disp. 0. Carlsson, Strömsund, 320 kr till dopfunt, insamlat genom hr A. Lundholm
Strömsund, medaljonger i fönsternischerna 400 kr., m.m.

Vägen västerut 1. 1.28.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har ställt medel till förfogande för anläggning av väg
väster om Ströms Vattudal från vägen Näsviken-Hedningsflokälen över Södra Öhn, Kärrnäset,
m.fl. byar till Draganäset med sidoväg till Öjarn och Bonäset.

Enligt det av kapten Fr. Ploman upprättat förslag skulle huvudlinjen över Södra Öhn till
Draganäs, med en väglängd av 44.550 m och en vägbredd av 3 m betinga en kostnad av 362.
700 kr., sidovägen Kärrnäset-Älghallen-Öjarn med en vägbredd av 2,5 m och en väglängd av
10.560 m betinga en kostnad av 69.000 kr. och sidovägen Renålandet-Bonäset med en väg-
bredd av 2,5 m och en väglängd av 6,050 m betinga en kostnad av 26.300 kr. Sammanlagt så-
lunda beräknas kostnaden till 458.600 kr., varav Hammerdals tingslags väghållningsdistr.
skall bidraga med 10 procent.
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° 0 o n 19 dec 1928.
STÄNGT 1 srnönsuun

n För att bereda vår personal
simons KYRKA ÅTERINVIGD 17 dec 1928. 4 dagars ledighet under Ju1_

En högtid, som för Ströms församlingsbor komer att stå helgen hålls bfY88efíef
som en betydelsefull och oförgätlig händelse i dess kyrk- stängt JU1eft0n (måndag É4

liga liv och utveckling, var söndagens invigning av sam- dee-) Vi 8nn0de däfföf Vara
hällets nyrestaurerade helgedom. kunder ett 1 8°d Cld lnknmme

d ' b "ll ' ar._ _ _ _ , _ me sina esta ning
Söndagen ingick med, om ej stralande, sa dock vackert vin-
terväder med adventsstämning. Långt innan högtidlighetens

H . u “ U u . . . 20 dee 1928-borjan strommade forvantansfulla forsamlingsbor till sitt ONT OM JORDOMRÅDEN

gamla tempel, som nu till sitt inre, omklatt i en vackra-
re, konstnärligare och mera förandligad skrud, fylldes Länsstyrelsen 1 Ümee 3VsfYnF'till sista plats. Invigningsgudtjänsten fick en särskild ef h0S k- mät en ansökan fran
glans över sig därigenom att stiftets biskop höll dagens Åbfenem Åneefkïene 1 Ulflks'
invigningspredikan. fnfs» Sïfems Sneken» Om UPP'

_ låtelse till honom av en
Efter sammanringningen intonerades fran orgellaktaren den fjälläeenhet i Vilhelmina e1_
kärnfriska psalmen nr 54, "Bereden väg för Herren", var- ler Stensele 1aPpmerk_ Lepp_
efter altartjänst förrättades av kyrkoh. E.G. Boman, Ham- fogden anser att han är för
merdal och komm. Theel, Strömsund. Omedelbart före biskop- gammal, 54 år, och i Väster-
ens predikan sjöng Ströms präktiga kyrkokör under ledning bettens län finns fullt upp
av kantor D. Nordfors den vackra adventshymnen "Se diriko- med unge män, som behöva ett
nung kommer" som blev en stämningsfull förmedling till bi- jereemråde för att försörja
skopens varmhjärtade predikan. Biskopen predikade över da- sig på_ Lappfeeden anser eet
gens text: Jesu vittnesbörd om Johannes Döparen, himmelri- därför orätt att en person
kets vägröjare och frälsarkonung. från ett annat län erhåller
Efter biskopens med uppmärksamhet åhörda predikan sjöng nåßet eV de små Omfåden sem
tandläk. Wille Färnlöf, Strömsund, Vennerbergs "Görer por- ännu flnnas kV3f-
tarna höga", varefter komministr. E. Larsson, Frostviken,
och V. Lundström, Gåxsjö, förrättade altartjänst med den 24 dee 1923-
senare som liturg. Sedan välsignelsen lästs och avsluuüng- GÛDKANT NAMNBYTE

psalmen förklingat, besteg församlingens egen kyrkoherde K_ mzt har godkänt namnet 01_
predikstolen och lamnade de forsamlade en historik over efström såsom nytt släktnamn
kyrkaes tillblivelse och utveekling intill nu. Till sist för hem äe_ Per Olofsson och

íäiïízzïïïïzïefizz i:;:a::::%ï:: :::'r:.:::“.f::.:1:a °°
samband medgreståureringen samt likaledes ett värmt tack 1 Strom samt deras myndlga

. . b -till övriga som medverkat. arn

Kl. 4 på e.m. fylldes åter templet av en feststämd menig- 24 dee 1928-
het, som skulle avlyssna den officiella invigningskantat- JULGLADJE
en. Biskop Lenegrenoholl forst en andlig betraktelse, var- Till sprieenee ev juleläeje
efter kyrkokoren fran laktaren utforde invigningskantaten, har en del damer i Strömsune
komponerad av kyrkoherde Sandell i Alanäs, som ävenovar uteelet en hel del kläeereeh
ledare vid kantatens utforande. Kantaten ar byggd pa kor- matvarer_ Dessutom ha utde1_
sång, enkelkvartett och solo samt orgel av kantor Nordns. ats 30 njulfemmern ekänkteav
Som solist medverkade fil.mag. Knut Köhler på ett för- disp_ 0_ Carlsson, 100 kr_,
tjänstfullt sätt' och bryggmäst. 0. Englund S0

Senare på kvällen var en festlig anordnad å Grand Hotell kf- Den 29 dïs hade bíeßïaf'
kl 6 e.m. med tal och sång i anslutning till invigningen. ägarna Fjällgfen Oen N11Ss°n

gemensamt anordnat biograffö-
Stroms kyrka presenterar sig nu i en ovanligt tilltalande reställnine mee musik av frk_
interiör oeh frågan är om ej kyrkan vad det inre beträff- Meeín, varvid hela inkomsten
ar nuera är den i fargstállning vackrast stámda kyrkani överlämnades till Samma än¿a_
Jämtland. Artisten Paul Jonze har verkligen lyckligt gatt må1_
i land med sin uppgift. Det förnäma och värdiga helhets-
intrycket befästes ytterligare av konstnären Bengt Hamrëns 27 dec 1928.
ovanligt duktigt målade altartavla. Temat "Kristi förklar- FÖRLOVADE
' II 0 '

~
sist få en välförtjänt eloge för sin planläggning av res- ávle Stromsund
taureringsarb. gjord med god pietetskänsla och väl avpas- Kalle Karlsson - Anna Knutsson
sade nya inslag. Strömsund Hallviken
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28 dec 1928.
ÄRORIKT DELTAGANDE

Skidlöparen L. Th. Jonsson,
Strömsund, har tillerkänts
Svenska Skidförbundets diplan
för "ärorikt deltagande å 18
km. i vinterolympiaden i S:t
Moritz.

29 dec 1928.
KOMUNAL ÅTERBÄRING

Ordinarie sammanträde hölls
den 27 d:s med Ströms kommu-
nalfullmäktige. I anledning
av att regeringsrätten sänkt
Ströms Trävaru A.-B.:s taxer-
ing inom Ströms socken förår
1921 från 462.530 kr till
265.430 kr fick kommunalnämn-
den i uppdrag att upptagaett
tillfälligt lån i och för åt-
erbäring till bolaget av cza
15.000 kr, utgörande den av
bolaget för högt betaldakom-
munalskatten.

Då länskogv. P. Jakobsson ic-
ke kunde anföra något bärande
motiv för sin avsägelse som

Med ovanatående bttd å den ßöntjuaande tjuadaottntngen m. ledamot i kommunalfullmäkti-
Äuctaßößje Å Stäömb gamla bjukbtuga ben ut att å Önbha ge, lämnades avsägelsen utan
täaekaetaen en nthttgt God jul och Ett Gott Nytt An 1929. avseende.

KÄLLOR: Ströms Hembygdsförenings arkiv, handlingar i Landsarkivet, Östersund, Jemtlands
Tidning, Östersunds-Posten, Länstidningen.

RÄTTELSE

I föregående årgång av Strömsboken, sid 25, råkade illustrationen till artikeln om Anna
Nilssons vilohem för meddelösa konvalescenter i Strömsund förväxlas med en bild på för-
valt Adolf Swanströms fastighet vid Zakrisvägen. Eftersom vi saknar fotografi å nämnda
vilohem kan här bara nämnas, att det var beläget i Harald Baudins hus vid Bredgårdsgatan
snett emot Grand Hotell.

Den Swanströmska gården uppvisar en intressant släkthistoria. Härifrån kommer tandl Swan-
ström i Ustersund. Hans dotter, Chatarina, är kanske än mer välkänd som firad skönhet
och tuff affärskvinna i den amerikanska oljeindustrin. I gården såg även Kjell Espmark
dagens ljus. Han sitter i Svenska Akademien och har skapat sig ett namn som poet och dik-
tare.
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Året har varit händelserikt med jubilê- 0

er av olika slag. *
Himhyud 100 ål -1! É§§Tï§É“.2ïålÉöÉÉ'f šÉm“'idZïÉåïï§i§§“

Den Jämtländska hembygdsrörelsen som bjöd sy§trarna westln och wega pa Éang
är samlad under namnet Heímbygda: fy11_ och musik. Ingrid Nilsson och Ingrid
de under åren 100 år. Jubi1ëer in1ead- ke”“:“bbÃäd åfsmö“°sde1“aga”“a På kaf'
es med hembygdsföreningarnas utställ- e Oc to '
ning i Länsmusêet. Detta blev en upp-
märksammad samling av äldre bruksföre-
mål och bilder som varje hembygdsfören-
ing presenterade. *
Själva finalen på jubilëet hölls i sam- En egen fana har länge stått på Hem_

band med arsmötet' där den ca 2 km lan- bygdsföreningens önskelista Men när
ga kortegevägen kantades aY 0ftersunds_ John Westerlund hade utformat förslag-
bor samt andra besokare utifran lanet et till en Sådan besinnade vi vår kras_
fick beskåda det färggranna festtåget sa ekonomi och låda förslaget på is
med inslag av musikorkestrar från både Detta med¿e1ades på årsmötet '

Sverige och Norge.
Astrid och Nils Wågberg deltog i årsmö-
tet och meddelade officiellt att de
skänkte :ostnadg för Hâmbygdsföšeniqg-
ens tva anor. t är a tt t" -* la". Nu är vi stolta ägarcraatêilll e::na

Vår egen förening har också verkat i80 fana' Tack ännu en gång' Astrid °°h' 1

år och är därmed en av länets äldsta. Nlsse'
Under året har vi på olika sätt uppmärk-
sammat detta och jubileumshögtiden
hölls som sig bör på hembygdsgårdenden
30 augusti. Programmet bestod därvid av *
ett lustspel, som uppfördes av Sunnan-
Sjököfan från Fïfås l Hammerdal Samt Tryckning av 1987 års upplaga har var-
musik aV egna fÖfmå8°f- Till högtlde v it föremål för ständiga bekymmer. Den
kom ca 200 personer, vilket innebaratt häftae upp1agan kom sent och den in-
jublleumsmåltlde fick förläggas till bundna kom inte alls. Bokbindaren i Ös-

Hjalmar 3tfÖmef'Sk°laS matsal- Där fö' tersund har slutat och den anlitade i
fek°m tal °°h 8fatUlaCl°ef Samt aVSlU' Stockholm presterade rena eländet, som

tades med en SCUUÖS SVä080m- vi blev tvungna att reklamera. Först
den 21 april 1987 kom 1987 års inbund-
na upplaga som kunde godtas. Men under
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tiden hade brev till bokbeställareoch sas med benäget bistånd av medlemar i
retur av trasiga böcker avlöst varand- pensionärsföreningarna. Under ca tre
ra. veckor turades pensionärerna om att vi-
"Å, vilket klatter" skrev Stig Lander, si sfm1iEgarna.i Storstugan och öïrigagjorde allt för trösta och forrad for turister och andra besokare.

. Ett givande samarbete har därmed in-
gav förslag pa bättre tryckare. Allt
nog. Boken kom, men kunder och försälj-
ning blev lidande. Vis av skadan har Samlingarna utökas varje år och själv-
styrelsen beslutat avstå ifrån den in- fallet äro vi tacksamma mottagare av
bundna upplagan tills vidare. Skaran allt som är eller kan bli värdefullt
av bokbindare krymper stadigt och det- att spara åt eftervärlden.
ta medför större svårigheter och öka-

letts som vi hoppas skall fortsätta.

de kostnader.

Fürhältrinuar -Ik" Det pågår ständigt förbättringar på* hembygdsgården och dess byggnader. Und-

Hembygdsgården i Strömsund är, som sig är året här tlfx lägts nya tak,på 5 hus'
bör, livligt utnyttjad till aktivitet- essäï?m ar aggn eten gen°mgatt en
er av olika S1ag_ grun ig reparation.

Säsongen inleds med Köpmännens marknad Men nya pr°jekt finns och k°mmer atti maj och avslutas med IFK_s Dunder_ genomföras när vi anser oss ha råd där-
' t'11 F" b"tt ' 1 t 'marknad sista helgen i juli. Däremell- "I ' Or a rlngaf av P 3? ïrlngarna

an förekommer mangder av olika arrange- ar ett annat angelaget pr°Je t
mang, inbegripet våra egna hembygdsda-
gar sista helgen i juni. Till sist ett varmt tack till alla Er

-- -- som stöder oss i arbetet för STRÖMS
FOR TUBISTER AR HEMBYGDSGÅRDEN DENCHV* HEMBYGDSGÃRD.

NA BESOKSPLATSEN!

På styrelsens vägnar

Samlingarna -Ik

GUIDAD VISNING AV SAMLINGARNA

Våra samlingar har även i år kunnat vi- Paul Åkerman

BALANSRÃKNING PER 1986-12-3l

Tillgångar l986 l985

Kassa Postgiro Bank 80.929:20 50.36l:68
Div Fordringar l8.330:-- 3:--
Samlingar 25.000:-- 25.000:--
Boklager 20.000:-- 20.000:--
Inventarier 24.000:-- 24.000:--
Fastigheter l60.500:-- l60.500:--

§!@@š=llllSš2S2! ššêššëâåšš šZ2å§§í¿§§

Skulder

Låneskulder 20.687:90 2l.422:5l
Diverse Skulder 6l.l38:30 48.605Il5
Anställdas Skatter 5.800:-- 5.580:--
Eget Kapital 2Û4.257Z02 204.257I02X X Häri ingår en för-
Summa 29l.883:22 279.864I68 lust för 1985 uppgå-

ende till 35.595:03.
VínSt för 1986 36.875:Q§

ÉEEQ2=§š!l9å!=222=šS§š=§šBlEšl šššålšååšg šlâšëšêåêš

si



REVISIONSBERÃTTELSE

Undertecknade, utsedda att
granska Ströms Hembygdsfören-
ings räkenskaper för år 1986,

RESULTATRÄKNING PER 1986-12-31 šñgisštíölšgndgaaeviggggsgg-
rättelse.Intäkter

.1. Vi har granskat årsredovis-Försä Jning 112.962:20 ni" . H
. gen, tagit del av raken-

gâglâmsavgïfter 34g'šššjöï skaperna samt andra handling-
" 9 - ' ' ar, som lämnat upplysning om

Intäkter FaSt1ghet 47'850:" föreningens ekonomi och för-
GáV°r mm 30'73]:40 valtning samt i övrigt vid-

sssessmësses äsëssëëssl 5?gåf.S2it°2í?åïSå'.ïiíÉš?°'"“°'
Då någon anlednin till erin-

Egåíšggï ran eller anmärkngng inte fö-
Inköp 23.484;50 religger beträffande de till
kastn strömsbaken mm 87.586 so oss överlämnade redovisninss-
Personal kostnader 204.278 so handlingarna. föreningensbvk-
Styrelsekostnader 568:l0 föring, inventering av till-
Arvoden Ersättn mm 4.578:-- Qågärê i Övrigt.
Resor & Traktamenten 1.580:-- - -

Sociala Kostnader 96_219;-- tïlïstyrker V1

Lokal Kostnader 58.484:95 att balansräkningen per den
Inventariekostnader 3.297:70 31 december 1986, slutan-
Kontorskostnader 12.852:90 de å kronor 328.759:20,
övriga kostnader 3.197:56 fastställes samt

Marka"]ä99"i"9ar 7°997:50 att styrelsen beviljas an-
Reklam 1.668:30 -- - ~Försäkringar 15o:00 sšarâfçåht for 1986 års

Ränteintäkter 2.336 07 9

Rä"tek°St"ader 3°172:Û9 Strömsund den 13 maj 1986

§!E@š=§2å§Q2§§§ Égšezzgåëê Willy Krogstad

Årets överskott 36.875:98 Kurt Blomgren

ORDFURANDE TILL ÅRSMUTET
1988

Insp Paul Åkerman

LEDAMUTER INTILL ÅRSMUTET 1988 SUPPL INTILL ÅRSMUTET 1989 Nils-Gösta Nilsson

Fru Ada Melander Hemm äg Jöns Erik Jönsson gëârR§:å¿;pk
Rektor Sten Sundquist f dir Nils-Gösta Nilsson .

Fastigh sköt Oscar Hallin Rïckard ROOS

Lantbr Jens Urjebo REVISORER FUR 1987

Willy Krogstad
SUPPL INTILL ÅRSMUTET 1988 Nils oiaf Mårtensson LoTTER1koMM1TTE
Hemv ass Solveig Göransson Urban Olofsson (suppl) Karin Nyberg (Sammanka1])

l E S 1B°k"å ïare 1"a' a me Anßsïsuiskoïï Gerda skegeiana

LEoAMuTER INTILL Ansnorci 1989 Paul Åkerman gllâiögâšgzberg

Järnvägsexp Carl-Olof Edlund šïgä glgggcïgt Viola Roos
Lantbr Måns Erik Espmark q Ingegärd Olsën
Mål Kurt Blomgren - Ingrid Thorvaldsen
Yrkeslär John Westerlund ëlâuêgâšgmmlllš Ruth Svensson
Insp Paul Åkerman Carl-Olof Edlund (sammankall) Astrid Reinhammar
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HEDERSLEDAMUTER

9 J ( )
Solveig Göransson
Brita Jonsson
Ingeborg Larsson
Lucia Mikaelsson
Marianne Sjöblom
Ulla örjebo
Ylva Sjödin
Eva Jonsson
Lisbâth Åkerstrom BONÄSET SVANIN N

Eva omgren Anders Olof Isaksson Olof Hansson

 milL BREDKÄLEN söoRA ÖHN
Sten Sundquist (samnankall) Johan Olof Johansson Inger Svanberg
Arne Rosenberg
John Westerlund QÄRDNÄS TULLINGSAS

Kerstin Blomberg Ture Jonsson
VALBEREDNING

NHS'ç'öSta Nsson (Sammankan)  ström  ulinKerst1n Persson
Sven Johan Jonsson RENÅN ÄLGHALLEN

Maj-Lis Zakrisson Inger Lundin

RISSELÅS ÄSPNÄS
Ylva Sjödin Britta Espmark

STAMSELE-TÄXAN ÖHN
Märta Bergström Åke Gunnarsson

Stig Lander STRAND ÖJARN
Gunnar Grahnström Gertrud Sundin Bror Andrée

J H Ü W Ü lš\\y({§UD§ - N\Y”J1“”Jl“§Z

Strömsunds Begravníngsbyrå är ett gammalt seriöst familje-
företag. Göthe Jönssons far, Pethrus Jönsson, och dennes
broder, Daniel Jönsson, startade rörelsen ar 1908 i loka-
ler pa Sventegatan Här var man verksam till 1910 då före-
taget flyttade till Storgatan 29, där det fanns utryrmne

Tel 141 för snickarverkstad samt andra nödvändiga verkstadsutrym-
' ' men. Man behövde plats för dels tillverkning av kistor (i

'_ lnllehd P-JÖNSSON-'_ slutet av 30-talet köptes dessa färdiga), dels för tavel-
R 0 k 0 ln nu 0 n ll 0 r 1 sl inramningar. Dessutom sydde man svepningar.

msmr' svøpnlngu' Mitt emot Storgatan 29 fanns en bostadsfastighet, vilken
1Ü'mß5' °°h B.n¿ Pethrus Jönsson förvärvade. År 1973 ville Strömsunds Cem-

FÜIGSEL entvarufabrik inköpa denna fastighet samt den bostadsläg-
enhet som då ägdes av makarna Lydia och Göthe Jönsson.Man
avsåg att bygga hyrehus på tomten. Dåvarande ägaren till
Storgatan 29, Abrahamsson, och ägarna av bostadsfastighet-
en, sålde till Strömsunds Cementvarufabrik mot att dessa
uppförde de lokaler som begravningsbyrån nu äger.

E" På grund av ohälsa överlät Daniel Jönsson sin andel av rö-
relsen till sin broder Pethrus Jönsson år 1935. Pethrus

av Jönsson innehade företaget tillsammans med sonen Göthe
J h nn I till sin död 1957. Efter faderns död drevs företaget av
0 an a lssun Göthe, hans maka Lydia och så småningom även sonen Rolf.
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Begnavn¿ng¿bynån4 Zokaßen, Stongat- Den häßtdnagna vagn aom anuändeb ßön tnanbpont
an 29, v¿Zha d¿Aponenade¿ åaen 1910- av kißtan ßnån kynkan ellen gaavkapeßßet och
-1973. till hynkogánden.

Vid årsskiftet 1986-87 överlät Lydia Jönsson, av ålders- och hälsoskäl, sin andel i före-
taget till Bo Göran Nilsson, tillika kyrkvaktmästare i Ström.

Från starten av begravningsbyrån ägnade sig Daniel Jönsson också åt inramning av tavlor.
Detta arbete övertogs av Göthe Jönsson i början av 1930-talet. Han slutade med denna del
av verksamheten 1983, och har således sysslat med inramningar i dryga 50 år.

Begravningsbyråns verksamhetsområde omfattar i stort sett Ströms och Alanäs församlingar.
I början skedde alla begravningar i kyrkan. Vid kyrkan fanns också ett bårhus där kistor-
na förvarades tills begravningen. Transporten till begravningsplatsen skedde med hästdra-
gen vagn. 1916 byggdes gravkapellet och 1928 blev bårhuset vid kyrkan rivet. Under tiden
mellan 1916 och 1928 skedde begravníngarna ibland i kyrkan, ibland i gravkapellet, och
alltid på söndagar efter gudstjänsten. Efter det att bårhuset vid kyrkan revs sker näst-
an alla begravningar i gravkapellet.
Begravningsbyrån har alltid anlitat åkare vid transporterna. Vid hämtningar ute i byarna
brukades hästtransport och sedermera lastbil. Sedan början av 1940-talet har enbart Taxi
anlitats. Transport från kyrka och gravkapell skedde med häst till slutet av 30-talet.
För hämtning vintertid vid mer eller mindre väglösa gårdar har man brukat en specialkälke

På 1930- och 40-talen fanns många väglösa byar. En del besvärliga hämtningar har därför
gjorts innan vägnätet var fullt utbyggt. Nämnas kan en hämtning på Trångåsen. 103-åriga
Gertrud Olofsson avled sommaren 1943. Pethrus Jönsson skulle då ombesörja svepning och
transport till Strömsund. Kistan bars till Trångåsen och därifrån fraktades den med häst
och släpa på en mycket blöt och dålig skogsväg över Österåsen och till Norrby (efter vä-
gen Täxan-Backe), och sedan vidare med lastbil fram till Strömsund.

En annan hämtning var i Öjarn. Maria Olsson,
Fiskarnäset, avled på våren 1956. Göthe
Jönsson skulle ombesörja hämtningen och en
man, Olle Näsbo, mötte honom i Öjarn för
att visa vägen till Fiskarnäset. Isen var
så svag att den gungade när de gick ut på
sjön. Göthe fick order att hålla sig bakom
Olle och följa i fotspåren. Göthe hade med
sig den specialbyggda kälken han tillverk-
at, och på den ställdes kistan. När de på
återvägen närmade sig Öjarn upptäckte de
att isen gått upp vid land. Som tur var ~

upptäckte någon deras belägenhet och hämta- ;"~ 1 _

de snöskärmar, som lades ut som en bro mel-
lan isen och land. Kistan kunde sedan bär- Begnavningbbyäånb Zvhdleä, Shvgbótigen 9,
as vidare. Göthe tyckte nog efteråt attdet med nuvanande ägaäe. 1 m¿tIen Göthe Jönb-
varit en besvärlig och riskabel färd de Acn, I v ROZ6 Jönbbon bam! BO Gönan Jonb-
sJ°rt- Aon. Tißl högen Göthe Jönbbonb bo4tad4hu¿.
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STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING,

som bildades år 1906. är en av länets a dsta sammans ut-
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.
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STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖRENING!

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

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box168. 83300 STRÖMSUND Telefon 0670412 32.

Föreningens postgiro 2 43 30 - 3

Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM

Nästa utgåva:

1929-1931 EN ANNAN VÄRLD

85



Bilskjutsar
med ny och rymlig vagn på
längre odh kortare sträckor,

tlll humana prlser
utföras.

J. G. KARLSTRÖM, Strömsund.
Tel. 63.

r 1

Hans Mârtèns
' nde]Dnverseha

Rekommenderas !

SKUDÛN
av förnämsta fabrikat.

Handgjorda piâxor o.
erkänt lama näbfbskor
till humana priseri

RAGNAR AGELBERGS
Sko- och Läderaffár.

Tal. 20. STRÖISUND. Tal. I.
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