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Idrottens år

"I fädrens spår för framtids segrar" är inte bara en tänkvärd devis
för ett berömt skidlopp, utan kan lika gärna stå som valspråk för
all idrottslig verksamhet. Sporternas grundläggning skedde i en grå
forntid men sedan har efterföljande generationer fått utveckla trä-
ningsteknik och tävlingsformer. Idag står verksamheten på gränsen
till det fysiskt möjliga. och frågan är om inte det sportsliga utby-
tet blivit lidande. Närvaron av muskelbyggande ersättningskrämer bi-
drar också till att sprida oro i idrottsvärlden.

Om vi går tillbaka till tiden strax före invigningen av Tingvalla
idrottsplats. så hade intresset för sportsliga prestationer variti
stadigt stigande i Strömsund. Det saknades inte ämnen till goda id-
rottsmän häruppe i norra Jämtland. men man kämpade mot hopplösa för-
hållanden. Den idrottsplan som fanns liknade mer en potatisåker och
det var ingen tillfällighet att Ström hade goda kastare i spjut, dis-
kus och kula, men mindre goda löpare. Ett 100-meterslopp fick arran-
geras tvärs över planen istället för på långsidan. Anläggningen var
för kort.

Med tillkomsten av Tingvalla förändrades i ett slag hela det idrotts-
liga utgångsläget. Plötsligt fann sig strömsborna äga länets förnäm-
ligaste idrottsanläggning, hyllad långt utanför länsgränsen. l fot-
boll hade man visat framfötterna. men nu blev också fri idrott på
modet. Och IFK Strömsund kunde ställa upp med en samling sällsynt
talangfulla förmågor. Ordet amatör har numera en sliten innebörd,
men 1933 rådde andra och lite gladare förhållanden. Man sprang, kas-
tade och hoppade i sann olympisk anda. och frågan är om idrotten nå-
gonsin därefter varit roligare. Amatörerna kom oftast direkt från
sina arbeten. efter en cykeltur på någon mil. och bar själva in si-
na trunkar på Tingvalla. Sedan bytte man om borta vid fotbollsmål-
et, och körde igång: Egort Carlsson. den mångsidige och urstarke.
Åke Ödmark. briljant höjd- och längdhoppare. Ole Persson (Flatbac-
ke) med det glittrande spjutet vinande genom luften. Gustav Lund-
holm, eleganten. som likt "päran" var användbar i allt, bröderna
Ollander, löparbegåvningarna, m fl. Detta var förvisso en glansfull
tid i IFK Strömsunds historia.

Tingvalla är numera bostadsområde. För de boende kan det därför va-
ra av särskilt intresse att känna till. att på Tingvalla i Ström
skedde det första officiella höjdhoppet över två meter i Sverige.
Åke Ödmark stod för den noteringen. Någon minnestavla lär kanske in-
te komma att sättas UPP. men mången gammal strömsundsbo får något
varmt i blicken när Tingvalla förs på tal.
- Vilken idrottsplats. vilken idrottsarena!

Yngve Nilsson
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FQLKMÄNGD 2 1»
Folkmängd vid årets början I Ström, är 3.754 män och 3.422 kvinnor. Summa

7.176. (ökning sedan förra året med 13.)
Folkmängden 1 Alanäs 1.964 personer. Minskning 34.

Folkmängden 1 Stockholm över 522.000, Göteborg 251.000, östersund 14.843.

2 jan 1933. erhållit fri tandvård. övriga klasser ha er-

Skoltandläk. E.A. Espmark har lämnat redo- hållit tandvård till nedsatt pris'
görelse för sin verksamhet till Ströms folk-
skolestyrelse. Under lästiden har behand- REVYKUNGFN DÖD 2 jan 1933_

lingar pågått 2 tim. varje dag utom lördag- '
ar. Antalet barn som under året erhållit (ÖP) Ernst Rlf Víßdês P5 yåfsdaße i Ens-

första behandling har varit l26 och antalet ßlbfßkißkyfk i 5!°Ckh°lm till den Sista
extraktioner har varit 313 tänder. Víl- Kyrka" Vf fïlld till Sista Plats-

Antalet barn som tidigare erhållit behand-
ling men under året reviderats har varit 75

och antalet extraktioner l27. Antal barn i 4 ia" l933-

f°lks*°'°“5 "°“'° k'°sS°' s?” b°"“"d'““s (LT) svea hovrätt har »gillat av prav.§.1ä-
för akuta fall 253' extraktlon av P°rma“°n_ karen Jakob Krenzisky i Strömsund anförda
ta šänqer 293' qv tempnrärê 99' Bain S0? besvär över Hammerdals tingslags härads-
irh lll: bedovnlng har vfrlt 73' kirurgiskt rätts beslut den 7 mars i fjol att förplik-
f““'°?P “°“ °f'°'b°““"“"““ l' ^“'“'°“ b“'“ ta ti|| teknolog ss utgiva kr. 1o.ooo i ska-
: folkskolans högre klasser som mot nedsatt destïnd å grund av felaktig |äkarbehan¿_

. . . 5 P
arvode erhållit plombering år 34. och anta- ling_ Dr_ K_ skall gottgöra hr Nx för k0st_

let p|°mber Pa dessa 93' naderna i målet i häradsrätten med S0 kr
Skoltandvården i Ström började vårterminen “Ch vid hvfätte med 100 kf- H00 Skall d?$S'
1930 med första klassen och så har behand- utom med 47! kr ersätta stalsverket fördess
lingen utökats med en klass för varje år, kostnader för den hr XX vid häradsrälten he'
så att under senaste hösttermin 3 klasser Vilid föfmåê HV ffl fällfßåß-

gi' .Q¿§,».: ~

f es* f”«¥§aaaiv e»a » a~;o.f.
_ ,' ~¿~f=~~~.'~ _ .ff <-Y ~ = ;

1 e
» S . ,.. fre L e ,.( M» se å ._

, 1: | lt « ..f@w_
S .

lä? \ ' _

, í
- t-:namli 'ul '_ ° Å 7'-III! ~1' iumt. o- .wntm in -_

._____1.W._- --4. '" '
I

TRAVTÄVLINGAR Å DET TILLFRUSNA SUNDET UTANFÖR HAMNEN l STRÖMSUND höa numena t¿Ll dnligen
dteakommande begivenhetea. Redan sd tidigt som 1910 samlade täußing stona dskddaamaasca.
I England han man attt Ascot, men häauppe i nctdantandet dn man nöja sig med att sßäppa
lös hä4tkna$tenna på den tstäckta Vattudaten. Hästintiesset än dock fika statt. Inne ¿

såïgättet han motoaeana tagit även, men ute t de neadjämtaka shoganna än det hästen som
9 ml
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gi;-[img htmhmßíj-min! s jan 1933.

(ÖP) Ströms Hembygdsförenings årsskrift för 1932 är nu utkommen. Det är den andra årsskri
ten som föreningen utgivit. Skriften inledes med några bilder. A omslaget finns en skiss
av Ströms gamla kyrka, kopierad av R. Gothe enl. en blyertsskiss: N.J. Ekdahls Anteckning-
ar om Jämtland l822. Därefter koma en bild av Ströms kyrka och kapellet vid Fridsbergs
barn- och ålderdomshem i Hillsand samt altartavlorna i ovannämnda kyrka och kapell.

Efter en bild av Olof Olofsson i Tullingsås med några biografiska anteckningar av kyrko-
herde Gunnar Löfvenmark kommer en artikel om hembygdsrörelsen i Ström 1906-l93l av hem-

bygdsföreningens ordf. rektor Alfred Mattesson, Strömsund. Därefter följer några gamla

Strömshandlingar: avtryck med anmärkningar om deras innehåll av kyrkoh. C. Löfvenmark.
Skriften avslutas med några bilder.

MÅLGANG PÅ VATTUDÅLENS IS l 1

EN SKIUTÄVLING FRÅN TIÛEN NÄR

SEKLET VAR UNGT

Med La/ts Th Jonssons exempel-
tësa jaamgångai som sktdtëpa- =
-ie han intnesset 56.1 den äd- ha
ta spotten ökat i Stiömsund.

Men konsten att åka sktdot "

än något som jëljeßi modefts-
mjötken hä/iuppe. Vtiitetüden
ëvefttväfias tandskapet bäst på
ett pan skidoa, och 561: skogs-
aabetaana än de ett afibets-
iedskap. Det än också bland
ttnmefihugga/ina som de goda - ~
ígjuiiågonvšíiltlziänitas: Izåfidöia *

man som gcaa ett gott f~fñ_.
dagsvefik och sedan han kaaj- '-6
tei även 56-i tävL¿ngsspåie.t. "

Bandy 7 jan 1933. HÛI 1 jan 1933.

IFK Strömsund - Ulriksfors SK 0-3 (0-l) Födorådstagaren Jöns Jönsson, Vågdalen. fyll-
IFK Strömsund - IFK östersund 3-2 (1-2) de på sönd. 90 år och blev i anledning därav

Till DM i bandy hade vid anmälningstidens Sgâtïmmen på “lika sätt av anförvanter “Ch
utgång ínkomit anmäln. fr. IFK i östersund
och Strömsund. Castor och Näldens IF. ¿LL3ÄggA g0T[5gR 12 jan 1933,

B°| I Riksstaten är på 1.029 milj. mot 896 i fjol.
| 'ul 7 J 1933- Regeringen vill sätta igång stora nödhjälps-

En bilvolt inträffade på trettondagsaftonen arbeten'
5 Täx P5 Väe till Bfkc- En lfaSP“fl' (ÖP) Flygmaskin för civila sjuktransporter
bil från Häßßeån SON !fa$P°f!2f¿0 IV5 på Frösön. Statens kostnader skall helöpa
styvken hästar. kom på glid utför en två me- sig på omkring 65,000 kr,
ter hög slänt och välte på sidan. Dessbätt-
re blev ingen av de tre personer som voroi (LT) BRPÄ^_HLSÉT FÅR LÅÄA PE§c^R Ö\ k^LLE5'
bilen skadade och hästarna icke heller någ- EERG' M'l!'°"hJálP ff5“ Sverlge “lll de
“C nämnvärt_ Bilen blev någut ramp0nera¿_ tyska nazisterna. Hr Wallenberg har utfäst

att lämna ett lin 5 4-S milj riks-
Orsaken till olyckan torde vara den isiga sig ' P* å '
Och smala vägcn_ mark. Alla finansiella sv righeter for bru-

na Huset äro därmed for tillfället ur várl-

ni io jan 1933. den'
TACK l2 jan l933.

Vid första allmänna sammanträdet under var-
ting me¿ pammerdajs tíngslag som tog sin for ae gåvor vi erhållit som utdelats till
början j tingshusct i Strgmsånd ¿en 9 ¿:$_ julen. får vi härmed till alla givare fram-
upptar uppropslistan 108 mål, därav S7 5- föra Våft hjäftlia tack'
klafmål. öv Vilka 30 mål vsc åtal för Sanatoriet i Strömsund den l0 jan l933.
forsummad betalning av hundskatt. Patienternas julklappskommittê.
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12 jan 1933.

Springar-Ante, eller Dale-Ante. torde många erinra
sig, ty under sitt ständiga kringflackande liv torde
han ha hunnit med att besöka nästan alla orter inom
länet. Han vistades långa tider i länets norra sock-
nar och var den mest fullödiga typen för en luffare.
Han var i mångt och mycket ett äkta original och att
få honom svarslös var nog omöjligt.
En t.f. länsman. som ej kände Springar-Ante. ville en

gång ha reda på var han var skriven och fick till svar:
- Je ha skreve namne mett en gång på en bustugudör i
Frostviken, å e den bustugu nerreven nu, då e je int
skreven nånstans!

EN SLAGFÄRDIG PROST

Prosten Wagenius i Ström var en äkta "jamt" och känd
för sin skämtsamhet och slagfärdighet.
Prosten skulle döpa en gosse och på tillfrågan vad
pojken skulle heta, svarade modern "Gösta".
- Här finns bara en Gösta, och det är min sonson det.
säger prosten - vi kallar er son för Anders Gustaf!

Och så blev det.

Rallare Andersson hade huggit
upp ett parti ved på präst-
gårdsskogen och av prosten
fått överenskommen betalning.
Fram på vårvintern kommer nå-
gon till prosten och rappor-
terar "att Rallarn själv eld-
at upp veden." Prosten tittar
stint på rapportören. harklar
sig och säger:
- Hö. han behöver väl ved han
också!

"katlann" Andenaaon.
Foto Bæàtt Wettenqviat

17 jan 1933.
FOLKETS HUSFÖRENING BILDAS

(LT) Vid möte med intresser-
ade bildades i Gubbhögen den
ll dennes en Folkets Husfö-
rening. varvid stadgar för
föreningen antogos och styr-
elseval förrättades.

18 jan 1933.
FÖRTJÄNSTFULL RÖJARE

Premieutdelning ur Per Ja-
kobssons skogsvårdsfond ägde
i lördags rum i Strömsund.
då skogsarb. Nils Helmer
Holmgren i Strand erhöll en
silverpokal med inskriptio-
nen: "Nils Helmer Holmgren
för förtjänstfullt skogs-
vårdsarbete från P. Jakobs-
sons skogsvårdsfond."

Utdelningen förrättades av
länsjägm. Axel Schard, som

till Holmgren uttalade ett
tack för det goda arbete han
under en längre tid nedlagt
som skogsarbetare och för-
man. särskilt ifråga om röj-
ningar i snårvuxen skog.

2l jan I933.
SKIDTÄVLING

Espnäs IF hade i söndags an-
ordnat sin första tränings-
tävlan för säsongen. Banan
mätte 5 km och åktes 2 ggr.

J

FRÅN SKOLANS VÄRLD 17 jan 1933.

Ströms samrealskola började vårterminen med upprop. Elev-

Vil-\\|-D79-"

0s

6.
7G

Erik Zakrisson 37.16
Pelle Jonsson 37.50
Erik Persson 38.52
Pelle Persson 39.07
Z. Zakrisson 50.40
Erik G Jonsson 41.62
George Mitchell 67.53

antalet i de olika klasserna är: klass IV 21 st. klasslll 23 jan |933_
26 st, klass II 19 st. klass I 28 st. Hela elevantalet ut- B^NDy-DM

gör alltså 9A st.

sxosonlskr TRANGMAL 17 jan 1933.
Strömsund - Nälden S-l

Ströms kommun hemställer hos Regeringsrätten att kommunen 23 jan 1933.
ugder hänvšsning till sitt ekonomiska trångmål, att k.m:t DRIFTSTOPP VID ULRIKSFORS

m tte av n d befria kommunen från erläggande av engångs- . .

avgift till fjärdingsmannen Algot Jonssons pensionsförsäk- ëåï) âmåälç gïrmänuïëçtïï
ring hos Statens pensionsanstalt.

san VINTER 19 jan 1933.

(ÖP) Färjan i Strömssundet har nu slutat sin verksamhet
för säsongen. Det är ovanligt sent. den brukar i vanliga

Vl fl S TS S

brik ha i dagarna blivit upp-
sagda till aug. innevarande
år, och såvida inga förbätt-
ringar inträffa torde dentill ett lS0-tal uppgående

fall lägga upp i mitten av dec. Sundet har länge varit is- arbetarstyrkan komma att öka
belagt. men inte tillräckligt starkt för tunga lastbilar.

8
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skll 23 jan 1933. 24 ia" 1933-

grröms fojksknjesryrejse ha- Arbetalöshetskommissionen har anvisat Ströms socken stats-
¿e på torsdagen ;amm¿n;r3¿e_ bidrag till reservarbete med jordfyllning mellan Vedjeön

till och fastlandet för en totalkostnad av 6.000 kr.
r;n¿v§r¿ för gkgjbnrn hg re- Vid samtliga inom socknen bedrivna statskommunala reserv-
mjrrergrs för yrrr,n¿e, men arbeten få samtidigt sysselsättas högst 200 arbetslösa.
enär skoldistriktet redan
satt igång med skoltandvårdi- 25 jan |933_
vilken också är mycket effe
givare om än “ägor dyrbgrare, (ÖP) På söndagen, när hr Robert Strömgren, Havsnäs, skul-
besjör skojsryrejsen arr av- le starta sin bil, fattade den ögonblickligen eld, vilken
styrka detsamma, var omöjlig att släcka. Det mesta brann upp, en del av

baksitsen räddades, och hela bilen blev så gott som bara

STRÖHSUNDS F°RT5ÄTTNING5sK°° skrot. Anledningen till eldens uppkomst är ej känd.
LOR företogo på fredagen en
Stlldieutflykt till Ulfilts- VARGARNA BLI NÄRGÅNGNA 25 jgn 1933,
fors sulfitfabrik. Ett 60- _ ,

-tal Pojkar s¿¿rra¿e vi¿ ||- (ÖP) Natten till tisdagen uppehöll sig. enligt vad som

-tiden me¿ Ujriksfors som meddelas, en varg 1-2 km från jägmästarbostaden i Hoting.
må1_ vi¿ framkomsten tog Vargar ha även iakttagits i Rudsjö by i Fjällsjö socken,
ve,km_ G_^_ ^n¿er8s°n h¿n¿ där man under en mansålder icke sett till dem.

om pojkarna och visade dem

'íZZ“.É'f1'.l'L".l'§'“åZÉ'“..ÃT§"32É' flllß W| 26 1" W”-
instruktivt och intressant. Till förmån för församlingens fattiga komma söndagen

och pojkarna voro nöjda och den 29 jan. kl. l-S Ströms scouter att besöka hemmen

belåtna med dagen. för uppsamlande av kläd- och matpaket. Även ved och
pengar mottages med tacksamhet.

23 ja" 1933' För samma ändamål anordnas torsdagen den 9 febr kl
TURISTFÖRENINGENS VINTERRES- 7 scoutfest å Godtemplarhuset. Omväxlande program!
OR Kaffeservering. Auktion. Gissningstävlan.
Under påsken anordnas en säll- För Ströms scoutkårer

âtïpsräsñ iii: âtrögsavëïu- Gunnar Sällvin lngrid Hagermark
me V GS e P Fl' k- å f

från Stockholm med återkomst Kärcher IC k rche
den 20 april. Resans mål är
Gäddede, och inackordering
är ordnad på ç3¿¿e¿e gäsrgi- RADIOINTRESSET l SIFFROR 27 jan 1933.

šeri °°h t"ršsth°t°lš' Ufdef Vid årsskiftet redovisades antalet utlösta radiolicenser
“Ita dagar F r ?°“ P sk1d°r i Östersundsområdet med 7.147 en minskning med 11. lnom
sträva °mkr1“3 1 de" °"Va*' Strömsunds redovisningsområde ökade antalet med 10 till
åzggz s*°ßS' °°“ f3“'1'°"' ssi. inom viineinina ökning ned zo :iii sas.

ALLMÄNNA NOTISER 28 jan 1933.
23 jan 1933.
ISÅNDE KYL^ I SÖDER Henry Ford nedlägger allt arbete t.v. som svar på strejk

i Detroit. Cirka 100.000 arbetare utan sysselsättning.
(ÖP) Öresund tillfruset i köl-
¿en_ Tv; Köpenhamnsisbrytare KQLDEN. Till och med floden Rhen i Tyskland har frusit
gínso ut på sin första expe_ till. Tjugo personer ihjälfrusna på en dag i Rumänien.

dition på 3 år.
. so jan 1933.

24 jan 1933.
v5L0ç1pgpK50J0g Dvgggg Municipalfullmäktigei Strömsund låter i ÖP den 19 jan kun-

göra följande: "beslöts att låta muncip.nämnden omhänder-
(ÖP) I m°ti°" i °“dr° kamma' taga och avliva alla hundar för vilka skatt ej blivit er-
ren föreslår hr Lahrên i Es- 1¿8¿_n '
kilstuna, att tullen på ve
|°cipe¿ke¿j°r skall höjas fr_ Månne det ej fortfarande ligger inom ramen för ortens po-
50 kr till 160 kr pr 100 k8_ lismyndighet att ställa tredskande hundskattebetalare und-

der åtal? Skulle emellertid en lag ligga till stöd för ci-
Ski¿°r av aluminium är det terade kungörelse, vore jag tacksam om en upplysning när
sista skriket p¿ ski¿tillverk_ denna författning stadfästes och varest den finnes att
ninsens område- t I I må' Gammal hundägare

9



11 li:-n Hm.
(LT) På söndagen böllos i Härnösand nationella skidtävlin-
gar om Rydinska vandringspriset på 20 km. Resultaten ble-
vo: l. Lars Th. Jonsson, Väja-Dvnäs l.lS.22. 2. N. Xent-
zen. Kramfors l.l7,á0. 3. R. Hellgren. Stigsiö l.l8.38.
(öv) Lars Th. Jonsson visade sig vara i överraskande god

form och gled som en vessla fram över spåret i sin gröna
overall. Eppför och nerför backarna gick det i samma mal-
ande raska takt. Den lille svmpatiske lappen visade en

form som man icke tilltrott honom och han vann överlägset
skriver V.A.

här i Jämtland har man i "förståsigpåare-kretsar" varit
benägen att underskatta den lille strömslappens förmåga.
och när det i .ir fanns möilighet att bevar.~i honom fit hazis

eget län brydde man sig inte om att göra ett försök att
fa honom att tävlalühu

TRÄXIXGSTÄVLAX IO KH SKIDOR l STRÖMSUND 31 ian l933.

l.
.Ett ungdcmàpcïttätt av

uns 'rufovvk J0~ss0.v, md- "
aus elctéiiite kemuig, Stiems-
bggdcns mest tafaugíuffe
skidfäpate.

')

L*\øJ

1Q

Nils Ollander 58.55
Jonas Ollander l.00.34
Jakob Jakobsson l.00.Sl
J. Persson l.0l.5Z

@\1O^v\

Erik Palm .0l.57
Jakob Nilsson .03.å0

.OS '

.l0
A. Olsson
Nils Wilhelmsson

_..-v--._

00*
.Gl

30 ian l933. slapp bada hazi."

IFK STRÖMSUXD - lF CÅSTOR 8-2 (5-0) Pr0Vin$ialläkaren i Strömsund. äm bUmÜll

Hemmalaget var inte att leka med. lnnertri- anklagelserna. meddelar att klaganden vid
utskrivningen från därvarande siukstuga va-

on var mycket malsugen. De fyra malen und- fit fullt rriSk_ Mannvn hade påträffats i

er första halvlek giordes samtliga av c.fv.
Karlström som var i "iätteform". De förs- en koja, där han legat gömd en längre tid

.' . av rädsla för förföliare. Han hade då luft-
ta tre malen under andra halvlek slog h-i. rörskütarr med host". De först" ¿ng"rnn

b v " I S, Ü: 9 i 1- ~ n"lll "tr"""" 1"' "it"""t m"!(t "l"r""" mt" höll han sig relativt lugn. men sedan bör-
ett vackert skott i liten vinke_

I .iv li.\, . . . ., .

H, u ' lade han springa omkring pa siukstugan.
lutte . svärjande och pratande hela dagarna. ut-

trvtkte sig pi ett ritt sätt och uppträdde
lakalas hasvål 3 f“b 1933' hotfullt mot personalen. Om mannen. somiur

Prov.läk. J. Krenziskv i Strömsund besvarar mera giort gällande att han lider av hjärt-
siß l Hästn Ümstlen över Svea hovrätlä fc] "ch b|"""""t"' mast" "nn "Ü "dragit .

oeh Hammerdals tingslags häradsrätts beslut SI" d"l1" under de strapatsor han genomgatt
sedan han lämnat Strömsund.att íörplíktiga honom att till tekuoiog xx

utgiva 10.000 kr i skadestånd.

(ÖP) Till raden av dem som i dessa dagar
kräva den ene läkaren efter den andre på
"skadestånd" har sällat sig en vaaabonder-
ande "plat- och kopparslagarereparatör som
på sin väg mot Skellefteå varit intagen pa
sjukstugorna i Strömsund och Arjeplog, ear-
ifrån han har sällsamma uppenbarelser att
förtäl ia.

I Strömsund fick han haret klippt. och i Ar-
jeplog hittade han inuti en kudde - som han
sprättat upp - två harnalar och en "sönder-
huggen byxa, tull med hakar. spännen och
knappar". Pa båda platserna blev han tvun-
gen att tvätta sis- I ^fi0Pl°R "f 0" JACÖB KRIVZISKV, pteciustaffäkaz

4
.

n,

Vi
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P.

i- .

annan patient med samma sjukdom - men han

lf



lllllllllll llllllill 3 “"' '°”'
Scouternas insamling i Ström
för nödlidande genomfördes
på söndagen. Efter att scou-
terna bevistat gudstiänsten
begåvo de sig ut till de in-till Strömsund närmast ligg-
ande byarna. Flera lastbils-
ägare hade välvilligt ställt
sina bilar till förfogande.
De byar som besöktes voro
Öhn. Bredkälen. Tullingsås.
Risselas orh Strömsund.

\ lnsa::ilingen gick över förvän-
tan. Neat erholls av potatis.
kornmjöl och kläder. hadevt-
ter- och innankläder, över-
roekar. ulstrar och skor. Ä-

STILFULL UPPSTÄLLNIVG PÅ STRÖMSUVÛS PÅRÅÛGÅTÅ ven ved erhölls samt eza 75

Fæamíëi antika Lundhefms Jcinhandcf á Sreigatan dtciíin- kl_'"k""'Ü"t?r ^ll““"7"""s
« hai overlamnats till diakon-nei ei en setig einteidag en giupp stienga Stiemsheiiat

¿ kettekt och ekfandettfg kfädsef. _" . .besorier utdelningen. Den
Ft v Etik Renne, Etik Ttangiuß, [tik Ûfåßen, Länbfidning- mest skriande nöden kan pa
en, Andeis ”ßaibis” Eiikssen samt vv så sätt lindras.

nissan. syster Maria. som om-

3 feb 1933. år. spelar endast bandy.

Inför söndagens bandvfinal mellan IFK Öster- Ivan Sandström spelar fotboll i Ulriksfors.
. - 0 -

sund och IFK Stromsund presenteras härmed doek icke med samma framgans 5"" I b“"dY.
de blivande DM-mästarna (?) - IFK Strömsund. där ju innertrion är hyperfarlig.

Nestor Öhman: lb år. Spelar endast bandvtudi Gunnar Karlström: Lagets speeielle finlira-
har vaktar buren i 2 år. re. Det är ett sant nöie att se honom gli-

. . _ . la i'enim ett försvar. \tt han även är mål-
Marten Bli SPelar i n h b i fotboll L * Q Q I

I :ti '. i Dgvcä ' ° . I b ll farlis bevisas bäst av att han Riordp lag-
- ~. .; . H '. .- .J . - i 1 , _. - _mti s1mmi r1mging m stïrt i tt 1 ”ts fursta mal møt L“Slnr_

l9]2.
Ole Persson: lngen som sett laget i en hem-
mamateh kan ha undgått lägga märke till "O-

för fvm le". Sa fort bollen är i närheten av honom" vrålar hela publiken: "Sk1ut. sk|utÉ' Han

Valter Hedlund: H.h. även i fotboll «u1itill- är lagets "k" "vb físhlff- G5? minä!
hör l932 ars DM-mästare i fotboll. ett konstnal per matrh.

Knut Barthelsson: Spelar även fotboll. men

i Tullingsås. Ingen finlirare men krigar

Sven andersson: Lagens klart lysande sriar- Gustaf Lundholm: Lasets allroundran. sed i

na, spelar endast handv. När övriga tränar allm- idrott. fetbvll "vb sívvtví b""¿Y-
fotboll På sommaren tränar han landbantí_\'- Överr-'iskai' ibland med :::f'ilhollar ur ef!15iilí.L2-“I

vinklar - en gentleman pa isen.
Olov Olsson: Spelar även fotboll. C.h. i
ll-l;igt't.
Åkv Runaggröm är en skolgrabb på endast lb Reserver: Karl Barthelsson och Rune Xvherg.

BÅÛHUSET . f... ml.
Ströms kommunala badinrättning har under det gångna året hållits öppen tre dagar i verk-
an med undantag av iuli och halva ang. da densamma varit stängd.

Summa bad som serverats har varit 4.396 stycken. Inkomster och utgifter halansera pa kr
l.$58:23. ßadfrekvensen har under år 1932 ökat något.

De olika had som serverats ha varit: damer l8h karhad och 730 bastubad. herrar 107 karhad
ovh lll? bastubad. skolhad ll77 gossar oeh ll$9 fliekor.

ll



nnssrstxcsr 1 srnön s feb 1933. ß r '_ _ '__
(ÖP) Arbetslöshetskommittêns i Ström årsre- 8 ~{ I I Q I
dogörelse föreligger färdig. Enl. densanlua ' Q F
har under året registrerats l.l50 arbetslö- ( ZHIHI íkn/U/L \hï”'L“ln(/
sa. Statsbidrag har erhållits till 12 väg- _/
byggen. 2 skolplaneanläggningar och en id-
rottsplan. Vid dessa arbeten ha l2.l47 dags- B"""V"”
verken utförts och den totala kostnaden har 5 d_ 2V.c|
gått till 60.528:48. Vid kontantunderstöds-
verksamheten har 16.928 kr urdelece. när-vid RW' “f='"“"" - - -=5° _
har matanvisningar i huvudsak använts. Knnuannn . . -<70 -

0. P. Andersson . _ -:70 -
BANDYFINALEN 6 feb 1933' Angoslurabrännvin . _ -:70 -
Strömsund besegrat av IFK Östersund i bandy- Gm svensk; _,-10 _
finalen med 3-2. Dubbel glädje för Öster- Nomandsakvavne _70

-25

.35

sund. mästarvärdigheten och revanschen på
det sympatiska laget från "Flata".

OQIIIG OC Ill' 0-7 I.
ARBETET l SKOGEN 8 feb l933. Bisqui' Napouon 3:50 '90

Skošsdrivningašna Strlöm under denfinneva- Salignac V_ 0_ P_ 2;_ |;_
ran e vintern ro 1 m c et iten om attnin
mot vad det under vaniiga tider äro. Utan-R Grönstedjs v'0' ' ' 1:50 _:-'O
sjö Cellulosa AB. Sandvikens Cellulosa AB E3"'d°""° ”° - ii- -150
och Craningeverken. som annars ha stora
drivningar. ha i år endast 6 ä S hästar i “Husky
verksamhet. De ha också inskränkt uppköpentill endast en halv miljon bitar. Holmens 5 U- 2U;CL
Bruk, som i Ström sakna egna skogar och mås- luack & \xh"ç 2h_ h__
te köpa, har under denna vinter endast köpt _ _ _

några mindre partier. Svanö AB har väl i smndank S"kc""" h30 _*65
förhållande till andra bolag mesta arbetet. P h
På egna skogar äro l8 hästar och 60 man i ""'° '

arbete. men däremot ha de icke gjort några .2but.,.buL|'IbuL
uppköp att tala om. Inom Ströms distrikt ha
ungefär etthundratusen bitar uppköpts. ÛfÖ"5|'~'d'S må 0159 3125

Ströms Trävaru AB. som brukar ha stora driv- Cashamns agg 2d5
ningar. har även inskränkt till 30 ä A02 ph“ns_ 550 285
mot under normala förhållanden.

ÄZÉ'§e°iö','.'ïÉ'iÉZ iiiåï“,.§§ås§§»'I°.'åi2,.2å'É.íå"' “*"°"*"°Sf”*"°“ ° f°'> 19”-
med lätthet kunnat fylla sina behov. De Tippningsgeschäftet stoppas. Handelsminist-
skogsägande bönderna måste naturligtvis säl- ern följer det eng. tippningsföretaget.
ja något för att erhålla inkomster. Razzia av stockholmspolisen.

lííí
Strömsunds Blomsterhandel -.~ 'sr nor rmq.

av vcmltrn
B I 0 “ L' 0 R Innehavare J. Sjöblom |tomnh_|_|nr1ln

och Telefon I29 anln. Trädgården. Poalgiroonlo 820 37. K R :\ N S A R

K ru I: v 6 : N' r Oßh

S"“"*"“"' srnoms UND 4... :9 B ^ N ”
bu“d'_m Under plom-

uosnumn". Icringoiiclcn
K R A NS A R

“ch alla sorlcrn

FIÖ 0. Pifbf
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mßrrsixcsr io feb 1933.

(ÖP) Arbetsmarknaden inom länet betydligt L'-"da-51 del bä5lÛ ÖT 0g-I
försämrad i jämförelse med jan. månad 1932. ¿3m,,“uK¿w""

oöouc iuriususi io feb 1933. Spaaks LäSkedl'yC!(BI'.
Ett influensafall förra veckan fick dödlig Spaaks Läskedrycksfabrik. Tel. 27.
utgång enligt rapport från t.f. förste pro-"i1'k 'ai 1.|1'- .

:IL'ÉÉ§,,fi"§ÉÉö§,,f,,,',','f “Ms 5" Fa et '" Idrotten och Kooperatnonen

ARBETSLÖSHETEN IS feb l933. Den fonlnamnda Ioum individen ull andlig
.vs usa vofelur av vlr I-d.

Arbetslöshetskommittön i Ström anhåller hos 0,, ,,,,,,_,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, och

A.K. om rätt att bedriva kontant understöds- “m,,“.,““".m,
verksamhet omfattande l50 personer fr.o.m. KOIISIIÜ.
l9 febr.

-Ös

' V_~: Å
--0'

'Ü

«I~.-Ü'

LINNEA MÅNSSON med dottenn
EVA, vintenn 1933.

l6 feb 1933.

CC V I 'ODDSFQ ißlßllg-

|ll=s årsllli ~
IFK Strömsund hade på måndagen årsmöte. Medlemsanta-
let var vid årsskiftet l02 st. Enl. styrelseberätt-
elsen hade intresset för skidsporten under året inte
varit så livligt. troligen orsakat av brist på fram-
stående skidlöpare.
Beträffande sommarsäsongen skulle vi vilja. enl. be-
rättelsen. karakterisera den som "alla tiders bästa."
29 fotbollsmatcher och 6 allm. idrottstävlingar, vil-
ket är rekord för föreningen. överlägsen seger i Nor-
ra serien. distriktsmästare i fotboll samt klar led-
ning i Jämtland-serien och Pokalserien efter höstom-
gångens slut äro resultat. som knappast någon land-
sortsförening tidigare nått fram till.
Tillgångar och skulder balansera å kr. 2.82l:77. Till
styrelse valdes: Sven Hallin. Anders Eriksson. Karl
Barthelsson, Osvald Englund. Ole Persson. Eric Tran-
gius och Gunnar Simonsson. Revisorer: Valdemar Roos
och Svante Roos.

SKOLTANDVÅRDEN l6 feb I933.

Ströms Hälsovårdsnämnd behandlade på måndag-
GÄSTGIVARNA FÅR SKÖTA SIG SJÄLVA en Röda Korsets erbjudande att övertaga
Enligt det för riksdagen framlagda förslag- skoltandvården inom Ström. Nämnden beslöt
et om skjutsstadgans slopande skulle staten att bordlägga ärendet för vidare utredning.
från den l jan. l93& taga sin hand från
gästgiverihållningen och denna överlåtas åt PASSIVT INTRÃDE 16 feb 1933.
den enskilda företagsamheten utan inbland- . . . . .

. . (ÖP) Strömsunds kvinnliga Gymnastikförening
ning och kontroll från det allmännas sida ha¿e på måndagen årsmöte_ Beslöts att anslâ
men också utan statsunderstöd.

S0 kr till instruktörcrna per termin.

I vissa fall skulle dock statens hjälp kun- . . n .
a åräk 8 i form av under8tö¿ Detta äl_ Beslöts att i stadgarna infora den ändring-

N P N S - 8 . . .
I b1_ J: I ¿ I 3 en att även passiva medlemmar kunna vinnaer a mt an s än. d r länsstyrelsen . ad T.ll . ktör val¿es frk Anna
varje år skulle få rätt begära statsbidrag lntr e' I 'ns "
till uppehållande av sådana skjutsanstalt- Persson'
er, vilka trots kommunikationernas förbätt- MÖDRARNAS VÄL 17 feb 1933.
ring ej anses kunna indragas. F.n. finns
inom länet 61 gästgiverier och en skjutsan- (LT) Lagen om moderskapsförsäkring träder
stalt. till vilka staten i år bidrager med í kfft- Omkring 70.000 mödrar erhålla
2.050 kr. hjälp.
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"TACK FÖR SlST!" l7 feb l933. ANSÖKAN l7 feb 1933.

Gunnar Jonsson i Vaplan. väl bekant för sina gårds- och Länsstyrelsen i Östersund har
hästaffärer, var en gång på väg till Strömsundsmarknaden med tillstyrkan till k.m:t
med 7-8 hästar för att sälja dem där. Samtidigt så hade överlämnat en ansökan av

han också något ärende åt annat håll, så han lejde en Joh. Anderssons Sya Fabriks
karl som fraktade hästarna i förväg till Strömsund. AB i Strömsund om befrielse

. . från skyldigheten att erläg-
. ' ' = _ Q ÄV s 0 . “ ii _ . n 0

b«»

illa: nian 0.-il uasiwna P-'faen :io min 1-'mp vägenheill 1"" f'å“ '°y"°°"°'d°b°“ä"
Strömsund Blom t'ekte no' det v1r snilt tilltaget och sa- let I Frostvlkens socken upp-
' .' ' 5 * ' ' ' låtna marken för vägen från
de till Jonsson: -

. n Murutor t till Mur latt s
- Ske du ha tebaks de som blir over? täljsteE:br0tt_ ni en
Jonsson förstod plken och svarade:

_* * * llallvikens ll-' höll på månd.
årsmöte. Medlemsantalet vid
årsskiftet uppgick till 38.

STRÖMSUNDS IFK TILL NYLAND PÅ SÖNDAG I7 feb l933.

(ÖP) Det torde knappast ha hänt tidigare att ett iämt- H DlLIcExSERs^ 18 feb i933'
ländskt bandylag spelat utanför länets gränser, men på Å byamännens i Jormlien väg-
söndag ämna Strömsunds-Kamraterna våga sig på försöket. nar anhåller hr Erik Mårtens-
Fotbollsmästarnas bandvelva reser då nämligen till Nyland son hos generalpoststyrelsen
för att spela en match a Strandvallen mot IFK Nyland, som att postdiligenslinjen Soll-
är ett av Ångermanlands bästa lag. Att det blir stryk för efteå-Strömsund-Jormvattnet
jämtarna får man väl ta för givet. Frågan är väl endast måtte utsträckas till Jorm-
hur stort nederlaget blir. lien.

I .. "“
. .fi

. Jw" '“\
--_ Ä

. ~ of

EXTERZÖR AV KRÛÛKS BEVSIVSTATIÛN 1 STRÖMSUND

l takt med att automcb¿ten btïia aut t-anßigcme pd vana gaten, .sd ökat behcvet av tank-
n,¿ngs.stat¿one/1 $¿=-1 ben.s¿nt,¿t|Z(¿=«'t.se12. Hàlz t' Staämsund íyttea man antomcbuïen hos Kftccks.
Stationen än byggd ¿ .scdvanßig 5nnk¿.s.st¿8. F1am<,¿ia byggnaden äte två tappn.¿ng.spumpa1 an-
bu'ngade: en íö-t bensin och en 561 bentyt”.

IJ



Till l9 febr 1933.
Föreningen för Skidlöpningens främjande i
Sverige Stockholm

Här äro för närvarande krafter i rörelse för att på frivillighetens väg låta uppföra en
skidstuga på Lieberget. punkt 431, nordöst om Strömsunds municipalsamhälle. Avståndet mel-
lan Strömsund och Lieberget är c:a 7 km. Platsen är synnerligen lyckligt vald och ligger
i en terräng, som i största möjliga utsträckning fyller såväl goda, mycket goda, som mind-
re goda skidlöpares anspråk. Dessutom är den ur turistsynpunkt sedd belägen i mycket na-
turskön trakt. med synfält i snart sagt alla riktningar ända upp till 70 ä 80 km. avstånd.

Emellertid sakna vi en för ändamålet lämplig ritning till modell för skidstugans uppföran-
de, varför frågas om vi genom Eder förmedling kunde få tillhandla oss en sådan eller för-
slag till skidstugor. Själva ha vi tänkt oss en stuga om c:a 5.5 å 6 meter i fyrkant, upp-
förd av rundbarkat timmer och försedd med ryggåstak, liggande i riktning från norr till
söder, ingång från norr med förstukvist och på stugans övriga sidor fönster av lämplig
storlek. helst liggande. och försedda med luckor. Inredningen skulle bli en stor öppen
spis i sydöstra hörnet av stugan med ett par stolar framför, under samtliga fönster fasta
bänkar av lämplig längd och på ömse sidor om dörren plats för kläder etc. Framför södra
fönstret bör finnas ett bord av lämplig storlek. Hela möblemanget bör vara i allamogestil.
På ömse sidor om det södra fönstret ha vi tänkt oss dekorera väggarna med skidor och sta-
var av äldre CYP- helst sådana skidor, som begagnats av någon mer bemärkt gammal jägare
inom orten.
Jag passar tillfället bifoga foto av en gammal skida, funnen under plöjning av en mossod-
ling vid Strands by, och för närvarande i min vård till dess vår hembygdsförening fått
lämpligt rum för de samlingar, som av intresserade hopbringats för ändamålet. Beskrivning
över skidan följer även.

Tacksamt emotseende Edra v. meddelanden har jag äran teckna

Högaktningsfullt
E Gustaf Lundholm

xunrnsmluc la feb 1933. Faxeb dens 21 feb l933_
. II]

šïgê %::an§:{É3::¿:l:::n:§:: Faxebygdens IF i Täxan hade i söndags träningstävlan å en
'l.nat ett glänsande resultat. ml

Till Norrbotten har avgått
6l6 säckar, till Västerbott-
en I73. till Västernorrland
578 och till Jämtland 60 säck.

Seniorer:

Juniorer:

Damer:

íííííí

O0001

. Olle Nilsson l.05.lO 2. Pelle Fredriksson
06,28 3. Per Reijto l.O6.59
Ture Karlsson l.OO.l3 2. Kalle Karlsson

06.33 3. Holger Andersson l.ll.30
Anna Bergström l,2l.46 2. Haide Andersson

29,52 3. Ellenor Bergström l.33.45.
xLGJ^KTEN 2] feb I933' Faxebygdens IF hade i söndags årsmöte. varvid till styrel-
un¿ef 1931 f311¿e; en1_ före- se valdes: ordf Olle Jönsson. v. ordf. John Andersson.
1i33¿n¿e statistik fö1j¿nde sekr. J.0. Karlsson, skattmäst. Sigfrid Andersson och mtrl.
¿n;¿1 313,; 1 ne¿an,;åen¿e förvaltare Rune Larsson. Revisorer: Matts Jönsson och Nils
ggcknarg Mårtensson. Skidsektion: Olle Jönsson, Per Reijto och

Torsten Karlsson. Fotbollssektion: J.0. Karlsson, Jöns A-
Alanäs l. Frostviken l0 ¿ lf F - - 5Å;e o sson och ritjo Andersson.

gqh Un¿er3åker ]5_ BARNHEHET I HILLSAND Zl feb 1933.

' ' 'll ' fö lå f' ' °

SKIDTÄVLING 21 feb 1911- l.ï'ï§É§l§É°2.§É.|1å'ÜïÉ°É§2...§°Éö.§ Kå?É2ÉÉ'2åÉå§Z$I.1-
Ströms s¿mfe¿1sk°1as 1; hade ler vid E.F.S. barnhem i Hillsand, Ströms socken, och av-
på ;ön¿¿gen ¿n0f¿n¿; skigtgv- lönad med statsbidrag, liksom lärare vid egentlig folk-
ling å 10 km bgng om ¿1sp_ eller småskola, måtte från l juli I933 få vinna delaktig-
Oscar Carlssons vandringspris. he! 1 Statens P@“Sí°“$8S!0|l-
ra c dål' . s ör 11 h 1 N
t¿§:n_ 'gt “ ° ° ° soL oca vßn 1 Lurrsu" 21 feb 1933.

l. Erik Johansson 53.05 Landsfiskal H. Ottosson i Själevad häktade på lördagen E.
2. Gösta Grönlund 53.55 T. i Hörnäs. Själevad. bördig från Ströms socken, för af-
3. Alvar Löfström l.O4 färer i sol- och vårbranschen.
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VARJEHANDA

STROMS KOMMUNALFULLMÅKTIGE 22 feb 1933.

Frågan om indragning av barnhemmet bordla-
des. Bordlagda ärendet ang. ved- och bo-
stadsersättning till kommunens befattnings-
havare behandlades. och beslöt fullmäktige
i enlighet med av kommitterade uppgjort
förslag, vilket innebär avsevärt nedsatta
förmåner.

Hr Olof Olofsson i Jonsgård m.fl. hade mo-
tionerat att fullmäktige måtte utse en kom-

FARRE SUPAR 2 mars 1933.

(UP) Rapporter om spritförsäljningen i lan-
det visar som väntat en kraftig nedgång,
siffror som torde motsvara vad man beräknat
som följd av depressionen och skattehöjnin-
gen på sprit. Affärerna återgå snart till
det normala, tror Higforss.

-J¶'\

mitté för vidtagande av åtgärder för för- < _\_
hindrande av nedläggande av driften vid Ul-
riksfors sulfitfabrik i höst. Fullm. beslöt
bifalla framställningen och valde till kom-
mitterade disp. 0. Carlsson, kom.nämndsordf.
J.E. Andersson och kom.fullm.ordf. T. Carls
son.

Röda korsets erbjudande ang. skoltandvårds-
klinikverksamhet antogs med tacksamhet.

SALLSKAPSRESA 25 feb l933.

Ströms Vattudals Turistförening planerar en
sällskapsresa till Jormvattnet och Jormli- v

en. Resan skulle ske 24-26 mars med avresa
från Strömsund den 24 mars.

BADET SKADADE INTE 25 feb l933.

Medicinalstyrelsen föreslår k.m:t lämna ut-
an vidare åtgärd de av vagabonderande "plåt-
och kopparslagarereparatör" anförda klago-
mål mot behandlingen vid sjukstugorna i
Strömsund och Arjeplog. Motivering för av-
styrkandet har ansetts obehövlig.

RIKSDAGSHUSET BRINNER 28 feb 1933.

(OP) Mordbrand i tyska riksdagshuset. Eld-
en, som anlagts av de röda, upptakt till
ytterligare terrordåd.

KONFIRMATION 28 feb 1933.

På lördagen förrättades konfirmation i
Ströms kyrka.

SÜNIÜÛI! za feb 1933.

Lars Theodor segrade på l7 km! Lappen
gjorde sensation, slog Utterström, Eng
lund och Bergström.

(LT) Segrare i 15-kilometersloppet blev
Lars Th. Jonsson, väja-Dynäs, på tiden
l,l6,07. Sven Utterström, Boden, belade
andra plats med tiden l,l6,55.

I6

1933 das vintczmodc 581 damen pæesentetas
hån av vackc: okänd staömsundsdam mot ett
knippe vintøibjötkaa och gnandios utsikt.

OGILLÅDE BESVAR 3 mars 1933.

K. mzt har ogillat av järnvägsstyrelsen an-
förda besvär över länsstyrelsens i öster-
sund beslut den 8 dec i fjol att lämna hr.
Aug. E. Mähler i Yxskaftkälen tillstånd
till linjetrafik även för godsbefordran på
hans busslinje Yxskaftkälen-Strömsund.

HITLERIANA 3 mars 1933.

(OP) Tysklands mest omtalade man just nu,
Hitler, "der F0hrer“, är en i alla avseen-
den ytterst abstinent man, såsom en av
hans förtrogna berättar:

- “Sedan Hitler kom tillbaka från kriget, har
han inte ätit ett enda stycke kött, inte
druckit en enda droppe alkohol och inte
rökt en enda cigarrett, och han är av den
uppfattningen, att det är detta levnadssätt
som ger honom hälsa och motståndskraft.Han
behöver inga yttre retmedel för att hålla
igång den i honom pulserande motorn."



STOPPII LAGKONJUNKTUREB mars l933. 6 mars 1933_

Pqstmäät' C'-Lundbïad 1 Strqmsuvd och p°st° Strömsunds municipalnämnds förvaltningsbe-direktionen i nedre norra distriktet av- H . _ . .
styroa hos qSnerë]p°ststxre1Sen av 9ya@än_ rgttglse visar municip.samh. inkomster och

nen i Harrsgon gJord ansokan om turokning " 9' er'
på linjen Harrsjön-Lidsjöberg. Avstyrkandet INKOMSTER

motiveras med rådande lggkonjunktur. Uppbörd 6.20l:4l
Hundskatt 800:-

NYTT FRAN STORA VÄRLDEN 6 mars 1933. Nöjesskatt l.l29:35
(up) rranuiin o. Roosavait har tiiiträtt Ä“*°“ât *V 2°t:f §°: "ä9°' 1223:
sitt ämbete. Hans val av kabinett vittnar Errg" e.aV És 1? °1. k . 790150
om att han har för avsikt att helt bryta 'satt"'"§ f°E e :S hä :'?9 1 2502

med storfinansen och den konservativa flyg- G¿:a° Strgms ra" St° S ° ag t ' "
eln inom det demokratiska partiet. och i gg °'5§É:t? S arbank t d_° 2 000__
stället för sig vinna de progressiva repub- Biäïå :V Siröås kommun ' '200j_
likanerna i Västerns farmarstater samt de I f1 2" rn t '

- - - - - - n u a an or 298:70
'°°'*°'° °'°“°"t°“ ' '"d“St"d'St"k“°“' Av sso=s vatteniaon.vark tiii ian 7.a37=23
(OP) Nazistisk seger vid söndagens tyska Uttag på bankräkning 8.537:88
val; nationalsocialisterna erhöllo24B,9% Förskott. av Ssd:s vattenl.verk l.769:48
vid riksdagsvalet, kommunisterna . %, so- . '“"_
cialdemokraterna 18,31, centrum l0,9%. S"mm° '"k°m5te' 3]'°46'1]

UTGIFTER
IDROTT 6 mars l933. Nybyggn. av gator och vägar 2.263:68

- -_ Underhåll av dzo 2.26l:ll
Skolungdomens. de femhundrades strid på ski R h¿1] _ d 766,10
dor, på I Szs kaserngård i söndags. Bland Be? ."1"9 aä_ =° 1 538j28
resultaten marks: e ysning 3! 9 _

Grupp A pojkar, 12 km Uvr¿ utg. for d.o 30.55
28_ Jan; Eriksson, U1riksf°rs ]_oo_24 Inkop av motorspr. o eldsl.mtrl 3.602:50

- ~ Uvr. kostnader 802.44
29. Erik Johanssog.kStroms samreal l,00.33 Arvoden 799_70

Grupp B' pojkar' m Arrenden och skatter 341243
39, Alvar Lofstrom, Ströms samreal 42,35 Förvaltn arvoden 760__
Grupp C, pogkar, 6 km j_
34. Mans Erik Eriksson. Espnäs fsk 38.06 ;;l§:°"- °°'t°“ “'“' ;ågI_
70. Sune Sjölund. Ulriksfors fsk 40,16 n I
75 Göran Rislund. Espn-äs fsk övr. f°rva]tn.°mkÛStn.
so. Harman Hansson. uiriksfors fsk ao 3i “°““§"“: ° $*ö*$°' °' °'°““9'~ 58°§“°
8]_ R 1 nd R~nnber n n 4o'3o Restitution av skatter 5.27

o a o g. . _

Grupp D. f]ick°r_ 8 km' âgnttiofšmgšt; axßlâcegos Brand 7.837.23

3' Z°'° B°'9'“"°' St'°“s S°“'°°' 5°"8 utianat tiii ifk strönsnno for 3.500:-
anläggn. av idrottsplats

50 ÅR 7 mars 1933- insatt a oanträkn. 4.s9a=9o

Hem.äg. Erik Persson i lullingsås, fattig- gonna utgifter 31_045;ii
vårdsstyrelsens ordf., inträder den 9 den-
nes i 50-arinsarnas led- Lnuinnicnisi 1 nars 1933.

Tillhörande en gammal bondesläkt har jubila- Lantmäteristyreison non oo därom ojoro fran-
fe" "atU'ïl9tVl$ 9¿$t i S100 fäåêfs Sßåf- ställning lämnat distr.lantm. i Ströms di-
Efter att ha erhållit de teoretiska kunska- strikt “_ gikstnon tiiistono ont tiiis vio-
P9' OPC 1°"tm°""a$k°ïi kunde 92- ÖV?ft09 are emottaga och innehava uppdrag såsom för-
ha" 51" faders 9¿fd OC" har Vlsat 519 Våra rättningsman för avstyckning och tomtmät-
en både kunnig och intresserad Jordbrukare. ning inom Strömsunds nonioioo1Sonnä11o_

Han har sedan 1918 varit ordf. i fattigv.
styrelsen, ett uppdrag som han fortfarande VIDLYFTIG KÄRLEK 3 mars 1933-
innenar- Hans arbete 1 styr- synes en utat Foriovaoo sig trots hustru ooh tva barn.
så mycket. men kommunens medlemmar tordeva- Soi- och varnan fran Strömsund inför rätta
få h°"°m ett $t°ft tk $kYïdi9- Ett Pfäk- i Urnsköldsvik. Bodde på pensionat som känd
tigt och modernt ålderdomshem har också skidlöpare från Vilhelmina.
tillkommit under hans tid.

OSTERSUNDSMARKNADEN 9 mars l933.
Föreståndaren för Östersunds Redskapshandel Gregorimarknaden tog sin början i går underfilial i Stromsund, järnhandl. Edvard Jons- rätt ringa tillslutning av marknadsbesökan-
son fyller i morgon 50 år. de.

I?



VAD HÄNDER I TYSKLAND? 11 mars 1933. HUMANITÃR FURENING 14 mars 1933.

(LT) Nazistterrorn skärpes för varje dag i (UP) Vita Bandet i Strömsund har haft års-
Tyskland. våldsdåd, förtryck, rå förföljel- möte. Till styrelse valdes ordf. fru Annie
se. Massmord, arbetarna fågelfria. Hisshan- Löfvenmark, sekr. frk Elise Svensson, kas-
del i tortyrkamrar. 0hygglig råhet ochgrym- sör fru Anna Blom, v.ordf. fru lngeborgtin-
het, deås, v.sekr. frk Brita Jonsson och v.kas-

sör fru Elvira Carlsson. Styrelseledamöter
JORDSKALV I USA ll mars 1933. utan funktion blevo fruarna Regina Persson,

(op) vaiasam jordbävning 1 usA. nöd och fö- ^'f“° '_“"*è" °°" "É"“Y R°""°°
rödelse i hela Kalifornien. Sammanlagt kom Föreningens praktiska arbete har inriktats
14 jordstötar. Hittills ha 120 lik framdra- på att genom syaftnar insamla medel till
gigs, beklädnadshjälp åt behövande konfirmander

samt till diakonissans julutdelning. Fören-
ingen har också ett sänglinneförråd som ut-
lånas till behövande sjuka.

LARS THEODOR l FARTEN 13 mars 1933.

I Väja-Dynäs 3-milslopp på söndagen blev FUR VARMT' 14 mars 1933'
Lars Th. Jonsson sjätte man med tiden (OP) Espnäs lF:s skidtävling på söndagen
2,22,l0. Segrade gjorde John Lindgren, Lyck- gynnades av god värme. Temperaturen var
sele, med 2,l5,40. +60. Av 20 startande gick ll i mål.

”Int ”_” is mars 1933.

På en gård i Vedjeön hände det sig att under det att man höll på att torka kött i en
bastu, att denna fattade eld. Eftersom man saknade släckningsredskap skickades sonen
i gården till den mångbekanta "Klara" för att låna dylika. Ditkommen satte sig gossen
i lugn och ro tills Klara, efter en lång stund, frågade vad han ville.
- Jee skull hit å låån brannspruta, för bastu brinn!
När Klara, som förvånade sig över dröjsmålet med det viktiga ärendet, utlät
sig:
- Det skulle du ha talat om strax, nu är det kanske för sent!
Men gossen tappade inte fattningen utan svarade godmodigt:
- De e int bråttom e, för de ha nyss börje då je jerk!

POPULART 16 mars 1933. bli utarmade på grund av den tunga skatte-
._ . . . bö d . Fl h d 1 b " -

(LT) Ungdomarna stromma i väldiga skaror miïj::ä¿ere;§nt:" gaâg Snaï-ets!°sa °°hfatill socialdemokratin. Förbundet räknar nu p 9° J"s"1"9'
över 80.000 medlemmar i 1.408 klubbar. Nä-
få 30Û StUd1EC'1I”|<18I' biidadê de S6flåSte 1113' KUNGURELSE
naderna.

ïåg sammanträde den 27 okt och 29 dec.
2 hava medlemnarna i Rederiförening-

FURTJÃNSTDIPLOM 17 mars 1933' en Viking u.p.a., vars styrelse harsitt
(UP) Med anledning av Jämtland-Härjedalens säte i Ströms socken, beslutat förening-
Idrottsförbunds 25-årsjubileum ha förbund- ens trädande i likvidation, varvid till
ets förtjänstdiplom tilldelats Idrottsföre- likvidator utsetts kaptenen Amaldor Se-
ningen Kamraterna i Strömsund: Anders Erics- verin Aström i Strömsund. Föreningens
son, Gustaf Lundholm och Sven Hallin. firma under likvidationstiden tecknas

av likvidatorn ensam.

FATTIGDOM OCH N60 18 mars 1933, östersund i landskansliet den 18 mars
U . .. _ 1933.Arbetslosheten i Alanas socken, som varati P¿ ]änsstyre]senS vägnar

flera år, fortsätter och ökar alltjämt. En
del jordbrukare och andra arbetare ha i vin- E. Gunnar Hellström Elof Huss
ter haft någon tids arbete i skogen där de
tjänat sitt e et bröd, men nu, när sko sar-
betet är slut? tilltager arbetslösheteg i MAKTENS HOROSKÛP 18 mars 1933'
oroväckande grad. Fattigdom och nöd fårnun Hitlers horoskop har utkommit på ett ung-
nu börja se i ögat vart man vänder sig. En- erskt förlag och däri säges att åren 1933
dast ett fåtal kan betala skatterna, så att och 1934 kommer Hitlers roll att inträda i
de som varit välburgna jordbrukare nu även ett avgörande stadium.
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INTERIÖR AV STRÖMS KONSUMTIONSFÖRENINGS BUTIK Å BREDGÅRDSGATAN l STRÖMSUND

l tiden av Itddande a/tbetalöahet än de/t natu/:ligt wtt även handeßativet 5411 v¿dkä»_¶na.¿s_ ned-
gångaa ¿ 5äuaä¿jn¿ngen. Men Staöma hon4umt¿on45önen¿ng hämpan tappeæt emot och goasoken
håßla ad låga prulae/1 som möjbigt pd oundgängbiga Livsmedel.

18 mars l933. 20 mars 1933.

Strömsunds gårdsägarefören- Strömsunds-Kamraterna ha kommit i en brydsam situation.
ing beslutade vid sitt års- Samhällets nya. vackert belägna idrottsplats står färdig,
möte att utse en kommitté. men man saknar medel för ett ur ekonomisk synpunkt så nöd-
som skulle dels hos Perholms vändigt attribut som ett plank. Man har redan måst sätta
Elektricitetsverk söka få sig i skuld för idrottsplatsen. och då ett halvt om halvt
strömavgifterna nedsatta och utlovat anslag av ldrottsförbundets lotterimedel synes
dels hos styrelsen för Ström- torka in, ser man med bekymmer på framtiden. I vilket
sunds Vattenverk söka få vat- fall som helst torde man bli tvungen att uppskjuta den
tenavgifterna rättvisare för- planerade invigningen av Tingvalla i midsommar någon tid.
delade. Angående strömavgiít-
en torde någon nedsättning nu
icke vara möjlig, men att om ln' 20 mars l933'
strömförbrukningen övergår (ÖP) "Gubbtävlan hölls på söndagen i Lövberga på 6 ä 7

GN VíS8 béâlämd mäßd. möj- km:s bana. Löparnas miniålder var 35 âr.
Eåïïeåëåsgëë šñiïvíïïšïtëäïl l. N. Knutsson 29,45 2. 0 Börjestål 3l,45_ 3. A. Anders-

h d d I d son 34,05 6. V. Strömberg 34.55 S. H. Hikberg 35.45
:äs momågr šttašlieçgeâål 6. P. Johansson 36.15 7. A. Sandemo 39.43.

för behandling. Damernas hederspris till bäste löpare över 40 år tillföll
På onsdagen samanträdde kom- 0. Börjestål.
mitterade och vattenverkssty- _
relsen, varvid förenin ens ,
önskemål ¿ramfördes_ Dssa 1 ßtounaa Av sta ALDER 21 mars 1933.

utmynnade i en anhållan att (LT) På lasarettet har 20-åriga Margit Lundblad avlidit
vattenmätare införes hos al- efter en tids sjukdom. Den avlidna. som var dotter till
la förbrukare. postmäst. Lundblad, Strömsund, var elev vid läroverket.

I9



Turistföreningen 21 man ms-
Ströms Vattudals Turistförening hade på söndagen årsmöte. Inkomster och utgifter balanse-
rar å kr. l.469:67.
Till styrelse valdes järnhandl. Gustaf Lundholm, Strömsund, pensionatsinneh. Mårten Anders-

son. Gäddede. brgggm. Osvald Englund, Strömsund, frisör Anders Eriksson. Strömsund, hr
Bengt Georg Olofsson, Sjougdnäset. pensionatsinneh. Edv. Mårtensson, Jormlien, postmäst.
C. Lundblad, Strömsund. pensionatsinneh. Bengt Jordal, Blåsjön, gästgiv. Ernst Hassdahl,
Gäddede, kassör Petrus Hassdahl, Alanäs. notarie Uno Mårtên, Strömsund och pensionatsin-
neh. Enar Jonsson, Jorm. Revisorer blevo dir. 0. Olofsson och rekt. A. Mattesson. Strömsund

På förslag av styrelsen sänktes årsavgiften för hotell. pensionat. gästgiverier, firmor
och sammanslutningar från 20 kr till IS kr. Att uppsätta ett vindskydd å Brännklumpen ut-
sågs förvalt. N.E. Levin, Gäddede. Styrelsen gavs i uppdrag att söka erhålla något anslag
till spångning och förbättring av väg till Brännklumpen hos Sv. Turistföreningen. att söka

ordna billighetsresor efter Vattudalen under icke säsongtid. att i Frostviken ordna med

inkvartering i skolor för att kunna mottaga skolresegrupper.

BÅTTRAFIKEN UPPHÖR? 22 mars 1933. ÖP 24 mars 1933.

Rederi AB Fjälltrafik hade årsstämma i Strömsund i mån- Reklam I B°rås'
dags. H I T L E R

Då nu landsväg anlagts från Gäddede å norra sidan Kvarn- Élåïagoëšaïnsína
bergsvattnet till norska gränsen och behovet av sjöfart Gyö R I N G

härigenom till betydlig del minskats beslöt stämman att
ställa bolaget under likvidation, vilket beslut skall kon-
firmeras vid ny stämma. 27 Wars 1933-

SKIDTÃVLINC MED VARM HJÖLK

utaixsrons Lasran Massa za mars 1933. OCH BULLAR

(LT) Under de senaste dagarna ha betydande lastningar av På ffedßßê hßdê Skídiävlí
trämassa pågått vid Ulriksfors sulfitfabrik. Lastningen "ella" 5tföm9“"d$ °°h Ülfíkß'
har omfattat 75 järnvägsvagnar. varför fabrikens cellulo- f°f9 f°|k$k°|°f Ofdnafs- Cíf'
salager minskat åtskilligt. ka 70 SC 8131142 UPP P5 6

och 4 kn. 63 fullföljaa tav-
Anßtrstösutrsn 24 nara 1933. linsen- ßnn blev ganska an-

strängande tillföljd av det
Arbetslöshetskommissionen har anvisat Ströms socken 10 b;í¿¿ vä¿,e¿_ Ett van¿rin8s-
platser vid statliga reservarbeten vid arbetsplatsen Flå- pris till bästa 5_m8nna|8g_

Sjövägen i ^1a“äs s°°k°"' skänkt av bryggm. Osvald Eng-
lund. erövrades av Ström-
sunds folkskola. F.ö. utde-
lades priser till alla delta-
gare till ett sammanlagt vär-
de av c:a l00 kr. Priserna
voro samtliga skänkta. var-
för ett tack till alla giva-
re frambäres.

Det var en stor högtidsstund
för de unga skidlöparna. när
prisutdelningen skedde. Täv-

_;

_ _ Q

- ,.1:%

_...
a-_

lingen hade arrangerats av
lärarna vid Ulriksfors folk-
skola på ett mycket för-
tjänstfullt sätt. Efter an-
komsten till mål erhöllo al-
la deltagare varm mjölk med

bullar.

KONFIRMATION 27 mars I933.

Redent AB FjäLttna5¿h baottaa med otoaa ekonomiska paob- På fredagen konfirmerades
lem. tand4vägataa$¿hen hotaa att áöakväva dngbdtatnaåtken flickorna i Ström. 74 at har
d Sthoma Vattuddl, och kanake åh óynen av M/S Viking på deltagit i undervisningen och
vag 5adn Gäddede mot Bdgede onaat ett minne blott. 73 st konfirmerades.
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sm 23 ne,-9 1933, I 31 ars 1933.

IFK Strömsund hade på sönda- (ÖP) När hem.äg. Anders Eriksson i Gärde, Strömsund, på
gen inbjudit till ekidgäv- tisdagen körde efter stranden å Strömssundet råkade han
ling 5 15 kn svår gefräng, komma till den plats, där kloaken mynnar ut. Isen, som

sek föreninger delgege. För- där är svag för jämnan. brast och hästen plumsade i. Med

eg ver det eämege tänkbara, hjälp av tillskyndande personer lyckades hästen räddas.
flere värmegfeder beh löer Men något trevligt göra var det nog inte. det luktade för-
föfe, skräckligt. Hästen blev någorlunda presentabel efter en

_ omsorgsfull tvättning.
Seniorer.
l. Ture Eriksson IFK Ström- 31 mars 1933,

sund l,l9.09 _ _

2_ 010,, ohson |.|¿m,e,-“Is Vägstäumia med_väghållningsskyldiga inom Hamerdals tings-
Ip |_21_42 lag hölls i tingshuset i Strömsund på onsdagen. En anhål-

3_ Jonas Zakrisson Hammer- lan av Öhns byamän hos k. bfhde att väghållningsdistrik-
¿¿18 |p |,22.30 tet måtte åläggas övertaga färjningen i Öhns södra färje-

4. Nils oiianaer IFK stram- Sund vßtyrkßeß-
°““¿ !°24'28 En anhållan om väg från Hallviken till Ulriksfors behand-

5- Göte Ni199°“ T"|l1"3953 lades. Vägen skulle få en längd av 15.680 m. och skulle
IF |~24~39 draga en kostnad av 337.500 kr eller 2l:52 kr per meter

5- Åßelm Ö¿1““¿ Üammefdals väg. Stämman beslöt enhälligt att avstyrka framställning-ir |.zs.1s ,n_

ÅEEÅBIEL- En anhållan om undersökning för ödebygdsväg Mullnäset-
|_ Bror Mark|un¿ Espnäs IF -Sandviken-Tännviken-UIriksfors tillstyrktes alternativt

1,27_23 så, att även utfartsväg för nämnda byar undersökes även

2. Uno Jönsson Espnäs IF till "°l1Vik°"'
1.2a.23

3. Erik uestlin nammerdals Låucriucnica :LEMENT 1 FARTEN 1 april 1933.

IF. _ ,l'3l'28 (ÖP) Natten mot fredagen förövades inbrott i kooperativa
A' Erik Thulln T"ll1?gâšss7 föreningens affärsfastighet i Öhn. Ström, varvid varor
5 ägnas ollander lFK'st;öm_ tillgrepos för 275 å 300 kr. Tjuven eller tjuvarna ha ge-
' nom att bryta upp ett fönster fórskaffat sig tillträde

Sund l'3S'36 till ett intill butiken beläget rum. varifrån de prakti-
serat sig in i butiken. Då huset. där affären är inrymd.
är obebott. har man kunnat operera ganska ostört.

mars . -

(LT) En tremannadeputation STORA VÄRLDEN 2 april 1933'
från Ströms kommun. beståen- (LT) Tyska raskriget är nu i full gång. Lynchning i fäng-
de av arbetslöshetskommit- elserna. Judeförföljelsen genomföres programenligt. Berlin
têns ordf. samt kommunal- i bojkottens tecken.
nämnda- och kommunalfullm
ordf.. uppvaktade på tisdå- 3 a -I 1933_
gen regeringen och framförde Pr!
kommunens bekymmer i en1e¿- (LT) Vid tiotiden på fred. kväll avled vår partikamrat E.
ning ev den beslutene ne¿- Gottfrid Eriksson i Strömsund i en ålder av 25 år. 3 mån.
läggningen vid Ulriksfors °Ch 15 58837-

sulfltfabflk' Driften beräk' Han var den mest drivande kraften i S.G.U.-avdelningen på
nas komma att nedlägßs “af sin tid och deltog med nit och intresse i Godtemplararbet-
bÉfl"tl'5t Vffkesföffåd af et i övrigt. l930 ingick han som medlem i Strömsunds arbe-
förbrukat' Yålket Vä"t°s ån' tarekommun, som är honom mycken tack skyldig. Vid ungdoms-
träffa °?kf1"3 I °"3' Ffå“ klubbens bildande och under dess fortsatta arbete, harhan
nämnda t'dP""kt är fabrlkens trots långvarig sjukdom, som helt bundit honom vid sängen,
tïänstemä" °°h arbetare ”PP” mer aktivt och intresserad än någon annan klubbist arbetat
sagda' för socialdemokratins befästande såväl inåt hos medlemmar

som utåt hos allmänheten. Tidigare kunde L.T. i honom sam

platsombud räkna ett säkert stöd.
JUBILAR 29 mars I933.

"Gottes" bortgång betyder en oersättlig förlust, icke
Fru Bengta Persson' vågdalen' blott för de organisationer han var medlem av. utan i än-
fyllde den 28 dennes 60 år nu större motto för hans personliga vänner och kamrater.
och blev därvid föremål för . .hyllnínsar vänner och be_ som alltid beundrat honom och sett upp till honom.

kanta. Ett hjärtligt sista tack för gott kamratskap!
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I BESLAG 3 april 1933. |

(LT) I samband med prof. Ein-
steins illvilliga, tyskfient-
liga hets i USA har politiska
polisen låtit spärra hans
bankkonto.

3 april I933.
YÄDER G INFLUENSA STOPPÅR z

(ÖP) En stor del skogsdriv-
ningar i Ström måste i dagar-
na inställas. Orsakerna äro
dels det blida vädret, som
gjort det svårt att fortsät-
ta. och dels den influensa-
epidemi som härjar i orten. i

Arbetet är i det närmaste
slutfört. endast nagra hund- - a

ratal träd äro kvar, där av- 'f
verkningarna pågå.

4 april I933. . .
NYTT SLÄKTNAMN VÄGÅRBETÅRE l JÅRVSÅNÛ ÅR 1933

K_ h d _ . föl. Fn_v NN, Valle Otlandei, Kant Funaeth, Httbent Måætenßoon,
m t ar me givit jande P

personer i Ströms socken att Eæih ohzbóon och Sve" en¿60"°
antaga släktnamnet Rudf'äll. 0 °° _

nämligen dels lägenhetsäg. 5 aprii i933'
^“d°f5 P°f$5°“ °°h hans hu' Arbetarna vid arbetslöshetskomissionens arbete vid Flå-
Sifu J°““Y Mafia PGVSSON för sjövägen i Alanäs socken anhålla i skrivelse till social-
Siß OCH Sin Omïndin barn ministern om förbättringar i sina arbetsförhållanden. De

Karin ÉVeiinn~ Per Unn Rude. framhålla att ackordspriserna äro satta så lågt. att dag-
Lrs Ålln Tage Ofh Anders avlöningen hittills icke överstigit kr 3:50 per dag. Då

5f°f- deis arbriren Per maten kostar c:a l:75 kr om dagen, blir det nästan ingen-
9°f5s°" °°h ha“5 hustru Eiin ting över att köpa nödvändiga arbetskläder o.dyl. för. De

P*f$$°" för sig “fb Sina °' ha försökt att efter bästa förmåga försörja sig på detta
Nyndißê bdrn Per Edvard- ßri' arbete. men finna det omöjligt. P.g. härav hemställa de.
ia °Ch Kari" Sami deis ßfbei' att ackordspriset höjes till kr. 4:50 om dagen, och att
are" JÖÛS PQVSSU" °Ch hans tillägg utbetalas till dagkolonister för hyra. ved ochöv-
hustru Liiiy fßfeia Per' riga förmåner. som andra arbetslöshetskommissionens arbe-
5°"- tare åtnjuta.
S april 1933.
ES CÅRNECIÉBÉLÖNINC KYRKLICT 5 april l933.

(ÖP) Carnegiestiftelsen har För besättande av den lediga komministertjänsten i Ström
utdelat Stiftelsens Utmärkel' ha under de tre senaste söndagarna provpredikningar skett
se till hemmasonen Arne Vide- av de på förslag uppställda. Följande prästmän äro på för-
m í Renålndet. Ström. som slag uppförda: vakanskomminister Gunnar Sällvin, Ström-
räddade den 3 nnv 1932 enmnn sund. ständige adjunkten i Hörnefors. Mauritz Nordmark

SOM Rätt ned Si: på isen på och komminister Felix Boman. Åsele. Nästkommande söndag
Renåvattnet strax sedan det- är frågedag och därefter sker valet om någon vecka.
ta frusit till. Med en spark-
stötting åkte V. ut på isen SKOCSDRIVNINGARNA I STRÖM 8 april l933.

?°š vaken; :f:.::krš I: må (ÖP) Tack vare det senaste snöfallet och den i någon mån

: n eggdd 0 J fe se R ¿¿ återgående influensaepidemin kunna skogsarbetarna slutfo-
e ter. aren ortsatte . . . .
krypan¿e tills den nödställ_ ra sina arbeten i skogarna. Till påsk torde allt vara un

de kunde gripa tag i spark- da"gJ°ri'
:;f§;::::“àr:::“u;:°::::: GAMMAL Än ätosï s aprii 1933.

och släpa honom med Sin end' (LT) lnstundande onsdag fyller länets äldsta invånare. än-
ru isen ytterligare sjönk kan Märet Olofsson. Pingstbränna. Laxsjö, numera bosatt i

och varje ögonblick hotade Hedningsflokälen. 103 år. Den gamla har alltid haft järn-
att brista. Videmo erhöll ett hälsa. Första gången hon anlitade läkare var vid 90 års
ßdiddr med inkríption och ålder. då hon vid olyckshändelse råkade bryta armen. Hon

500 kr till yrkesutbildning. är fortfarande vid enastående god vigör.
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llllllllll I IIII 8 mi.
Trots svåra tider har man ej uppgivit hoppet på ladugårdsskötseln, särskilt i fjällbyarna,
framhåller vandringsrättaren Georg Molander, Strömsund, i sin verksamhetsberättelse för
1932.

Hr Molander har på uppdrag av lånenämnden verkställt besiktningar av fastigheter i Ström,
Alanäs. Frostviken, Laxsjö, Föllinge och Häggenås. För utbekommande av stödlån genom ut-
förande av vissa förbättr.arb. å fastigheterna har hr M. avgivit l62 utlåtande med kost-
nadsberäkningar. Låneansökandena voro synnerligen angelägna att få utföra ny- och ombygg-
nadsarbeten på förfallna ladugårdar och gödselstäder, och deras antal är ej mindre än 84.
Där ladugårdarna varit under all kritik, kommer denna ombyggnad att bliva till verklig
båtnad för både människor och djur. Bland de mindre jordbrukarna har denna form av hjälp
varit till stor lättnad. För de större, som i allmänhet äro utestängda från biförtjänster
och uteslutande hänvisade till sina jordbruk, ha däremot ej bekymren lättat nämnvärt.

Vid hr Hzs besök framgick, att på en del gårdar ägaren måst realisera över halva besätt-
ningen till rampris för att få in kontanter till överhängande utgifter (räntor och utskyl-
der). Av deras läge har man bildat sig den uppfattningen: Skapas ej en viss räntabilitet
i jordbruksdriften kommer jordbrukarnas självförtroende och företagsamhet att lida en o-
botlig skada, och följderna härav nog så allvarsama för landet i sin helhet. Av alla som

äro beroende av mjölkförsäljning, har som en enhällig önskan uttalat, att minimipriset
för mjölken fastställes ej under l5 öre per liter. Jordbrukarna skulle då erhålla det
verkliga stödet, vartill de äro fullt berättigade som näringsidkare.

STRUMS FOLKSKOLESTYRELSE 12 april 1933. OVÅNLIG FÅGEL 12 april 1933.

Beslöts att ledigförklara ord. folksk.-tjän- En vipa iakttogs i måndags vid byn Kärrnäs-
sten vid Lövberga folkskola att tillträdas et. 0590" mil frå" 5tfÖmSUd. där den ett
den 1 juii. Lär. i fiyttanae mindre faikske- nar timmar uppehöll sig vid timmervältorid
lan Långåsen-österkälen, Anna-Greta Hellzen den del av Kärrnässjön som kallas Tjärnhal-
beviljades en månads tjänstledighet och till sen. Fågeln var ganska orädd och lät sig
vik. förordnades lär. Dagmar Lundström, Lit. betraktas på rätt nära håll. Detta är verk-
Beslöts att hos kom.fullm. göra en anhållan ligen första gången en vipa visat sig i des-
att under sommaren få anordna tvenne skol- sa trakter.
kökskurser för äldre icke skolpliktiga ele-
ver. HILLSANDS BARNHEM l3 april l933.

(UP) Riksdagen har medgivit, att lärare an-
III 12 aprii 1933. stäiia via cvang. Fasterianasstifteisens

_ N barnhem i Hillsand i Ström och till vilkens
Pred1ka"te".P'F' F°'Ssé"' St'°mSä"d' avlöning utgår statsbidrag, får från den lf , - . . . . ..afa::rä:m:ft.tat2 g;¿¿ggr=«~da««~«««sr~
yrket. Efter genomgången kurs å Johan-
neslund verkade han i c:a 6 år i Häl-
singiana. Ar i9io förfiyttaaes nan tiii Egpß 13 apr., 1933_
norra Jämtland, där han sedan verkat, _ _

dejs som ]°ka]pre¿ikant 1 Strömsund och É§pnäS IF hddê l SOHÖBQS d0rddt Skldtäv-
dels som resepredikant. ll"9- Resultat-

ta bland lekmannapredikanterna. Han är 2- Eflk P°'$5°" 2-29-33 3- Hilding Hdlm-
musikaiiskt begavaa gen är i besittning ”ers 2-33-24_ 4- Bfyndlf Nilsson 2.43.1S
av en härlig basröst, varför det gärna 5- pe' H "°dl“ 2-50-57
blivit Sång. där han dragit fram- Han Junioatn is tm. 1. Erik zatrissen 1 oi ao
är också en utpräglad humorist. F:s bru- 2_ peiie persson 1_03_03 ' '
tna hälsa hindrar honom att numera del-
taga 1 verkS¿mheten_ POJKAR 13-14 år, §,5 km. l. John Andersson

29,33 2. Måns-Erik Eriksson 30,45 3. Jöns
Pisxntstnnasa 12 aprii 1933. E“'° °ö"S$°" 32-22

(OP) östersund passeras på torsd.morgonen gAMâ§ :S äm' 1' §];å"3:?'55°“ l-35-59
av sex extratåg, därav fyra med skolundom- ' r a °'Ss°" ' °

ar. Kontingenterna fördelas i år så att _

största aeien föriagges tiii västra aamt- F“RL°V^°E l5 °P'*l l933-
land, medan kontingenter också resa till Olle Zakrisson Elin Andersson
norra Jämtland, Klövsjö och Härjedalen. Strömsund Skanderggen
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OVANLIG KONGRESS 15 april 1933. sund omvalt i styrelsen bl.a. fru Tekla

(LT) En luffarkongress kommer under den när- Sv°"ss°"' va9d°1e"' U1r1ksf°rs'

Enligt programmet skuïle föredrag háilas Hungersnöden i Sovjet-Ryssland värre änl92l.
och en resolution antagas, i vilken man Stor brist .

. . . - på livsmedel på landsbygden. Ar-
skulle informera allmänheten om det riktiga k b serin en av 35 framst¿ende anstä1]da i
läget bland landsvägens folk och ge uttryck 9 " 9 -
¿ d n k tt h¿11 b t h d_ jordbrukskommissariatet måste betraktas så
nšdeeëärgïlggdgn er a ar e e °° °r som ett tecken på panik hos sovjetregering-

' en.

l5 april 1933. -

soc1A|.otMokaAi1n Au.i.m4i PA Fmiunscn 1 "'"ER"ETE" °K^R 2' “Pm 1933'
JÄMTLANDS LAN (OP) Statistiska rapporter från l.0.G.T. vi

sar att Sveriges storloge är världens stör-
HEMSLUJDEN 15 april 1933. sta och hade vid årsskiftet en medlemssiff-

.. . . ra på över 122.000 äldre i cza 2.000 loger
En hemslojdskurs,som pågått i Strömsund en och 90 000 yngre i cza ]_200 ungd°ms1°ger_
månads tid.under lednin av hemslöjdslära- . ' .. _ _ .

rinnan frk Rebecka Ströå, avslutades på ons- uänïggân f°g gâ0ä1gg:ss:šï:lg1ggngpgâršggj
dagen i närvaro av de ll eleverna och ett nngïgzover ' ' 9
antal inbjudna. Under kursen har tillverk- a '
ats olika sorters vävnader, dukar, sängöv- HITLER TAL INTE SKAMT 2l april 1933.
erkast. gardiner och draperier m.m., allt Tidningsutgivare åker fast för födelsedags-
mycket väl utfört. skoj.

- (LT) Polispresidenten har låtit konfiskera
BEGRAVNING 18 april 1933' dagens nummer av en tidning som i sitt “fö-
På påskaftonen vigdes under högtidliga for- delsedagsnummer" publicerat en teckning fö-
mer stoftet efter i unga år bortgångna Gott- reställande rikskanslern, vilkens anlets-
frit Eriksson till den sista vilan i Ströms drag på ett illvilligt sätt förvrängts.
kyr a.

NYTT NAMN 22 april 1933.

STYRELSEVAL 19 april 1933' E.o. hovrättsnotarie Anders Svensson, Riss-
(UP) Länets socialdemokratiska partidistrikt elås, Ström, har erhållit tillstånd att an-
har vid kongress under påskhelgen i öster- taga släktnamnet Faxelius.

“I 22 aprii 1933.

Ströms föreläsningsförening. Terminens sista föreläsning hölls på onsd. av professor
G.A. Jaederholm, Göteborg. om Charlie Chaplin. en filmens filosof. Prof. J. är en am-
tyckt föreläsare och han hade lockat fullt hus. Han hade också publiken med sig från
början till slut och avtackades med kraftiga applåder.

Efter föreläsningens slut vidtog föreningens årsmöte. Inkomster och utgifter balanse-
rar å kr. l.327:79 och behållningen utgjorde kr. l77:l9. Under året har l0 föreläs-
ningar hållits, och föreningens medlemsantal har varit l08. 50:- kr anslogs som arvo-
de åt föreståndaren.

Huruvida verksamheten kan uppehållas nästa termin är beroende på om föreningen kan
erhålla några ytterligare inkomster. De inkomster som föreningen f.n. kan beräkna äro
icke tillfyllest för att fortsätta verksamheten. Styrelsen fick full handlingsfrihet
i nämnda fråga.

DRÄPANDE SVAR 22 april l933. En dag kommer en gumma från Ulriksfors in
. , på byrån och börjar härja och bråka. P. blir

gåršntäïgzïnirïgíiâäšesåângïït :::a;k§:ta_ arg och slänger ut någon mindre välbetänkt

vundsvärd syssla, för vilken han dock var §Ä::ašnEE?f:nh:l:: Étåruvššïeåoâh šr::E;;k_
som klippt och skuren. särskilt som han ha- - . 8 g P ° 8

. . ligen replikerar:
de en ovanlig förmåga att på ett dräpande Han va på väg hit' men så vårt." stan.en
sätt kunna bita ifr n sig vid allt tjat och - - - -

klagomål över orättvisor. inbillade eller gåuåšåkâíšsšlïeïešiíïck n så nyttja å sara'
verkliga. Memor
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Brø planeras zz min 1932. 24 april 1932-

(ÖP) I samband med granskningen av den av civ.ing. Nils Vid komministerval i Ström
Lundh i Östersund upprättade arbetsplaner till byggande på söndagen erhöll i första
av bron över Strömssundet har väg- och vattenbyggnadssty- förslagsrummet uppförde t.f.
relsen verkställt vissa preliminära utredningar för utrö- komministern G. Sällvin 467
nande av möjligheten att nedbringa kostnaderna. röster. i andra försl.rummet

fö d ä d' d' k
Förslaget avser en bro anordnad som hängbro med en teore- :?:_Af šoåmgrasengråëçoçzn
tisk spännvidd av 250 m med på södra sidan avslutade två I . 2
balkspann om vardera 22.5 m. teoretisk spännvidd och på 3g:8;ï:å;:t°:PÉöçšídåïcgêr
norra sidan anslutande tre balkspann med spännvidder vari- k . . A H F B hm

rande mellan 22 och 26 m. Brons totala längd uppgår till omlnls er" ' ' ' ° an'
e . . . . Åsele. 5 röster.
366.7 m och den fria höjden över h.v.y. till 6,2 m. 1

hängspannets mitt. Totala kostnaden beräknas till l.292. za ri! 1933
.400 kr. varav l.l57.600 för själva bron och l34.800 kr P '
för tillfartsvägarna. Avskedsfest hölls i onsdags

Utredningen har givit vid handen att kostnaderna kunna av- Éöïläååzgçïzå lssšïgtsägïía
. . y

::':':.::::':::°:.*:::" ::.::::: :P:'::*:°::.:*::~.::::::°° W- -
-E TOO m t r fri s ännvidd kommer att :li 20 5 25 ro- tjänstgöring i Ström kallats

C' e e P ' P till föreståndarinna för det
cent lägre än den i arbetsplanen föreslagna. nyuppräuade hemet för
Styrelsen framhåller att en minskning av den av länsstyr- la dövstumma i Härnösand.
elsen fastställda brobredden 6 m till S m skulle ytterlig- Kyrkoherde Gunnar Löfvenmark
are nedbringa kostnaden med c:a l0 procent. redogjorde i ett anförande

Styrelsen finner den föreslagna inspänningen av hängbro- för den kristna kärleksverk-
spannets farbanekonstruktion i spannet uppbärande pelare samhetens idé. erinrade om

mindre lämplig. Vidare bör enligt styrelsens åsikt ett sär- diakoni-sakens utveckling in-
skilt vindförband av järn anordnas för ifrågavarande om Ströms församling. samt
spann, varjämte landfästen och pelare skola utföras i de framförde till Syster Maria
betongblandningar. vilka samtliga förändringar komma att ett tack för hennes långvari-
medföra en avsevärd ökning av brobyggnadskostnaderna. ga och trogna arbete ibland

nödlidande och sjuka.

HHÜSÜIII 26 spm 1933.

(LT) lcke okände lantbrukar-
en Banke i Rise. Frösön. ha-
de kommit på efterkälken med
skatten. l går skulle lagens
handhavare sälja några av
hans kreatur exekutivt och
folk samlades på Bankes gård.
Banke nöjde sig inte bara med

att känna sig förb... på, han
gick till attack mgt myndig-
heten på ett ganska finurligt
och originellt sätt.
Den tämligen folkilskna tju-
ren Putte släpptes helt still-
samt ut bland menighet och
myndighetspersoner. Putte ris-
te på huvudet ett par gånger,

PART! AV SOLVIK' STRÖMSUND tionsförrättare och publik
1 samband med den uppnättade anbetaplanen t¿¿l byggande att sätta sig i säkerhet.
av bao öva Smömasundet, så komm den peane/:ade baona sl k d 1. k
land5ä4ten az; beaöaa visa bebgggelae ¿nt¿ßl sundet. Fas- .":: ;?“tav. °“ °":" '§tl.°:
aghe/ten Solvdz hanmaft daavtd t $a/wzonen ms 'S °"°" W' ° " "' '3' en bli ganska prosaisk. På
Men Å väntan på jänvenkligandet av den nya baon, ad áont- lagspråk kallas nämligen till-
àatteä änjeläget, i b¿lden4 boatne högaa dei, att betjä- dragelsen för "Hindrande av
na den hebande allmänheten. offentlig förrättning".
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* GOTT BETYG 28 april I933.

(kolv II-N I. 'Å N SifÖm$U(/ Vinterkursen vid Hälsingegår-
T" dens folkhögskola avslutades

ar på grund av skicklig direkiris och vana sommcrskor 1 gg;-mass. Bland de avgåen-
. ulimm- nu irainsiaila n.im:aa./.-r, savai el.-mini.. de eleverne märke b1-e- Gm'
w" Vahwondw rud Bergek. Strömsund.

snrrsmrrr za april 1933.

ar alllid en viklig sak. Continental-Airlién iilllimpar Emggåšåëïnhëf ä'l°ï:°:":°::t'f'
humana pri$tr. uppehålla kon|n.tjänsten i
För tillverkning av KAPPOR beräknas 12:-, 15:- Ströms pastorat fr.o.m. 1 maj

och 18:- kronor. Klänningar: 6:-. 7:- och 8:- kr. ti ll dess tjänsten verder med
. ord. innehavare besatt samt

Dd kunden medför :gel lyg, nlldmpas dock *__ “ministern PN. ^hl_
en högre pris.

- berg att fr.o.m. den 6 juni
Iüuwkhunauut l933 vara ständig adjunkt i

GÛHIIÉ Sunde/lill. Gärdnäs av Ströms pastorat.

27 april l933. STRÖMS REALSKOLA 28 april l933.

FROSTVIKSBJÖRSEN I FARTEN Antalet inträdessökande till första klassen var vid ansök-
(LT) Den icke obekanta Frost- ningstidens utgång 33 st. Innevarande vårtermin avslutas
viksbjörnen har nu börjat få med årsexamen den lå juni. Gymnastikuppvisning med skol-
vårkänglor och krupit ur sitt ans elever kommer att ske den 27 maj. Höstterminen börjar
ide. På tisdagen sågs den nästa läsår den 31 auß-
stora nallen promenera rakt
ö d' . 0 ' C I' _

avserknigg vidaš. gvecsvlïanßgjör- 29 april 1933.

nen passerade nednm Sjulsås- (ÖP) Färjtrafiken i Strömssundet öppnades för några
$'ä“$°“ Vid K“äPP°“å Nalle dagar sedan. Isen är i år ganska ojämn. på sina stäl-
föfde slö maklißt P de" len är den mycket tunn och bedräglig. Sundet trafik-
siafka skafe" °°h f°ade sig eras ännu av fotgängare och cyklister. men bilar och
bl.a. med att undersöka en hgstskjutsar fgrjas 3vef_
myrstack, vars innehåll han
lät sig väl smaka. Fotlängd-
en uppmättes till 26 cm.

HÄSTAVELN 27 april I933. '

Hästpremieringar skall enligt
stuteriöverstyrelsens beslut
bl.a. äga rum i Gubbhögen.
Strömsund och Hammerdal.

JÄRNVÄGEN 29 april I933.

Distr.chefen i fjärde distr.
har beviljat stationsmästaren
S.H. Hetterquist i Strömsund
avsked med utgången av sept.
månad.

1 maj 1933.

Fotbollsdomare.
Andra klass: bl.a. Sven Hal-
lin. Strömsund. EN FLÄKT AV SOMMAR OCH SOL

Provisoriskt godkända: Ännu daäjøä det en tid innan M/S Vingo böajaä taaßikeaa
bl.a. Helge Andersson och 0. Vattadalcn. Få bilden aamßocka så många minnen av ljum-
Bergner. Strömsund. Ragnar ma vindaa och aolgßittäande vattenytoa óom nån man Sea
Johansson, Ulriksfors. samt det ótolta aatygøt óätta haha mot Eópnäó och byanna ov-
E. Palmqvist, Havsnäs. anjöä.
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Kommunalnämndens verksamhetsberättelse
för år 1932. ÖP 2 maj 1933.

|lIl_I

VV ÖVER DEN PAMPIGA KÛMMUNALGÅRÛEN I STRÖMSUND

Bcfägct invid Nciaa Stiandvägen vch ett stenkast íiån Viigckajcu och Stiöms vackaa t¿ngs-
hus, hai kvnumncns adm¿n¿st1at¿va centium ej kunnat šá en bättic pfacviing.

Inkomster Barnavàrden 24.810:-
Statskommuna1a reservarbeten 13.498:80

šíåílïši-ä.ï.â'šš'2.?.2dei 'šä'š?Z1?3 »<°«~w~wd@ßwd 4-ß29=-
1nfiu:naJres:a::ier 32 ess se Ti" S*°'*°SS°" 68'899°“8pensionsav ifter 8'75]j_ Ans1ag ti11 barnbespisning 4.150:-
Sko Saccisg ]2~694;76 Aceriämnaz överskott 2.i47=7s
Hungskattemedel 4~553;91 samfeaiskoian 3.912 io

H. ' j Ströms folkbibliotek 500:-
N9JeSSkatt 772-12 “ föreïäsningsförening 200:-
B°teSmede] 20:' Birka fo1khögsko1a 150--Lánerörelsen 154.157:59 -. - IBânkuttag 6_894:80 :a:so- och sgukvàrd 7.436.88

Halse- och siukvara 1.774 - ° 'SVš$°“ 6'772f78
P I. H 2 424_68 Branqvaseb 200:-
S° 'sšëâef b_]" h_b kn 29:686;38 Pensionsforsäkringen 22 553 47tats i r t ar os e amp . ' j
Kontantunderstödsverksamheten 4.999:40 FaSt'9heESf°rva1tn' gågâššnig š'šgšj;g
Kommunaïgarden 6.573.50 - ,

Hamnan1äggning 666:2S Anskfffn' af çgsšågïšer 1'åågI:v
gfedgárdåhímmeâ ]'8?â;gg Löner ocb arvoden 3 600°-iverse in oms er . ' j
Aterlämn. balanserande anslag 3.650:- äïïå"-oågsíåšgïelysning šâåïgâ

Summa inkomster 467.165:39 Anslag och bidrag 1.111:-
Ti11 kyrkokassan 27.831:05

Utgifter Ti11 H-dals tingshà11n.sky1dige 2.493:27
L. u 1 120 455:28 Skatterestitgtioner 18 546'54
Sgâçgzëiâågdel ]0_683:76 kassabenaiining :iii 1933 ' 59296

Fattigvârden 61.705:- Summa utgifter 467.165:39

ÖP 2 maj 1933. I Strömsund hälsadcs våren välkumvu på Valborgsmässvnflnn med sång av kvr-
knköron och :nl av pastor C. Sällvin. Omkring G00 porsvnor hade snmlnis på Lurgvz. därlw
lidlíghctcn ägde rum.

An
1_



JÅRNVKGSLRKARENS ARSRAPPORT 4 maj 1933. av järnkilen avsprängts och träffat ogat.
. . _ . U önskvärt vore, framhåller d:r K., att glas-

Läkare" 5 ll"j°'"° Jämtl"S'k¿5 ° L°Vb°r9° ögon eller annat ögonskydd anskaffades för
och Ulriksfors - Strömsund, d:r J. Krenzis- pers°na]en vid ¿y1ikt a,bete_
ky i Strömsund, har behandlat järnvägsmän
för olyckor, sjukdomar samt vidare eg deld
olycksfall, såsom yxhugg i händer, s gska - -

or, kontusion a underben med varbildning, RESERVARBETEN f Mai 1933'
främmande kroppar i ögonen m.m. En person, (LT) Ströms arbetslöshetskommitte anhåller
som rakat ut för sistnämnda olycka, vårda- hos A.K. om 90 proc. statsbidrag till pla-
des en längre tid a Ostersunds lasarett och nerat statskommunalt reservarbete med an-_
vid utskrivningen var han blind a ena ögat. läggande av park vid forsamlingens kyrka 1

Under arbete med stensprängning hade en bit Strömsund.

Fhlholl 5 Wij 1933- Annons i LT S maj 1933.

(ÖP) Jämtlands bäste center påstås ju Ström- $ T R ö M 5 U N 0
sunda-Kamraterna ha. Hans namn är Sigge Jo- . å
hansson och han tros komma att vålla öster- St°ra b°x"l"3ar .ungdomsudden
sunds-Kamraternas försvar en del oro, då Söndagen den 7 maj kl' 4 e'm'
hß 188 SPGIGY 9" VÜHSÜÛPSWÅICÜ här På sön- Ett tiotal matcher med deltagande
dag. av SHINGS bästa boxare!

Strömsunds-Kamraterna är ett lag med anor Den; lördag och söndag
och i fjol satte det blåvitrandiga laget FRILLES onxzsïen
kronan på verket genom att hemföra distrikts-
mästerskapet. Laget från Flata ha f.ö. en S H I N C

genomgående fin höstsäsong med seger över
Odensala med 6-0 och 4-l, Krokom med 3-0,
blandat IFK A och B Östersund, med S-2, -

Bräcke med 6-2, Nälden med 6-1 samt Stavre ARBETSLUSHETEN 6 mai 1933'
med 1-0 och 4-0. Laget leder f.ö. Jämtlands- Ströms sockens arbetslöshetskommitté rappor-
serien på bättre målkvot. Strömsund blir terar till arbetslöshetskommiSSi0nen, att
IFK Östersunds svåraste motståndare i år. antalet arbetslösa vid månadsskiftet uppgick

till 604, därav 260 familjeförsörjare.
Strömsunds laguppställning blir ordinarie,
°"“*å* Funtonnot nnïcutn a maj 1933.

3: ';2.ïâï.32;.É"f?';2ï.:..3:.“åÉ“â?";.“§.;.â'ï?";“f*' ¿°g> S=fg~=«;d59;-gfgg-S S-»=-'ffm =~ "K
Roos, Sigge Johansson, Karl Barthelsson och S ersun me ( °

J. Palmqvist. Reserv: Knut Barthelsson. Tyvärr møtsvarade nog inte distriktsmästar-
na fullt ut sitt goda rykte. men det kan ju
bero pa att söndagens match var den första
för säsongen för det blavitrandiga laget.

KRONAN KÖPER SKOG 9 maj l933.

Domänstyrelsen hemställer hos K. m:t om be-
myndigande för länsstyrelsen i östersund
att för kronans räkning mot en köpeskilling
av 50.008 kr inköpa fastigheten 3/16 mtl
Storön 1 i Ströms socken, som hembjudits
kronan för nämnda pris av Jämtlands Folk-
bank. Fastigheten omfattar c:a 1.344 hektar,

“ därav 893 hektar skogsmark, 1,5 hektar in-
'íläq;¿ ägor och 435 hektar impediment och 15 hekt-
;'~ ~~ ar vatten. Inägsjorden utgöres av en numera

_“*_," ';¿; nerlagd fäbodvall.

i' '-1 ærwmm iomjwæ.
;933 ¿p5 M010pcyK¿¿_¿K1pÅG¿ (OP) Vi har fatt mottaga följande meddelan-

de, vars riktighet vi ej kontrollerat:
e aina Vi 5 que: oc "na Kâing å "En nazistisk avdelning ansluten till Sven-d .k. b" pall . ~

en 6 0" en ska Nationalsocialistiska Partiet, Göteborg,
har bildats i A1anäset.“
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INDRÅGNING AV SKOLOR ll maj 1933. viljas på Sådant Sätt, att vid blivande en-
treprenad möjlighet finnes att välja såda-

Ströms olkskolestyrelse beslöt vid sitt sis- na S ännvidder för de S ann enom vi1ka
ta sammanträde att hos kommunalfullmâktigï flotgningen ej skal] frgmg¿,9att den i ek°_
göra framställning om indragning av isse - - ~ - ~ -

as smaskola och Trangasens-Stamasens mindre ::m;:kšr:¥:§å::°v?::âsf°rde1akt'ga 1°s"1"g
folkskola fr.o.m. l juli l933.

Innevarande '|°a'Sår'S avslutning faStStä1'Id8S $c0U~|'|:E$T I STRUM 15 '|g33_
till den 29 maj. da arsexamen med offent-iigt förhör skaii äga rum_ Pa torsdagen hade Stroms scoutkar anordnat

g "r.~/.ef:_ :fler malt/len

mlllli

en fest. som blev mycket lyckad. Lokalen
,.,nHe,,,f,..._.,š var till trängsel fylld av folk och bifall-

et till de ungas prestationer var minst sagt
ovationsartat. Programmet var mycket rikhal-
tigt och vad som särskilt slog an pa publik-
en var en liten rolighetsminister, Raoul
Kring, en komisk opera och Tryggve Bergeks

50» akrobattrupp. Det hela avslutades med nagra
stämningsscener och scoutbön av karchefen,.__> Forsbergs' konliiinister Gunnar Sällvin.

FOTBOLL
_ 55"4*8 W- 530 _ Ûgiml is maj 1933.

NA|_|;EN, ou u'cAm-Aupiuas 1 iilixßsss ocii msr. A.

Ivar Jonsson, Det bolag hos vilket inspektor Å. var
|_ G,-5m,¿||_ g_ E,-iksso,-,_ anställd. hade köpt Andrias gård och län-

G_ ostgrem J_ E,.ikss°n_ _|_ Oissom nade honom bl.a. födoråd. Andrias. som

U_ Svensson E_ svensson. F_ Nüssom tyckte om starkvaror. särskilt Hoffiinns
H_ Hallström .__ omfsson droppar, ville en gång att insp. Å - e-

' huru nykterhetsman - skulle köpa sprit.
K_ Ba,-|h¿|ss°n| 1'_ R°05_ om inte annat så åtminstone öl, och sän-

G. Karlström, S. johansson, R. Fridell. da sill med föd°"åd°'4-
T- PÜNPVN- V- Hedmd- E- Pam- Insp. Å., som inte var hågad fullgöra

R- _|0|lil1S$0ll- M- BÜXÛ» uppdraget. sade att det fanns bättre
O. Larsson. slag för Andrias och sände honom i stäl-

let läskedrycker. När Andrias fick hem

STRÖMSUND' "starkvarorna" drack han men fann det
OQO0.000ÛOOOOOOOOOOOOOÛOOOOÛOÛOÛOOOOOOÖOOOOOO O 00.0 I

MILJONBRON ÖVER SUNDET 'Il maj 1933. e ku, men inte vårte je de minsta full!
(OP) Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har och då han träffade insp. A. så fick
granskat av civ.ing. N. Lundh i östersund denne veta vad han sick för-
uppgjort, med alt. I betecknat kostnadsför- - Du e n'tjuv. du e n'skurk. du e n'är-
slag för bro över Strömssundet. Förslaget ans lymslï
avser brons utförande med ett mittspann om Uppläxningen väckte munrerhet hos åhör-
l00 m:s fri spännvidd och pa bada sidor an- arna. som kände anledningen-
slutande sidospann med fria spännvidder,
varierande mellan 32 och 36 m. Kostnaden
slutar pa ett belopp av l.073.500 kr och
civ.ing. Lundh har anhållit om styrelsens .

preliminära godkännande av förslaget. FOTBOLL 15 "ai 1933'

sade sedan:
- Je drack å drack och vårte stinn som

Strömsund försvarade sin plats. Vann i Jär-
Styrelsen förklarar sig intet ha att erinra U

mot de beräknade kostnaderna för brons ut- pe" °ver hemmaiaget med 3-1'
förande som trespannbro med resp 6 och 5 _

m:s brobredd. och ej heller mot det nu UTVIDGAD KONTANTHJÃLP 15 m°J 1933'
framlagda kostnadsförslaget. I anslutning (UP) Arbetslöshetskommissionen har anvisat
härtill framhåller styrelsen emellertid Ströms socken statsbidrag till kontantunder-
lämpligheten av, att vid hänvändelse till stödsverksamhet för tiden l-20 maj för ytt-
vederbörande vattendomstol framställninggö- erligare 50 arbetslösa eller för sammanlagt
res. att tillstånd till brons byggande be- högst 200 personer.
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18 maj 1933.
Kgmmunen 16 maj 1933. srnöns smmuisxou

Källarmäst. L.E. Erikssons och 5.6. Söderqvists ansök- Vid de skriftliga proven för
an om rätt att till spisande gäster få servera pils- realexamen hava följande e-
nerdricka klass ll tillstyrktes. Samma ansökningar lever i skolans fjärde klass
från Fredrika J. Eriksson, Maria Salomonsson och Ast- godkänts:
rid Mattsson avstyrktes. Enar Elovsson. vågdalen

Hrr Jonas Olovssons och Jöns Palms ansökan om efter- Gösta Grönlund. Vilhelmina
skänkande av kommunens fordran för oguldet arrende Sten Johansson, Strömsund
för Bredgårdshemmanets inägor beviljades så tillvida Åke Nordvall, Strömsund
att den sänktes med hälften till 325:- kr. Arne Svensson, Strömsund

Hälsovårdsnämnden hade hemställt att av event. uppstå- ågçâiïlååïågå såšïïâïgd
ende vinst å badinrättningen få använda S0 kr till er- lera Berglun¿: T°rsíjar¿en
sättning åt föreståndaren. Fullmäktige beslöt med lb Ester Bergvall. Strömsund
röster mot 13 att bevilja 25 kr. ^nna_Märta Eriksson. ströms_

Beslöts att indraga verksamheten vid barnheamet. Kom- Anna-Lisa Nordfors. Strönsund
munalnämnden fick i uppdrag att avveckla rörelsen. Maja Olofsson. Strömsund

. . . Bojan Persson. Strömsund
Kungl. Regeringsrättens utslag i mål ang. välskriv Gunvor Svensson Strömsund
ningskurs för lärarekåren vid distriktets folkskolor . . ' .

delgavs. Vid fråga om anvisande av medel till bestri- Birgit Åslund' Strömsund
dande av kostnaderna för kursen ifråga begärdes vote- 19 maj |933_
ring. som utföll med 13 röster för anslaget och 9 mot. JÄMTLANDSSERIEN I FOTBOLL

Ordf. förklarade anslaget beviljat, men ing. Elias H.
Johansson reserverade sig mot ordförandens tolkning Det ítfeßlsf Slaget
av kommunallagarna. Han höll före att beslutet ford- 555' i 5tfömS“"dv där de fram'
fa¿e kvajificeraá m¿j°fi¿et_ sta konkurrenterna om serie-

segern. Bräcke IK och Ström-
Folkskolestyrelsens förslag om indragning av Risselås sun¿8_K¿mraterna_ ¿rabba sam-
småskola och Trångåsens-Stamåsens mindre folkskola bi- man i en match som utan gver-
fólls. drift kan kallas seriefinal.

EXTERIÖR AV AFFÄRSFASTIGHET
V10 STORGATAN, STRÖMSUND

D. Nond5ou - väuoaxmad
bokhandel med aktuella ti/ttnn
¿ tagen.

SPRITINKÖPEN 19 maj I933.

(ÖP) inom kontrollstyrelsen
har upprättats ett sammandrag
som belyser storleken av me-
delinköpen vid landets sprit-
bolag under jan-mars. Det vi-
sar sig att i medeltal pr
motbok och månad utminuter-
ats endast 1.53 l mot l.90 l
sanna tid i fjol. _~ -

. Ä. *II
~ 'i ' " ---__-Z...

22 maj I933. SLÖJDLÄRARNA I STRÖM GÅ TILL KUNGS 22 maj l933.

POSTSTATION I TLLLINGSÅS (LT) Folkskollärare Per Johansson m.fl. lärare i Ström-
Postdirektionen biträder i sund ha nu hos k. m:t fullföljt sina besvär över Ströms
yttrande till generalpoststy- kommunalfullmäktiges beslut i höstas att sänka kommunala
relsen ett av postmästaren anslaget till slöjdundervisningen. De säga sig ha utgått
i Strömsund framställt för- ifrån, att dessa anslag. som utgått alltsedan 1928, skul-
slag att postombudet i Tull- le utgå under hela deras anställningstid, enär då ej an-
ingsås måtte utbytas mot gavs att de skulle utgå under viss tid eller t.v. Då beslu-
poststation. Denna anses bö- tet kränker deras enskilda rätt, därigenom att de berövas
ra få benämningen Tullingsås. avlöningsförmåner. yrka de på detsammas upphävande.
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26 maj I933.
Ströms Hembygdsförening har
av hem.äg. Sven Jönsson i
Risselâs förvärvat en modell
av en gammal sag vid Kvarnån.
som revs för 39 år sedan. Hr
J. har siälv tillverkat mu-
dellen. Ett underfallshjul
utgör drivkraften, och evan-
för detsamma är ett annat lik-
nande hjul. vilket har be-
nämnts återgångshjul. d.v.s.
medelst detta hjul drugs såg-
bänken tillbaka. Sågen utgö-
res av ett blad. sem är pla-
eerat i en sorts ram med upp-
ach nedgaende rörelser. Lag-
ren utgöres av trälager,«udi
hela sågen är innesluten i

ett såghus.

Som gåvor har föreningen fått
mottaga: av kyrkoherde Cun-
nar Löfvenmark gamla årgång-
ar av tidskriften Jämten övh
andra äldre iämtländska skrif-
ter; av flnttningsehef Mårten
Edström och fru vüvskedar.
miölksil. mangelbräde eehvae-
kert snidade sellekar; av fru
Lisa Sundberg en gammal bib-
el. av fru Magdalena Åslunds
sterbhus gamla pnstillur. ke-
ramik ech ett eldjärn. som
använts vid justering.
Till hösten planerar förenin-
gen en större tredagars hem-

*if_~= 0

ÛVÅNLIG TRÅNSPÛRT PÅ STÛRGÅTÅN i STRÖMSUNÛ

bygdsfest. Å hembygdsgarden
är nu det ditflyttade gamla
sockenskrivarebestället snart
färdigt. och länge turde det
ei dröja förrän garden får
sin sterstuga.

Jäinvägsbaßíkcu t¿t't bicbyggc t' F-wstt-ikea 1933 {.°tal:ta.s pc-1 FOTBOLL
Eastautomcbiß, och det .steußagna ekipaget Iicjdcu 55/1 ett
Ögonblick nät dtivmedefàfankcn kïävvâ på§yÉfn¿ng §1ån ben- IFK Ssd ' Bfäckc IK 3"! (l'I)
sinpumpcn vid Lundlwtnis Jätiiliairíel' d Stotgatan.

Slurlamla iaiua 22 W.
(ÖP) En sorglig "flvgnlvrka" inträffade härem dagen hus

Glllllll
(LT) Greta Carhes amerikans-
ka kontrakt ar nu - enligt

dl l l 'll l Y - l' ' . . H . . m- e an e ti )... un er-törparen 0. Hanssen, Harbåeken. btrumsund. Tidigt en mnrg- t i (_. . i
en när H. ännu låg urh dåsade i sängen. fick han med ens
höra ett förfärligt dan och brak vid ena fönstret. glas-

tecknat. lilmskadespelerskan
skal I liärigenmn ha tillför-
sïkrats ett -age som är nt-skärvor yrde omkring i rummet. H. kröp helt naturligt län- 1' ° k " ° ' ian mntstvrke erh *"m Prakt-Rre ner under täcket ach nar han äntligen vagfdc titt:iuPP gskl går ut på att 6.0, (nr-for att se vad det egentligen var fragan am. iiek han se . . . . -gniktigarsig att spela intva

en järpe liggande livlös på gelvet. Ett stört hal i ena »

glasrutan visade varifrån den kemmit

Järpen hade tröligen iagats av en hök och i sin brådska

filmer om aret. för vilka hen
skall få ett heiierar. som en-
ligt nuvarande kurs mntsvar-

och iver att undknmma denne flugit rätt på fönstret. ar mer än 3 Hill- SV- kf-

ål



VV ÖVER ULRIKSFORS JÃRNVÄGS-
STATION MED ANKOMMANUE OCH

AVGÅENÛE TÅG FÖR PERSONBEFOR-

DRAN

I samband med Staömaunda ex-
pansion han jännvägaataiion-
en i Ulnikaßons blivit något
av en knutpunkt öa anslutan-
de tåg till tnaiken på ln-
Candabanan.

En aangeabangdnd åoa inväx-
ting av goda- och peaaonvag-
nan han måst byggas upp, och
tidvis kan 5oCkLivet d pen-
aongeana uppvisa en Livtig-
het som §ön tanken till be-
tydtigt atöaae oatens passa-
genaneuiväxßingan.

26 mars I933.
MARKNADERNA ÅR I936 ,\-~
Kommerskollegiet har nu fast-
ställt l93å års marknadster-
miner. l Jämtlands län skola
marknad äga rum: i östersund
den 14-l7 mars och den l2-IS « -
sept. samt i Strömsund den '
l0-l2 okt. 4 --

Å-.,... IC

oil'

HEMHANSFÖRSÄLJNING 27 maj 1933. MISSÖDE 30 maj 1933.

Vid exekutiv auktion å landskansliet i onsdags försåldes (ÖP) Då läßêhelßäß- Jöns M-
7/384 mtl Alavattnet n:r l (làa) i Ströms socken till A.B. Nilsson. Üillsâdi häf°mdB8'
Jämtlands Folkbank för 450 kr. en var sysselsatt med torv-

rivning, råkade han skadaett
Aaßtrsiösn TILL ntstnvnnntrtn 27 maj 1933. finger På hösr hands; så

. _ . . pass svårt att han m ste in-
(ÖP) Arbetslöshetskommissionen har anvisat Ströms socken tagas pâ sšukstugan i Ström-
l0 platser vid Äspnäsvägen och 5 platser vid Gärdnäsvägen sun¿
och Alanäs. 20 platser vid Cärdnäsvägen och Hotagen samt '
IO platser vid Ãspnäsvägen.

POLITISK BYTESAFFÄR 29 maj I933.  
(ÖP) Socialdemokraternas och Bondeförbundets bytesaffärnu
klar. överenskommelse kan nu vinnas rörande åtgärder för SKOLAVSLUTNING I STRÖM

arbetslöshetens bekämpande och lösningen av vissa Jord
bruk§fråg“f_ Folkskolorna i Ström hade på

måndagen examen med avslut-
roïßoii - Jxnïinsosssnltn 29 maj 1933. ins- Strömsunds folkskola

och de i närheten liggande
IFK Strömsund _ cast°r 6"' (°'l) skolorna marscherade tillkyr-

kan för en högtidligare av-
STRÖMS SÅMREALSKOLÅ 30 maj l933. s|utnin8_ Kyrkoherde Gunnar

Cymnastikuppvísning med eleverna vid Ströms samrealskola LÖfVe“Nfk 551349 till 533020
forrattades på lordagen. Flickornas gymnastik leddes av °Ch tackade läffa- Var?
folkkollär. Anna Persson och gossarnas av folkskollär. D. flitPf°mi°f “td°|a¿e$- De
Fr. Nordfors. Pappor, mammor. syskon och övriga intresse- $k°1aVd°1“18af» SOW för Sina
rade åsågo prestationerna med intresse. 1°k5l9f °Ch läfafe 3f° b°f°'

ende av fortsättningsskolor-
RÄNTAN HAR SÄNKTS. Riksbankens diskonto och utlåníngsrän- na fortsätta läsningen till
tor blir 32 fr.o.m. l juni l933. mitten av juni.
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IIIRBSIIIIT 50 10 »=--11 ww-
(ÖP) Godtemplarlogen Norrskenet i Strömsund firade på lör-
dagen femtioårsfest till minne av sin tillblivelse.
Ett etthundrafemtiotal gäster hade inbjudits. Festen bör-
jade med pianomusik och unison sång, varpå hr SixtenFjäll-
eren höll hälsningstalet. Efter att komminister G. Säll-
vin sjungit en sång. bestegs talartribunen av folkskolein-
spektör H.G. Pihl, Östersund. som talade om "Vägar och mål
inom nykterhetsrörelsen." Hr Erik E. Ersson uppträdde där-
efter och redogjorde för lonens arbete från dess början.
Därefter förekom solosang av komminister C. Sällvin.
Landstingsmannen E.M. Eriksson, Ottsjön. fürrättade däref-
ter diplomutdelninn. För femtioårigt medlemskap av orden
erhöll hrr Gustav Skogman och Per Wiklund diplom. Tjugo-
femârsdiplom utdelades till hr Karl Larsson, fru Valborg
Eriksson, hr Er. Em. Eriksson, fru Kristina Modig, hr Ax-
el Lögdberg, hr Alfred Lögdberg, fru Ashiörn Lögdberg,
fru Ingeborg Julius. fru ßeda Skogman, hr Altot Jonsson.
hr X. Fredrik Syström, hr E. Ersson. hr Karl H. Wikström,
hr Helmer M. Nordin och hr Gottfrid Strömstedt.

Därefter biödos gästerna på têsupe. Det hela avslutades
med avsiungandet av Du gamla, du fria, och ett leve för
Sverige.

SOCKERPRISET SÄXKES I iuni 1933.

Soekerbolaget meddelar. att sovkerpriset lr.o.m. torsdag-
en sänkes med ett öre pr kilo_e,ram.

; .-
øunø ~ '

31"'

itä"CRDEVSHUSET l STRÖM, nze 2 bfand iäncts, reset sig två våningat högt n en ai de vack-
iastc pfatscina på Ffatcn. Festivàtctssaíen, bctägen ¿ andaa våningen, .manet 6- á 700

I

peisonet. utcitew husets sädza fángsida haiva båda eáningaana veaandez. Mídtcn ai taket
¿ jcmnhöjd med kzepyüscn ät utbygd riff en rund platticim, itán nvttktn man nai din ncttí
gaäfe ufàtgf uívv nvjdfn."
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Annons i ÖP 1 juni 1933. (ll) Frågan här ovan har skäl för sitt upp-

I Strömsund anordnas SKOLKÖKSKURS för äldre repande: Vem övervakar lagarnas efterlevnad?

från folkskolan avgångna elever, med början ßandhund.
den 3 juli kl. 9 f.m. Obs! Gäller ej fort-
sättningsskolpliktiga. KLOCKSPELSKONSERT 2 juni 1933.

Kursen är i övrise evsiftefri. men eleverna ns valkands norrländska klsskspslsrns. nen-
skola betala självkostnadspris för maten komna från en andra 5-årig turnê i USA giva
(omkr. 18-20 kr). Anmälan om deltagande i kønsert i
kursen torde snarast möjligt och senast den Kyrkan, Strömsund. lörd. d. 10 juni kl 8 e.m

20 dennes sändas till undertecknad. " , Alanäs, söndagen d. ll juni kl 3e.m

För Ströms folkskolestyrelse
P.H. Tuveland, Strömsund.

Skolan, Gubbhögen " d. 11 juni kl 8e.m

roucßnmcsn kören l juni 1933.

Vid exekutiv auktion å landskansliet på ons-
dagen inropades S/22 mtl Öjaren nr 4 (42) i ÅÜÛIJ Mid °Ch Uållflådfl "ÖF 108

Ströms socken av A.B. Jämtlands Folkbank för rkipgml mg Im;

285 kr' P. W. Ohlsons I-Iorroklperlng.
Ordet fritt ÖP 1 juni 1933.
vi-:M övr-:kvnlum LAGARNAS I-:Fn-:Rl.EvNAn? ..

Tandlakare

.ÛOOOOOOOOOOOOÛOOOCOOQOOOOOOOOOOOOOOOÛOOOOOOOOOOOO0000

Jag gick i går afton landsvägen åt Strand .
till. Mellan skjutbanan och Rydmansodlingar- E k E k
na mötte jag sex st. hundar, svarta, bruna,
gula, vita och rosiga. En del flämtande och
andfådda med uthängande tungor efter den an- Têk“'78_
strägande jakten, andra mätta, trinda och M°"38"i“8$||d1 U _ 2-

belåtna efter nyss ha spisat varmt harkött

2 juni 1933. Hö'!dhoEE. C-klass S. Gertrud Olofström 10.0
1. Bertll Olofsson 1.20 6. Märta Jönsson 10.0

S"ö“s s?“'*°'sk°'“s 'äY'i“' 2. rsgs stsvlin l.os 7. nosa zskrisssn lo.o
gar för ldrottšmärket' I A- 3. Erik Svensson 1,05 8. Ester Bergvall 10,1
klass över 16 r, B-klass 9_ Rut Engström 10.]
14-16 år, C-klass under 14 Längdhoeg. B-klass .

år. 1. Gunnar Berglund 3.79 lo°slv Tallbom lo'2
Höjdhoeg.

100 m. A-klass Kulstötning. A-klass I Z B I ¿ I 05
1. Egort Carlsson 12.9 1. Egort Carlsson 12,35 2: Af;aEn::fb::ktss°n 1:05
2. Gustaf Lundholm 13,0 2. Gustaf Lundholm 11,53 3_ Gertrud Olofström 1.05
3. Thord Vaplan 13,2 3. Thord Vaplan 10,25 6 Rosa Zakrisson I 05
60 B_kIass 4. Åke Nordvall 8.77

1. Lennart Nordfors Kulstötning. B-klass
ll
2I
30

2.
30

Qßllå III

Gunnar Svensson
Gunnar Berglund
Karl Trosdahl
Eskil Salomonsson
Alvar Löfström

@@\Û\Û\Û@

0000Q0
UJNI'-'ÖÖÜ

G^Vlß

GUI

00

Rut Engström 1,03
Siv Tallbom 1,00

Karl Trosdahl 13,27 Lä dhng oEP.
Gunnar szensson %:'gg 1. Rosa Zakrisson 2,00Alvar Lö ström
Eskil sslsnsnsssn llzol ä' êa:i:“§:å::ï::ss°“ :':z
Gunnar Berglund 9,40 .Tore Blomberg 9.24 4. Gertru: Olofström :,:â

Höjdhogp. A-klass ° S. Ester ergva
1. Gustaf Lundholm 1,60 7' Lennart N°rdf°rs 9'll 6. Aina Svensson 1,83
2. Egort Carlsson 1,45 Kulstötning. C-klass
3. Åke Nordvall 1,45 1. Bertil Olofsson 8,46
4. Thord Vaplan 1,40 2. Erik Svensson 8,15 Kas: (liten ummiboll)

_____ s
uöjansgg. B-klass 3' T““° S'°""“ 7'°5 l. tstsr asrgvsll 31.65
li 20 gEskil Salomonsson 1,40 Flickor Gertrud Olofström 33 45

Lennart N0fdf0rS 1.30 gg m. 3. A-M Engelbrektsson30,l02.
3
AI
5.
6.

34

Alvar Löfström 1,20 1. Karin Sandelin
Gunnar Svensson 1,20 2. A-M Engelbrektsson
Karl Trosdahl 1,20
Tore Blomberg 1,20

äkni

O

Rosa Zakrisson 30,00

\Û
0

@

L*

Zera Berglund
Aina Svensson

I-Il-I

000

OQO

OQO

\|0\UI

Rut Engström 30,00
Siv Tallbom 29,47
Karin Sandelin 28.70



_H “annu ...H ...H .. . ..._

Få människor i vår rationaliserade tid tror väl det är sant. att det finns en by här i
Jämtland som saknar telefon, elektrisk belysning och landsväg. Så är dock verkligen för-
hållandet. och byn ifråga är Näxåsen i Ströms socken. Väl inseende nödvändigheten av att
vägen Gubbhögen-Ringvattnet framdrages till Näxåsen, har jag gjort mig till talesman för
de av vägen beroende byamännen. Näxåsen ligger visserligen vid Ströms Vattudal, där trafi-
ken uppehålles av ångfartyget Virgo. men är det bara en tidsfråga när denna lägger upp.
p.g.a. att byarna väster om Ströms Vattudal fått väg, samt att arbete pågår på vägarnn
till Äspnäs och Gärdnäs. Byn hotas sålunda i en snar framtid av en fullständig isolering
om inte vägen kommer till stånd.

Önskvärt vore att stakning och påbörjande av vägbygget kunde påbörjas redan i sommar. eme-

dan arbetslösheten i närliggande byar är påtaglig och en förbindelseled mellan Flåsjön och

Ströms Vattudal i flera avseenden är nödvändig.
Ringvattnet den I juni l933.

J. Sixten N - m.

6 juni 1933. IIIWI lllliå a juni 1933.

(OP) På torsdagen råkade en cyklist och en Strömsunds Lawn Tennisklubb hade på söndag-
motorcyklist att törna samman i närheten av en årsmöte. Till ordf. valdes notarie Uno

brandstationen i Strömsund. Cyklisten körde Mårten. övriga styrelseledamöter: handl. Jo-
vid möte direkt på motorcykeln och erhöll nas Amcoff, veterinär Sigfrid Mårtensson,
en del skrubbsår å huvudet och i händerna. bryggmäst. Osvald Englund och frk Britta

. . U . B I " . R ' 2 f lk K ll. P J h -
E" "à9°t f°É1'9°'° °]y°ka 1"t'°ffade à väg' sg;gâch°:andïY1šg::; Mågssânomed fi: Agnåïs
en mellan Lovberga och Stromsund på freda s- _

aftonen. Hr Lasse Nordström från Tullingsgs 'âçåta olgfsïgç °°2tla"t?;'7ÉÉf ï°]¶nS“mÉf
kom cyklande utför en backe i Usterkälen. s:ä]?reá es ° Staä ans Eft ' à r "grtaÛd_
Cykeln sladdade. och Nordström skrapade an- É anée az än r nare' er rSm° e V'
siktet mot ianasvägen och ernö11 acski11iga °9 5"” me °“$'
skrubbsår i ansiktet. Efter att dr. J. Kren- _ _

zisky anlagt förband över så gott som hela GOTT Bçïvc 9 J""1 1933'
ansiktet, transporterades N. till sitt hem. (OP) Förste prov.läkaren har efter företag-
där han vårdas. na visitationer av apoteken och läkemedels-

förråden i länet i redogörelse till medici-
DONATION TILL FRIDSBERG 6 juni l933. nalstyrelsen rapporterat att samtliga apo-

Framlidna frk Emilia Håkansson, Ronneby,har teä bÉfi""° Såg i É72"°:]i9e" 9°tt skick
bl.a. testamenterat 4.000 kr till Fridsbergs °° S °tas me mye ° S °' °mS°r9'

b°'“"°m ' ""'s°“°' Nv Posïsïnïlon 1 sïaun 9 juni 1933.

FOTBOLL - JKMTLANDSSERIEN 6 juni 1933. Generalpoststyrelsen har beslutat. att post-

Strömsund-Järpen 3-0. Strömsund leder seri- Stat'°" med "amnet T"]]'Û9SåS °°h lydnde
f~ B ~ k C t Jä St Nä] under postkontoret 1 Stromsund skall oppnas

en ore rac e as or rpen avre - . . u
den, odensaïa åch Kr°k¿m_ ' ' 1 byn Tullingsås. Stroms socken.

rtnccrssï 1 sïnun s juni 1933. "Y V“RL°5"“5T^RE 9 3““* '933-
- ~ - (UP) Max Baer ny världsmästare i tungvikts-

š¥.°2â§2ií2.?.2%°?*.SíE.å Sšš2'2i'ä2.ïåïâ2°ï¿“f“ b°><~1f.~9i-din S=-391199 föf1°~= vi teknisk
leddes med unisont avsjungande av "vår Gud k'°' 1 t'°"de r°"d°" 1 Ne" Y°rk'
är oss en väldig borg". Efter att kyrkokör- DISPENSANSUKAN 9 juni l933.
en sjungit "Hör oss Svea" bestegs prediksto- n n . N
len av kyrkoherde A Lindström, Lit, som Hos k. m.t ansoker Holger Bergstrom 1 Strom-

höll ett fosterländskt föredrag. Därefter S""d °T 'ätt att vi""a i"t'äd° vid K]°t°Û5
U. U _ skogsmastarkurs den l okt. oaktat han ejsjcngkoren Sveriges flagga av Alfvén och enom átt nà t t Skå Ssko]a_

kyrkoherde G. Lofvenmark foredrog en foster- 9 9 9°" S a 9 9

ändsk dikt. Efter att kyrkokören sjungit . .

Vårt land av Josephsson paraderade scouter- TILL GRAVENS Ro 9 J""' 1933'
na för fanan. Festligheterna avslutades med På pingstdagen vigdes i Ströms kyrka stoft-
unisont avsjungande av Du gamla du fria. En et efter frk Julia Ohlson till den sista vi-
ganska stor folkmängd bevistade festen. lan.
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REALEXÅIIEI 1933

Zem Bc«1gIIund, A.M. Eïüzsson,
BLIQLÉ Åäfund, Runc Wiffnnn,
Bvjan Pßæàäon, Anna-Lisa 'É |
.vo1d5cu, Emm Eßugsscn, Ma- 3 I

ja 0fv§sson, - Bezgvafi, Åke
Nuïdvalí, Aína Svensson. Sten
Jolzansscu, Mmgit Bcwgck, ¿

Gàfa GIÖnÉund, Åïnv $v0n5- \
sun. D. F1. vc-ædícu.

ÜÜÜ
Inga Lívcnmatk, Gunnvc:
Svensson, Rudvfí Bïuuu, Åïnc
Ûïapv, Ludvig Liikßsvn, lng-
ïid Vifsön, Gudïun Medin,
Grïfïud Bvägck, R. Vvtdšvïå,
Hugc Svcnssun, Kaiin Cfvís- _

sun, Eisa Lundbfad, Siv Fäïn-
(ÖV, Sigïid Ûfvíßåvn.

2. 'Ü
ÖI pubfikcn fiff hgvï cm "ïC- \

a¿a1na" égcnkänncs kgwkvhez 1

dv Lë§vcmna1k vch ívtkskcf-
íäizaxc D. Na-ïdíl-as.

s. '-

-.un

~øuu

nu

~.-n-

nu-_

.-

F()TllUl.l. IL' iuní l9'H.
Jämllnndssorívn
Slrïmsund - Krk 2-I

l)2í|':f1c«§ sÃik|'.|«iv $t:'Iï:f:su:x.is-
-KnmrJlorn4 på sïndnuvn svu-
crn i l9'.l2-|9'}l Lars .I2i:f1ll.1mšs-

Svflv.
Xnrr Cvnlrnlsvrivnz \ au-\.§ _. § :G

u-. ~~

v-vv

15"

_~.9' -U .Hallvikcn - Hammerdal H '-
Fx ï~ ”ull' ~"' 'J~- .

.'|..' ' l lI1).2:s.I.s -

2.' juni 1933.
.*lÅ.\'(Z1\ .\'Y«\ R|'ÉSl'IR\'1\RillÉ'l^ll.\'I
(ÖP) ,\rb<-Lsläslwlsl-wrfnrrzissivn-“ I en har zmvi§.~|l Slríïzns .wvkcn
statsbidrag lör Iïšjaudv .

h B m h ü S f Û r e n I n sl.|lsknnumm.|l.1 |'c:~«-|'v.||'&wlvn," :I Ã""."::-.' _!!!!!!!!!!!!! DS_
...|-1ll,».vn nl \;.,.|1< l |\ 1-nkcl
' vd;-\~2i1.¿ frfl-1 .|ll:1:Iínn.'1 \.°Ii1:v:1

u P a S: rišnxsanunll-R.|::»_~wlv I ill Löv-
0 0 0 .. l . _. . .

«-ns k|'.|llst.|l|-~n I-.-r ~e.ä()0

' nl"i~°y :mic \° p 1 rk vid1')l"' à' ”I *lf" -° 1-~ -dl. . R---' -' - -
. runane rsmoe mu urunn;_Ln> nu. un|n.|r _\.t,.¿;,_____ ,_--_,._\._>,_“_,,¿M ,q.,.k_, ,-3,.

lmllcs al realskulans sa|11|i|1gssu| |nímd.dcn li) juni 2.-:oo kr ,~.»..«.¿.1_ ..,.,>|:=,-..=..a.- _»-y__

kl 7 pI.u1k uwxnl u:r\W !spl.n son inr
- e-|"- 1.700 kr.

\Iç-ndcn I ||.|g¿|| um .|||\\.n~f| !~.t f--: NL' ju» I -| ..|I:|:.ng

2 \J| .n 2 Icuwu.-I.
\."."'.'\.4It..' ..'l"f 1.' -JI; /fill

.4U7d/,lhHhßsu TURKAX farlig för ivrdbrukol
'”“ i vårt län. Länvl förtvivlat

p vissa håll. Även xräsmask-
vn här izll' .
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12 juni 1933. g
Ströms kommun har än en gång /
i skrivelse till socialminis-
tern framfört sina bek er _

med anledning av att dï??ten DE SKYLDIGA 14 Jun' 1933'

vid Ulfl*Sf°fS Slflfbfík lnbrott förövades natten till fredagen i källarmästare
I°fde k°mm§ 8!! sdläsßßs På S.G. Söderqvists sommarstuga på Hjösundsön, belägen 3-4
°b°§=äWd tid ff-°-N- l =“8-- km från Strömsund. De skyldiga, som berett sig tillträde
Y=f18="°m llei fbßlöß till stugan genom ett fönster, tillgrepo fiskredskap och
1 k°9"“°"° Skulle öka ffå matvaror m.m. till ett värde av omkring 60 kr. Landsfisk-
5§° fill 750- É°mN“"e“ S382' al Yngve Hallberg har gripit gärningsmännen, två yngling-
sis icke ha möllíshßi att be' ar på resp. 17 och l8 år. Efterspel följer på tinget.
döma, under vilken form stöd
kan lämnas fabriken av stats- NÄRA KAIASTROF 15 juni ]933_

“°““°'“°' (Li) Färja i djupet pa fäbnafära. Män i iivefere.
' - - Färjefärd i Gärdnäset nära att sluta med katastrof. Elva

:Z :Sum 3933; smådjur drunknade, all storboskap räddades.
l.C8 8I'I el I Il' NISUI1 8 8

På löfdsen =°fdn== en Off' JAMTLANDSSERIEN I FOTBOLL SLUTSPELAD 19 juni l933.
entlig fest. Fru Annie Löf- __ __ __ _

venneek höll een föeen,ee_ Nalden - Stromsund 2-3. Stromsund blev seriesegrare.
- - Norra serien: Dorotea - Ulriksfors l-6. Norra centralseriåhd d u t - _ _ _

:ÉT Frnšezš :Éen:t;::e::n;es en: Tullingsås - Fyrås 2-2. Tullingsås seriesegrare.
och Stina Körner underhöllo _ _

med solosång och duetter med KOMMUNALT 19 Juni 1933'
Orsanisten Rune Ena vid Pi- Till barnmorska i Näsets distrikt valdes enhälligt den i
°=- Vidare föfskvm UPPläS' första förslagsrummet uppsatta frk Lilly Huss.
ning och kaffedrickning, var- _

efter beeökernn nn-dn nen ne- Beslots att fr.o.m. den l okt upplåta ovre våningen i rek
J _

|nnnn vände nen ei|, e¿ne_ torsbostaden till tjanstebostad for laroverksadj. Helmer
Levander och från nämnda tid indraga den till honom utgå-

Ihlll 12 inn; 1933_ ende bostadsersattningen.

(ön) Den |¿neve,¿en nnnken Distr.veterinär S. Mårtenssons anhållan om kommunalt löne

kommer att även i norra Jämt- tlllä99 aV$l°95-
land Sätta Sina Svåf På Sköf' Frk Fredde Erikssons anhållan om rätt att till spisande
d°f°$“ll°l°l- "ade l“=° 438' gäster få utskänka pilsnerdricka å Turisthotellet avstyrk
gen fallit så rikligt under tes med 14 röster mot ]]_
nätterna. torde på många håll
ställningen varit hopplös. '
Vissa trakter ha väl fått nå- lack!
go" regnskur' s°m till ex' Ett varmt tack frambäres härmed till Svenska Röda Kor-
den åskskur som gick på fre- sets Distriktsstyrelse jämte de familjer inom Ström,
dagens e'm' över östr? delen som möjliggjort att ej mindre än 6.602 måltider kun-
3vtSä:ö?; :en ífrtovrlïš har nat utspisas till behövande barn i skolåldern under

É rt eg" ns en ngre den gångna vårterminen.tid. Om det bleve nederbörd
den närmaste tiden. torde Strömsund den 20 juni I933

mycket kunna hjälpas upp' För Sv. Röda Korsets barnbespisningskommittê i Ström.
värre är det nos inte' säger Gunnar Sällvin. ordf. D. Fr. Nordfors. sekr.
vår meddelare.

is juni 1933. __ __

siuvrrl-tuubsatnci-:T sviicrnn gifßlllß  lßf!Ü§ 22 juni 1933.

(öP) Minskning i skatteunder- Ströms Hembygdsförening hade årsmöte på måndagen. Inkomst
laget i länet med i run: :al er och utgifter balansera å kr. l.088:83. Medlemsantalet
72. En skattehöjning oundvik- här Vöflt 88-

líg °"ligt.“tt8la"d°.f'å" Lagfart har förvärvats å föreningens hembygdstomt. Arbet-
skaåt°my“d'“h°t°'"° ' Öster' et med uppsättande av gamle sockenskrivarebostället blev
5"" ' till det närmaste fullgjort. En hembygdsafton har anord-
ben 16 juni 1933 fyller sve- nats under året. Biblioteket har utökats med kulturhisto-
rigee knnung. annrni v 75 år. riska och arkeologiska tidskrifter och böcker.
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SWJDKURS 23-i“"* N33- Grand Hotell - Strömsund
Fortsättningskurs i kvinnlig slöjd tar sin
början den 26 d:s i seminariet. Kursledare
är Karin Nilsson och bland deltagarna T S E I) E L
märks: smáskoll. Asta Nilsén, Strömsund,
smaskall. safia Stenborg. Hallvlkan och _¿g“,,L .; 2,-
vävlärarinnan Rebecka Ström, Strömsund.

UNGDOMENS EXTRAFORTJÃNST 26 juni 1933.
VIKANDE UNDERLAG 28 juni l933.

(OP) Medicina växter örekomma i ar gans a . .

allmänt i de äldre hövallarna. De mest fö- 5k°tt°“"def]°9et 1 Våra k°mm""er har mïns
rekommande arterna äro kammomill, kummin kat med 121 l932 l93l
och rölleka, vilka i själva verket betrak Frostviken 718.240 864.860
tas som ett svart ogräs. De ha sitt värde Hammerdal 1.335.740 l.628.l20
och om barn och ungdom ville sysselsätta Ström l.425.l30 l.934.420
sig med att samla desamma skulle de kunna Strömsund 742.410 839.450
göra sig en extraförtjänst. Växterna UDD' Alanäs 390.700 582.750
köpas av Svenska Medicinalväxtföreningen.

MUNICIPALT 28 juni l933.

. . " d ' ' lf ll "kt" h d "

SJOHGLAR 28 :um 1933- .ÉÉSSÉÉZI š,.'¿'ï2'Éå.?.?..nïfa'32. 'ge ° e '”
Länsstyrelsen hade kallat intresserade för Up - ~ 1- _

. . .H . U _ pdrogs at byggnadsnämnden att ata verk
frïdlysnlng av SJ°fá91°r ïnqm Stf°m tïll ställa en grundlig undersökning av utsikts
sammantrade a Grand Hotell 1 Stromsund. t°rnet_
Under ordf.skap av landssekreterare Erl.
Montell diskuterades frågan. Därefter be- ßeslots att hos vederborande ordningsmakt
slöt de närvarande enhälligt att uttala anhalla att atgarder vldtagas mot det 0-
slg för förbud mot alla sjöfaglar. att gal- ljud. som föres à samhällets gator lördaøß-
la under fem ¿r_ och söndagsnätter.

gråa fllytlhu über

su

a«~unnnq.|-|"'|"'.'p

_--A...
50

¿ ,°§
Q

s
a _ H

~ aasw-_. -.

TVÄTTÉRSKÛR VID KRÅKVÅGEN I STRÖMSUVD Fvtv Kfintman K Peaman

l takt med att du vtvkttiskt diivna hushdftsumskinvnna blvda ut sig i Staömsbygdvn. så
kan det §¿nnas skär att dæöja sig kvat ¿ den tfdsátdcæ, då afi ktädestvätt ut§öados åöw
hand ¿ Vattudafons gafska och kfaa böfjo.
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upp5ött ¿ sßutet av 1800-talet bënjan Staöms imposanta ut-
siktstvan d Bciget cuangöa Jonsgåad att uppv¿sa tecken på
åídcndomtigt {ö15atf. Stnëmsunds municipalíuttmäktige hat

Ä¿¿1e vu övet stiämsund nu uppdzagct åt byggnadsnämnden att göza en Qiundfíg und-
' cisëkning av kvnstiukticncn.

fu|h|| 28 iuni 1933. av en angvissla i lokomotivstallet badades
U _ _ _ manskap till hjälp. Tack vare energiskt ar-

(UP) Skall Strumsund bilda stommen 1 Jámt- bete Iyckades man begränsa e1den_ Efter
lnndslngvl mv! Ncdclpnd i flbll? a]]t att döma syntes elden ha uppstått 1

rt; av fareijsvn; ett hörn av biblioteket. Det värdefullaste
av bokbestándet hade förut flyttats. sa

tolka olofs att skadan i det avseendet var ej sa stor.
*'““"° _ Däremot hade en dyrbar radioapparat och en

X. Bli!! T. ß|ÜfkluU¿ Skinnmöbe] förstörts.
Strömsund Krokom

" "“”"ïIï'i.. .S-É“;.=j.'.f.fÉI§Il}““"' T' '""""'““ ||lllllllSPlÅI| 3 nu ms.
A. urännsiram T. wiztenstæi ldrottsplatsen Tingvalla. Strömsund. närm-
ß,3,k0 Järpen ar sig fullbordandet. Plankuppsättningen

_ __ __ _ _ pàgár, och arbetet med löparbanorna är i

3' “°"° §'“§° J"h""$$°" ÉI §v°“““"" det närmaste klart. Fotbollsplanen prövad-
krnkmm Slrumsuud Äälucn es första gången på fredaqSkvä]]en_ Ännu

är den väl lös och hardsprungen, men efter
HUGRE Mj0LKpp|5 29 juji 1g33_ vältning blir den nog betydligt fastare.

H _ _" I slutet av månaden star den med all saker-
20 ore pr liter kostar mjolken från den l het färdig för inv¿gn¿ng_
juli. Sju mejerier i ostersund med omnejd
atergá till högre pris.

SKATTEUTJÄMNINGEN 3 juli l933

NATIONALSOCIALISMEN OKAR 30 juni 1933. (OP) Regeringen har beviljat skatteutjäm-
. . . . ' d l I'll bl. . ful' d k '

(OP) Pa onsdagen hade ett nationalsocialis- G13%ïm:d: ]ä;_ ° ° Ja" e °mm""er 1

tiskt möte anordnats i Strömsund. Redak- ° a

tionssekr. G. Dahlqvist fràn Göteborg höll Hammerdal 23.532:- kr, Gaxsjö 8.287:-,
föredrag om “Katastrofs- eller förnuftspo- Ström 66.978:-, Alanäs 26.656 -. Frostvik-
litik“. Den till ett femtiotal uDD9aende en 5l.l24:-
publiken verkade mycket beláten. Talaren
blev under föredragets gang avbruten med FOTBOLL 3 juli 1933.

°°°là°°" L°k°l°“d' är ““°°' °l'd°"°e °°" Strömsund vill till Norrländska serien i

ett drygt tlotal medlemmar finns redan' fotboll. Tyvärr äro utsikterna tämligen
Pa torsdagen talade hr Dahlqvist i Alanäs- sma. Läget och de dyra resorna torde kom-

et. där lokalavdelning redan finnes. ma att avskräcka saväl Svenska Fotbollsför-
bundet som övriga deltagande lag.

ÅNGVISSLA S0" BRANDLUR 3 5“'l 1933' Strömsunds junioreivä i fotbolls-DM fick
Natten mot fred. utbröt eld i disponent finna sig i nederlag. IFK östersund vunno
N.G. Ahlins bostad i Ulriksfors. Med hjälp nämligen med 2-0 (l-0).
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En b0Ild6 fÖI' Sig... 1- juli ma-
DIKTAREN HEDENVIND'ERIKSSON BLIR BONDE.
(ÖP) Den i Alanäs födde diktaren Gustav Hedenvind-Eriksson ämnar idka åkerbruk på går-
den Skäggetorp i Sörmland.

Nu är det ju i och för sig inte så märkvärdigt, att en människa, även om hon är dikt-
are, råkar bli bonde. Men H-E. ämnar bli en bonde för sig. En ultramodern bonde. Och
enligt en artikel i Social-Demokraten, där bonden-diktaren blivit intervjuad av för-
fattaren Helmer Grundström, lär han ha för avsikt att sätta djupare spår efter sig
som bonde än som diktare. Han ämnar bli banbrytande jordbrukare.

len bok "På friköpt jord" har H-E. utvecklat planer på jordbrukskollektivism. Det är
dessa planer han nu ämnar praktiskt omsätta. Han har inbjudit grannar att arbeta kol-
lektivt. De få alltså dela utgifterna och vinsten. Nu har nog bönderna lite svårt att
förstå dessa nymodigheter. I varje fall fattar de lättare att dela vinsten än att för-
stå, att man också måste dela utgifterna.
Allt vad H-E. får på sin penna använder han att förbättra egendomen. Den har också
blivit mer bärande och givande. sedan H-E. fick hand om den. Skäggetorp har en areal
på 35 tunnland och gården har anor ända från l300-talet. Kanske vi snart i bokform
få läsa om diktar-bondens erfarenheter.

Pouiiski mi: 6 juli 1933. v§||m3|aul ii juii 1933.

Red.sekr. H. Dahlqvist i den nationalsoci- (LT) Skogseiaarna ödeiagga vaiaiga araaiar_
tlldnlngenuvàr tïsd. Miljønvärden upp i rök. Enbart 'i Jämt-

"Ytt f°'ed'°9 ' 5t'°m5""d- L°ka]e" Va' lands län ha minst 4.000 tunnland avbränts.
fylld av folk. Socialdemokraterna i Ulriks- _

fors och Vågdalen hade uppbadat och utgjor- (UP) Varma" har Sïa9lt 'ek°'d- Hett $°m l
de majoriteten. Hr. oamqvisi gm ganska Sahara- Högsta temp- sedan 1991- listar-
hart at socialdemokraterna. vilket också Sund *32-5 - Uppsaïa *37°- 5k°'d°“t5'kt°'°
utlöste sig i den diskussion som sedan a i landat äf° ai ï5"9fa Sa ïïusa-
följde' (LT) En omfattande skogsbrand härjade i

_ _ år i Ströms socken. Elden utbröt pá f.m.
TELEFÛNERANDET ÖKÅR 5 J"1' 1933- åellan Mullnäset och Vágdalen och spred
(DP) Av telegrafverkets ársberättelse för S19 mykat Snabbt-
l932 framgår ätt UStGrSUndS Städ hadê 2.423 Meiian 350-400 man ryckte ut för sjäckning
apparater eller 163.2 per l.000 invånare aan vid 1-tiaen 1 natt nada nan begränsat
°°h Str°mS""d 516 °°h 3]'6 branden. Den hade da härjat ett 3 km brett

och 5 km langt område med basen vid Sporr-
TÅLÅNGJÅKT 7 J"1' 1933- sjön och spetsen vid Stamsele-viken. 600

"Västervik-Nilsson" har under an na veck- har U“9$k°9 Ödaïadas- 5*°9e" tiïïhöfde
an varit i Strömsund och tränag IgK-medlem- Jätïands F°1kba"k° Uta"5jö ^"B' °°h en'
marna i allmän idrott. Ett fynd i diskus Skllda-
har han upptäckt. Den 16-årige Egort Carls- 1 Lövbarga_ na gränsen naiian Ströms och
50"» 190 Cm ïa“9- kastade första 9a"9@ Alanäsets socknar,utbröt en skogseld i går
Omkf- 30 m-- ma" har "U efter "a9Pa 1"' e.m. Den begränsades sedan den härjat in-
struktioner natt 35 m., vilket är bra av enat 50 nar_ gn vardsiös vaiigosse iär ha
en junior. Aven andra med goda förutsätt- förorsaka; ai¿en_

nïngar har han hïttat' Ävan i Edsviken, norr om Ohn, Ström, ut-
vÅGByGGNAT|0N 8 iu]i ]933_ Dr0t En midP8_Sk0gSEld, S0m_d0Ck SläCktES

innan den hunnit fororsaka namnvarda skad-
K. m:t har anvisat for byggande av till- nr_
fartsvägar till inlandsbanan anvisat för
budgetåret l933-34 39.000 kr till vägen
Södra Ohn-Kärrnäset-Draganäs med bivägar.

H H . _ _ Tre män i länet hava uppdrivit långa korn-
ëårdggsïäïâânjuiirïš3šnstä1Ies under tid strån, bland dem Jacob Funseth i Usterkäl-

' en, Ström, l30 cm. Det längsta strået, fr.
Busschauffören Offerdal. mätte l33 cm.
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I3 luii 1933. _I_. _..

(LT) En duktig räddningsbragd utfördes i måndags i Espnäs.
En av A.K.:s arbetare vid en vägomläggning därstädes, 01- 18 juli |933_
le Eriksson fran osterasen. Häggenas, tog sig pa middag- XY "öcSPÄxx|xCSLEDxlxc
en ett bad. han simmade ut ett stycke. men da han inte
var någon driven simmare kunde han inte hålla ut. utan V0f Nlm vl0klfífíl0lSV0fk
gick till botten. En kamrat. P.C. Brandt från Kougsta. anhåller hos K. mzt om till-
Häggenås, dök ned och tog upp bonom. Han var då till utse- Slåd “ll från slföm lill
ende livlös. men en tredje kamrat. R. Rolandsson från Ühä by i $lf5S SUVRPH ffm'
Kyeklingvattnet. lyckades genom skicklig behandling brin- draga en Olvktfik hößäpä'
ga honom åter till liv. han vårdas nu på sjukstugan i läldiß-
Ström och är utom all fara.

ia juli 1933.
xyurßxanixuaao 14 juli 1933. MISSXÖJH NED AVGIFT

Fran Barnhemmet Solbaeken ha som barnsköterska utexaminer- (LT) Stroms komun har hva
ats bl.a. Karin Adolfsson. Täxan. K- mil mäll mlälv N04

att länsstyrelsen alagt kom-
axßurstösuaïrx ßaxänras 14 juli 1933. munen all till statens vsnl-

onsanstalt utge engångsavgift
Arbetslashvtskommissinnen har anvisat atrams sniken ßgat- för fiärdingsmanncu Ålgul
sçï vid arbetsplatsen uárdnásvaßen afh 1 platser vid lla- Jnssns pc“SíU"$f5r$äkr¿ng_

S'°Va“°“° Länsstyrelsen yrkar emeller-
\"_ , _ _ tid avslag Å besvären. Lands-

ÅLLJAÄ IDROTT I' Jul' 1933' fiskalen har dock intet emot

Vid torsd. fortsatta tävlingar i allmän idrott i Östermnul ett bifall. enär Jonsson för-
kom 0. Persson, Strömsund. på andra plats i tiokamp med klarat sig villig ÃlnÜlS*U
-'c.373.79 P. Se_g1'art-11. I. :\lstr1'im. (listor. hatle 5.l90.-'10 p. Ö*-'fl Ulilïlff' P\-'"$l“" l<*'77'7"|"0"

tänkt sig. Han meddelar, att
l LIKVIDATIUX lö juli I933. pensionsfragan ei haft något

samband med fjärdinnsmanna-
valet.Rederi A.-H. Fiälltrafik hade pa lördanen bolagsstämma a

Grand Hotell i Strömsund. Stämman beslöt koniirmera före-
.n"1e1ide beslut om bolagets likvidation. 'lill likvidator ut-
valdes flottiiiiigseliefen .\l.°1rten |'Idstr(ï::i.

I8 juli 1933.
TULLINGSÅS MÄSTARE

Tullingsas segrade i Norra
Centralserien i fotboll efter
att ha besegrat 5 Sikas plan
Munkflohogen med S-l.

18 juli l933.
BÄTTRE l'0ST(I.-\X(I

Postdirektionen förordar hos
generalpoststyrelsen ökning
av antalet turer 3 den under
postkontoret i Strömsund ly-
dande lantbrevbärarlinjen
Lövberga-Alanäset från tretill fyra turer i verkan.

2l juli l933.
1 väamebößjans dt 1933 eahátlcs den mest svafkande eíekt- UXIFORHSFÖRBUD
en om knappen nedsänkes ¿ vattudaíens §i¿ska vatten. (öv) I t0rSd1g0“ç knnqcli be_

l sjëbacken på gården Hatten ¿ Stiand kan man ¿ dessa he- Slät* "Il i enlighet med den
ta scnmuidagat íinna badngm§eina fåren, Kaiin och Biita av riksdagen antagna lagen
peseia eítei ett avkqfande besök i bötjeina. Fátckcinas mot politiska uniformer nt-
medea, [fin Helet. {. Cïsdcttet 1871, {(nnea dpçk fu{(- färda förbud mot bärande av
tempeiatuien vaia me: att š31ed1a än den sem iddei i vatt- vlílíßkn uniformer fr-o-m-
nvf. l aug. 1933.
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Allt för alla År Ni törstig?
hos lnhla då ddlnalrkbymnkn :Mn

Idsltedrycker från

N||.ss0N & \x/AssDA|~||.. :_-> Apoteket.

2:. juni 1933. 21. jun 1933.

(LT) I onsdags sågs en. i trasiga paltor klädd, ung man VÄRLDENS STÖRSTA AEROPLAN

vandra genom Strömsunds samhälle. Han kom från landsfisk- (LT) Från Moskva meddelas.
alskontoret. där han tagits i förhör, sedan han en korta- att man där påbörjat byggan-
re tid uppehållit sig i samhällets brandgrop. Där skall det av ett aeroplan. som

han ha legat på resterna av en älghud. som varit ett kärt skall bli världens största.
tillhåll för mask och småkryp. Han skall ha livnärt sig Det skall ha en vingbredd av

med ruttna apelsiner och potatis samt annat avfall och 60 meter och förses med 8 mo-

har tillbragt nätterna med en låda stjälpt över sig. torer på sammânlßl 4-00Ûhkf-
. . . . H d lh ' h b åk bl'

Då han bevisligen ej bettlat ansågs man ej kunna göra nå- 2É5f2¿äs:;§ Ét:2mm::_ nas I
got åt honom på landsfiskalkontoret.
Den ruskiga fristaden i avfallsgropen lämnade han dock gåyïåäåggf äzpgggïgför-
och begav sig vidare på sin barfotavandring mot direkta .

förintelsen eller mot ett samhälle. där fattigvårds- ell- äšmfëçabâääåågågâezrgfx
er andra myndigheter se sig föranlåtna att bringa honom
den nödvändiga hjälpen. Hur är det egentligen ställt med - .

den s.k. frivilliga fattigvården. skriver en meddelare. ldíull 24 Jul! 1933'
STRÖMSUND SLOG CASTOR MED 3-I

DÖDSFALL 24 Jul! I933' DM-semifinalen i fotboll gick
(ÖP) Orgelbyggaren Nils Eriksson. Östersund, avled på sön- på sönd. i Strömsund. där
dag å Östersunds lasarett efter en längre tids svår sjuk- Strömsunds-Kamraterna och IF
dom. E. var född 1868 och bördig från Risselås. Ström. Castor drabbade samman. Seg-
Han inträdde l894 som delägare i den av hans broder Jöns ern gick. som väntat var.
Eriksson grundade firman J. Erikssons orgelfabrik härstä- till hemmalaget. S00 Vßd
des. vilken rörelse innehavarna oavbrutet utvecklat och 3-l efter ett halvtidsresul-
givit en känd och aktad ställning. Den bortgångne, en stil- tat på l-0.
la och tillbakadragen men av dem som kände honom närmare

. ' V'd Jä l d-Hä ° d I f '-
uppskattad man. sörjes närmast av brodern. iårottïëöguudsrgbïl::;stš_

. . lingar på söndag i Östersund
Komuutns Bastur EJ ou\cL1c1' 21. juli 1933. blev resultaten i spjutkasp
Länsstyrelsen i östersund avstyrker hos regeringsrättenav ninßß 1- THUTG JOHSSOH IFK
hrr Per Johansson och D.Fr. Nordfors m.fI. lärare i Ström- Ößd 53.32- 2- 012 PGFSSOH

sund anförda besvär över att länsstyrelsen fastställt kom- IFK 586 50.94- 3- IHSVBT

munalfullmäktige i Ströms socken beslut den 13 nov. 1932 ROOS. H-dals IF 50.55-
att nedsätta kommunens anslag till slöjdundervisningentill 179 kr för de manliga och till 261 kr för de kvinn-
liga slöjdavdelningarna. Länsstyrelsen finner det icke
styrkt. att det klandrade beslutet är olagligt i något 25 j“1i 1933-
hängeg|1de_ DET JÄSER I HÅVSNÄS

I skogen ett par. tre km väs-
ter om Havsnäs har hittats
80 liter jäsning jämte ett o-
brukat parti jäst.

ÅRETS SKÖRD I JORDBRUKET 26 juli 1933.
Påföljande dag genomsökte

(ÖP) Skördeutsikterna inom Jämtlands län har av Statistis- . .
. . fjärdingsmannen skogen på fle-

ka centralbyrån fixerats till:
h d mk -

hastrag 2.9. korn 2.2. havre 2.1, biandsaa 2. arter 1.6, ;:¿n:“"§:y::::;:t °:§'fy::a_
potatis 2.7, foderrotfrukter 1,7. hö från odlad jord l,6 d t.ll i t fi såväl

f å - es i s s n p

och r n naturlig äng l'6 parat och rör som övr. mate-
Siffervärdet bedömes enl. följande skala: S mycket god rial, var för sig väl gömda

skörd. 4 god skörd. 3 mcdelmåttig skörd. 2 betydligt und- på långt avstånd från själva
er medelmåttig skörd. l nära missväxt. huvudplatsen. Utredn. pågår.
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BENSINPRISET 2* 1"" '°”- ”ualhls”
Försäljn.pris i öre Därav skatt

Belsien 40.38 23:43 -íïm
Danmark 30 13

Finland 28,11 12,80
Frankrike 36,24 22,64
Holland 37 l6,l9 rakstuga
I l' , ,

..å'3.å°“ 22.2” 32 ” L E D E R.
Schweiz 41,26 l8,96
Sverige 27 l0,l
Tysk l End 52 . 2 7 2 7 , 2 7 (I samma hus som Sv. Handelsbanken.)

Länstidningen 27 jnii 1933. |ï|il||'8||i||u 29 jun 1933,

POLITISKT OBILDÅDE KVINNOR Kommunalfullmäktige i Ströms och Alanäs socknar hava be-
N30 EN FÅRÅ FÖR ÛENÛNRÅTIN- slutat utfärda förbud mot jakt å sjö- och vadarefågel in-
Lxknolk FRÅN TYSKLAND. KxNs_ om socknarna under resp. S och 7 år. Länsstyrelsen har 1

Lokus oc" KvlNN°RöSTRÄ§T_ ärendet nâiiit eemmenttaden i strömennd den Aienäe med

jordägare och jakträttsinnehavare under ordförandeskap av
landssekr. Erl. Montell. Därvid godkände samtliga närvar-

27 juli 1933. ande enhälligt fullmäktiges beslut, och det framhölls så-
MOT ARBETSLÖSHETEN som nödvändigt att fridlysningen gällde socknarna i sin

., . _ helhet, eftersom en fridlysning av endast vissa vatten-
Kyrk°fullmäkt'§e I Ström sam- drag skulle göra skyddet verkningslöst med hänsyn till
manträdde på söndagen' dessa fåglars häcknings- och levnadsvanor.
l och för planering av ett
område nedanför kyrkan an- LÄCENHETSAFFÄR MED EFTERSPEL 29 juli I933.
slogs ytterligare 6.650 kr - -

“fb -PP<=f°ß= i-= =fb@=s1=f=- Ãffïš.ÉÉ“šåÉ.§ï“'šå2l°“.'2É'S322'å2i.§I."É.2¿'2;..ïiÉ“åÉ2åï'2f
hetsk°"“üttë" att h°s ^°K' dals tingslags häradsrätts beslut den l8 juli l93l att ic-
anëöka om ëàllstånd att få ke bifalla hans yrkande om åläggande för hem.äg. A.S. i
;:n:::'r“' *z' :°“ s'““s*°“' öjern ett beteie a.ooo kr. ntgörende hane påstådda tiiign-

eser ar etc' dohavande p.g.a. en lägenhetsaffär mellan parterna. Hr A.
skall ersätta sin motparts kostnader hos H.D. med 200 kr.

SKADEERSÄTTNINGAR I underrätterna ha kostnaderna kvittats mellan parterna.
Skandinaviska Kreaturförsäk-
ringsbolaget i Stockholm har ETT TEOLOGÖVERSKOTT ATT FÖRVÄNTA 29 juli l933.
utbetalat skadeersättningar K

. _ . _ yrkan kan f.n. ta emot ungefär hälften av det antal teo-tlll bl.a. följande försäk- loser som pr°¿uceras_
ringstagare: hr N.J. Westman,
Tullingsås 125:- och åkare
._ .........;... .......... llum! 1 nn.
ström- 2002' kf- 65 år fyller på fredag hem.äg. J.R. Näsström i Ringvatt-

net. Alanäs. Jubilaren har bl.a. gjort sig bemärkt genom
sitt stora intresse för sin hembygd och dess gamla minnen
och historia, och många äro de avskrifter av gamla hand-

28 juli l933. . ,
TURISTFÖRENINGENS RESOR lingar, kartor. släktregister m.m. som nu forvaras av ho-

nom.
Den 6 aug. startar en fjorton
¿¿gars färd till Ströms v¿¿_ Hem.äg. Jöns Tallkvist i Strand, Ström, som på måndagen

tudal och N°rrlan¿skus¿en_ fyllde 60 år, blev föremål för uppvaktningar från vänner
Denna tur bjuder på båt_ och och grannar. Tal höllos och presenter och blommor överläm-
-lfä ¿ f» S « V _ nades. På aftonen voro ett 60-tal personer inbjudna till

bi r upp or troms attu , _ ,
dal och Jorml samt ¿ärefter supe, där ytterligare hyllningar forekomo.

bilfärd över Ström d t ft-
er Faxälvens och ¿:::rm:n§l_ uPPtuALLsr1LLsïAao 1 dne 1933.

vens floddelar till Sollefteå Lantmäteristyrelsen har meddelat distr.lantmät. i Ströms
och Örnsköldsvik. En båtfärd distrikt, Heimer Wikström, tillstånd att utan tjänstledig-
från Ö'Vik 13038 KUSIGH till het under tiden l nov 1933 - 30 april l93L uppehålla sig
Stockholm avslutar färden. i staden östersund.
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Varjehanda ææaææsaæa:

NYTT RESERVÅRBETE l aug l933. EPIDEHIRAPPORT 4 aug l933.

(LT) Arbetslöshetskommittên i Ström anhåll- (LT) Under tiden l6-3l juli ha följande
er hos A.K. att såsom statskommunalt res- fall av epidemiska sjukdomar inträffat in-
ervarbete få anlägga väg från Strömsund öv- om Jämtlands län: rödsot 6 fall i Ström-
er Risselàs till Ulriksfors. sund, akut barnförlamning l fall i Ragunda

och 2 fall i Bräcke.
FOTBOLLSRESULTÅT l aug 1933.

vxskafikäiens ir - areakäiens ak 6-2 (s-oi B““PL°°“^RE BESTULE" “ °“9 '°33'
Faxebygdens IF - Ulriksfors BK 3-3 I måndags blev Ellen Johansson fran Guss-

vattnet, Gäddede. under bärplockning i

MUTESNYTT l auq l933. fjället bestulen på 15 l. bär. Tjuven hade
H u H _ _ H avskurit remmarna i mesen och tagit kärlet

Bonemote holls i A.K.s lokal i Klovsand, ad d inn h¿]1_
Ström, den 30 juli av predikant Jonsson m” ess e
från Hallviken. Mötet var talrikt besökt. NUDLÅGE 5 aug_l933.

E.o. kronojä aren Ulric Nilsson i Ström-
SKOGSÃGARNA 3 aug 1933' sund besvärag sig hos k. m:t över domänsty-
En lokalavdelning för Ström av Adalens relsens beslut den 5 juli att fràn den l
skogsägareförening bildades pa sönd. vid jan l934 entlediga honom från sin befatt-
sammanträde i Strömsund. Till ordf. i fö- ning i domänverket p.g.a. ändringarna i
reningen valdes hr Erik Holm, Jonsgárd. lagen om enskilda skogar i lappmarken. Här-

igenom skulle han komma i fullkomligt nöd-
FEST PA VATTNET 4 aug l933. läge, då den pension han komme att bevilj-

-~ - as. måste anses otillräcklig för ens en
En sjotur uppefter Vattudalen med Hillsand nödtorftig existens, och han icke kan ha
som mål anordnas från Strömsund lördag aft- förhoppning att erhàïïa annat arbete_ Han

. B't ' kl. 4.30. l" ll b - H N _ . _

ggr t:]ï"H?ïçSand och gönsggšz än íurzšl yrkar darfor att få behalla sin befattning.

Gärdnäs för att även därifrån hämta folk SPOLIERAT HUS 5 au ]933_
till en fest pa kvallen i Hillsand, vid 9

vilken förekommer föredrag av hr Karl B. (LT) Eldsvåda utbröt pa fredag e.m. i
J0häSS0 från ÖSt@fSud. amatörteater m.m. bryggmäst. Osvald Englunds villa på Landön
Båten återvänder på natten till Strömsund. utanför Strömsund. Med hjälp av motorspru-
Man räknar på livligt deltagande i utflyk- ta lyckades man släcka elden, men husetvar
ten. Näsvikskapellet spelar ombord och vid då spolierat. Orsaken till eldens uppkomst
festen i Hillsand. är hittills okänd.
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DM I ALLMÄN IDROTT 7 aug l933. ningen belägna biblioteket.
Spjutkastning vid följande dag verkställd polisundersök-

4 ning framkom bl.a. att golvet i biblioteks-l. Ole Persson, IFK Strömsund 53,5 rummet ~ ~
på flera stallen var genombrant. så

å' šh°H¶°?SS§"' IEK °StefS""d ââ'â9 att stora hål uppstått i de tjocka golv-
4' E' B°9 :Q 'I5_ IF 45'05 plankorna. Undersökningen visade att elden

' ' ra" ' 'S ' ej kunnat uppstå genom kortslutning, da ef-
Ole Persson och Th. Jonsson stodo i sär- ter det branden släckts belysningen funge-
kiass. strömsunas-pojken segrade med 4 em: rade i heia viiian. Nagån förkiaring :iii
Kastarna generades i hög grad av vinden, brandens uppkomst och till uppkomsten av
som ändrade kastriktningen på spjuten. dessa genombrända hal i golvet har disp.

nu ' u u i" .
Antnco sLosvApA? a aug 1933. v_d'°t° d“f"°t :““°d

_ _ U l U re l en ar OCGH en Öffy Û ef'
(UP) Som man erinrar sig utbrot natten mot Ström bit,ät%_
30 juni eld i disp NN:s vid Ulriksfors Sul-fit A.-B. bostad i Ulriksfors. Tack vare Qåæygy
ett energiskt släckningsarbete av till-
skyndande personer lyckades man begränsa

°'d°"' sininvtincnn 1 sinon 9 aug 1933.
P l' " ' ' . . U

mßmmmmmmæm. p¶~eem~L»emw~ea
. e Persson l,26,7 3. Ivar Persson

synts fastslaget att elden maste vara an- I 26 8 4 Mikael M¿rtenSS°n 1 35 8
lagd. och på måndagen blev disp. NN av t.f. ' ' ' ' '
landsfogden T.G. Eveland häktad som miss- 50 m fritt juniorer: l. Torsten Lindgren
tänkt för att ha anlagt branden. Disp. NN 45.5 2. Alvar Löfström 45.8 3. Bengt
införpassades till kronohäktet i östersund. Torstensson 55.4 4. Lars Funseth 55,6
F.n. ligger disp. NN sjuk och torde komma 5. Sune Danielsson 57,6

att ïntagas på lasarettet' 200 m bröstsim herrar: l. Ivar Persson
Av polisundersökningen har framgått att då 3,56 2. Jöns Hansson 4,08 3. Tryggve
släckningsmanskapet, som vid halv 2-tiden Bergek 4,21

mewmmwmmwr yçewyeeåyewmtwß
vägg. Rummet var så rökfyllt att släck- ' ers 1" erge ' ' '
ningsmanskapet genom ett fönster maste Siminstruktör Jansson hade därefter som av-
skaffa sig tillträde till det i andra va- slutning uppvisning i olika simsätt.
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a u a Juniormästerskapen i allmän idrott komma som bekant att
gå i Strömsund på söndag i samband med invigningen av den

I nya idrottsplatsen Tingvalla. Till tävlingarna komma del- tagare från hela länet, t.ex. från Östersund, Klövsjö, Ås-
arna. Sundsjö, Hammerdal, Sikås, Kälarne, Myssjö. lnalles

10 °“8 1933' torde ett 50-tal mästaraspiranter komma att ställa upp.
(ÖP) ldrottsplatslnvlgnlngen
i Strömsund på lördag och _

söndag kommer att få en hög- _“dns prägel på lördags_ Blrnled hala vi uran lnbluda llll årets

lwallen blir det nationella D- M-
tävlingar med deltagande av ,

vl a av as :au n nlc nu-an na av a rol ta. ndaaan
blja' 01 lf Haubefg' Castor' den lll augusti lll. lllllfln. Anmnlninllar alfödmv alartavlilïl kr. 2:- pr
Erlk Norden. N- Hlklund. V- .lt-llmn ml mn. am nam un a=- pr damm. min mn nu uu-
Sjöström och S. Byström l.F. WII!!! 800181- GCI 3 IIIIIIIU-
l<. , Henry Johnson. Kälarne Strömsund den 29 lllll 1988. ldralaßraalagea Kamraterna.

och l. Roos, I-lananerdal. l l°ll0GllA& vld lnvlgnlngen av Tingvalla ldrollaplala:

spjut kommer Strömsunds egen Lörílalalen dc_n_ lll.lg em. alållnaåna kl; gt
spjutstjärna Ole Persson att "“'." “fi W" in år ó"::i:-hu 2'-.“°'°|-| '“ .rf
:öra en attack mt distrikts- fiiffrgšnullnlnli' m."i'l. if: iiinlnlferflfl. saonlflï sïrlåäiliïili ri>ll«fli=
fgkgfdgt, Sßfgkilt i längd- Sålde!!-blfullßllllltw Û tm. (lill Ü Uddl.

hopp väntar man sig ett gott
resultat. då banan lär vara
prima.

Förutom dessa tävlingar kom-
ma även juniormästerskapen
för Jämtland-Härjedalen att
gå på Tingvalla. Invignings-
talet hålles av kapten John
Påhlman. Musik utföres under äšh
söndagens tävlingar av en av-
delning ur l.5:s musikkår.

Det hela avslutas med en se-
riematch mellan Strömsund och
Nälden i Jämtlandsserien. ett
evenemang som det fotbollbit-
na Strömsund säkerligen inte 1
kommer att försumma.

LÄN!-ITS FÖRNÃMLIGASTF. IDROTTS-
PLATS .

(JT) På söndagen inviges. som

vi förut meddelat, Strömsunds
nya idrottsplats. som i dop-
et undfått namnet Tingvalla.
Det påstås, att idrottsplat-
sen är den förnämligaste i
länet och den har dessutom
ett naturskönt läge. Tingval-
la har 1.000 sittplatser och
dessutom en mängd ståplatser
att möta den invasion med.
som man väntar. Det kommer
nämligen att bli extra båt-
och bussturer. Som förut
nämnts kommer Jämtland-Härje-
dalens ldrottsförbunds ordfö-
rande, kapten J. Påhlmau. att
närvara. Även sekreteraren
och kassören. hrr E. Granberg
och l. Collin, skola överva-
ra festen och tävlingarna.

lz ang l933.
l
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15 aug I933.

'I' ll ' 'gtlngva Û nu lnvl ÉÉÃÖÉÉÉÉÉ1'ïZ"§..'šï'.ÉÉ"'ÉZïf.'2..-
I ll UI dag. Invigningen av samhäll-
1 :ts idrottsplats Tingvalla

° .'$“.'f.í.“2§Z§Zí.i.2“fš'š§šï12222tva en och blev en storartad suc-
cês. Värme. rekordpublik och

Roos och Qle Persson nära utomordentligt lyckade täv-
lingar, vad mer kan man begä-

distriktsrekorden i kula o. spíut. fav
ldrottsplatsen är belägen ba-
kom Tingshuset och är justnu

(ÖP) Jämtland har nu fått en ny modern idrottsplats, Ting- keneke jänete bäete_ generna
valla i Strömsund. den pampigaste av dem alla påstås det. vote tunga efter ¿et siste
Det är roligt när man kan hitta på trevliga namn på id- tennen¿et_ men äte ev för.
rottsplatserna. Tingvalla tillhör de mera lyckade benäm- ttäffjie konsistens een ha
ningarna. Vad heta t.ex. Bräckes och Näldens idrottsplat- noe ev¿kt_ petbeljpjenen ät
Sßf? grusad och givetvis mycket

lös. Men den blir nog också
bra när en del små justering-
ar vidtagits. Efter ena lång-
sidan är en läktare med sitt-
platser för 900 personer.Som
helhetsintryck kan man säga:
En ytterst trivsam idrotts-
plats och ett förnämligt till-
skott till länets idrottsplat-
ser.
Själva invigningshögtidlighet-
en försiggick i samband med4 juniormästerskapen. men på
lördagen togs idrottsplatsen
i bruk genom en del invig-

/* 1 ningstävlingar med deltagan-
l~l4 Û I de av länets främsta idrotts-

män. Resultaten av dessa ble-
vo utomordentliga, trots det
kyliga vädret. Mest imponera-

Å de Roos' 13.50 i kula och Ole
\ Perssons 55.03 i spjut. Hall-

bergs 696 i längd. Bergmans
ll.3 på l00 m. Sjöströms l7.l
i häcken samt Wiklunds 50.56
i diskus äro också mycket go-
da resultat. men det kan inte
hjälpas att de komma i skugg-
an för kastarnas utomordent-
liga prestationer.
l första grenen. som var
spjutkastning. segrade som
sig bör. Ole Persson, som där-
med bärgade den första segern
på Tingvalla. För såväl Pers-
son som Roos utgjorde tävlin-
gen uttagníng till triangel-
matchen. Ole Perssons serie
var 56, 51. 55. 52. 5l. 52.
Roos hade serien 50. 51. 49.
50. 49. 50. l kulstötning vi-
sade Roos för första gången

__ _ lejonklon. Han började med
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l2.30 och ökade sedan till 12,60. I finalen ökade han så till l2.80. gick sedan för förs-
ta gången över l3 meter. 13,12 närmare bestämt, för att i sista kastet hota Höglunds dis-
triktsrekord med l3.A0.

Söndagen blev den stora dagen. Solsken. publikrekord och förmodligen rekord i kassör Eriks
sons kassaskrin. En anslående invigningshögtidlighet med tal av förbundsordf. kapten Påhl-
man, defilering av de deltagande idrottsmännen och goda resultat under hela tävlingarna
gjorde dagen till ett oförgätligt minne. över lördagen och söndagen övervoros tävlingarna
av sammanlagt 2.600 personer.

Omkring kl. l2 började man bänka sig och folk från alla håll strömmade in. ldrottsmännen
marscherade in på planen och Jämtlands fältjägarregementes musikkår spelade en marsch.
Kapten Påhlman redogjorde för planens tillkomst och förklarade idrottsplatsen invigd.
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbunds förtjänstmedalj i silver tilldelades hrr Sven Kallin
och Gustaf Lundholm, förtjänstdiplom tilldelades hrr Osvald Englund, kom.-fullm.ordf. Tor-
sten Carlsson och municipalnämndens ordf. Albin Henriksson. Vidare överlämnade Svenska
ldrottsförbundet genom kapten Påhlman sitt förtjänstdiplom till föreningen. Därefter vid-
togo tävlingarna. som dominerades på ett eftertryckligt sätt av Hammerdals idrottsfören-
ing. Man har förut sagt. att landsbygden kommer. men efter gårdagens tävlingar kan man sä-
ga att landsbygden kom. Samtliga mästerskap. utom ett. gingo denna gång stadsföreningarnas
näsa förbi. Anmärkningsvärt är, att Castor och l.F.K. för första gången blevo utan mäster-
skap. Många lovande pojkar förtjäna att minnas. Hammerdalspojkarna känna vi förut. men

flera nya pojkar gjorde ifrån sig riktigt bra. Det starkaste intrycket lämnade Strömsunds
Egort Carlsson. juniormästare på 100 m.

lördagens ln-lingar.

Splulg (endast ha l.n~Iandc): I)
Ole |'t°I'$l0|l. IFK.. blfullnuzlll. 35.03

:ua 2) L Maos Hannncrdub Hi JLSZ
I¿ngdhopp:l) UH: UaHbcra.Cauor

1.9! n... 2) \\'. .\'|..\uon| lI~'lš.. Osler- ff
um-I. 0.37; J) S. I.;ndIlc. llaslor. 620:
lv I-.. Jolmnsson. mo. 0.26; in I-L. Blom-
lmsl. ll.unmt-rd:l:. u.ul; 0) ulc Pers-
wn. .$lrnmsund. 5.78.

Ilöidhoppz I) S. lh-tlronl. II-'Iš.. I.f..'»

'.') \\'. h|il\l|o|||. ~l.o. LOU; 3' Ii. Juliana.
sun. laxlor. I..'n0.

lliakos; I) .\'. Wiklund. IFK.. 80.56:
2) I. Iltw. llammcrclal. 36.|9; 3) |I-
Nordcn.s:nnnsnna.25J0.

Kulalölninz I) I. Ilona. Iianlmerilll
13.10; 2) .\. \\'|Is|l.ll:tl. IFK.. lI.$0.

Löpoln I00 |n.: I) Ilcrglnan. IFK..
II.3: 2) Ilalllu.-rn. Castor. ll..'|; ll)
S. I-'regi-lin. Ilammcrolul l2.ZI; -ll A.
>lar|rn\son. alias. l2.l; 5) S. Lind-
marl.. Slrunmunl. Ilå.

L500 |n.: I) Ii. .I. Brolin. IFK.. I.2lI.2
'.') (iunnar l-.in:||'. .\lrnm\uml. 4.510.2-

Ilark IIO |n.: I) \\'. .S1-nlrum. IFK..
I7.I: 2) S. Išvslroln. -|.o. l7.9: 3) Ulc

"°_¿;;;;;¿ -§';¿~;;;;°;;_~f¿ lf-'mc mmm vz.wA~vf smfmac mao ll nor muwfnvu :ess
n'|Iul'Il. .Hi-. 2 .\. |'. . " ' '
___',m_° ,',_"'_'\“m_*;W“f w_,;§,'__',:,*_}f°§_ Aled dc»_naa_segca bfujte/1 .svwm.spajl:cvma Hanmefadats dominans
I-'rI'llt-lln. ilalnmcrdal och \\'. Sw- I. CLCÜIICUI Ldfló'-tf.
uronn |FK.l9f.

J F1.v. Heßge Andeuscln, Tnyggvc Betgck, Gunmva Bug och
Söndagens livllngar. Eggært Ca/¿ß¿_50||_

I anndagcn hoosñavhnaar onllu-
nnrnasl kann 1 ~ lan irroll. - - - _- .
Jllåclïlotprlilngl I'I0 ni. 'l'I|noI.|.' I) Dec- | '--j,'¿L°\|åf::,l|,:::|', 1 rn; Bnuuóm' L P' K"
cr. l.|nnn-rdal. 17.7: 2) Ionikvisl. '- " -' °- ' '_ ' . '--' ' . ' .

~1-«>-w-===i|-'f«««|--=--«-~- w-'-- "'."â'.'å!..E;“.'.'“I21ïL?|?3'l'.å'...ï{;ï;..| ..'“'!* " ^- "'“f'*"°"'- .'.- 5- “-"S
Tfaalogllopp. I) Ii. Illomkvisl. -153. .,, -| 'momkvm ha _-N., 3,' 17 Ü- MÛ|!5Ü"- U'“°_f- _'--mi 3) L-

||=muner-un. 1:37. 2- J. nous. u-0. 1,,_.',¿¿ 5;,'._,,,,,,,,,_, _-,¿5 ' ' "' b-~“|“°"- >'!'°'“*"'"'-_U-'°-
lI.98: 3) "I'. Ilcrllck. hlrunnaund. Il.9I. m,|“',,_ I, | i¿o°;_° HumW_.|.da| Sl>iIlkaalmn|_. I) Is. Osllund. Åslr.

lálldhopp. lv I-I. Il|unr..\'|sl. Ham- 35:”. 3, ¿_ unàbcck ~|_ am gun: na. 40.38: 2_) Iz. BaI.'k_lllllll. Laalof.-43.
mcrdal. 609: 2) li. III.-ra. I. F. lš.°. Os- .umjf 3_-,_00; 3, ”_ ¿;|,',,|¿_ ||,,,,,,,.,¿.|_ 55; 3) E. karlsson. älfvßßllå- 41-15-
lcrsund. 0.09; 3) I. Iloos. llnnnncrdal. 33_u_
I-.°.'-. , K men . nan Frrallade

lälavnoup. l» Ií..*. (lrlndc. Ngum. 1.500 III! Då JOIIIIOII. Mllr- uadzlnimlen. varvld .sa-..d
:s.to; 2) n. o:....1. nmnmcml. a.oo; :n na. -421.0 ln!!! °rd)=_ 2) .um neampru nu bum lamm
0. Sodt-rgard. l. I-'_ K.. Om-rsuml. 3.00. U- I-ÖNlIbGl'l._ 1160311. Ö-”-31 3) Ä--L nlldelades Hammerdal: I. I-'.

Illlldlnopp. ll II. lll.|n|z. Ilannncr- |3f°U- 1- F- |\~ Ößllll Å-30-9 Ellerat var supé anordnad à Grand
dal. l.ß0: 2» R. Deckeu. «l.o. 1.00; 3) 100 matar. I) E. Karlsson. Ström- llolell l vilken ell 50-lal personer del-
l-.. nlomlmu. mo. 1.55. . sund. 11.9: 2) E. Blomkvlst. Hammer- mao.
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- Ö . år ia aug 1933.
Annons i P l8 aug 1933.
TJUGOARSPEST ^N0RnN¿s Å Ströms Konsumentförening firar på söndag 20-årsfest på

L¿NcÖN_ STRÖMSUND_ Långön. Medlemsantalet var den 30 juni l933 776 st, vilk-
5ön¿_ ¿en 20 aug kl l3_30 ei är de: stögsta undertde_gånâga9ååugokåre2.hM3dle:år-

l'I 8 [H88 Ser BVG 8 181 I. 0 å- . C en S '
Föfdfß 0V ltbfkfe manlagda omsättningen under tiden har varit S.A89.797 kr.
ERIC ERIKSSON» ^fb°88- Till medlemmarna har återburits sammanlagt ll6.700 kr.
Musik av Neimertz kapell.

IIIISIPII! 18 if-=~=~
Serveringar. Entré: 25 öre
f5r g1¿re_ (LT) Ulriksforsfabriken nedlägges. Alla anställda äro nu

uppsagda. Maskinerna skola nedtagas för alltid.
K 0 DAN . ri entre ti
festp|,¿sen_ I h3n¿e18e ¿v Enligt vad L.T. erfarit har nu hela arbetsstyrkan blivit
re¿n hålla, festen kg 13 uppsagd. Härigenom blir nära 200 man utan sysselsättning.
i c°¿¿emp1¿r|°k¿1en och kl och många ställda på bar backe.

20 i F°1k°t9 H“9* Ulfiks' Redan i vintras satte sig ledande inom Ströms kommun i rö-
f°'9° relse för att om möjligt åstadkomma statligt stöd för
¿1|m3nheten inbju¿es_ fortsatt drift i Ulriksfors. men det förefaller vara små

utsikter till att detta skall lända till resultat.
STR HS KONSUHENTF RENINC

Kan ingenting göras blir det ödesdigert för Ströms kommun,fi? som till den omfattande arbetslöshet som redan råder inomAJ!! kommunen. får ytterligare bekymmer genom den totala ar-
betslösheten i Ulriksfors.

fåmå mål 19 sug, 1933. 21 aug 1933.

(ÖP) En bilolycka inträffade i torsdags e.m. i Lövberga. (ÖP) Triangelmatchen mellan
där en Chevroletbil tillhörig A.B. Tändsticksvirke i Umeå Jämtland-Härjedalen, Väster-
körde in i en trädgård. Olyckan berodde på att rattstång- norrland och Hälsingland.
en brast. Skadorna inskränkte sig till att ena främre S . k .

stänkskärmen ramponerades. pjut astnlng'

En annan olycka inträffade på fredagsmorgonen vid järn- :.:ennÉ sgjuååšvlšgå å:gt?il_
vägsövergången mellan Strömsund och Ulriksfors. då Express- såmåazšntaggt ala föregåen_
bilen Strömsund-Gäddede. förd av Arne Roos. råkade sladda de trian elmatcher Jämten

mot en stenstolpe. varvid bilens bakdel ramponerades. Vid g '
. . . . - Ole Persson var alldeles ur

kollisionen kastades föraren mot vindrutan. vilken krossa-
des. Roos fick en del otäcka skärsår i huvudet. Han förd- slag' 5008 som ensam tog ll
es till d:r Hulf för erhållande av den första vården. :?::§i:::;;::::ï:_med attslå

K00p..f331; 23 aug 1933. Jämuunsssnltu

(ÖP) Strömsunds konsumentförening firade i söndags 20- Ströms“"d'Järp°" 8-0 (4-0)
-årsjubileum, dels å Godtemplarsalongen i Strömsund Vänskgpsmaich
och dels i Folkets Hus i Ulriksfors. 5;röm5un¿ 3-ßnrnçea [F 3-2

Festen inleddes med att par musiknmmer av Heimertz
kapell i Mörsil. Hälsningsanförande hölls av ordf. i
styrelsen, skräddarmäst. H.E. Jonsson, varefter lant-
brukare Eric Eriksson från Arboga höll föredrag om

"Kooperationen - hjälp till självhjälp." VEDELDNING 21 aug l933.

Efter kaffepaus och musik lämnade handelsföreståndar- Järnvägsstyrelsen har beslu-
en Torsten Carlsson en historik. Kyrkvaktmäst. Er. Em. tat, att fr.o.m. instundande
Eriksson, sekr. i styrelsen alltsedan föreningens till- vinter inhemskt vedbränsle
komst, lämnade i ett avalutningsanförande en del be- skall användas vid ett stort
lysande bilder från föreningens första år och framför- antal centralvärmeledningar
de styrelsens och föreningens tack till nuvarande och inom fjärde distriktet. bl.
föregående föreståndare. a. i stationshusen i Hammer-

dal, Ulriksfors. Strömsund
samt i överliggningshuset i
Ulriksfors.
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Små & Stora nyheter '$'
ELEKTRISK AVLIVNING 25 aug 1933.

(UP) En mindre vanlig olycka inträffade på

månd. då två kor tillhörande A. Andrée i
GÛDÅ SKYTTÅR 23 a"9 1933- Bredgárd, Strömsund, kommo i beröring med

vid förbunasskjutmimgarma 1 oscersuna märk- en @l-ledgi9- varvid den ena kv" fick Så

as följande resultat; stark strom genom kroppen att hon omedel-
bart föll omkull och dog. varemot den and-

Klass IV 7. E. Larsson, Hiilsand 98,5 p ra kunde räddas för ]ivet_
9. Jens Svensson, Ssd 98

l9. 0.G. Olsson. Gärdnäs 97
27. J.E. Lindqvist, Ssd 96

Klass III 6. S.0. Henriksson, 87

Hilïsd Järnkätting, nade kommit i kontakt med nanm
l2. Edv. Stenström. d:o 8l
15. E Jönsson, Gärdnäs 77

Klass I 6. G. Jönsson. Svaningen 50

-n

|\'I\|

<6,

Blom, Hillsand 50
Zakrisson, Lidsjöb 47

'UÜÜÜ'ÜÜÜ'UU

Djuren gingo på bete och voro tjudrade i
närheten av en stolpe för den elektriska
belysningsledningen á vilken en icke isole
rad jordledning var anbragd. Tjudret, en

da ledning och kon fick sålunda den elek-
triska strömmen genom kroppen.

ODEBYGDSVÃG GENOM UJAREN 26 aug 1933.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har till
Fplgpng 23 aug i933_ länsstyrelsen i östersund för den atgärd.

_ _ ___ _ som på länsstyrelsen kan ankomma. óverlam-
(LT) Disp. khlin frikand från branden i Ul- nat en framstäiining f,¿n byamännen i nja-
'ik$fQ'5- EJ §tY*kt att hå" a"7°9t e1¶°"- rens by i Ströms socken om fortsättande av
De" häktade førsatt på fr1 ft- Den dïfek' ödebygdsvägen Ã]gha]1en-Ujaren genom Ujar-
ta eldorsaken ar alltiämt outredd. Malet ens by_
fullföljes i hovrätten.

vncsinnu l siklillsuuo 24 aug 1933. u|au|iu| |m|||| 28 ...R 1933,

Vëgstyfeïsen bemY"di9ad95 UPPÜÛQÛ 15" tiil Efter besvär av ing. Elias V. Johansson
h°95t 500-000 kr- har länsstyrelsen upphävt Ströms kommu-

En ansökan om anläggande av ödebygdsväg “'lf“'1“3k'i3°s b°$1“° de" 14 "°3 °“
från Trangásen-österásen över österkälen af' med 13 'ö$É°'_“°“ 9 °“s'å '°° *fti]] iämpiig punkt ¿ b1ivan¿e vägen Ström_ till en välskrivningskurs för folkskol-
sund-Lövberga bordlades t.v. Stämman be- ans lärare.

sïutade aÉt i"9à med a“hå11a“_°m att Å-K- Vid ärendets behandling framhölls att
måtte ¶"1ä995 d" be5]Utade V¿9e“ Ström' framställningen för att vinna bifall
5H"d'L°Vber93» ÖVGUSON °mbY99"ad ÖV Vä99" måste stödjas av 2/3 majoritet. Häremot

Gäddede-°fSk 9fäSe- framhöll fullmäktiges oraf.. namaels-
förest. Torsten Carlsson. att enligt

ÅPÛTEKÉN 25 ÛUQ 1933- hans egen och landskommunernas förbunds

Till kursen för farmacie kandidatexamen “PPf°“t“i““ k““d° ““s1°3°' beviljas me'
h b1_ t -t f k B- -tt B t ~ dels enkel majoritet. I sitt utslag
S::ömsu:d_an ag! S r 1rg1 a erqs rom' framhåller emellertid länsstyrelsen.att

RUST MED GRIPANDE VERKAN 26 aug 1933

fullmäktige genom omröstningen ifråga
avslagit framställningen om anslag.

(ÖP) Konsert i Ströms kyrka hölls i sön- KQRQE Mgï STENMUQ 23 aug ]933_
dags av kyrkosàngaren Folke Brundin och
or anisten Rune En . Pro rammet uppto bl. (ET) Û* °tt.f°tb°]15]a9 fffn D°f°t°a"Pà
a.gtvà stycken av gheinbgrger, Sonat 3- 5000- f0P tllï Strömsund 1 en bil, vaJde
-moii och canti|en¿_ Idyii av 30551 och chaufforen for kraftigt for en motande per-
Nun danken alle Gott av Karg-Elert, vilka 52"* med pfföijd att bi]°"_k°m “t P3 h§9'a
samtliga pá ett synnerligen förtjänstfullt vagkanten och fortsatte tvärs over en back,

sätt utfördes av hr Eng. Hr Brundin före- där de" k°]1ider°de med 9" "ppbY99d 5te"'

Otto Olsson (Såsom hjorten länotar), Nor- fa *V Pa$$?9e'a'“a Skadade §i9~ dä'aV tYà
ên (Din Spira ¿esus)_ Mende|Ss¿hn (om av så allvarligt att de måste intagas pà siuk-
allt ert hjärta). Merikanto (Säg. minnes $t“9°"-
du psalmen), Hanikainen m.fl. Hans väl sko
lade röst och naturliga föredrag var av
gripande verkan. Den stämningsfulla konser- VIGDE 28 °“9 1933'
ten var tyvärr besökt av ett fåtal åhörare. Sven Nilsson - Märta Nilsson
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29 aug 1933.

Ströms socken får anordna re-
servarbeten med anläggning
av väg fran Strömsund över
Risselàs till Ulriksfors för
en kostnad av 23.400 kr.
Vid samtliga inom socknen be-
drivna statskommunala reserv
arbeten fa samtidigt syssel-
sättas högst 245 arbetslösa.

REALSKOLAN 1 sept 1933.

vid samrealskolan i Ström-
sund förrättades upprop pa
onsdagen. Antalet lärjungar
i de olika klasserna är i kl
IV 22, klass lll 20, klass
ll 28 och klass I 33 st, det
högsta antal som förekommit

"s1GGEs FöRsrA GLUGG" vid skolan.

1 den allna $öasta 5ctbo¿¿amatchen på Tingvalla, som ape-
Cades jöne invigningen 1933, gjonde Stnömsunds jnuhtade
centen, Sigge Johansson, mål ¿ matchen mot Nälden: IF. TRAGISK OLYCKA I Sept 1933

(LT) En drunkningsolycka in-
Fmh|||| 28 °"9 1933' träffade pa söna. e.m. ica»-a

näsbyn. Ström. Två pojkar,
JAMTLANDSSERIEN: Odensala - IFK Strömsund l-2 den ene 10 ¿r och den andra

Tabellen visar att Strömsund nu tagit serieledningen. 6 år gammal, söner till arb.

Strömsund
Krokom
Castor
Järpen
Odensala
Nälden
Stavre

uiasaiu-ichwuwQ

o-mwawu-i<

--ca-cacuca2

:~4>:>~N-o-v.

-N
1: II

moi

í
o

màl

2
14-8
15-13
12-14
8-17
4-22

'O-'bJåU'I@\O

Albin Aronsson, hade rott ut
ett 10-tal meter fràn land,
där den äldre råkade falla
ur båten. Den lille. som ic-
ke var simkunnig, gick sa
gott som omedelbart till bot
ten. Hjälp tillkallades, men

då gossen återfanns var han
redan död.

Skolans vedfórråd
Entreprenadauktion a vedleveranser till Ströms folkskolor förrättas i Strömsunds folk-
skola fred. den 8 sept kl 3 e.m.

Följande antal kubikmeter komma att utropas uppdelade i mindre poster: Strömsunds
folkskola 350-400. Strömsunds smáskola 75-100, Västbygden 50-75, Bredgàrds 35, Näsvik-
ens 50-75, Tullingsas 100, Lövberga 80, Aspnäs 30, Hillsands 70, Strands 25. Vàgdal-
ens 85. Bredkälens 100, Gärdnäs 50-75, öhns 25, Kärrnäsets 50, Muràsens 30, Svaning-
ens 35. Vedjeöns 15. Ojarens 50-75.

Veden skall vara prima torr björkved, rundkubbar, minsta dimension 8 cm och största
dimension 12 cm; skola vara randbarkade. större dimensioner kluvet.

Vid auktionen mottages anbud dels under ht. 1933 och dels vedhàllning under 1934 vid
skolorna i Alavattnet, Hedningsflokälen, Sporrsjönäs, Stamsele och Risede samt under
läsåret 1933-34 vid skolorna i Elghallen, Finnvattnet, Jerilvattnet, Lia, Làngàsen
och Osterkälen.

Strömsund den 4 sept. 1933

För Ströms folkskolestyrelser
Albin Henriksson P.H. Tuveland
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SKÅDEERSÃTTNINGAR 4 Sept l933. LYCKLIGT BRUDPÅR 8 Sept l933.

Skandinaviska Kreaturförsäkringsbolaget i Vigsel i söndags i Ströms kyrka mellanlant-
Stockholm har bl.a. utbetalat följande ska- brukare Jonas Nilsson, Täxan, och lärarin-
deersättningar under juli månad. nan Sara Ohlsson, Stamsele. Brudparet upp-
för hästar: läg.äg. Karl A. Näsström, Ring- vaktades av sex nar tärnor och marskalkar

vattnet, Alanäs 700 kr och två brudnäbbar. Vigselförrättare var
för föl: hem.äg. A.H. Strömstedt. öjaren, missionspastor J.E. Hallendorff från Sydaf-

Ström 70 kr rika. Efter vigseln gav brudparet middag i
Stamsele skola för ett femtiotal inbjudna.

FOTBOLL 4 sept 1933. Ett stort antal telegram anlände under dag-

Jämtlandsserien ens ]°pp°

Stavre - Stromsund 2-I Annons i ÖP 8 sept 1933.

SJUKSTUGAN 5 sept l933. Psusiousrönsäkklac - den noderne formen av

vid landstingets fortsatta sammanträde i ös- fö'säk'i"“sskydd'
tersund valdeS till ledamöter vid Epidemi- Lifförsäkrings-Aktíebolaget Nordstjernan
sjukhuset i Strömsund för åren l934-37 bank- Huvudkontor: Stockholm
dir. O. Olofsson, Strömsund och förvalt.
Axel Berg, Strömsund. Suppl.: lantbr. Erik Anbud
Persson, Tullingsás.
v.d . k t . S L d_ Härmed infordras anbud å utförande av l4 st

Ü SJ" S 999" 1" tr°ms"" . terrasseringsskiften 3 st stentrumposterTill ledamoter for åren l934-37 1 styrelsen 1 st trätrum ost °ch'] St stenö on ost à '
valdes lansskogvakt. Per Jakobsson, forvalt. H _ . p H U 9 p

Axel Berg, f. landstingsman 0. Olofsson, ::gg?::9g:'ggglšâšgfßgzäšâïoms vattudal'
Jonsgård, landstingsman Torsten Carlsson J '
och kamrer Sixten Larsson, samtl. Strömsund. Skriftliga förseglade anbud märkta "Bonäs-
Suppl.: bankdir. O. Olofsson och fil. kand. linjen" skola senast den 20 ds vara inläm-
Helmer Levander, Strömsund. nade till vägingenjörsexp., östersund. När-

mare upplysningar lämnas å vägingenjörsexp.
SKOLSKJUTSARNA 6 sept l933. samt av schaktmästaren Arvid Hakvinsson,

k. nit har tindeiat om. strönis och Frost- R°“"°“°°*° “$""°S'
vikens skoldistrikt statsbidrag för innevar- östersund den 8 sept l933/ Vägingenjören
ande budgetår nedanstående belopp för an-
ordnande av skolskjutsar. SKATTEN 8 sept l933.

Ström '00 K' F'°st"ik°“ 8°° kr Landstingsskatten fastställd til1_4 kr pr
PÅ FLYKT FRÅN TYSKLAND 7 Sept ]933_ bevillningskrona mot kr 3:75 for innev. år.

(OP) Cza 30.000 judar beräknas hittills ha VÅGBYGGE 8 sept 1933.
lämnat landet enl telegram från judiska UP N I d f ¿ St d t 1] L

- I ( ) ya an svägen r n römsun i öv-
världskongressen 1 Ge"eve' berga är nu föremål för renstakning. Efter

staknin ens fullbordan konlner arbetslöshets-
Nv rdiittuvoon 1 rkosrvikcn 1 sept 1933. kommgn att bygga densam_ Det beräknas

En stuga har uppförts på Brändklumpen norr att arbetet skall påbörjas redan innevaran-
om Gäddede kyrkby. Stugan har uppförts av de höst.
Ströms vattudals turistförening med bistånd
av bryggmästare Osvald Englund, Strömsund, INTRESSANT FöREORAG 8 sept l933.

â°¶d:å;d::ïïkåg;:f'1t lntresserat si9 för Ett nationalsocialistiskt föredrag hölls på
Y torsdagen 1 Stromsund av partiets talare,

SJUKSTUGAN 7 sept 1933. hr Allan Carlsson, från Goteborg.
P . N Ü . Ett femtiotal åhörare hade mött upp, de

(gu)1äagdšåï:g::i::âl°§ig°g::g;: :1šS:k°g"d flesta av borgerlig åsikt. Talaren gicknyc-
9. 9 9 9 U . " 9 U °S' 'l " ' l k -sjukstuga, som forvaltningsutskottet efter ägtoâäaåpå åëmåííšäënmeršgêší g::°S::tgt_
nenstäiian fran direktionen iatit verkstäi- ° ' S 9
la för en kostnad av 3.l20:70 kr, att be- fr' Taïaren avtackades med appláder'
vilja Ströms tuberkulossjukstuga ett drift
bidrag för ar1934 a kronor 9.7o3=- _ Mål1SS0l1 & ÛISOIT
av ßAnnMoRskA a sept 1933. """“"'““' 5 "°""°"'P°""'!
Tin distriktsbarnniorska i Näsets distrikt, S"°"'“'“"
Strömsund har utsetts Lilly Huss, östersund. nonien nenendun; _* amiga priser
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PART! AV BESVÄRSGATAN 1 STRÖMSUND

Den §ö1tätade stämning som adden ¿ dr ccnttafa dctaina av Strömsund, med de efika íastig-
hctcana oadnade ¿ ett tabyaintiskt mënstcz, skapat inte hata txrvnad íöz de becndc. Häi
bjudl Också en säfßsam Och spännande m¿íjÜ ëï buàpejkai, som viii kfäftïa Üvet pfank Och

staket och gönnm sig ¿ atfa piång och gångna mcffan husen. Nät nnnískei bygget cítei st-
na behvv och säkra näihct av vaiandwa, så uppståt en miljö sem ttßftafai både äga och sin-
nfdg.

ODESDIGERT LAGE
ÖP 8 sept I933. ställda vid fabriken. öch dessutom med alhn
EX ÖDESDIGER SITUATIOX FÖR STRÖNS KONUX. Vilka ärn indirekt beroende av fabrikens
Nytt krav på statshjälp åt Ulriksförs sul- drift för sitt uppehälle. d.v.s. skögsarbe-
fitfabrik. tare. vilkas antal icke kan uppgivas. Alla

, dessa och deras familjer komma att bli be-
ëlïmnykïäälvcååc ::::h¥ålm:É aghïllçï åt roende av kommunen för sin försörjning.När-
' \ S un S ' ' J P I n'g n (rm ' till kommer att av de vid fabriken anställ-
Ulriksfors sulfitaktiebolag för underlätt- da ¿3 äro innehavare av egna hem med ett
ande av fnrtsatt drlft vid fabriken' sammanlagt lånebelopp av över 200.000 kr.
Skulle driften vid fabriken komna arr ned- på vilket det årliga räntebeleppet uppgår
läggas. blir kommunens redan nu bekymmersam- till minst 10.000 kr.
ma läge ytterligare förvärrat. Xuvarandeut-
debitering utgör làz- kr - i Strömsunds mu-
nicipalsamhälle IS kr - och kommunen måste M_J 1:1:
räkna med avsevärd förhöjning för kommande ' 1 >u'f X ' '“?
år. då skatteunderlaget sjunker. medan de _ 3

understödsbehövandes antal och därmed deras (JUIJ-, .çI1UCl'- 0. TCÛÛUGTOY
krav på kommunens kassa samtidigt ökar. ry sam, f°,0gmf,-ska 0,"-Han i

IIIQ

Fabrikens nedläggande skulle medföra en _í_ kóper Ni bdsl o. billigast i
minskning av de direkta skatterna med i f
run: :al a2.ooo kr den för lwnmum-ns inv.-°.- R Å S) Sund-ngs Ur- o. Guldsmedsaffär ¿

nare en minskning i arbetsinkomster med un- ¿1_ _;
gefär 800.000 kr pr år. De arbetslösas ska- ' '“p'“”'ïL*lin"--”F""“"3”'"“EI
ra ökas med de I67, som varit direkt an-

va

Q



l.Cg0Säflg3l' 9 sep: 1933. 13 sep: 1933.

LANDSTING:-:'r. vid behandling av frågan om legosängsavgifr- Orselbyssarna. bröderna Jöns
erna begärdes ordet av hr Torsten Carlsson. Strömsund. och Nils Eriksson i öster-
som ifrågasatte om ej en sänkning av legosängsavgiftenför sund. den Senare död den 23
mindre bemedlade skulle kunna vara fördelaktig. Det är Sístlldne juli- Vilka när'
många som ej kunna betala emedan avgifterna äro för höga, stamma från Risselås i Ström,
men som säkert skulle betala om den ej vore högre än att hava i taeksam nåßkemst av
de mäktade göra rätt för sig. Resultatet blir nu att kom- sin hembyd överlämnat l5-000
rmmgfng får bggalg, kl' till följande ändümål:

ifråga om de ansvarsförbindelser från vederbörande kommun. 5-000 kr avsätts till en f0nd
som sjuka äro skyldiga att uppvisa vid ankomsten till benämnd "Ströms kyrkas Pryd-
sjukhuset. yrkade talaren ingen ändring i nuvarande prax- n0dSf°nd" V0faV räntan. sed-
is. men han undrade om ej dessa bestämmelser skulle på an årlíßen en tíendel därav
ett mera effektivt sätt bekantgöras. så att en del onöd- lagts till kapitalet. får an'
igt trassel genom försummad anskaffning av garantiförbin- vändas till kyrkans Prydande
dg]5g kundg undvikas, 0('l'l GII giV8 Ökad Släfll'
_ ning åt gudstjänsten;

llillll H :;°22.t;.:°:::::: :::f;..::::-
(LT) På lördagen hade andelsägarna i Ströms mejerifö- fnnd sedan även här en ti-
rening och de fria leverantörerna inom orten kallats 0n¿e| av årliga ränteinkomst-
till möte i Ströms sockenstuga. en |ag¿s ;¿|| kapitalet ska||

Med mötet avsågs att söka få alla mjölkproducenter in- åt°r§t°de“ av fä"taÛ_°"Vä"d°
om orten att ingå i mejeriföreningen. Men då med an- a§ till beklädfadshlálp âf
ledning av vissa förhållanden de fria leverantörerna V¿l“rtade° b°hóVa“d° k““f1"
av konsumtionsmjölk ej voro villiga därtill. besluta- mf"der° Båda desfa r°"d°r
des att välja en kommitté på sex personer. därav tre f°rValtas “V Ströms kY'k°råd'
från mejeriföreningen och tre från fria leverantörer. 5_000 kr ¿i||fa||a gtrgms
med uppdrag att utreda frågan om de eventuella miss- gembygdsförening och sk0|a,
förhållanden. som en del ansågo föreligga, samt in- utan att f°n¿ern5_ under namn

komma med förslag om sättet för en överenskommelse. av "Ströms Hembygdsförening;

Till ledamöter i kommittén valdes. för mejeriförening- arkivkassan anväfdas till ut'
en Nils Svensson i Strand. Jonas Gabrielsson. Tulling- f?r5kaÜd° av Sfr“m$ 5°°k°"s
sås och Zakris Eriksson. Bredkälen. samt för de fria hl5t°flk- Cydnlnß “fn Nånß'
leverantörerna X. Selinder, Risselås. Nils Eriksson. ffldlgande av äldre d°k“"mt
Grclsgârd och per Pa|m_ rorande socknens gårdar och

byar samt utgivande av skrif-
' ler om socknen m.m.; ev. för-

säljningsvinst av publikati-
! onerna skall läggas till åt-

' erstoden av gåvomedlen. så
l att medel alltjämt måtte fin-

nas tillgängliga för fortsat-
ta forskningar.

~ s-1: -*av >

223

EN HEDERSMAN IS sept l933.

En jämte som hedrat sig i USA

är Mike Holm. Han är född i
Ringvattnet. Alanäs socken
l876. Vid 7 års ålder emigre-
rade han tillsanmans med si-
na föräldrar till CSA. Famil-
jen vistades först i Marshall
och senare i Roseau, idkande
jordbruk. För 18 år sedan
blev Holm domare i Roseau di-

ÄLGJAKT vw Avcsxrsßnvccm 1 u1usA~v= Regal gäredes av Sffikß °°h valdes HH -==-1=S-
Danief Ehgcnsmöm. T. h. hans 5a/L Otov La.u.son och bcvmcn S'-'l<f°="f° l SNW" "l"“°S°'
Gösta och Saaa Engcnstaöm. S¿ttande Signe Engenstaöm med 1" 1920- VílÉ°" P°Sf h““
dütïêhn Jenni? ¿ knäef. f°fffaf3“d° lnehf-
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inc:-:N Twin is sepr'1933. Mötesnytt
(ÖP) Fostdirektionen 1 nedre
norr, ¿is¿riktet och p°stm_ NYKTERHETSFEST I HILLSAND. Jemtlands Blåbandsförbund hade
c_ Lun¿b|¿¿ i strömsun¿ av- i söndags anordnat blåbandsfest i Hillsand, Ström. Festen
styrka hos gene,¿|p°st8ty,e1_ inleddes med unison sång och hälsningstal av hr Rudolf
sen av chauffören Georg Erik_ Blom. Hillsand. Härpå följde solosång och bibelläsning av
san i Gubbhögen gjord ansök_ evangelist Sven Novên, Östersund, tal av fanjunk. E.M. Ek-
an om tí118t¿n¿ till |¿nje_ lundh, Östersund, solosång av fru Ruth Novên, Östersund
trafik narrsjön-cubbhögen-A- “-“-
|a"33'"3V9"3$'LöVb°f8a' FÖRELÄSNING. Ströms föreläsningsförening hade i tisdags
'5ffÖWSUd- POSIÉÜSI- PÜPGK' sin första föreläsning för säsongen. Föreläsare var kyrko-
ar att, därest tillstånd läm' herde Einar Brundin, Kila, som talade över ämnet "Nathan
M9- k°m9f Yefllßfe en Söderblom, enhetens kyrkofader." Talaren belönades med
avsevärd försämring av post- starkg ¿pp|5¿er_
verkets diligenstrafik Ström-
sund-Alanäset-Jormvattnet att .
inträda. Befolkningen är f.ö. 2l sept 1933.

d äl 'll d dd ' _

::,§?k:;n:eenå:_ 80 ose I (ÖF) En vit lom (albinos) torde höra till sällsyntheterna,
men en sådan har nu under några dagar hedrat Flåsjön. Ala-
näset med sitt besök. Den har iakttagits av flera omdömes-

EXAMEN 16 sept 1933. gilla personer.

(ÖP) Birka lanthushållsskola
="=1°==° På ffd- Si" dßf' 21 sep: 1933. Hajar. = Kari rrosam 1.1.0
tonde kurs och bland de av- Längdh : n n 4.97
gångng elevgfng mg-kg cgfin K.H-'TÄVLINGÅR Å TINGVÅLLÅ Kula: n n 13.97
Andersson och Karin Johans- _.2L_I_L_ 'son, Ström. ïru A ossaë GVUPP 5. f1lCk°f

00 m Egort ar sson . 60 K S d 1. 9 8
fumhull 13 sept |933_ Höjdhopp: Åke Ödmark 1,60 Län:¿å :azln an 5 ln 3.¿¿

Lä dh : " ' 5.35
Ja"t1¿“d°9°fi°“= Kuïå: gâgrt Carlsson l2,83 Slungb : clary stendahl27'8
IFK Strömsund - Castor 3-l.

_ Grupp A, flickor Gfugg C. 50888?
Strömsund rehabiliterade si3 . . .

i någon mån hemma på Tingval- 60 N = Blfßlt Bêfßßk 9-3 60_m = 5““e 5Jö|“"d 3-8
Hö'dho : Gertrud Olof- Höjdh : E.A. Svensson l.l8la. Castor var favorit men J PP

kunde inte finna sig tillrät- 9:75" 1-15 Lä“3dh
ta på den svårspelade planen. L3“8dh°PP= ßifßít ÜGTS' 510085

Sune Sjölund 4,00
E.A. Svensson 31.06

Strömsund begick nog en dum- ek 3-78 Gr EE C flickor
het. när man inte anlade en 51"“3b°11i " ' 29°5 u å

gräsmatta på Tingvalla. Nu 60 W : Mary 0 °s°“
har man kärr å aliaeies för G-'EB-LL-'ruB "sar I-äßdh = "“8- "°fS°°" 3-37

P 1 60 m : Gunnar Svensson 8,1 Slungb : Kerstin Bergek 23.0mycket grus och planen är ös
värre. IFK Östersund får nog
arbeta värre i D.M.-finalen 22 sept 1933_
på söndag?

(ÖP) Ströms kommunalfullmäktige voro i söndags kallade
20 sept 1933. till sammanträde. Då sammanträdet på utsatt tid skulle
SÄREGEN FRÅNVQRO öppnas, befanns att såväl ordf. som hans ersättare avrest
Ströms kommunalfullmäkti till Stockholm för att övervara Kooperativa Förbundets
hade kallats till :am_ "kongress". Nu uppstod frågan om besluten bleve lagliga
manträde å sända Då för den händelse de klubbfästes av en för dagen vald ord-
k ordf P ll V8 °;df förande. Sammanträdets inställande ansågs ju i allmänhet

en 3 ' ed e å k ' för det riktiga. men då en sådan viktig fråga som ansök-
r° n rvaran e "ts 38 °mm" an om ett lån å kr. 67.800 för 1933 ur Arbetarsmåbruksiå-
nalnämndens ordf. J.E. Anders- nefonden var upptagen på föredragningslistan och denna
âgçötztíåegatçïïhtndlÉïgårga' fråga därtill icke kunde uppskjutas. valdes ordf., varef-

3 I ' m' e ter efteromröstning beslöts behandla förenämnda låneären-
ansökan °m arbetarsmåbruks- de. Sedan beslut om lånets ansökan fattats, upplöstes sam-
lån för år 1933 med 67.800kr.
för att därav utlämna arbet- manträdet'
arsmåbrukslån till 20 perso- Tilläggas, att fullmäktiges ordf.. herr Torsten Carlsson,
ner. Övriga utlysta ärenden såväl före avresan som i lördags f.m. pr telefon till
uppsköts till nästa samman- Stockholm införsatts i situationen, göra reflexionernasig
träde. själva, skriver en meddelare.
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lI80l 25 »M Im- Svenska Handelsbanken
Strömsunds gårdsägareförening hade extra
sammanträde i fredags. varvid den kommitté H

som tillsatts för att söka träffa överens- "'"a'
komelse med A.-B. P. Holms Elektricitets- n
verk om nedsättning av priset p¿ belysning? ortsbankens och storbanltens fordelar.

kraft rapporterade att någon prisnedsätt- -- -

ning icke beviljats. Med anledning härav -Iam“ands'avdeh“ngen
UPPÛTOSS åt Styrelse" än föfßtl 0" är en enhet för sig. som genom övertagande av
ett allmänt möte med alla belysningsabonn-
enter. jamtlands Kredztbanlts

rornotts n.u. zs sep: 1933. °"'
(ÖP) Hed 8-2 vann IFK Östersund mästerskap- Östersunds Dísk°"tba"ks
et. 800 personer på Tingvalla. Strömsund u- föfglggf lur g¿ml¿ |-5"" i ling,
tan chans efter pausen. Hemmalaget hade ba-
T8 en kfigâfe, högefbâtken Måflell BIÉXC. Sföl-sf; för insäffare.
som är en prydnad för jämtländsk fotboll.
En absolut förutsättning för att sympatiska
Flatalaget skall komma någon vart är dock
att man får ordning på fotbollsplanen. Som STATSERSÄTTNING 28 sept l933_
den nu är, är den bedrövlig.

. (ÖP) Arrendatorerna Jonas Nilsson och Zak-
ris Zakrisson i Finnvattnet, Ströms socken,

26 sept 1933' anhålla hos k. m:t om ersättning av allmän-
Lars Th. Jonsson kommer även i vinter att na medel med 90 kr för sex får. som natten
tävla för Väja-Dynäs l.F. Han har hela som- till den 27 juli i fjol dödats av en björn
maren sysslat med konditionsträning. Så och med l5 kr för ett får, som vid samma

snart det blir snö, sätter Lasse igång på tillfälle "synes ha bortförts." Byn gräns-
den verkligt svåra bana han huggit upp i ar på en sträcka av 22 km till kronan till-
skogen i Strand. Ström. höriga domäner.

GÅVOR TILL STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING 29 sept 1933.

Ströms Hembygdsförening har under det gångna året fått mottaga många gåvor. Utom förut
meddelade gåvor och orgelbyggare Erikssons i Östersund storslagna donation, har förening-
en i dagarna fått mottaga ytterligare flera gåvor.

Doktor J. Krcnzisky har skänkt 350 kr och gamla saker har föreningen fått mottaga av hr
Alfred Ring, Strömsund. handl. Robert Svensson, Vågdalen och fattigv.styr.ordf. Erik Pers-
son, Tullingsås.

2 okt l933.

Ströms sockens kommunalfullmäktige beslöto vid sammanträde på söndagen att söka arbetar-
småbrukslån för år 1936 med 94.200 kr avsett att räcka till 27 personer. För inspektion
av arbetarsmåbruken tillerkändes insp.förrättaren ett arvode av 6 kr pr förrättningsdag
jämte fria resor enligt resereglemente för annat färdsätt.
Hälsovårdsnämnden beviljades ett förslagsanslag på 200 kr för bestridande av kostnader i
samband med främjande av bostadsbyggnadsverksamhet på landet.
Som reservarbete beslöts utföra väg från allmänna vägen Strömsund-Strand till myrodlingar-
na på den s.k. Starrflon.
A.-B. Per Holms Elektricitetsverks ansökan om tillstånd att framdraga elektrisk högspänn-
ingeledning till Öhn tillstyrktos.
Folkskolestyrelsens framställning att av årets anslag till undervisningsmateriel få använ-
da högst S00 kr till reparation av skolbänkar bifölls.
Bland andra ärenden må nämnas två avsägelser av ledamotskapet i fullmäktige, den ena på
grund av avflyttning. den andra till följd av att vederbörande stupat för skattestrecket.
Under förhandlingarna framkom i övrigt att det gått litet egendomligt till när införslar-
na redovisats och att detta var orsaken till att en hel del gått miste om sin rösträtt.
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Strömsund den I93
2 okt 1933.

«' 0 (ÖP) På fredagens e m börja-

.z//O 5 iiumnsiiiii
% yyzfgß/I de Ströms Hembygdsförening

sina hembygdsdagar med en
stor högtidsmiddag i gammal

" ' ° °' ' _ '1.r'iid ha -Stroms Mejeriforenmg u. p. a. gg,-M; gäsggçaçgçjagdg ;;,_
FULLSTÃNDIG IE IRIRÖRILSI Sßmml ínbjudningen och in-

IT
; /Z

, .-(,--<l
FESTUELTÅGÅRE 1 LÄTT FÖRKLÄDNÅD

"U\°"\
~fi

funnit sig lánsantikvarien
L F t m d fru handl.

1 - . . _ . .

1 I _ . .'
' äßå -GÅ:/I-4 /9,'/4 _ - Jollign :ingnmed fru.'Cällö,

- ' forstmäst Sigvard ArbmanI Liu gi -64 9 I Q' med fru Alanäs och inspek-§~¿ tor J. \'Iallncr,.Gäddede. F.ö.
hade l2S herrar och damer in-

45' I Åzln :mi 3 funnit sig för att med sina
Å -'i kr stärka föreningens kassa. % /Ä: Middagen bestod av gammal-

dags jämtländsk mat. Efter
att föreningens ordf. rektor
A. Mattesson hälsat gästerna
och de närvarande välkomna.
föredrog kyrkoh. Gunnar Löf-
venmark ett eget skaldeverk.
en vacker hyllning till hem-
bygden. Längre fram under
middagens lopp hyllades hr
Festin med en spirituell dikt
av kyrkoh. Löfvenmark. vilk-
en uppfordrade länsantikvar-
ien till några ord om hem-
bygdssaken. kryddat med en
del skämtsamma inlägg. Under
middagen utfördes musik å fi-
oler av bondspelmännen Nest-
or Lövström. Strömsund. och
Anders Mårtensson. Renån.
Godtemplarlokalen. där fest-
ligheterna avhöllos. var myc-
ket trevligt dekorerad.

Omedelbart efter middagen
Ffl V: Öhnp E.mo E"|ÅÖO|i| Saömåund fing gästerna låga "gr

Och biograflokalcn en trappa ned

för att beskåda "Svedjcfilm-
en från Floda". Filmen före-

n-uwm 0? -'ii v 5 sia-fam :-, ær \? gic s a n gr r en e

Pußlulub In lll« 'i'ï"'“""/“¿"' ß 727 rande ord av rekt. A. Mattes-
___" son. Efter filmen serverades

kaffe, varefter fru TuvelandÛ / (4 .% 'as <1 1 ii ° . naâpg W så nt. en e va visor dr
e ter vidtog dans. och un er
hela tiden stod tombolan öp-

Forsbergs fïnbageri då Conditori. '°°“'
.__ _.. Tombolans vinster áro värda

gi 401 'ÄGIIGJ/"&)<.~V - fl ten består av en matta i snil-
' en hel artikel Högsta vins-

/W /? /Qâ,,",¿ ázó , ' jeflossa. Övriga vinster äro
förresten idel värdefulla ham-

/Vf 4Z9/2r,¿aJk¿/ 7 f _ slöjdsalster. som det skulle%M 5 __' taga för stort utrymme att
. ~ r _____._1_J-7 här referera.
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HEHBYGDSDAGAR 4 okt l933

Ströms Hembygdsförenings sto-
ra fest blev en stor succês.
Både lördag och söndag kunde
man glädja sig åt fullt hus.
Bland anordningarna lockade
tombolan måst. Kabgrên sente-
rades ocks , likas. dansen. __ --
Kyrkokonserten på söndagen 3.?
var även mycket lyckad, ska-
da att inte fler besökte den.

Det ekonomiska resultatet S

blev över förväntan. Ett net-
to på minst tusentalet kr kan
inte vara annat än gott. Un-
der fredagens middag överläm- *'-n>. 1 -ars .

nade grosshandl. J. Ring. Gäl-
lö en gåva å S00 kr till fö- KÅLLÅ VINDÅR PÅ VÅTTUÛÅLEN

'°“i“ß°" W *"SP°“°'“ °f=' namn inxnäde gömma uu: men 1; mixen. Pa vmmmzen
°' behag' tuan dngbd/tanna o5ön/t/uite/t mellan bnyggonna, men en kän-
4 Okt I933 vane dnatid bönjan göna sig påmind pg men äx :ät âätt.

' Land4väg4tna$¿ken tan även god4tna5¿ en, oc ns e än -
°R^v"ö° FU""E" VID FANGSJÖN ganen Svaningens hemtnevtiga nökplymen un skonatenen snutt
(ÖP) Under de senaste dagar- ett minne blott.
na har länsantikvarien Eric
Festin på begäran av Ströms
Hembygdsförening besiktigat "
en hög. belägen på Graninge- 4 okt I933.
verkens sko smark öster om
Fångsjön c: 1.5 mil från (ÖP) I dagarna har ett större statskommunalt reservarbete
strömsun¿_ Det befanns vara startats. Det är omläggningen av vägen från Storgatan i_

en sravhög av ovanligt stora Strömsund över byarna Grälsgård. Jonsgård, Vallen och Ris-
dimensioner: cza 15 m i gen_ selås till Ulriksfors. Behovet av denna väg har varit myc-

ä - h k - 2 ket stort; det är många som komma att trafikera den väg-
ïmâšjånlççvgr gïrrågä et? en. Som utfartsväg både till Strömsund och Ulriksfors kom-

° få d lpar gånger blivit skattgrävd. mer den att st°r bety e se'
Om väderleken tillåter tor-
de man redan i höst komna att 5 °kt N33'
göra en undersökning- (LT) l närvaro av ett stort antal vetenskapsmän har appa-

raterna från stratosfärflygningen öppnats i Moskva. och
A okt l933. enl. ett telegram till N.D.A. konstaterades därvid. att
STRÖMS FOLKSKOLOR man nått en höjd av icke mindre än 20.200 meter. På denna
på "ik I-lö da ha¿ höjd har man med lätthet kunnat höra världens samtliga ra-

ae i r gen e
Ströms lärarekår och skolsty- d1°stat'°"°r'
;::°::mä:å::;:ef*¿åm¿:::f::m_ Axntrstösnßïeu 7 okt 1933.

rerare Sixten Larsson höll Ströms sockens arbetslöshetskommittê rapporterar till ar-
ett “PP1Y$0¿e föfdfß Om betslöshetskommissionen. att antalet anmälda arbetslösa
skattepstsiro Och pstßiro vid kvartalsskifiei uppgick till 525 mot 616 vid föregåen-
i allmänhet. Därefter behand- de månadsskifte.
lades läroboksfrågan och en
kommitté, att utarbeta för- ßgcggvnigc 7 Ok; 1933,'ll d lä ö -:lag :ill ::te:! nya rob C Sönd. den l okt vigdes i Strömsunds kyrka stoftet av i un-er. i s

ga år bortgångna Birgit Karlström till den sista vilan.
Lïflfkåfe håäê OCRSÛ Slmtíå' Jordfästningen förrättades av den avlidnas konfirmations-
ißi kßllllß ätt för fyfåfß' lärare kyrkoh. G. Löfvenmark. Solosång utfördes från läk-
perloden 1934-37 välja repr. iaren av handl. Ragnar Agelberg. Efter akten i kyrkan ut-
i skolstyrelsen. Till dylik bars kistan till familjegraven av sex kamrater till den
representant valdes folkskoll. döda.
S. Eriksson. Vågdalen ochtill suppl. folkskoll. N.E.
Sjölund, Ulriksfors.
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Final 9 °«= ms- NOTISER
Ströms Hembygdsförening avslutade sin stora hembygdsfest TORRLÄGGNING 2l okt 1933.

'?§°.f.å2.fZ3“fš.šZ'šf.§'l'Eå°.'Ií2É°“%Z.'I;.É'Ã°'..§ÉÉ.'šÉZf.'§§i'ï .f;'.'. K- -=== mf =~i=== H-*f=ß~=-1
koherde G. Löfvenmark ett föredrag om Arthur Hazelius 9'73° kr från statens avdik_
Körsång av kyrkokören solosång av postassistent A Hägg- ninssanslas till "uråsens

. ' . . . ' . dikningsföretag nr l-lb av år
bom och en för t1llfället d1ktad v1sa om funkt1onärerna 1 1930 . T ll. å b i
hembygdsfesten av gymn.dir. Ebbe Frykberg bidrog i hög strömln ku :nas 8 y
grad till att höja stämningen. 8 8 c en'

Ecsunonsamm 1 srnönsuuo 9 om 1933. '°°"sE“ 24 °'“ 1933'
. . ÖP F ö ökö k t d

Bryggmästare Osvald Englund och fr1sör G. Hofverberg 1 šå :önf É stišßs Eçíz :::ö:
Strömsund ha t1ll b1ografägare N1lsson, Strömsund. försålt ett hun¿ratal ers°ner_ Kör_
Uddens dansbana och Kafê liggande strax utanför Strömsund. prestationgr voro av den

art, att den måste sättas
ORIENTERING 9 °kt 1933' flera klasser över körer i
(ÖP) Vid D.H.-orienteringen på sön. i Alsen- och Offer- allmänhet. Goda och rena rö-
dalstrakten placerade sig E. Espmark, Strömsund på 59 ster överlag och ett utför-
plats med tiden 3,62,SS. Segrare var 0. Härdell, IFK öst- ande som måste tillfredsstäl-
ersund l,37,l2. la högt ställda musikaliska

fordringar. Kören dirigerad-
OLIKA HENINGAR OH VALDISTKIKTEN l STRÖH ll okt I933. es av kantor Arvid Hernth.

Efter långa utredningar och många kompromisser beslöt Xïïapåzïëhtåšzsviåoöíeeigu
. . . g

Strömsäkommunalfullmäätšgeäden 3 jänå enhäll1gtdatt 1:gå_ hr Frans Lenman_ K°nsertgiv_
_1 _nsstyre sen me eg ran om n ring 1 va 1str1 ts ar 8 avtackad efter k°nser_

n es
:3deln1ngen, så att de nuvarande 4 vald1str. utökas t1ll ten kyrkoherde Löfvenmark_

Landsfiskalen har nu avgivit yttrande och ansett. att sex VÅDASKOTT 26 okt 1933.
valdistr. äro tillräckliga vadan fullmäktige fått ären-
det åter från V.B. för att.taga sig ny funderare. (LT) Då förvaltare oskar Kall

man från Strömsund i lördags
, i sällskap med forstmästare

12 okt |933_ Carlander var ute på jakt i
Södra Öhn, råkade han snubb-

(LT) Sensat1onell upptäckt. Hårt slag för ar1er-d1ll- |¿ i en trarot e_dy|_ vid en
er1et 1 Tyskland. dikeskant. med påföljd att
Upptäckten av farfaderns gravsten sensationell. Grav- ett ha3°19k°ft gick av "V det
stenen har följande inskription på hebreiska: ßeväf K- ba' °°h träffade h°'

nom 1 ena foten. Efter attha
Här v1lar vad dödl1gt var av den hänsovne Adolf H1t- ägnat, ¿en fgrsta 13k,fv¿r¿-
ler judiskt Abraham, som avled den 26 oktober 1892 i en gv ¿,r Kren¿i,ky_ Ström-
en ålder av 60 år. Bed för honom. sun¿_ ¿nf3r¿es ¿en sk¿¿¿¿e

till Östersunds lasarett.
13 om 1933. Ä B Ö

NYTT V CAR ETE I STR M

(LT) Onsd. kväll föreläste förf. Ture Nerman över ämnet
Från Blockhuset till skyskrapan. väg- och vaftenbyggnadsftyr-elsen har forordnat väg1ngen-
Samrealskolans samlingssal var fullsatt av en intresserad jören i Jämtlands län attupp-
publik. De skildringar från U.S.A. - Guds eget land - som rätta arbetsplan för ödebygds-
han lämnade i ord och bild vore trevliga. även om det väg genom Öjarens by. utgör-
självupplevda för föreläsaren låg så långt tillbaka som ande fortsättningsväg av si-
l9lS. Han var lensre i tonen än vad man kunnat vänta av dovägen från ödebygdsvägen
en Gfß kommunist. väster om Ströms Vattudal

Helhetsintrycket var i alla fall att han gör sig bättre till Äå3?all?" °ïh öjar°3.i
som obJekt1v föreläsare över kap1tal1smens hógborg än som Hfmmer a 5 tl"3s ags väg lst
politiker rlkt'

vxtxoemn Pl-:scan zo om 1933. ^','$¿““*'”""°“ 'Päls På “Fd-
v1d statens meJer1skola 1

Vid senaste dragningen i penninglotteriet gick en 10.000- Dvärsätt. Bland utexaminera-
-kronorsvinst till Strömsund. Vinnarna äro l0 egnahemsäg- de elever märks Bojan Olsson,
are i Bredgårds Egna Hem. Ström.
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27 okt 1933.
o25 ok, ,933_ Roßm uooa 1 Lövßtnca.

(ÖP) Svea Hovrätt har ogillat av lägenhetsäg. K.N. i (LT2 E" °Jö"a“° ¶'^'R°' “*lk'
Ringvattnet anförda besvär över Hammerdals tingslags e" * Vâfas fö'9k*“3'aq° °:°
häradsrätts beslut den 6 mars att på yrkande av hem. ?°° kr 1“5°"l°?° av sJö"ä“
äg. D.l-I. i Brattbäcken förplikta honom till denne mot 1 |"°"d°|“'°“° nu förmå" för
erhållande av en häst, som han tillbytt sig av hr H. arbefslösa kamrater' blevför
och 225 kr i mellanavgift utlämna en häst. som den e" tld seqa" “ppspårad °°h
senare tillbytt sig av hr N.. eller också, om han det anhållen 1 Lëvbersa' ström'
ej förmådde. till hr H. återbära en av denne i sam- "*" hede Vafft fö'5V""“°"
band med bytet uppburen handpenning på 150 kr. Hr N. alltseda" bflste" "PPtä°kt°s'
förpliktades därjämte att utgiva skadestånd med 50 kr R, enser ett han icke gjort
för vägran att fullfölja ingånget bytesavtal. Härads- sig skyldig till något straff-
rätten ansåg. att bindande avtal om hästbytet kommit bart, emeegn pengarna utlån-till stånd. och att hr N. icke ägt rätt att ensam hä- sts ti11 srbets1öse_
va avtalet. Han skall gottgöra sin motpart för kost-
naderna i målet vid häradsrätten med 235 kr och ihov- gjögNpgNç¿R 23 okt 1933,
rätten med l00 kr. Hovrättens dom är enhällig ochfår _ _

e- överkla as_ K. m.t har beviljat ersätt-
J 8 ning med l05 kr åt Jonas Nils-

son och Zakris Zakrisson i
HANDELSREGISTRET. Den av Per Edvard Eriksson i Abborrvik- Finnvattnet för 7 st får som

en inom Ströms socken under firma Kötthallen P.E. Eriks- blivit rivna av björn på Gra-
son med postadress Abborrviken. Strömsund. idkade handels- ningeverkens ägor i Ströms
rörelse har numera upphört. socken.

En ga.m_ma.l”fura.” som namn: har insp. came nu fortfarande
en ynglings vigör och ännu ser man honom

F. skogsinsp. J.E. Göhle i Ström fyller den Of!! Ute i SROSBTHB» där h Säkeflíßefí'
za om 1933 zmiofem år. c. som af fasad a ner sis väl tillrätta- Han sår där mn en
Forse bruk i Långsele. kom redan i slutet av de få kvarlevande som var med då urskog-
av l860-talet i tjänst hos Graningeverken en V8? llêfådnde i Vår! lfklef-
a.b. Han fick så gott som omedelbart sin -fn
verksamhet förlagd till Ströms socken. där
han kvarstod i tjänst till i början på 1920- GODA BRANDHÄN 30 Okl 1933-

'“1°'° *få M" °“3*°'* "'°d P*“°'°“ fft" "'" (ör) Jämtlands lans branauårsförbunu nade
än 50-årig arbetsfylld och verksam dag hos årsmöte på lördag på stan¿¿r¿ Hotell. öst_
e" °°h samße h"°b°"d°' ersund. Styrelsens ordf. är landshövding
Ännu idag besitter insp. Göhle obrutna själs- H- Huh If R°0GIChöl¿ SOM Vid åfßölßl
och kroppskrafter. Han står oberöre sv em- meddelade att Sv. Brandkårernas Riksfömum
givningen lik en gammal fura. som sett mar- förtjänstmedalj i silver jämte diplom till-
kgfng kglhugggg, kultivgrag och plgntgrag delats brândchêfên jfnhndl. E.G. Lund-
med nya plantor. som växt upp och kommit holm, vice brandchefen tandläk. J.V. Färn-
till nyttí3h@t_ löf och brandmästaren handl. Svante 0.H.

Roos. samtliga Strömsund.
Skogsbruket är hans huvudintresse allt fort-
farande och utvecklingen därinom följer han
med vaken blick. Stockarnas dimensioner äro Ny gL0MgT5R“^NDEL 31 okt |933_
visserligen något annorlunda nu än i hans
ungdom, likaså de människor som hantera dam. De" 3 “°V° öPP"a' sY5tf°r“a "att3s°"s
men avverkningssättet och virkets transport Bl°"st°'ha“d°l filial i 5t'ö"$“"¿ i ^"'
har i stort sett icke undergått någon för- dets °h]5°°"s h"s (mïtt °m°t cfad "°'
3n¿r¿ng_ tell) tel 67 och rekommenderar vi ossi

ärade kunders hågkomst. Krukväxter och
Vaf det 8föVf9 Virke 5 Sk°80f08 På 400 tid' snittblommor. Kransar och buketter ial-
en, så voro även de karlar som hanterade je pris|ggen bin¿ss sm¿kfu|1t_
jättarna av en helt annan kaliber. Det glim-
tar till i ögat på den gamle, då han i tan-
ken ör 'ämförelser. Det var annat att vara
med É deå gamla goda tiden, då man trots de NYA ARBETSLÖSRETSSIFPROR
största svårighet. missväxt och sjukdom och Ströms arbetslöshetskommittê hade enligt
ett otal umbäranden i övrigt endast hade uppgift till A.K. 554 arbetslösa vid mån-
sig själv att gå till. men det fanns arbets- adsskiftet okt-nov. Av dessa hade 254 för-
lust och vilja att klara sig själv. sörjningsplikt.
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Ströms I-lembygdsförenings hem- R , i «

bygdsdagar den 29 och 30 sep-
tember och den l okt gåvo i
nettobehållning kr l.096:79.
Till alla dem, som genom gå-
vor, arbete eller eljest bi-
dragit till det goda resul-
tatet. frambäres härmed ett -*g
varmt tack. ".3
Strömsund den 3l okt l933. "
Å styrelsens vägnar e _ .

-.... __;
Alfred Mattesson, ordf. -«  ,-,,, I.- våg

6 nov I933. " “' 'lä
Intresset för hembygdsrörel l3 “OV l933_

»f f lllllllllål llll lll|$l|lll
Ström. Ganska ofta ha vi va- , __ _

rit i tillfälle att redogöra Yld I/2"|'t'deÜ P? s?"'mlddage?li"iráffaïï å Járnšágållng;för gåvor som föreningen Jen Stromsund-Llriks ors en ko. ision me an uppg en e t
Ifått m°ttaga_ Föreningens se_ get och en buss ford av hr Edvin Larsson. Kárrnaset.

naste gåvoförvärv äro bl.a.
av lantbruk_ P_U_ olml Jons- (ÖP) Olyckan inträffade vid en overgang där fri sikt råd-
gård_ ett gammalt härbrel s_ er, varför det anses som oförklarligt att chauffören ej
k_ järnhärbre' av brö¿erna observerade det annalkande tåget. Vid kollisionen blevbus-
Erik och ^nders'Erikss°n l sen hängande pa lokomotivets tender och släpades med ett
cärde en gammal la¿a_ Båda 100-tal meter innan tåget hann stoppas: I bussen åkte fy-
dessa bvggnader komma me¿ det ra personer lämte chauffören och samtliga maste - mer ell-
snarast; att flyttas till fö_ er mindre svart skadade - föras till Strömsunds slukhus.
renlngens hembyg¿sg¿r¿. av Av de skadade hade schaktmäst. A. Haqvinsson. Renalandet
hem_äg_ Sven Jönsson l Rlss_ och chauffören undkommit lindrigast. med krossat näsben
elås en av honom förlärdlgad och nagra utslagna tänder. chaufför Larsson kom undan med

ett krossar i pannan.modell till en gammal trösk-
bull- l8-åriga Ema Mikaelsson från Kärrnäset. som satt på hög-
Det s_k_ s°ckenskrlvareb0_ ra sidan bredvid chauffören, där kollisionen ägde rum,
stället. som redan flvttats blév fââlklämd, Sd dl! möh måte bfylü logg henne, Ävçn
till hembyg¿ql0mten Uèh Sum brodern, Nils Erik Mikaelsson blev svårt skadad, han hade
nu fått tak' är enl_ länsan_ bl.a. fått ett brott på skallbasen och var ännu på måndag-
tikvarien Festin utsago icke en utan sans. 25-årige arb. Olof Funseth fran Strömsund
uppfört senare än l750_ S¿u_ fick hl.a. bröstkorgen intryckt och skador på huvudet och
ga" är nu helt fär¿ig “ch axlarna. Fara för livet föreligger för syskonen Mikaels-
tomten väntar bara på sin son och lunseth. Bade chauffor Larsson och schaktmäst.
s¿Orstuga_ Haqvinsson fingo redan på söndagen lämna sjukstugan.

Den järnvägsövergång. där olyckan inträffade. ligger unge-
fär 2 km från Strömsund. Sikten är här fri. 300 5 400 m.

8 nov 1933. åt båda håll, och landsvägen löper här bredsides med järn-
FRÅN KOMUNALFULLMÄKTIGE vägen ett långt stycke. Bussen skall ha haft c:a 35 km
Kommunalnämnden hade före_ fart. medan tåget framfördes med 40 kmis fart: kokföragen
slagit att kommunalt lönctin_ hade sett bussen. men antagit att den skulle stanna. T-g-
ägg åt vissa lärarinnor skul_ et hade signaleratl_Bllforaren tycktes ej heller ha lakt-
le sänkas från 800 till 400 tagit enlpa andra sidan Järnvägen staende bi . som v.nta-

l de att taget skulle passera. Chaufför Larsson beskrives
3 ~ ' ' a . . n . . . akr [ir alt avvecßlai “ásia r som en ordentlig och forsiktig chaufför. nvkter och skot-Fullmäktige beslöt i enlighet '

ko- ' 'därmed. Arvodet till folks
lestyrelsens ordf. bestämde; ÖP har pa f.m. haft ett samtal med d:r Krenzisky å sjuk-till |.000 kr med I7 röster stugan. Han förklarade att Nils Erik Mikaelssons tillstånd
mot ll. Minoriteten röstade var synnerligen allvarligt och gav ringa hopp. Huvudetvar
för 400 kr. Bränsleersättnin- mycket illa tilltygat och hjärnskakningen mycket svår.Han
gen till barnmorskorna höjd- var alltfort utan medvetande. Systern, Emma Mikaelsson,
es från 100 till l3S kr. har fått brott på skallbasen och andra svåra skador. Hon
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är nu vid fullt medvetande och hopp om att hon skall kla- l3 nov 1933.
ra livet har man rätt att hysa. 25-årige arbetaren Olof VÄXELFÖRPALSKNING I STRÖMSUND

Punseth är också mycket svårt skadad och om han också är .
. . . Landsfiskal Hallberg Ström-

yådtstnš så är hansttilåstånd mycket getänäligtå :ag har sund. har för vaxe1fårfaIsk_

Ha f rk: Oasen än ry: tå enÉåaxe.n r :Várt ab? 8 :'r:_ ning anhållit 25-årige f.d.
n ru ar essu om a t an tt inre s a or. .a. e volontären un, Nyhamu, “avs_

VEITI1. näs. NN inlämnade i tisd. i
Landsfiskal Hallberg, med vilken ÖP haft ett samtal. omta- Folkbankens kontor i Ström-
lade att han haft Larsson i förhör men något vidare resul- sund en växel på 200 kr som

tat av detta kunde det ej bli. då L. var alldeles uppriv- han också fick ut. Trassent-
en av olyckan och av ängslan över de skadades. och då spe- en förklarade. då han aviser-
ciellt fästmöns. tillstånd. 8668» Itt h ej skrivit Sit!

namn på växeln, och efterför-
Landsvägen löper parallellt med järnvägen c:a 420 m. Bil- hör inför landsfogden erkän-
en gick i samma ritkning som tåget. vilket hade större de NN att han gjort sig skyl-
fart. Bilen var en s.k. kombinerad lastbil med en passa- dig till förfalskning. NNtor-
gerarhytt för l0 pers. framför lastflaket. Man kan ej för- de komma att förklaras häku.
klara olyckan på annat sätt än att L. som satt till väns-
ter i bilen och hade fästmön till höger och mellan sig och l3 nov I933.
banan alldeles glömt bort att tåg kunde komma. Troligen vi¿ årets hästpremíeringar ha

har det varit im- och isbildning på högersidans ruta så föl.ande ston remíerats
att sikten ut var hindrad. Vid förhöret medgav han att det me¿J8kåde eânin _p

endast var bristande uppmärksamhet som var orsak till o- P 8'
lyckan. Landsf. Hallberg vitsordade att L. var känd som DUVA. äg. M. Mickelsson. Gubb-

en mycket duktig chaufför. skötsam och arbetsam. L. har högen.
alltid varit nykterist. DAGA. äg. P. Johansson. d:o

Loket backar som bekant med tågsättet från Strömsund och :?:J^' äs' E°s' Samuelsson'
nu träffades den stora lastbilen av bufferterna mitt för TÅT%Y. äg_ J_ Jönsson. Lid_
passagerarhytten. som trasades sönder. Framdelen av bilen S-öberg
blev svårt ramponerad. medan bakdelen blev i det närmaste cåLL^N"äg_ ^_ Pa|mquíst_
oskadad. Mavsnäs.
Olyckan har väckt djup förstämning i Strömsund. SVALAN. äg. J.N. Blank. Löv-

TÅGOLYCKAN I ULRIKSFORS lb nov I933. NETTA. äg. N. Eriksson. Grels-
berga.

gård.
(ÖP) Den vid kollisionsolyckan i Strömsund på sön. svårast
skadade Erik Mikaelsson var ännu på tisdagsf.m. sanslös. ::cK^' äs' J' Pålsson' "åxâs
Systern Ema M. befinner sig däremot på tisdagen något SOLENNA än P U Holm J°ns_
bättre. Hon är nu vid full sans men något oredig och det gård ' ° ° ' '
finns hopp om att hon skall kunna räddas till livet. Den ' .

tredje av de svårt skadade. 0lof Funseth. infördes på mån. šgâ' äs' E°s' Ålenius' Hâx

till Östersunds lasarett. där han efter röntgenfotografer- FREJÄ' as_ "_ Karlsson. Gär¿e.
ing underkastades operation. DOLLYO äg_ E_ Eriksson. EsP_

KOLLISIONSOLYCKAN KRÄVDE OFFER IS nov 1933.
näs.
NORA. äg. M. Palm. Ström,

(LT) En av de svårast skadade vid kollisionsolyckan i LADY. äg. J.R. Bergström.
Strömsund på sönd.. Erik Mikaelsson från Kärrnäset. avled Strand,
på tisd.kvällen på Ströms sjukstuga.utan att ha återfått ASTI. äg. G. Göransson. Gärds.

sansen. M. var i 29-årsåldern och ogift. Betr. Emma Mika- DORA. äg. 0. Olofsson. Bred-
elssons tillstånd är det något bättre. men utgången är än- kälen.
nu oviss. 0. Funseth. som på centrallasarettet i Östersund fria-. ULLA- 38- H-C- Efikß'
undergått operation. har fått levern spräckt. men om inga son. Espnäs.
komplikationer inträffa. hoppas man kunna rädda honom till fris.. MELKA. äg. L. Johans-
livet. son. Hallviken.

I blir alltid utmärkt

T u n n h med varor från

surstmmmungenm Strömsunds Fârghandels Eftr.
endast hos

ER. ERSSON. 1". Roos. Ten. 41.
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HEMMA HOS 8RVGGMÄSTARt CSVALD EVGLUVD MLD Hu$TRu KARIN SAMLAS IDLL BLKANTA STRÖMSBOR

Bakwe (cd, 5:.v. tm¿í Kxing, Oskaw Lwikssvn, Sigge Battiug, L:¿k Ju¿¿us Jchanssvn, Bun

0t'.$$c~n, Jvíuz B¿t"t"u:¿], ful: .'-latt'.S5<^'n, disp. Rund5f“.(5n|, Åiítmí F'z(dcL"1", Csvaid Lngíuud.

Mctíanícd, í:.v. Lyd¿a Oísscn, Ka1<n F:¿de((, Anna Kaing, Mäæta Paimqvzst, itu Rundst15m,

siaktatc Ldndhcim, Kazín Engdund, Anna Lazssvn. John Pa(qv¿st.

Fïïmt ffdv {¶'V' Q ng, Lindvfm, S010 Pcffcßsvn, Ûifv Vlimqvisf.
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ns .W loss. GOtt kaffe! ns :W mn.
Str5§ k¥fk"lUllmäktino hndv urd. snmmnnträ- ETT GOTT OCH HILLIGT YARUAGSKAFFE

Jc P5 söndncn. Kïrkvrådct hade färvslaail Isakssons Hnshållsknlrv - rustat och mn-

Jtt kyrkofullmäktige skullc anhlln um upp- lct - sälics i nvrrn Jämtland av hl.n.
skvv med uppförnndv av knmministvrnård.
Fullmäktige bcslït i vnliuhvt med framställ-
ninen. Uttnxvrinnvn tnstställdos till 1:60 K.J. Abrahamsson. Lövbvrna
pr skattckrunn. p:w Bvrnlund. Tnrsíiärdvn

Bränn 5 Xrdvníus. Brvdkälvn
KOLLISIOXSOLYCKAX lb nov 1933. Turv Hnaström- Ulrikslrs

U . _ . . . H _ E.. Larqc Hills. 5

(UP) llvxt vid kvl l |s|«~!\.~ml\'1'k.It1 I bt rnrtzsutxc 9 \:Un' _ ._ S lm.
' ll.'|:1s 2'l.zrton. .St r«-msunu

p-"I sön. sk.'ul.'|«št- trk I-I:':f1:.'| .\lil<.'u~lssm\ trvs nu _ _. ,_ . .,

, U . _ karl Xllssun. lullnnnsns
\°.1r.| utom :ull t.n'.'|. ll-~n :nr íullt rmlly.. men

St rlhns s«u'ktw1

. . _ Hiknvl Xilssn, Kärrnäsvt
har tortfnrnndc vcrk 1 huvuuvt. .- . _ Ü .

M lssvn 6 \-..~|ssd.1hl . St rmnsum:
\ __., __, _ _; 7 And. Olssun. Öhn

JlÄSk\n L1\^xDRlÄ( 'Û "U\ lqäx' K.L. rcrssnns Eftr.. Gärdnäsbyn
(LT) I-in t-nd.^| utv.-1mi|'.|r«~. t'nd<.-r trmlic kxuur- Ströms 'l'r2iv.1ru A.-li. . T~~rsfi2irdvn
tnlvt har hola antnlvt ntvnndrnrv från Norr- E.A. Strömurvn. Hillsand
lnnd stannat vid trcttnn. vh därav lrån X.J. Strümstvdt. Bnnäset
Jämtlands län vn vndn. A.J. Tnllqvist. Strand.
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' åläggande för honom att utge l0.000 kr i
varlehanda skadestånd p.g.a. förment felaktig läkarbe-
iJuvARnA ov:RRAskAoss 21 nov 1933. "°“d'l"9-
(Li) Pa sönd.kvä11en förövades inbrott iko- B°l'äffa“°§ 'äl*°9:§9$*°$l9§f°'"° E°2_“:9;
operativa föreningens filial i öhn, Ström. sta d?m5t° e" med. "SY" t' °m5t°“ '9 e
Huset där affären är belägen är obebottmen °¶"° I “Piet b?f"°t d¿' K- frá" ¿]°9d er'
föreståndaren hade ett ärende dit på kväll- Sättntngsskyldighet. Hogsta domstolens ut-
en och överraskade därvid tjuvarna, som to- s'°9 är °""ä]1'9t'
90 till flykten. En SäC|< hådê SCODDBÛLS full SANKTIONERAD 25 nov ~|933_
med diverse varor, som tjuvarna nu måste
1ämna_ Ströms realskolas IF har vunnit inträde i

riksförbundet.
KONTANT UNDERSTOD I STRUM 2l nov l933.
A.K. har beviljat Ströms arbetslöshetskom- MEDBORGERLIGT FUR ROENDE 28 "OV 9 3'
mitte 50% statsbidrag till kontant under- (LT) K- n=t har till svensk medborgare unn-
stödsverksamnet, omfattande 100 arbetslösa, tagit brittiske undersaten arbetaren Per
under tiden 20 nov - 6 jan. Maximiunderstö- Halfrid Persson i Ströms församling-
det pr familj och vecka har bestämts till
20 kr. 29 nov 1933.

SJUFARTEN på Ströms Vattudal är nu avslutad
FODELSEDAG 2l nov l933. för året. Angaren Virgo gjorde i lördagssin

seina Lageriöf fyiide rs ar pa mandagen. S'St° t“"

FURELÃSNINGSFORENINGEN 23 nov 1933. E

(op) Pa man. iniedde forfatt. k.o. ossian " ¿§,::
Nilsson sin föreläsningsturne i Jämtland i i
Strömsund. Hr 0. föreläste om “Mussolinis
Italien". Föreläsaren visade. att Mzs sys-
tem är passande i Italien och att det ita-
lienska folket i stort sett är lyckligt. ."'__¿

sll'M-1» |

4-0*

Det tredje romerska väldet är snart en verk-
lighet. Publiken avtackade föreläsaren med
kraftiga applåder.

BROT LANGFREDAGENS FRID 23 nov 1933.

Högsta domstolen har i likhet med tidigare
Svea hovrätt ogillat av hem.äg. NN i Ring-
vattnet anförda besvär över Hammerdals ting-
slags häradsrätts beslut den 24 okt. l932
att döma honom till sammanlagt 25 dagsböt-
er å 3:- för misshandel och hemfridsbrott.
Han hade långfred. samma år å gårdsplanentill hem.äg. J.H. Perssons i Ringvattnet
gård inlett handgemäng med denna, som därun-
der tillfogats vissa ringare skador. Senare
på dagen hade han i hem.äg. P.R. Danielsauß
bostad råkat hr Persson och därvid ånyo in-
lett handgemäng med denne. Under uppehåll-
et på hr Perssons gård hade han genom svor-
domar och skrik åstadkmmmit oljud och oväs-

::¿ §:ö:§_m°k°'"° P°'sS°"s "°“f"d d°"9° uoroncvkftnvfrnnf A ßfsvxnscnrau 1 srndu
v¿d atyaatingen áten5¿nnen ut uamakaae Ed-

STRÜÜSLÅKÅRÉ FRIKÃNÛ 25 "OV 1933- vatd Engatnöm, 5. 1875 ¿ Tonaäng, Dalaana,
(on) oir Krenzisky frikänd i skadestandsma- ”C” På Pßlß hifin Helga- 5-'8*0 i Rin-iet ganwn, Småland .

Efter besvär av prov.läk. Jacob Krenzisky I¿É¿ "ä"¿t°§ °m""4k4^"“4 $4å¿¿9h@ï åyß
i Strömsund nar högsta domstolen med uppnä- L°¿¿°*“9“" - ”P” P0” šamßëlt Kltlfbfs
vande av underrätternas beslut ogillat tek- “““5 h“^“"°¿¿°t¿"d °°h5¿ $*""4 med På bild'
nologen J.H. Sundelins bekanta yrkande om en' Foto Helge Engstaöm

-.__ e MN
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Hallviken - Tullingsås
Fyrås - Tullingsås
Tullingsås - Fyrås
Munkflohögen - Tullingsås
Tullingsås - Munkflohögen
Tullingsås - Munkflohögen

Q.)-I

- arvode å 1.000 kr, medan ll röster tillföllo

Vil-'IQIQ

I\)@&\I-I°n-n

FEL BESLUT 1 dec 1933.
f||||||| 29 nav 1933.

Vid Ströms konmunalfullmäktiges behandling
S*$°"°ST^T'ST'*- T“LL'"°5^S *F av uzgiftsstaren för 1934 företags votering
sefiematchef; ang. arvode till skolstyrelsens ordförande.

Härvid tillföllo 17 röster yrkande om ett

yrkandet om ett arvode å 400 kr. Kommunfull
mäktiges ordf. förklarade härpå. att yrkan-
det om det högre arvodet bifallits av full-
mäktige.

( ' slkås ) Over denna ordf:s åtgärd anföres hos läns-
vgnskap, styrelsen besvär av läroverksadj. H. Levan-
spaftanerna, uavsnäs - T-sås 2-15 der, Strömsund. Klaganden framhåller, att
Föllinge - Tullingsås I-8 ifrågavarande arvode under år 1933 enl. full
Uifiksfofs - 1u1|ings5, 3-1 mäktiges beslut utgått med 400 kr samt att

F§'°“ä¿l'3°s“° “°d°'l°3* "°° "“"kf'°' trycket inom kommunen kräver kvalificerad
hó3°“ °'l' . _ majoritet. Då ordf. sålunda åsidosatt kom-
Väfäefïllasfe ?°“°'* "°' "““kfl°h°5°“ * munallagens bestämmelse härutinnan, anhåll-
s°"°f*“°1 ' S*kå° 5'l' er klaganden, att länsstyrelsen måtte und-

LAN OCH BXDRAG 30 nov ~|933_ 'illIlEbUl"lt blfâll till ett

Till Ströms hälsovårdsnämnd har ansökningar '
om lån och bidrag till bostadsreparationer
och ombyggnader av bostadshus inkonlnit från N()|'df0|'s B0k|1a|1de|
79 personer. 72 av dessa ansökningar ha av STRÖMSUND
näisavarasnännaen uiiscyms. nen un- ° °
styrkta lånesumman uppgår till ett belopp TPL 52
av 52.412 kr och bidragen till 49.303 kr el-
ler sunman l0l.7l5 kr. Byggnadssunlnan enl. REKOMMENDERAS!
ansökningarna uppgå till 157.531 kr.

8|;|||||g|||a 2 dec ma.
Lantbr. Pelle Holm i Jonsgård har till Ströms Scoutkår skänkt en stuga, belägen vid sjön
strax nedanför gamla idrottsplatsen. För att erhålla medel till uppsnyggande och repara-
tion av stugan hade kåren anordnat en fest å godtemplarhuset på onsdagskvällen. Kl. 5 var
festen avsedd för barn och kl. 7 för äldre.
Scouterna kunde glädja sig åt så gott som fullt hus, men så var också programmet mycket
omväxlande. Festen i sin helhet var trevlig och gav även god ekonomisk behållning.

MIN 4 dec 1933.

POKALSERIEN. Strömsund - Castor, där Castor överraskande fick oavgjort 3-3 mot IF-Kamrat-
erna i Strömsund.

(OP) Något särskilt sevärt var matchen inte. men man får väl skylla på träningen. Fart och
liv i spelet var det. men många voro missarna å ömse sidor. Den som dominerade i Ström-
sund var c.f. Karlström. Han gjorde en hel del goda saker. Backarna. speciellt h.b. Bart-
helsson var ettrig och ihärdig. "Mårten" var en av de bättre. Domaren Ragnar Johansson
dömde bra. Askådarna uppgingo till ett hundratal.

BLOTTSTÃLLDA GENOM BRAND 7 dec 1933. knapp nöd hon räddadeS. PerSSOnS d0tterS0n

22

anröja ordf:s åtgärd samt förklara att full-

upptäckte elden, då den slog ut genom fönst-
(LT) Vid ll-tiden på tisda ens f.m. utbröt .

eldsvåda i arb. Per Perssoäs torpställe vid gr' på hansdšop t1]1ka]]ad°s PerSS°"° men
Gubbsjön, Ström. Huset var inom loppet av ïntet St°d att radda'
någon timme fullständigt nedbrunnet. Enär varken huset eller lösöret var försäk-

rat blevo båda familjerna ställda på bar
Vid eldens utbrott vistades endast fru Pers- backe. I Strömsund är en insamling igångsatt
son inne. Som hon är ofärdig var det med för de blottställda familjerna.
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12 det! 1933.

Ströms kommunalfullmäktige hade på sönd. ordinarie sammanträde. Hrr Johan Andersson.
Ulriksfors. F.V. Svensson, Vågdalen och Ragnar Hellqvist, Ulriksfors. hade anhållit
att kommunen måtte besluta att upptaga ett lån å 30.000 kr till fortsatt kontantunder-
stödsverksamhet efter nyåret. Framställningen avslogs, men fullmäktige beslöt anvisa
1.000 kr till arbetslöshetens bekämpande att av kommittén användas vid behov.

Lokalstyrelsen för Ströms samrealskola hade föreslagit, att åtgärder måtte vidtagas
för förvärv av lämpligt jordområde söder om läroverksbyggnaden till tomt för gymna-
stikhus och lekplan samt beslut att låta utarbeta ritningar och kostnadsförslag här-
för. Framställningen bifölls så till vida, att 200 kr anslogs för att låta utarbeta
ritningar och kostnadsförslag, varjämte skolans styrelse fick i uppdrag att ansökaom
anslag.

Folkskolestyrelsens ordf. hade med en skrivelse anhållit om fullmäktiges förtydlig-
ande av fullmäktiges beslut ang. arvodet till skolstyrelsens ordf. innevarande år.
Efter en mycket livlig diskussion beslöt fullmäktige, efter att ett yrkande om bord-
läggning till dess länsstyrelsens utslag i samma fråga fallit avslagits, att tolka
beslutet om arvodet till 1.200 kr. Hinoriteten röstade för bordläggning.

lli dec 1933. Annons i ÖP 16 dec 1933.

(LT) En bilbrand inträffade kö koo erativt,
på onsd.e.m. vid Södra Öhn på P P '
Vägen SEl.'ÖllI8l.Il\d'Käl'I'I'Iä8GC . STRÖMS KONSUHENTFÖRENINC
Föraren var på väg från Käfr' Strömsund. Ulriksfors. Vågdalen. Tullingsås. öhn, Gäddede.
näset till Strömsund med ved- sgamsele,
last. då bilen i närheten av
Södra Öhn plötsligt fattade 13 ¿ec 1933,
eld- Förblindd av eld Och oiLic:usrRArik TILL L1nsJöBsncs Posrsrsriou
rök förlorade föraren herra- _ _ _ _

v3l¿e¿ över bilen och k5r¿e Generalpoststyrelsen har medgivit att postdiligenserna på
i ¿iket_ Tack vara hans sin_ linjen Strömsund-Jormvattnet må från tidpunkt, som post-
nesnärvaro un¿veks emellertid mästaren i Strömsund äger bestämma, och tzv. under färd i
en k¿tastr°f_ chauffören 1yc_ båda riktningarna framföras till poststationen i Lidsjö-
ka¿es i sista stund kasta sig berg. Medgivandet gälla; endast under den tid. då vägban-
ur bilen_ ^nnars ha¿e han b1i_ an år tillfrusen. och s länge inga olägenheter för dili-
vit innebränd_ genstrafiken i övrigt uppkomma därav.

Vidare har styrelsen medgivit, att i samband med snöplog-
16 ÜGC 19 - ningen på linjen Strömsund-Jormvattnet även vägsträckan
VARNING FÖR SVAGA ISÅR från allmänna landsvägen fram till Lidsjöbergs poststati-
Nar Jonas Göransson i Espnäs on må plogas, dock endast und?råförutsättningåatt Lidsjö-
härom kvällen skulle med bergs byamän utan ersättning r n postverket taga sig
spark färdas frän Espnäs till att verkställa erforderlig snöskottning på nämnda vägsträc-

Bonäset över Ströms Vattudal. ka'
råkade han på att åka ner i
en vak. Han kunde inte själv AMATÖRTEATER 1 STRÖMSUND 19 dec 1933. 19 dec 1933.

taga Éi3."PP °°h r°pade fär- På fredagens afton hade Strömsunds amatörteater en före-
âö: S thåï:P'.F°l¥ äâïtëllšn ställning till förmån för Röda Korsets hjälpverksamhet.
att ige stycñå ïåll plu;sa_ Sällskapet uppföïde F. Hedbergsd"De:öskadar inge", et;
de i b|_a_ cöranssøns hust_ ustspe i tre a ter. De ageran e s tte sin P ett m st

åär G blev ha_ erligt sätt. ßifallet från publiken var trevligt. och ln-
de han varit i 20 ge: ångra:e'bEsoket¿lLoka:tn var till :ista plats fylld
min. och alldeles stel- OC C11 O 111 OIIISC GV G O IGSU G G11.

f'“°°“' vxctu övas Knonovsnxsu 19 den 1933.

Mycket farligt :är det också (LT) Domänstyrelsen föreslår k. mzt medge. att vägen Ström-
Egïlïua' 3:: i gäss: del sund-Lövberga på en sträcka av 3.572 meter får framdragas
stund T cšades få i över kronoparken Jonsgården i Ströms socken. För vägens

yå h d å g framdragande beräknas 5.36 hektar av kronopark bli erfor-
hennes h r oc rog p s . . .sätt henne. Isen hade bli_ :ESIiggåmßššštënåcgefïšslås utgå jämte lösen för växande

vit svag av blidvädret och 3'
det händer att vakar slås upp.
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Varning! 19 .i..-.- 1933. zo dee 1933.

Det anses nu fastslaget att den sedan i lördags försvunne IFK Strömsund - IFK östersund
torparen Bengt lngebritsen från Linjeviken. Ström, omkom- 5-2 (0-l)
mit under sin sparkstöttingsfärd över Dragan. p; mandagen (ÖP) I bandyscrien möttes la_
hittade man nämligen pa isen halvvags mellan uardnásbvn . U . _ N

. _ . n . . _ . gen i sondags i Stromssundet.
och Linieviken den forsvunnes hatt. Da isen har ar synmn .. .U U

_ ' . . H Rodtroiorna (fr. usd) hade 7
ligen svag är det tvdligt att han rakat kora ned ochthunk- ' n _ " _

nat Pi tisda-sf m 'hi drag-ningwr företwgits på olvcks- roservcr enl' Kinas "pnnrt
' ° ' 'k' ° ° ' ' L ' ' ° ' ' men detta oaktat hade de me-

platsen' ra av spelet under första
Under måndagens efterforskningar efter den försvunne var halvtid.
det nära att en person från Sörstrand fått sätta livet “ni .art hältr '.äl
till. han räddades emellertid i sista stund av tva till- _*L ' f 0 'J R

hade nog gästerna kunnat go-
ra ett par mål till. han var
farlig och snabb men kunde
inte ensam göra något. I hem-
malaget dominerade c.f. Gun-

(LT) K. m:t har bemyndigat länsstyrelsen i Östersund att nar Karlström och h.i. Nils
för kronans räkning för l0.000 kr. inköpa fastigheten 3/50 Håkansson i kedjan och i för-
mtl. Storhöjden l|¿ i Ströms socken. vilken fastighet hem- svaret märktes främst Mårten
bjudits kronan av hr Simon Nilsson i Strömsund Blixt.

skyndande personer.

KROXAX KÖPER FÅSTIGHET I STRÖM 23 dec l933.

BRÛBVGGET VID ULRIKSFCRS

Salme naden, 51. v. (ll Otto
Lööv, (S) efdaie Andeissen,
lól o l8l tv¿CCuiga°uia Peu-
sen, H0) Jolin Eua, (lll Pen
.ild1,ten.iseii, "Pc .'.lå'iia", ll3l
Kaffe med näsan, itenaiibeta-

Fiänme naden. iii. v. Ûllíe J
Saiidst/iöm, Pet Andeiiien, "Pe
Amieftsa". Fabian Laiisen. _'^ -,.~

.inmns i iii- 22 40.- 1932. Kllllllllllllall 22 **°°' 1933-

Fndast Ströms Wejeriföreninß tillhand1- \ld 9rd° äümmnnlráde med Slr?mä kyrk°[9ll_', ' ' ' mäktige pa söndagen valdes till ordf. i kyr-
““!'°'_$'“a_*“““°' E **f°9S“““ “°“ ““' kafuiimäktige för år 1934 kyrkoherde Gunnar
"cjd till gángsc prls_saVál fctthalts' Löfvenmark, Strömsund. och till v. ordf.
kontrollerad som kvalitetskontrollerad i"g_ Elias V_ J0hanss0n. Strömsund_
mjölk samt produkter av densamma sasom
gradde, smör, ost ovh m°55m“r' På månd. hade Ströms municiPalfullmäktige
Erhåiicr ni såaan garanti vid Eder; ord. sammanträde. Till ordf. för kommande
mjölkinköp? år valdes rektor Alfred Mattesson och till

_ _ _ _ _ v. ordf. montören Gustaf Skogman.
Om inte sa hánvánd hder till mejeriet
eller mjölkbutiken i Strömsund.
Vi; rdsamt STYRE|_SE.\' ß0RTCÅNCl':.\° l(0§Ûll,'.\°Ål..\l:\.\' 2 3 tlèt' l9 3 3 .

Arrendatorn Per Nyman, Draganäs. Ström av-
MEDDELANDE led på torsdagen. 50-årig. Den bortgångne

har varit anlitad i det kommunala. alltsed-
" » ' . l ä t att . . . . U .

"utmed meddelas dc" ärade 1! m “ho en an kom.fullmZinstitutionen infordes har S.
' ä 8 Str"m' id . Hmitt telef°n“ummer nu r 9 0 au' varit ledamot av densamma. varlämte han en

Ulriksfors den 22/l2 l933 längre tid tillhört kom.nämnden och fattig-
Slaktare K. Nordgren vårdsstyrelsen.
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Tfaggligt V3| I 23 dec 1933. 21 dec 1933.

(ÖP) Ett antal borgerliga ledamöter av kom. (LT) På julafton inträffade en olyckshändel-
fullm. i Ström ha ansett sig böra överklaga se på vägen mellan Strand och Klövsand i
valet av taxeringsnämnd för 1934. Ström.

Uti sin inlaga till länsstyrelsen framhålla Hem.äg. 0. Karlsson från Klövsand var vid
klagandena, att kom.fullm.:s ordförande, fem-tiden på aftonen på hemväg från Ström-
koop. handelsförest. Torsten Carlsson, i sund, och då han kom i närheten av Klövsand
flera avseende förfarit lagstridigt vid va- mötte han en bil. På grund av det isiga väg-
lets förrättande. Sålunda avbröt han t.ex. laget hade han ena benet utanför släden för
valet, vilket skedde med slutna sedlar, se- att styra densamma. Bilens förare, Bengt
dan l0 sedlar av 23 sammanräknats, enär det Lundholm från Strömsund, blev troligtvis in-
enligt hans uppfattning i enlighet med det te varse Karlsson, enär bilen vid olyckstill-
förda protokollet "i annat fall kunde risk- fället befann sig i en uppförsbacke och bil-
eras, att nämnden ej skulle få den samman- ens strålkastare kastade ljuset uppåt. Vid
sättning, som taxeringsförordningen före- mötet med K. gick nämligen bilens hjul över
skriver." det ben K. hade utanför släden. Hästen skyg-

Klagandena fråga sig nu, huru ordf. kunde 8ade.1 samma ögonblick och satte av I sken'
förutse detta, innan ens hälften av sedlar- vfrvid K' rycktes ur släden' °ch hållande

. . sig i tömmarna släpades han med ett S0-tal
na sammanräknats. Helt naturligt bestrida .
klagandena °r¿f "S rätt att avbryta valet meter innan han lyckades få hästen att stan

och föreskriva uppgörande av nya sedlar. na'
- Vidare har ordf. i protokollet uppdelat Den skadade forslades genast till sjukstug-
valet på tvenne paragrafer. Den första an- an i Strömsund, där d:r Krenzisky anlade ett

ger endast helt kort, vilka som valts till första förband och konstaterade att underbe-
ledamöter i tax.nämnden, under det i denan- net var brutet, varefter K. fick fortsätta
dra redogöres för de valdas röstetal, ordf. till lasarettet i östersund, där han nu vår-
motivering för valets avbrytande, avgiven das.
protest mot omröstningens avbrytande m.m.
En jämförelse mellan de båda paragraferna NYTT OMBUD 1 STRÖH 27 dec I933.

ger emellertid ett °vä"tat resultat' Pet I Strömsund har hr. Erik Nordén antagits
fCZïÉ'.2§Tl“šÉ2å1ïÉÉ §2.ï°§å§2¿.°É§.iÉï§ï- =i11 P'°==°~b"d fö' L*“==i°“i“ß="-

ii.ë°“Éö§É?2ï§.“5§ïå§°“.É'§2ï.2§.”Z§“§2åI¿ ^“L1°=“ 28 d°° 1933-- I
person, som enl. paragrafen för röstsamman- (LT) F.d. inspektoren vid de kempeska verk-
räkningen, icke erhållit en enda röst, för- en, P. Svedberg, Strömsund avled dagen före
klarats vald. julafton i en ålder av nära 80 år. P. var

. . der sin krafts dagar en av stöttepelarnaEnligt protokollet är antalet ledamöter i 9" _ .
ä d fö ä å . Då d . å âväl i Ströms socken. Närmast sörjande äro barn

n mn en r n sta r sjuï . e" I r 8 och barnbarn samt broder.
som under ett antal år tidigare bestått av
åtta ledamöter. bestrida klagandena laglig-
heten av förändringen i antalet, då kungör- ÖDEBYGDSVÄGAR 28 dec 1933'
elsen om valet icke innehöll uppgift härom. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen har förord-
Faktiskt lär emellertid åtta ledamöter ha nat väging. kapten Ax. Uhnoo i Östersund att
blivit valda även för l934, men under jong- uppgöra arbetsplan för fortsättande av pla-
lerandet med paragraferna har ordf. förklar- nerad ödebygdsväg från lämplig punkt på
ligt nog tappat bort en ledamot. - Sist på- allmänna vägen Strömsund-Lövberga över Öst-
visa klagandena. att representanter faktiskt erkälens anhalt till byarna Hösjöberg. Hö-
saknas i nämnden för såväl jordbrukarna sam sjön och Långåsen inom Hammerdals tingslags
ägare av annan fastighet. Klagandena yrka Väßdíßtfíkfv Sim! föf0f¿3=6 2!! HPPRÖVÅ af'
på valets upphävande. betsplan för anläggning av ödebygdsväg av
M fö å kl d då d E håll sidoväg från Trångåsen i Ströms socken över

an rst agan ena, e ram a, att österåsen F
. jällsjö socken till lämplig

"det är beklämmande att nódgas konstatera, unkt 3 °v.nnïmn¿. va8_
att en ordf. kan handlägga och protokollfö- P

ra ett ärende som här relaterats", skriver '
vår medde|are_ Annons i LT 29 dec 1933.

NORRUT I LÄNET ÄR STRÖMSUND

VIGDA 27 dec 1933_ den viktigaste platsen. L.T. blir 1934
väl tillgodosedd med nyheter där ifrån

Vigsel mellan pastorsadj. i Tåsjö Folke Eng- ,e¿,n ett fast 1°k¿1°mbu¿ ¿nstg11¿,_
ström och sjuksköterskan Ester Kristensson hr Erik N°f¿¿n_
från Gävle.
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ao dec 1933.

Ströms mejeriförening u.p.a. hade på onsdagen ordinarie bolagsstämma. Styrelsearvodet för
kommande år bestämdes till 2 kr för varje bevistat sammanträde och ordf. i styrelsen er-
höll 100 kr. Arvodet till revisorerna bestämdes till S0 kr vardera.
l tur att avgå ur styrelsen voro hem.äg. Nils Svensson, Strand, och hem.äg. Zakris Ers-
son. Bredkälen. vilka båda omvaldes. Till suppl. valdes hem.äg. A.A. Mårtensson. Strand.
Till revisorer för l934 valdes hem.ägarna Olov Svensson. Bredkälen och Bror Lindqvist.
vallen med hem.-ägarna J.A. Nilsson. Tullingsâs och Erik Eriksson. Gärde, som suppl.

'[i||u| ao dec 1933.

(LT) Slutting hölls på fred. i Strömsund med Hammerdals tingslags häradsrätt under ordf.
skap av hovrättsnotarie K.A. Durling. varvid utslag i ett 10-tal mål meddelades, de fles-
ta civilmål.
En yngling från Sikås dömdes till l0 dagsböter å l0 kr. för misshandel och 20 kr. böter
för fylleri, och en person från Gärdnäs fick böta 30 kr. för innehav av hembränt.

HIISVÅIIEIJIGE 30 «= Im-
(ÖP) En liten eldsvådeunge uppenbarade sig hos lägenhetsäg. Jacob Jacobsson, Klövsand.
Ström. på tredjedagens afton. Några barn hade anmodats elda i ett övre rum, varvid något
kol torde ha fallit på golvmattan och antänt denna, vilken jämte några sängkläder för-
stördes. Dess bättre blev olyckstillbudet i rätt god tid upptäckt.

Det skedda bör dock utgöra en allvarlig varning för dem det vederbör. att icke förlita sig
på barnen vid handhavandet av elden. skriver en meddelare.

T[|||||]||| so dec 1933.

Strömsundskretsen av Svenska Röda Korset hade på torsd. anordnat en föreläsning med pastor
E. Hallendorf som föreläsare. över ämnet : Bland trolldoktorer och medicinmän i Sydafrika.
Pastor Hallendorf, som i över 20 år vistats i Sydafrika och är väl insatt i infödingarnas
seder och bruk, gav en livfull skildring av de svartas "läkedomskonst" och den vidskepel-
se och mystik. som florerar bland dem även där civilisationen trängt fram. Talaren gav en
eloge åt Röda Korsets arbete därute.

KALLOR: Ströms Hembygdsföreninos arkiv
Thufg T|10rVa|dS9nS Landsarkivet. östersund

Lanst1dn1nqen
MODE- ln MANUFAKTU RAI-'FÅR nste,-Sundyposten

Tao 230 Tue 230

R EKOM M EN D ERÅS! Aug Lundholms samling
Pr1vata ark1v
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JÄMTLANDS FORNA
GRÅNS I NORR

Skrivet av Jöns Örjebo

INLEDNING ligen roddarskifte" enligt professor Nils
. Ahnlund i Jämtlands och Härjedalens histo-

N°rd-Jämtland är en smula st¥vm°d?rl13t be- ria, del I, sid 151. Skata kieldu anses av
handlat av våra etablerade historieforska- de flesta forskare vara 1ikty¿i8t me¿ sk°tt_
re. Eftersom denna landsända inte har utöv- källan invid D°ckmyr_
at något större inflytande i länet, så har
dess historia, kanske oavsiktligt, kommit Ulu träsk och efter ysmae behöver gemensam

att bli ganska sekundär i förhållande till behandling. Ulu träsk har under tidernas
det övriga landskapet. Bristande noggrann- lopp stavats i många varianter: Ulu, Ula,
het vid prövning av olika teorier har där- Ulo, Vlu, Vla, vlotraeski och kanske fler.
för ibland avsatt ohållbara resultat. En Jag använder stavningen gig eftersom jag
produkt av denna bristfälliga prövning är tror att den varianten ligger närmast i vår
den åsikt, som anammats i fråga om Jämtlands rid.
førna gränser I norr och nordost' Ärkebiskopen i Uppsala försökte på l300-ta-
Jämtlands östra gräns var som vi vet, under let göra gällande, att Hälsingelagens Ula
lång tid i vår historia. liktydigt med riks- träsk var samma sjö som Ule träsk i meller-
gränsen mellan Norge och Sverige, med Jämt- sta Finland. Med den tydningen kunde han

land på norsk sida. Gränsen mot norr var hävda Uppsala stifts överhöghet ända dit.
däremot mera svårbestämd. Man upptäckte med tiden att det Ula träsk,

som Hälsingelagen avsåg inte låg i Finland.
De d°k“m?nt' s°? vara f?rskare framförallt Men svårigheten att finna ett trovärdigtal-
stöder sig på när man söker Jämtlands gala . .

gränser, är från gränsmötet i Sveg 1273. åer"atlv.bl§v åêngvašëg' Först år 1844 tr°d
Hälsingelagen är en annan väšdefull handling e man sig 8 °° 3 an'
rörande gränsen. Den är av s ammalt datum
att den redan på 1300-talet vag svår att ty- HARK^N-^LTERN^TIvET

dä- Den förste, som angav lösningen i fråga om

Ula träsk var C J Schlyter i den 1844 fram-
VAD HÄLSINGELAGEN SÄGER lagda editionen av Hälsingelagen. Han trod-

Den reviderade Hälsingelagen utgavs i Sver- de sig åteffinna den mystiska gränäsjön i
- UI inne i Nor e 2 mil från Vals öb n
ige första gången år 1609 av Jonas Bureus, S ç d ,3 'k ä bi, V °

på befallning av Karl IX. Sedan dess har É Y ers 7 "Ing °m VV rr a l "°fm
det ut ivits mån a versioner med kommentar- givande för den f°rts°tta f°rsk“i“3°" °m
er, blsa i 0 S R$¿bergs år 1877 utgivna den gïml: :i:sgäänÉen,koch kom att omfattas

Sveriges traktater med främman magter". Ett av a 8 e 7 8" e °rs are'

avtryck ur Rydbergs verk lyder: Men Schlyters upptäckt av Ulen skulle även

Sve skif tes landum ll konun ae maellum at lösa gåtan ',.ysmae"' Trodde man' Yämêe hari
Suerikispok Xorikis byriaes Ulu traeski ok avsknft blivit båfle "Isma" °°h ""s"\a" °°h
ieghgf getts; y,mn@ xv vinn., igntum. Th. 0 åsamkat forskare mycket besvär och tankemö-
.\'orikis konunger for uaestan ok synnaen, aen da. År 1785 skrev historikern Johan David
Suerikis konungor for oestan ok northan. Tha |:'|inten|,er-8; "ordet '1s|-M' trotsar kritik-
l"h“' °' y'"'° °k i 'k"° ki'|d"' ernas skarpsinne". Enligt Schlyter m fl

skall en sjö. Ismunden, 2 mil öster om Brun-
På nutida svenska blir översättningen unge- fl0 80808 m°lSV8fä ISN2 från Hälißelaße-
fär: "Så går gränsen mellan två konungars Enligt denna teori så skall den sökta grän-
riken, att Sveriges och Norges börjas i Ulu sen åsyfta vattendraget från Ulen, överken-
träsk och leder efter ysmae lS vikna långt. gen. Valsjön, Hotagen, Lövsjön. Ockern,
Då äger Norges konung landet vägran och sun- Sandviksjön och Hårkan till Lit. Därifrån
nan och Sveriges konung landet östan och skall gränsen följa Indalsälven 2 mil med-

nordan. Så leder den från ysmae till Skata ströms till Sännåns mynning. Där skallgrän-
kieldu." sen på södra sidan älven följa Sännån över

Uttrycken "Ulu träsk", "efter ysmae", "vik- Sännsjón till Ismunden'
na" och Skata kieldu" behöver kommenteras. För att stärka trovärdigheten av den härre-
De lättaste först: Vikna eller vika antas laterade gränsbeskrivningen så hänvisarprof
motsvara 7,5 kilometer. men "innebär egent- Ahnlund till att det var i Boggsjön, som
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ligger omedelbart öster om Ismunden, "man Kallar man en vattenled med l30 metershöjd-
fordom ansågs överskrida gränsen till det skillnad för "roddled". då visar det att
verkliga äkta Jämtland." Namnet Boggsjön vederbörande inte varit med om att dra båt-
skulle, enl Ahnlund, kunna hänsyfta på ar uppför eller förbi strömmar.

ånïr:)baçåei5:Jämtl ° HarJ?da1?“8 hls:°r1a' Man bör även kräva svar på frågan: vem ell-
e , si ). Denna motivering ver ar .Ik h ¿ . h kt att hävdat ma

dock ganska långsökt. Det är få ortnamnsom äånvääraprgcåsåçaäâsâäen? För ¿et var ju
är så enkla att tyda som Boggsjön. Sjönsfi- .d. d I ¿dl ¿ 3

sur är bå8f°rmad' varför namnet BAGSJÖN är sfgååmåeiz .ebezaåkïlšovälei såefaïïva-. . g g
3a:s;a.°J§lv:l:r¿oBert1l Flšgsëïömdßåptzr ra Häggenås-, Hamnærdals- och Strömsbor,de
oc s i sin o rtnamn i m an .
namnet "utgår enligt namnets samla s¿riv_ enda människor som bodde norr om Hårkan.

_00

form från ett Bang ' När Hälsingelagen skrevs första gången var
nog Ström praktiskt taget ödeland. Så sent

Sannolikt skrevs Häleinselesen i Uvveele- som på isao-talet nade stram endast io enat-
Årf Vår! Vßrklíßherßör förfäder» På 50 tebetalare, Hammerdal hade 30 och Häggenås
mil! vßtåndo SKU112 hi ßeff en °b@fYö1í8 20. Det förefaller i högsta grad otroligt
Skößßßïö 800 öef Víkrí88fG riöförker för att dessa fattiga bygder någonsin försökt
en rikesräne. är så eeennvlikt ett det är hävda en rikegrane bara 2 mil från Frösön.
SV5rr Ir! förstå ärr 05800 fßíf öef Påll' Man ser ju tvärtom under historiens gång
var. Skulle man på avstånd fastställa ensä- mångn utslag ev Frösön; vilja oeh förmåga
ker seesrefiek utsånsepunkt för rikesräneen. att norrut hävda den jamtlandeua oentraimak-
så valde man naturligtvis en allom bekant ten, 1 början av l400-telet köpte t ek fog-
naturformation, som var så stor att misstag net på Väeterhus en älggård på Tullingsås-
skulle uteslutas. Att förväxling ändå kom skogen l ström, Men ekell även komme ihåg
ett Sker Visir br Off den här 8rönSbGSr3N' att norra fjärdingen, en administrativ en-
ninsen sick efter öde een okänt land- net från förkrieten tid. omfattade förutom

Termen vikna eller vika översätts oftast Frösön' Lit u fl s°°k"ar' även Hä3g°"ås'
. . . . S ötill 'sjömil', men dess verkliga betydelse Haunærdal °°h tr m'

är 'roddarbyte'. Våra båtfarande förfäder Det finne gå mycket som talar emot en riks-
Gnväne H08 inte termer för r0d¿8rbyfeo Om gräns efter Hårkan. så att detta alternativ
man inte kunde r0 íffåßevefende Sträcka-Om bör avföras ur diskussionen. Här tre vikti-
man har dessa förutsättningar klart för sig se skäl;
när man granskar Hårkan-alternativet för
riksgränsen-roddleden, så ökar betänklighe- l. Den h kilometer långa sjön Ulen kan in-
terna med varje kilometer som man granskar. te ha varit riksbekant varken i Sveri-
Prån den 4 km långa Ulen är det bara en o- se eller N°r3e'
betydlig ström till nästa sjö, Rengen, så 2. Vattenvägen Ulen-lsmunden är i många
där kan man ro, i varje fall medströms.För- kilometer oroddbar med sina 130 meters
bi Rengsfallet måste man däremot dra båten höjdskillnad. Dessutom är den 4 mil för
även medströms till Valsjön. Ett relativt lång.
kort ede, men med l2 meters fallhöjd. Tosk- l.ä k . k . h
strömmen nedanför Valsjön är 2 km lång och 3' centra J “ts 8 intressen än lnze _?

höjdskillnaden 18 meter till sjön Hotagen. Écšeptefaf en rlksgräns en ast ml
Denna 3 mil långa sjö är den enda på den r n Frösön'
här IS-milafärden. där man har behov avuær
än ett roddarbyte. Efter Lövsjön, Ockern DET GÅTFULLA “LA TRÄSK
och Sandviksjön är det mer forsränning än I föregående har visats att Hårkan-alterna-
rodd ner till Indalsälven vid Lit. Höjd- tivet för Jämtlands forna gräns är ohållbart
skillnaden från Ulen till Indalsälven är97 vid kritisk granskning. Pöljdriktigt skall
meter. här presenteras ett trovärdigare alternativ.
Efter två mils rodd medströms på Indalsälv- Ar 1960 utgav fil dr Carl Lindberg en lit-
en når man Sännåns utlopp i älven. Där bör- en skrift, "Sjönamn längs Faxälven". Sjö-
jar strömdragningen upp till Sännsjön och namnstolkningarna i denna skrift var ur-
Ismunden. På en dryg mil skall man upp to- sprungligen utförda på uppdrag av Paxälvens
talt 33 höjdmeter. Räknar man ihop höjd- regleringsförening. På sid 8 i nämnda skrift
skillnaden 97 meter medströms från Ulentill skriver Lindberg om namnet Hetögeln: "Nam-
Indalsälven med 33 meter motströms från In- net kan innehålla ett f ö okänt ord 'Hetug-
dalsälven till Ismunden, så blir resultat- gla'". Vidare på samma sida: "En annan tolk-
et att man på denna sträcka skall övervin- ningsmöjlighet förtjänar att övervägas,näm-
na 130 meters höjdskillnad. På en roddled ligen att sjönamnet har samband med namn-
skall man dessutom kunna ro i båda riktnin- komplexet ögelströmmen och Ögelhättan (berg
garna. vid denna ström) längre ned i Ströms vattu-
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dal, omedelbart ovanför Dragan." Lindberg
fortsätter: "Hetögeln skiljes från Ögel- I vår språkhistoria har vi många andra ex-
strömmen av flera andra sjöar (Pågelsjön, “P01 P3 |_1\If GH X °°h fsfß' GH E UI'
Fågellokarna, Stråckvattnet, Torsfjärden “°°t1" "3 °f"' Q °"°' 9'
och Svaningesjön). Det är emellertid tänk- _ _ , _

bart. att ¿e8sa fem sjöar, som samtliga äro I den tidigare åberopade skriftens sid 9

mindre betydande än Hetögeln, ursprunglig- $k"V°' L1“db°'3=
en tillsammans med denna sjö burit namnet N . . . .

amet Kvarnbergsvattnet är rimligtvis e_|

ö3larna'" så gallaalt, och denna betydande sjö har sä-

Så långt Lindberg. Men jag vill gå ytterli- t"' h't' °" t'¿'° “'"“ ' “i't°'7
gare ett steg och kalla sjösystemet Uglarna. H . .ål å ta la ar

an ger inte sj v n got svar u n mn

:etta tt ttttt tgtttt tgštttgmkvt ttttï.°f fältet fritt för spekulationer. Förslagsvis
etuggla Denna ypotes rst r s ytter ig

are av Jemtelands afradsbok' för år 1666. ttfuït ttllt detta tå? :Y:f(Ut?Uït1â;t:°t:a
. . d ¿ .E er a, i motsats ti i er _a ug

Éttdâtnntt tt it ottmíntåëte utgå: tÃw:::_ Med denna, ganska troliga, namngivning, så
tg tät tt :S tttg tg E k t_tvt kommer riksgränsen in i innersta Frostviken.

vt °t tatt" ut t tt 8 ° en' M a o fram till vattendelaren, Kölen, som

llöttugla, Cronones afradsland och fiskesiö- setts" så "'å"3a gånger åbet°Patt°
3"' 'í33'“d'° i fjt'1°' t 5"ö“ 5°°h“ th' Med eller utan Kvarnbergsvattnet, så är det
16!-9 den 27 novembris aff Befallnin smann
Pehr Erichsson Niure atädzlat till åånsllcl- Ula trätt' som här Ptestntttatt att den stor-
mingsson och Mils Andersson i Gisleåås för lek5°fdmn39" att det Ümhßtvls inte biff
två richzdlr. Samla afradsland sträcker sigh inbjuda till förväxling. Från Gäddede till
íffl F°80l3h °Ch i Fosesiöö oc sedan i Ströms Vattudals utlopp är det mellan ll och
Mehdjupet i liättugla och derifrån i Guxåsen. |2 mn långt och ¿-je; motsvm-af gunga bra

15 vikna eller roddarskiften. På denna sträc-
Det är Hätwsls senare del. -usla. svm är kn finns endast ett kor: ade. sågade. ned en
det mest intressanta för oss, som söker häl- h3j¿ski11n,¿ på 3 meter, Anngrg är varje me-

Sißelßes Ula träsk- SYUÜ Paf! att Lí¿' ter roddbar. Det kan man kalla roddled, jäm-
bfß i sin ÛÛÛIYS inte t°8 “PP Üe ffåßa- fört med Hårkan-alternativet med sina 130
Med hans kunnighet och logiska slutlednings- meters h3j¿sk¿11n¿¿ och sina m¿n¿¿ kilomet-
förmåga, så hade svaret på gåtan, Ula träsk, ef s;r5mnær_
varit givet i samma ögonblick han blivit
ställd inför problemet. Likheten mellan Ula EN pRÅç^ 0" UTT¿L?
och Ugla Hättuglas senare del är så upp- ,

enbar at; ingen kan un¿8¿ att göra j¿mföre1_ Vårt återstående problem från Málsingelagen

sen. Men Lindberg kom nog aldrig att tänka är °'dÉt Isma' §°m "tf°tsa' tr't'k°'"as
i dessa banor, eftersom han visste att and- sk“rPt1"“°" °“l13š tl'"t°“b°'3'_Ma“ t°mm°r
ra 1är¿a män' mer än 100 år ¿i¿i¿are, tr°¿_ osökt att tänka p vad Festus sager i Aposr-
¿e sig ha slutgiltigt löst problemet Ula lagärningarna ?6.24. Paulus, den myckna

träsk. Men även lärda män kan göra fel, i lárd°“°" 35' d13 förryctttn
9Y““efh°t_°m de fÖf“f85tt“i“8f Wi" 1it=På Problemet Isma är kanske mycket enklare än
är felktlßl- man tror. Våra kunniga språk- och historie-
Tvivelsutan är l300-talets Ula träsk samma f°fska'° Så' “t iffå“ att Isma' res? Ysmaev
sjö som 1600_t¿1et8 Hättusla, och me¿ all är egennamn, men det är inte alls säkert
sannolikhet har stor del av Ströms Vattudal att så är fallet' Dessa °fd ka"sk° har 9"
innefattats i namnkomplexet Ula tr3sk_ annan betydelse. Man bör ha i minnet attdet

var tre olika varianter av det ord, som så
småningom kom att betecknas Isma. Den för-

Vilken benämning, Ula eller Ugla, som ärden sta skrivningen var "efter ysmae", som sed-
ursprungliga, är svårt att säga men är eg- an blev Isma och sist den muntliga variant-
entligen oväsentligt. Stavning tycks vara en isina.
rätt så individuell i äldre handlingar. Att
bokstäver utelämnats eller felskrivits är Det tt °tdtt ttstntt t°m jag anser vtttmæst
anska vanli t i äldre handlin ar Hörfel intressant, på den grund att ingen forskare.

8 8 3 ° vad '. jag vet försett det med stor begynnel-
kan dessutom ge samma resultat som skrivfel. b k åö.l. k d d å

En nordjamt kan t ex ha sagt Ugla men en st ° stav J.ttt“ tt tttt ty t P att
sydsvensk skrivare har u fattat åch ned_ min åsikt därvidlag är sanktionerad. Attor

pp I I

we- 1 1 ::: -:::::- ::':=f.:'.::°:'::"':;::::.:::'ï:..
kombinationen Q följt av tjockt jämtländskt Ysmae och Isma, Jo därför att dess t
šå gt ttëš Eftå ntttn gtttvtllt °th svår' ord måste ha ett gemensamt ursprungaeliâr

t att t ty Svens t t°n betyda i det närmaste samma sak Man fårin-
En annan utveckling kan anknyta till Gösta te bortse från dessa fakta, när man behand-
Bergmans teori i Ord med historia, sid 132: lar de här frågorna.
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Från min lantliga synpunkt med jämtska som ,.,“7,,,, .

dagligt språk, så erbjuder,det här inga som '

I
helst problem. Ysmae, Isma och isina betyd-
er att man färdats 'utmä' eller 'utsiinn ,
d v s att man färdats utmed vattenleden, U-
la träsk och Ströms Vattudal. j _,

-I--.ul

I fråga om skrivningen av de här orden, Ys-
mae, lsma och isina, gäller samma villkor
som påpekats vid behandlingen av Ula träsk
Man måste beakta de förhållanden under vil- 1 \§ r- ; 5 -f _

ka de var skrivna. När man skall tolka
skrifter från 1700-talet och äldre, så mås-
te man vara ganska fantasirik och tolerant
för att finna meningen. Ibland, för att in-
te säga ofta, stavas samma ord på olika ' V'\
sätt på olika ställen i samma skrivelse
Man skall även ha klart för sig att ordoch
uttal kan ha slipats om under många genera-
tioner.
Den i Hälsingelagen beskrivna, l5 sjömil
(vikna) långa, roddleden kan inte återfinn-
as på annat håll än i Ströms Vattudal. All
logik säger att Ula träsk är sjösystemet
från norska gränsen fram till Ögelströmmen-
-Ögelhättan. Ströms Vattudal kan förresten
ända till sitt utlopp ha inräknats i benäm-
ningen Ula träsk. Ingenting i de handlingar
vi har att stödja oss på utesluter den möj-
ligheten

Från Ströms Vattudal till Skottkällan vid
Dockmyr är det visserligen ett tiomilakliv,
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men den anses ändå motsvara Hälsingelagens _- =“\ 1 ( _

"Skata kieldu". Slutsatsen måste godkännas 1 ~ ~^**“-1šš§Ey.,
i brist på alternativ. '

l.l.'0f-RJFISA' A'JIU.| OVER Sïkólls sm A'I..\'

ut rn: GRÄNSLXNGDERNA *'“““'”=
n jul Tuna-Q. Ouunáu ash guønllgur

För att finna den forna Jämtlandsgränsenhar
vi, förutom Hälsingelagen, hjälp av de tre
gränslängderna från 1273, som kan betecknas d G 8 hö .ar i

bygg a. ------- r nsen rj
A ' B och C längderna' Finnmarken från Raudaberg och går utefter
A-längden låter Loden bonde berätta på gräns- kölen söderut, så att halva kölen ligger
iíßei i SVGS år 1273- hur h "f0!f0f" västerut till Görvik och halva till Ramsele.
Sfäse från Ström till Ramsele °Ch Raßud- Och sedan söderut utefter kölen mellan Ra-
Hans sränsbeskrivnins är sanska summarísk. gunda och Angermanland, så att halva kölen
men dock en god början. Loden bonde hade i iigger till vgrçaera riket."
âörgifñëågrosšverat att ingen i Ström Raudabergi anses av de flesta forskare vara

un e liktydigt med Råberget vid Rörström. Prof
B'l38d2 ffå 1273 haf UPP8if!9 !l= Ahnlund anser dock att Raudabergi kan åsyf-

ta "öde fjället". (Jämtlands o Härjedalens
Thctta landamaere hafua Jaemtar ok llaelsing- historia, del I, sid I96). Den ena åsikten
5" '"'"¿°' 'i““ '°“d'~'“ “"? WU' '''''" behöver dock inte utesluta den andra efter-
:::g'°;k':::|:';::;f_ fzïdaf som Råberget är avslutningen av obruten vat-
halfuer kiollren liggr vestr till Gíoduikr te"d°1ar°_á"da från Jcqneqsklumpen' óv?r
en halfuer till Rafnasill ok sua sudr aeftir B°f83"ø Cl-US' Och BIÛÜÜ-Jällen fram nu
kilenom mcllim Rafunda ok Angarmannalandz, Råberget. Med välvillig tydning kan därför °
at halfuer kiolron liggr till huars rikiss- Råbe;-se; gnses mogsvgfa "öde fjäneg",
ens' B-längdens gräns tycks f ö sammanfalla med

I översättning: "Denna gräns hava jämtar C-längdens, som vi skall se i det följande.
och hälsingar hållit, sedan landen blev be- C-längdens dokument från l273 lyder:
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EN NY GRÄNSBESTÄHNING
Thatta landaaaera ar lilliaa .Iaemtalandz ok
Finlarker ok llaelsingalandz; vaatr or Leng- Det ovan anförda dokumentet från l273 blev
lina! lidl 0! SHI °fdf till SIPIUII- Eía naturligtvis avskrivet och kom att ingå i
'N ~'“'°' "°"" ' """°"'~ 5" 9""“"i 3"* Jämtlands landsskrå, en gränsbestämning i
rastir at vaida dyr ok ikorna, ok gengr sua
austr landaaaaret note Angaraannalande,taekr Jämtlançs 1a8b°k'"J?mtlands landsskrå är
en the, ee. heieir !e¿-_ee_¿,; eheeeeh i källa till akten Vidlyftiga handlingar"_nr
||||_|]|i° gk i Kigdgigh th.Qd.|| QR i Rludg gig; I. l.ant|||ätefI.k0l'lt0fetS I Hafösd fklvs
thaadan i Hßttings sio. thui nas: i Hallu Där finns en översättning av Björner som
sio, Thaadan i llaigar sio, aidan i Kiaersio lyder;
aadr Kiolsio nordan at lafuundum.

I översättning: "Denna gräns är mellan Jämt- ""' °°'1 05 “°""“l Ü" 5"ö'“ 19 "“"
- - _ att jaga djur och ekorre. Och går så landa-

land och Finnmarken och Hälsingland. Väster eheee eeeeeee mete eeeereeelene' till
ifrån Länglingslierna och norrut till Ström. eee een heter hehhh,¿¿,_
Jämtarna äger rätt att norrut i Finnmarken """"
frå" ström' 19 faster att Jasa dïur (313) De två skrifterna varierar i en del detalj-
och ekorre. Och går så gränsen att möta Än- er' men i de ehförde eeyehehe ser men eye-

3Éfm°"l°“q' tagfr til! där 89” Üetef v°'m°° ligt att förlagan är densamma. Vad som är
sior, därifrån i Hulsio och i Kiodsio, där- hele hlere är ett iveimoeieri resp |vehhu_
ifrån och i Raudasio, därifrån i Hoettings eiöri her exehe eemme - - - _

_ _ _ _ _ _ _ placering i ordföljd
sl°',dar1frå“ f "fil" §1°' därlffån f Nelg' en och följaktligen är ett och samma namn,
ar 3f°' sedan I K1°e'sl° eller K*°l°1° "°r' bara olika stavat. Men det är mycket vanligt
'ut 1 Ragunda' i äldre handlingar att stavningen varierar,
Enligš den här gränshandlingen utgår gräns- íblä I 0 m i Smm Skrivelse-
en fr n Lenglingslierna, d v s området om- - - - -_
kring Nord- och Sörli. Uttrycket "Straums" íeššš äeltïšl šätånds och Härjedalenshl
avser inte bara kyrkbygden Ström, utan vat- '
tensystemet som sådant. Ströms Vattudal kom xeere er eehere h|ev eehhe e,,he f¿,eh¿|

Gu Utßöfa Sfäns till denim 5.lö5 UÜOPP- I för undersökning av jämiländska och ånger-
princíp saulna gränsbestämning som Hälsinge- manländska ombud, tolv från vardera sidan.
lagens, med fortsättning Faxälven mot Ång-
ermanland. l273 års dokument skiljer sig I det utlåtande, som synenämnden upprättade
dock från Hälsingelagens därigenom att det i januari l602 och undertecknat med si-
tager upp jämtarnas jakträtt i 'Finmork'. gill och bomärken, upplyses att nämndenfun-
Finmork eller Finnmarken hade fått sitt nit gränsen angiven och "i en bok beskriven,
namn av att samerna i gamla tider benämndes som kallas landsskrå, den i förvaring i
finnar, och samerna var de enda invånarna Jämtland uti deras landskista ligger."
inom detta område. Eftersom samerna inte
fick eller kunde göra Sina anspråk gållan' ---- Som gränsmärken uppgiv.-is llijknorabäck
de, så betraktades I-'i|1|-marken som ggr ing- i Tåsjö, Vanisiör mellan Ramsele och Ström.
enn”-|s1¿n¿e (gär jämt”-n¿ rätt så fl-ut kun- Ramsior mellan Edsele och Stugun. Tiernsiö-
de ta för sig så stort jaktområde som de an- "°"" “°"'“ "°'3“"' °°h R'“3““d' ""“ sn'
eee eie behöve finnstjärn mellan Långsele och Fors.

Så länge som trakterna vid Ströms Vattudal
var obebodda, så ansågs vattendraget som De två först citerade skrifterna kan knapp-
sådant vara riksgräns. Men genom den härå- ast missförstås om lokaliseringen av Veimo-
beropade jakträtten, så kom riksgränsen så sior-Vannusiör till Vimmervattnet ellerdess
småningom att förskjutas 19 raster norrut, närmaste omgivning. Skulle dock något tviv-
parallellt med Vattudalen. elsmål föreligga så är det definitivt und-

. . anröjt av det tredje anförda stycket "Vani-
C längdens 'Veimosior' anses av ella erkän eiör mellee hemeele eeh ström: '
da historieforskare vara samma sjö, som nu-
tfde“$ v°J“°J§" 1 v'lh°!“1“°° D°""a d°f1"1' När markschejder Tomas Kristoffersson Hed-
t*°“ är d°°k *"t° särskilt V31 ""d°'bY53d° raeus år l665 upprättade karta över de här
bl 3 är ¿Vstå“d°t ajldeles för 1å"3É° E" områdena så lade han gränsen öster om Täxan
°""°“ °°h_m°r_V°'kl*3h°ts"afa“t°lk"'“3 av och mycket nära Vimmervattnet. Sannolikt
namnet Veimosior lanserades for många årse- levee år 16¿5 eh del av de män, som varit
da" “V k°"i“íst°f Erik Li“d3'°“ i B°f$Vatt' med vid gränsrannsakníngen 43 år tidigare.
“°t° "ans t°°fi var att Vi"mefV°tt"°t vid Hedraeus kan knappast ha undgått att träffa
Faxälven nedanför Täxan kunde motsvara Vei- någon av ¿e sakkunniga från 1602 e||er håg-
m°91°f 1 de" Samla 3rä"9h°"dl1“3°"° "ans 1' on deras nära släkting. Att sådan kontakt
dë avfärdades dock kategoriskt av historik- påverkat hehe er3hs¿raghíhg kan säkert för-
er. Trots den nedgörande kritiken, så tyck- ut,3¿tas_
er jag att Lindgrens förslag bör daumms av
och seriöst undersökas.
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Länsgränsen av i dag ligger som närmast ca sjö i norr, liksom Kiodsio-Tjussjön kan an-
l400 meter från Vimmervattnet och lika nära ses vara källsjö i söder. Bergvattenån rin-
ligger den på Generalstabens karta författ- Her i UOFÖVÜSI» i Olikhêi med 8118 df
ad åren 1866-58. Vojmsjön kan vi avföra ur vattendrag i Norrland, och mynnar ut i Orm-
de här sammanhangen och konstatera, attnam- sjön.
nen Veimosior-Vannusiör-Vanisiör sannolikt

C ' ' . . . .mo svaras av nutidens Vimmervattnet sjöar, som anges I gränslänsder, är inte °_

Sedan gränspunkten Veimosior-Vannusiör-Vani- villkorligen en preciserad gräns. Det för-
siör-Vimmervattnet flâtställlß. gör dßku' utsätts ofta att det är respektive sjöars
mentskrivaren från l273 en summarisk över- avvarrningaområda, som är avgörande för
Sikt, och vet av erfarenhet att det är l9 tillhörighet. Både skrivsätt och framför-
r88ter8 Gvßånd till HUl8í0. 420 Sjö, somi allt terrängförhållanden kan ge anvisning
vår tid heter Ullsjön i Dorotea. om rätt tydning. Han bör även vara obser-
Ull .ö ä . I I fl unkter_ vant vilken sidas intressen, man kan miss-

sj n r in ressan ur e y p
Namnet har uppstått genom nedslipning av tänka att skrivare" företräder'
namnet Hullsjön. Ordet 'hull' i namnet tyd- I fråga om Ullsjön och Tjusjön är det otvi-
er på att det i trakten fanns jaktbartvilt, velaktigt avvattningsområdet det gäller.
d v s älg. Att 'hulla opp' betyder nämligen Det visar terrängförhållanden och dessutom
detsamma som att slakta upp. Jämför t ex är det den västra sidans, jämtarnas anspråk,
Hullkasåsen vid Ringvattnet. Hullkasåsenär som skall hävdas.
enåförändring av hull-karls-åsen. (Storjäg- vid Råberget korsar gränsen Råströmssjön

ar sen)° och därmed lämnas den vattendelare, som

Sedan Hulsio-Ullsjön fastslagits som det gränsen följt under många mil. Hotingsjön
nordligaste läget för jämtarnas jakträtt, anges som nästa gränssjö, varefter följer
går gränsbestämningen söderut, närmast till Hällvattnet och Nagasjön. Efter Nagasjön
Kiodsio. Detta namn bör översättas till tycks det uppstå en lucka i uppräkningen,
Köttsjön. Även detta namn visar att där men det är inte alls av förbiseende. Våra
fanns jaktbart vilt. Köttsjön motsvarastro- fäder var så rationella i sitt tänkande,att
ligen av den sjö, som i nutiden bär namnet självklara saker upprepade man inte. Sedan
Tjusjön, dels på grund av namnlikheten,mæn man med gränsbestämningen norrifrån nått
även på grund av sin geografiska belägenhet. tillbaka till Veimosior-Vimmervattnet, så
För att belysa denna hypotes gå vi tillnäs- behövdes det inte sägas eller skrivas. Man

ta gränsmärke, Raudasio. fortsatte bara förbi och började nästa av-
. delning. Sedan i Kiaersio eller Kiolsionor-

Raudasio anses av alla forskare motsvaras t . R da Tidi användes ordet där_
av nutidens Rörströmssjön, som ligger invid ru ål 88"" å . 3 e . .f å . -f_
Råberget. Denna sjö bör, enligt min mening, EEE-2: därisr 3 I R8:dasi°š.dä:1.: n '¿::1
k 11 nå t 6 'ö ft nåb r et 0 h 3°'s'° ° S ' ?“ 3%-2! É *°° 8* ' s°a as s r msj n e ersom e g c
sjön vid dess fot otvivelaktigt namngivits man passerat v°1m°s1°r_v1mmervatt"et'
utifrån ordet RÅ i betydelsen råmärke
8ransmärke_ ' ' SAHHANPATTNING

. Hälsingelagens gräns börjar vid norska grän-
âåbâïçet utgörå somåäzeïlpâpeäfïšs :Id b:v_ sen, kölen, och följer Ströms Vattudal och

an inse" av fn S 8 8 e ns en' Faxälven till Vimuærvattnet. Därifrån går
slutningen på kölen eller vattendelaren än- tt t. m.la_k1iv till skottkällan vi¿ D°ck_
da från Jadnemsklumpen. Råberget kan pådes- e '° I
sa grunder anses vara en direkt parallell myr'
till Straums (Ströms Vattudal), som tidiga- l273 års A-län d. Loden bonde 'fotfor' grän-
re omnämnts i C-längden. Vattendelare har sen från Ström utefter Faxälven till Vimmer-
i alla tider ansetts vara en naturlig och vattnet. Han gick sedan över skogen mellan
lätt identifierbar gräns. Av gammal hävd Ramsele och Ragunda för vidare färd söderut.

:çïfsaâgäïâïg 3::“§nâ:¿° '§:::"d°l“'°“' 1273 års c-iangdens gräns börjar liksom nal-
8 8 8 ° singelagens vid norska gränsen och går eft-

På den här vattendelaren, ca l mil österom er Vattudalen och Faxälven till Vimmervatt-
Råberget, ligger byn Stavsjö. Torsten Bucht net. Dessutom hävdar C-längden jämtarnas
skriver om detta namn i "Ortnamn i Väster- jakträtt I9 raster norrut. Gränsen mot Nor-
norrlands län: ge begränsar detta område ända fram till

Jadnemsklumpen. där Vattudalens längst nor-
F 1°d I' “öjl °'d'“ 25!! ' b°* 3"“°"5'k°' rut belägna källor upprinner. Från Jadnems-

klumpen följer jakträttsgränsen vattendel-
Stavsjö ligger exakt på vattudelaren, vilk- aren österut över Borga-, Gitts- och Blaik-
en här går i en vid båge österut för attom- fjällen fram till Råberget. Söderut frånRå-
fatta Bergvattenåns källflöden, där Hulsio- berget begränsas jakträttsområdet av Rå-
-Ullsjön är vattensystemets gräns- ochkäll- strömssjön, Hotingsjön, Hällvattnet och Na-
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gasjön, och gränsen knytes samman vid Vim- räknat som tillhörande Jämtland "sen landet
mervattnet. Sedan fortsätter gränsbeskriv- var byggd". Råberget med tillhörande gräns,
ningen ner mot Ragunda. vattudelaren, sammanfaller helt med C-längd-

ens gränsbeskrivning. Det gör även den söd-
l273 års B-längd tycks vara yngst av våra erut gående gränsen mellan Görvik och Ram-
dokument, eftersom jakträttsområdet är in- sele.
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Jämtarnas benägenhet att konsultera homeopatiska behand-
lingsmetoder är ett väl omvittnat faktum. Men varför man
så ofta valt att lägga sin hälsa i kvacksalvares händer
är ett fenomen som kan belysas på olika sätt. Studierekt-
orn vid Vattudalsskolan. Sam Engman. har valt att förank-
ra sin historieskrivning till de noteringar som finns att
läsa i första konceptboken för provinsialläkaren i Ströms
distrikt. Men som alla goda berättare låter han några in-
tressanta levnadsöden återspegla den brytningstid sumvårt
land befann sig i under 1800-talets andra hälft.

En kvinnlig kvacksalvare och f d barnmorska samt en "illa
beryktad äfventyrare" får bli de aktörer som Sam Engman
behöver för att berätta sin historia. Stundtals blir läs-
ningen av hårdhänt slag när patienternas sjukdomshistoria
och "doktorernas" behandlingsmetoder rullas upp i proto-
koll och utlåtanden.

Läkekonst och Kvacksalveri har den goda förtjänsten att
kunna balansera den gamla konflikten mellan skolmedicin-
-naturmedicin. I en tidsålder när det ej var något själv-
klart med tillgång till medicinsk vård. så fyllde kvack-
salvarna också en funktion vid ohälsa hos befolkningen
häruppe i norra Jämtland. För Brita Johanna Halên. den fd
barnmorskan. vände ett tragiskt livsöde till ett lyckligt
slut. Hon blev så småningom bondmora på en välbärgad gård
i Hallviken.
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Gamla Ström var redan i slutet av l600-talet omnämnd som marknadsplats. i stil med
Lycksele och Vilhelmina i lappmarkens inland vid tiden för Jämtlands införlivandemed
övriga Sverige.

På höstarna hölls Mikaelimarknaden i slutet på september. och på vårsidan . i februa-
ri månad, förekom nästa stora marknadsträff. Vid båda tillfällena minns jag att det
vanligtvis var mycket kallt då marken var snöklädd redan i sept/okt. Alla gick eller
sprang omkring ordentligt påpälsade och var försedda med välstoppade lapptussar ell-
er norrbottniska blötkängor. s k näbbskor.

Marknadsstånden bestod vanligtvis av ett stort bord med tak och fällbara sidor och
bakstycken av presenningsduk som skydd mot de kalla vindar som svepte runt i den gle-
sa och utspridda bebyggelsen. Det var i regel de kringströvande försäljarna som huse-
rade i dessa enkla stånd. De köpmän som bodde på trakten hade vanligtvis träbyggda
marknadsstånd, som drogs på plats av en eller ett par hästar. Allt emellanåt kunde
man känna igen dessa stånd med sin fällbara framsida. stående vid någon ladväg i sam-
hällets utkanter, för att lätt kunna dras fram vid större helger. Några kunde smygas
undan ganska centralt för att sedan användas nästan så gott som året runt.
Ett sådant stånd. och förmodligen ett av de sista. tillbyggt i dubbel storlek. var
gamle gubben Lohmans. Det stod permanent vid gaveln till en stor loge. belägen intill
nuvarande Zakrisvägens utfart mot Bredgårdsvägen. Lohman blev med tiden riktigt väl-
sorterad och bekant för sitt stora urval av tyger. garner. kläder m m och räknadesin
bland byns fasta handlare.

Det finns en rolig historia om Lohman, från hans äldre dagar, när orken och balansen
börjat svikta. Han hade inte alltid det som kunden frågade efter, men blev tillrätta-
visad:
- Men det ligger ju däruppe på översta hyllan!
- Det där, det är bara för fint folk det. svarade Lohman, och därmed blev det.
Från ett gammalt fotografi taget från kyrktornet omkring IBSS av fotograf Olof Eriks-
son, framgår att Storgatan endast kantades av ett tiotal hus, som bl a inrymde en di-
versehandel, ett bageri. ett slakteri. ett kafé och för övrigt bostäder. Ungefär lika
många fasta marknadsstånd kantade bygatan och utgjorde Strömsunds första handelscent-
rum. De kringflackande marknadsmånglarna fick sedan dela på resten av utrymmet ned
mot kyrkan.

Efter år 1880 var Storgatan i det närmaste helt utbyggd. så endast något enstaka mark-
nadsstånd, tillhörigt den fasta befolkningen. fick plats. En enkel körväg kom från
Ulriksfors och vek av vid kyrkan ned mot färjstället. En lika oansenlig väg anslöt
strax norr om kyrkstaketet och gick rätt över nuvarande parkområdet. där fontänen nu
ligger. Resten av området utnyttjades enbart till potatisland. (De tre byggnaderna
mellan kyrkan och Brogatan tillkom först l923-26). Utefter denna diagonala väg, som
tydligt markeras på ett gammalt fotografi taget från kyrktornet omkr l9l0 av fotograf
Jonas Jonsson. framgår exakt den nya marknadsplatsen mellan åren l880-1930. Efter 30-
-talet anlades nuvarande torget med fontän. och Bredgårdsgatan tillkom.

Strömsunds municipalsamhälle hade nu vuxit i så rask takt att affärer och kaféer kun-
de räknas i ett 60-70-tal. Marknaderna började minska i betydelse. Höstmarknaden på-
gick dock ända fram till omkr l93S med välkända och hemtama försäljare från Småland.
Hälsingland i söder och Västerbotten-Lappland i norr. De hänvisades till den plats
som nu är bilparkering vid kyrkan. Där fick de tränga ihop sig och det tog musten ur
dem.

Ända fram till omkring l930 var marknaderna livgivande för samhället. som då mångdub-
blades i folkmängd. De kringresande handelsmännen var ju en fläkt av stora världen
när de kom med allt nytt. Där fanns nyheter i förädlat skinn, läder, korgvaror, kläd-
er, husgeråd och massor av krams och leksaker. för att inte tala om allt godis. Mark-
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naden lockade folk från kringliggande byar, från Gäddede i norr och till Ramsele-Jun-
sele i söder, ja, ända uppifrån Lycksele/Vilhelmina, och givetvis från "utrikes" Ham-
merdal.

Femtio procent av sortimentet på marknaden bestod av skinn från vesslor, ekorrar,
mård, räv, varg och björn, och slutligen, alla dessa hästar. hästar och åter hästar.
I stora husliknande tält såldes kaffe. smygbränt och andra starka droppar. I ett par
andra tält kunde man köpa enkla maträtter, och jag glömmer aldrig den goda ärtsop-
pan som serverades för l5 öre tallriken. Vi smågrabbar fick då nöjet att klämma in
oss mellan de stora och färgstarka, pälsklädda farbröderna. Och jag glömmer aldrig
när jag fick mina första fabriksgjorda skidor vintern 1923-24. Det var ett par trävi-
ta, djuprandade och platta brädlappar av tall från Mikael Larssons Fabriker i Hudiks-
vall, numera Sundins Fabriker. Skidmärket blev en milstolpe i min fars affär enär han
blev ensamförsäljare av just detta fabrikat ända fram till 1970, och som utgjorde im-
pulsen till att firman började att sälja sportartiklar. fotbollar etc. Tidigare kun-
de dessa varor endast köpas under dessa märkliga marknader.

Några roliga händelser dyker upp ur det förgångna, som när min bror Bengts kompis,
Helge Andersson, tittade på Starke Arvids bejublade atletframträdande och därvid igen-
kände sin mors tofflor på Arvids fötter. Till saken hör att han var inneboende hos
henne.

En annan märklig historia var när den kände flottningsförmannen Per Mattias Sjögren
från Vågdalen och hans alltid närvarande kompis Per Andreas. båda ganska begivna på
pilsner. men mycket färgstarka personligheter, råkade komma över ett stort björnskinn
med huvud. Per Mattias band skinnet runt sin lilla lekamen och den jättelika Per An-
dreas kopplade en grov kätting till Per M. Sedan bar det iväg runt om i marknadsvim-
let varvid Per Mattias uppträdde med uppfinningsrik dans och enklare kullerbyttor,
samtidigt som "domptören" hade sin stora vidbrättade hatt ute för allmosor, kanske
för att få ihop till ännu en pilsner. Ja. livet runt marknaderna glömmer man aldrig.
Tänk bara den trängsel som rådde i centrum och köpslåendet vid alla dessa stallar.
Vid en återblick förstår man att alla dessa gästgiverier,som sedan långliga tider fun-
nits med några mils avstånd. hade sitt berättigande.
Vad som förundrade oss åskådare var ofta hur pigga dessa hästar var. som uppträdde på
marknaderna. Men det viskades om att de flesta då och då fick en liten dos arsenik
av de s k hästskojarna, storväxta män väl påpälsade i hund-, räv- eller vargskinns-
pälsar. Med sina stora vidbrättade och svarta hattar gav de en fläkt av vilda väst-
ern som man lärt sig av stumfilmerna på den tiden.
Byvägarna var dåligt upplogade och gick i regel över isar där de snart drev igen. Mel-
lan byarna förekom sällan någon plogning, och där det förekom så flöt ofta träplogen
ovanpå och åstadkom egentligen bara en vägmarkering. Inte ens vägen mot Östersund var
särskilt framkomlig för dåtidens bilar. Men hästarna beundrade vi. Sent på kvällarna
bäddade åkarna ner sig i höet på långslädarna, vanligtvis först uppmuntrade med s k
hojtarolja. och sedan bar det iväg. Många gånger somnade man till redan utanför sam-
hället och hästarna. sin vana trogen. gick där i mörkret och letade sig hem till stal-
len. Där hörde de heumavarande bjällerklangen och tog reda på ekipagen. Det hände vid
minst ett par tillfällen att körsvennen ramlade ur släden och blev liggande i snödri-
vorna. Väl påpälsade och med utspätt lättflytande blod så klarade de sig tills anhö-
riga fann dem. Man hörde aldrig att någon frös ihjäl. Däremot förekom det att hästar-
na gick ner sig i någon isvak. De flesta klarade sig tack vare att forbönderna var
resliga kraftkarlar som härdats i tungt arbete. Jag såg själv många av dem lyfta fö-
remål som det i dag skulle fordras både två och tre man för att bemästra.

Ginlnüot umlur lmnø saldo:

Längs Vattudalen finns många fagra naturläg- Gärdnäset har en intressant historia. Byn
en. Till ett av de vackraste hör Gärdnäset, har alltid varit livaktig, och nu har bybor
klassisk rastplats när hästskjutsar gled öv- i studiecirkelform samlat uppgifter till en
er isarna, betydelsefull anhalt när ångbåt- krönika. Man kan påstå att skriften har läs-
arnas visslor studsade mellan skogshöjder- värde även för utomstående. En mängd bilder
na, och startplats för det förnäma Prinslop- ledsagar texten och bidrar till det sympat-
pet. iska intrycket.

81



IIIIIDQIIIIIIIIIhMIIIIINUIIIIMIIIIIMIIIIIMIIIIIMIIIIIMIIIIIHIIIINMIIIINMIIIIUMIIIIIMIIII!

sïßsöölßs
mëmvomsleolssmnmo

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

IIIIIINIIIILNIlilllllüwllllhllllløMIIIhHIIIILNIIIIhHIIUIIHIIIINHIIIINHIIIINHIIIINHIIIIU

STRÖMSBOKEN Årsskriften. omfattande året l932, utkom i sedvanligt läsvänligt
och intressant skick. Redaktören, Yngve Nilsson. har all heder av
sina många "Strömsboken". Utpriset har höjts för att möta de stig-
ande produktionskostnaderna.

GÅRDEN Vaktmästaren Gunno Emanuelsson har gallrat bland snåriga buskar och
utvuxna träd längs gårdens strandlinje och därmed skapat bättre
sikt utåt sjön och ökat insläppet av sol och ljus.
Kommunen har under sommaren låtit utplacera vackra blommor i alla
de färger i krukor och lådor här och var på gården till glädje och
ögonfägnad för besökaren.

BYGGNADERNA Vaktmästaren Gunno har i sin lilla verkstad i Tekniska Magasinet
förfärdigat fönsterkarmar och -bågar till åtta fönster i Storstug-
an och till två mindre fönster i kanslibyggnadens bostadslägenhet.

SAMLINGARNA Ett stort antal föremål har under året tillförts samlingarna:
Hans Löfström. Vedjeön: lackskor som tillhört Ernst Rolf, moped av
märket "Kärnan". näverkont. marknadsväska. amerikakoffert. två ut-
ombordsmotorer mm.

Arne Forsberg: snöslunga av äldre modell.
Viola Madsên: två "Penta" utombordsmotorer.

Greta Näsbo: gamla örngott.
§ug_§gdin: barnstol med årtalet l89l samt slagbord från Risselås.
Eíikí Sjöberg. Öjarn: lapptäcke.
Gunnel och Reinhold Jonsson: symaskin från sekelskiftet.
Adolf Svensson.

Lydia och Bror Olsson har överlämnat många artiklar och föremål,
bl a diskställ. tvättbräde i koppar. besman, rånjärn, kötthacknings
järn, brödnagg. limbytta. div snickarverktyg. gammal barndocka.fo-
tografier. diabilder. väska. slöjdalster från Tullingsås skola,
bröllopskaramell. barnskor. spottkopp, kungaporträtt och böcker.
Ivar Flatbacke: sädeskvarn med under- och överstenar (ca 50 cm)
från Håxåsen.

Lions Club: bultvagn från Mikael Nilssons gård i Kärrnäset.
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Einar Salme: tumklovar och skidor.
§gg5g_Hgg¿¿gn: skrifter om byarna öhn och Tullingsås på 1600-talet.
Ulla och Johan Erik 0Lofsson: tre radioapparater från 1930-talet.
Gustav Lundholm: l2 st fotoalbum. omfattande tiden 1850-1950. med
skriftliga kommentarer om bilderna.
Hans Håkansson. Östersund: en brudkista med brudklänning och kappa
från Bredgård. salongsspegel med bord. samt en mindre spegel. som
tillhört kafê Tomten.

Asta Eriksson, Östersund: foton och dräktskisser.
Julia Hansson, Erikslund: Förskrift och bordsvisa (kopior) från
Öhn i början av l800-talet.
Signe Bergström: halmskor.

gammalt strykjärnHarriet Olausson, .

Birgit Rosenberg: emaljerad lavemangskanna.

Föreningen har inköpt ett större dokumentskåp av plåt för förvar-
ing av de många oersättliga fotografierna i föreningens ägo.

ÅRSHÖTET hölls i storstugan den 18 maj. Mötet inleddes av v ordf Carl-Olof
Edlund med minnesord och tyst minut över nyligen bortgångne Paul
Åkerman, föreningens ordf. Efter förhandlingarna kåserade Sam Eng-
man om "kvacksalveri" i norra Jämtland. Sång och musik inramade det
välbesökta mötet.

HEMBYGDSDAG Dagen inleddes med slöjdmässans öppnande och hantverksaktiviteter
i stugorna. Delar av föreningens förnämliga och rikhaltiga klock-
samling ställdes ut i Storstugan. Hembygdståget med fanbärare och
Sörli Skole Corps marscherade från Vattudalstorget till Hembygds-
gården. där ett uppskattat scenprogram bjöds av musikelever, Vattu-
galarna, Spelmanslaget och Strömslaget omväxlande med allsång och
musiktävlan. Allt under Louise Kritschevskys säkra ledning. Server-
ing av dryck och lättare mat förekom på Tomten och i Storstugan.
Från timmerkojans eldpall steg förföriska dofter av nystekta kol-
bullar och lockade till provsmakning.

Bykampen i kapprodd, bollkastning och skytte avslutade dagen. Ty-
värr var antalet deltagande lag för litet.

AKTIVITETER Den årliga slöjdmässan pågick tiden 28/6 - IS/7 och möttes som all-
tid av intresserade och köpglada besökare.

Den 6 juni, nationaldagen, besöktes gården av klass 7 vid Vattu-
dalsskolan med lärare och handledare. Efter flagghissning, musik
och hälsningsanförande av Gösta Nilsson. fick de ca 90 eleverna.
uppdelade i åtta grupper, under några timmars rundvandring ta del
av byggnader och deras historia och föremålssamlingar. En fråge-
sportrunda avslutade besöket. som de trevliga ungdomarna uttryckte
sin stora uppskattning av. Dagens guider var också mycket belåtna
med elevernas uppträdande och stora intresse.
Barnomsorgen "ockuperade" under tre dagar i juni gården och dess
byggnader för att med undervisning och olika verksamheter låta de
små uppleva den "gamla goda tiden". Visning av Storstugan och Tek-
niska Magasinet gjordes av föreningsfolk.
Hidsommarfirandet med stångresning och dans kring densamma organi-
serades och leddes av Strömslaget medan Hembygdsföreningen stod för
förfriskningarna.
På midsommaraftonens f m togs biskoparna Bengt Hallgren med fru.
Härnösand och Per-Olov Ahrên med fru. Lund samt sommarvikarien i
församlingen. domprosten Bengt Åberg med fru. Ängelholm, emot av
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A Rosenberg och G Nilsson, som i Storstugan orienterade om bygden
vid Vattudalen och hembygdsrörelsen samt visade Storstugan och Hj
Strömerstugan.

Söndagen den 2A juni hölls i strålande sol friluftsgudstjänst med

predikan av Bengt Åberg. Efterföljande "kyrkkaffe" stod Förenings-
banken för.
Stugmöten ledda av representanter för kyrkan och de frireligiösa
organisationerna i Strömsund. hölls sex tisdagar i Storstugan under
sommaren.

Louise Kritschewsky med musikelever inledde raden av fyra "bras-
aftnar" på onsdagar. Därefter följde Vega Burström-Alfredsdotter.
systrarna Vestin och Studio 3. John Rieslund berättade och trakte-
rade nyckelharpa den tredje onsdagen medan Gunvor Göransson. Kerst-
in Persson. Märta Bergström. som också läste egna, vackra dikter,
tillsammans med spelmännen Rune Norrman och Ragnar Helander med

sång. musik och allsång avslutade programserien.

Sagostunden för både små och stora anordnades i Storstugan några
eftermiddagar. Yngve Hedin på biblioteket stod för arrangemanget.

Under tiden 23 juli - 5 augusti anordnade HF två uppmärksaulnade ut-
ställningar. I Sexkantlogen visades bygdefotografen Nils Svensson
i Laxviken fotodokumentation av livet i en jämtländsk by i början
av seklet. en utställning från länsmuseet i Östersund.

I Storstugan visades samtidigt Yngve Gamlins blyertsteckningar från
1943 över hans lärare och klasskamrater vid realskolan i Strömsund.
Teckningarna. som förvarats i "Gröna skolan" sedan nämnda årtal,
överlämnades av konstnären till hembygdsföreningen.

Konstnär Bruno Zetterberg. östersund. hängde ett stort antal dukar
i Storlogen 30/6 - 6/7 och Eivor Olausson. Mariefred. ställde ut
akvareller en vecka fr o m 6/7. Båda konstnärerna sade sig vara be-
låtna med det ekonomiska utfallet.
Julskyltningssöndagen den 2 december kunde de många besökarna på

Hembygdsgården få ta del av livet i "Tomtebo" i Hj Strömerstugan.
Där var sång och dans runt granen samt julklapps- och julgrötsbe-
styr. I Storstugan kunde man få träffa Gråtomten och höra honom be-
rätta julhistorier och få prov på julstök i gamla tider. medan Sven

Sikström spelade nyckelharpa. De som stökade är värda stort tack
för sitt arbete! Servering och lotteri i Kafé Tomten ingick även i
dagsprogrammet.

ÖVRIGA AKTIVITETER Hembygdsgården har som alltid varit valplatsen för många förening-
ar. organisationer och privata tillställningar. Sålunda inledde
Hemvärnet i Strömsund den l9/S och visade prov på militärt kunnan-
de. som åtföljdes av middag och dans i Storlogen.

Malmåvandringen den 26/5 och Dunderklumpstrampen den l7/6 är årliga
tilldragelser. som samlar många deltagare.

Köpmannamarknaden den 26/5 frestade som alltid sina trogna och köp-
villiga besökare.

IFK:s Dundermarknad i dagarna tre. 19-22/7. lockade trots kraftiga
regnskurar sista dagen. rekordpublik.
I Storlogen har danser och privata fester avlöst varandra under
sommarsäsongen. Det är tydligt att den rustika miljön i kombination
med glittrande vatten. skuggande träd och stora gröna ytor utövar
lockelse på både arrangörer och festdeltagare.

De synskadade. Hem & Samhälle samt Vuxenskolan har under hösten för-
lagt årsmöten och andra sammankomster till Hembygdsgården.

Den l7 oktober besöktes gården av Bredgårds daghem. De omkring S0

små besökarna visades runt i bl a Storstugan och tumlade om på det
i höstsol badande tunet.
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BAKSTUGAN har varit i flitig användning, bl a har Märta Bergström, Gunvor
Göransson och Solveig Göransson med sitt tunnbrödsbakande gett Hem-

bygdsföreningen ett gott ekonomiskt handtag.

KAFE TOHTEN Den S augusti stängde gården för visningar, men Tomten hade öppet
t o m l2 augusti. Kaféet har ju sin speciella dragningskraft på de

kaffetörstiga, mycket beroende på den goda stämning Ingrid Nilsson
där förmår skapa.

LOTTERIET Många vinster till lotteriet har skänkts av medlemmar och intresse-
rade. Lottpriset höjdes från 2:- till 3:- per lott, och lottantalet
sänktes från 15.000 till 10.000. Lottförsäljerskorna rekommenderar
en återgång till 2-kronorsalternativet.

ENTRÉ, cuintn
och AVSLUTNINGSFEST Tack vare alla frivilliga krafter fungerade verksamheten i entrén,

stugor och magasin. Föreningen har fått behövliga inkomster och
många besökares uttalade uppskattning av verksamheten.

Som ett litet tack för gott arbete under säsongen inbjöd styrelsen
frivilligarbetarna till avslutningsfest på Åsgården i Hammerdal,
dit en fullbesatt buss styrde kosan en höstlig lördagseftermiddag.

EKONOMI Föreningens ekonomiska omfattning under verksamhetsåret framgår av

kassörens redogörelse.

TACK Till Er alla, som på ett eller annat sätt arbetat för föreningen
och därmed stöttat dess verksamhet. ETT VARMT TACK!

Styrelsen
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Kassa, Postgiro. Bank l38.854:42 6l.7ll:9l
Diverse Fordringar l.336:95 2.3l7:88
Aktier - andelar 5.000:-- 5.000:--
Samlingar 25.000:-- 25.000:--
Boklager 20.000:-- 20.000:--
Inventarier 26.200:-- 26.200:--
Fastigheter l60.500:-- l60.500:--

Summa Tillgångar 376.89l:37 300.729:79

Skulder och Eget Kapital:

Låneskulder 17.099:06 18.578:30
Diverse Skulder I5.639:-- 0:--
Ånställdas Skatter 5.431:-- 5.562:--
Eget Kapital 276.589:49 276.589:49

Summa 3l4.758:55 300.729:79

Arets överskott 62.l32:82

Summa Skulder och Eget Kapital 376.89l:37 300.729:79

RESULTATRÄKNING PER 1990-12-31

Intäkter:

Försäljning l80.l87:90
Medlemsavgifter l9.200:--
Bidrag 333.079:--
Fastighetsintäkter 46.232:--
Gåvor 8 övr Intäkter 20.040:62
Intäktsräntor 5.833:ll

Summa Intäkter 604.572:63

Kostnader:

Varuinköp l7.034:40
Kostn Strömsboken l4l.70l:--
Löner l85.478:--
Sociala Kostnader 84.4lS:60
Fastighetskostnader 53.749:95
Inventariekostnader l8.2l8:50
Kontorskostnader ll.l95:60
övriga Kostnader l7.774:30
Kostn Markanläggningar 6.472:--
Annonser 2.547:--
Ovriga Försäkringar 420:--
Räntekostnader 3.433:46

Summa Kostnader 542.439:8l

Arets överskott 62.l32:82



ORDFÖRANDE TILL ARSHUTET III!
1992

Carl 010f Edlund

LEDAMUT INTILL ARSMUTET 1992 REVISORER FOR 1991 SKRIFTKOMMITTÉ

Sten Sundquist Hilly Krogstad Sten Sundquist (sammankall)
Barbro Nilsson Nils Olof Mårtensson Evo Jonsson
Agneta Sjöblom Urban Olofsson (suppl) som Engman

Sture Reinemyr _

John Erik Rislund BYGGNAOSKOMMITTE LOTTERIKOMMITTE

Sture Reinemyr (sammkall) Heivi Näslund (sammankaii)
suPPL INTILL Ansnorsï 1992 car] Olof Edlund Rut Sgensson

Maj Kristin Reinemyr Nils Gösta Nilsson Gunnar Svensson
Karin Andersson Jöns Erik Jönsson

Rickard Roos VALBEREONING

LÉÛÅMÜT INTILL ÅRSHUTÉT 1993 _ . N .
N'|1$ GOSta N'|1SSO(SaI'|1af1k)

Kurt Blomgren Astrid Hagberg
Carl Olof Edlund Gunvor Göransson (sammankall) Johan Mattsson
Birgitta Eriksson Inga Britt Nilsson
Olle Eriksson Eva Blomgren

Brita Jonsson
Sven Ake Axelsson

SUPPL INTILL ARSMOTET 1993 Rolf Ha]demarss°n HEOERSLEOAMOTER

Jöns Erik Jönsson Ines Ejemar Stig Lander
Nils Gösta Nilsson Mats Eriksson Gunnar Grahnström

Byumhu

BONASET STAMGELE ALGHALLEN

Anders Olof Isaksson Märta Bergström Inger Lundin

BREDKÃLEN STRAND ÃSPNÃS

Johan Olof Johansson Gertrud Sundin Britta Espmifk

GÃRDSNÃS HILLSAND UHN

Kerstin Blomberg Kurt Sandberg Åke GUnnarSSOn

LUVBERGA SÖDRA OHN UJARN

Ebba Bjurström Inger Svanberg' Elsa Hedin

RENAN IULLINGSAS
Maj-Lis Zakrisson Helvig Näslund :Saab

Rlssctns vAcoALcN e _ E, f
Ylva Sjödin Gösta Thulin
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Fran Ströms hembygdsförening 1933.

Är l933 har för Ströms hemby dsförenin varit ett gott år såtillvida. att
föreningen genom frikostiga penningeâåvor för lågng tid framåt fått sin ekonomi be-
tryggad och nu äger möjlighet att gripa sig an med en del uppgifter. som det
ligger förettingett varmt om hjärtat att lösa.

Bröderna Jöns och Nils Erikssons i Östersund donation å 5.000 kronor. om-
nämnd å föregaende sida. sätter föreningen i stånd att företaga mera omfattande
undersökningar och forskningar rörande socknens och hernbygdens krönika. Des-
sa medel behöva icke fonderas utan få användas i mån av behov. Donatorerrta
hava dock löreskrivit. att medlen skola förvaltas på så sätt. att medel för forsk-
ningsändamâl allt jämt skola finnas tillgängliga. Så skall t. ex. inkornst vid för-
säljning av skrifter. som av föreningen utgivas. läggas till kapitalet. Sådana skrif-
ter äro i första hand sockenkrönika. biografier. bymonografter. kopior av "gårds-
papper".

Vid sin ferntioârsdag har provinsialläkaren dr. jakob Krenzisky i Strömsund
till föreningen skänkt 305 kronor ntgörande medel. som av vanner överlätnnats
till honom med anledning av högtidsdagert. Härigenom och genom en gåva på
5lll kronor. sorti en tttittnesgod f. d. Strömsbo. grosshandl. johan Ring i Gällö,
donerade vid föreningens ltöstfäst. har föreningen blivit i ulllalle att med anlitan-
de av sakknnnigt biträde verkställa en del arkeologiska tmdersöknirtgar inom
socltnen.

Till samtliga donatorer riktas härmed ett varmt och hjartligt tack.
\'id den ovartnämnda höstfasten fick föreningen slå ett slag för sin verk-

samhet och göra sin tillvaro kand inom vidare kretsar. Till högtrden. som ägde
rum den 29 - 30 septetnber och l oktober. hade en del gaster inbjudits. bl. a.
lanets landsltövdingepar. länsantikvarien. föreningens donatorer rn. fl. Lattdsltöv-
dingeparet var dock av andra varv förhindrat att narvara. Pa e. rn. den 29 sep-
tember avâts gammaldags "jamttniddag" av ett hundratal deltagare. Matsedeln
var helt pä jamtska och rätterna voro lagade av sarskilt sakkunninga. - Tal pä
vers och prosa ltöllos och stämningen var den basta. lífter middagen förevisa-
des Nordiska Museets kulturfilrn över svedjebruket i forna tider. varefter följde
kaberetavdelning med jämtinslag. Fasten fortsattes de tva följande dagarna med
diverse agrentanger. uppskattades livligt av publiken och gav föreningen en net-
tobehâllning av l09ti:72 kronor.

Lördagen dett 30 septernber företogs en utflykt till Vågdalens by i sällskap
tried lzinsantikvarien. Vid d. s. k. llögåvägen pâ andra sidan Fångsjön mitt emot
byn besiktigades en gravhög. som synes förskriva sig från vikingatiden. Högen
kommer genom föreningens försorg att vetenskapligt undersökas kommande som-
mar av lansantikvarien. En hel del andra uppslag för arkeologisk undersökning
föreligga dessutom.

Under året har arbetet med hopsantlandet av fornhandlingar och gamla kul-
turföremål fortgâtt. Gåvor Ita överlämnats av fru Fanny Edström. ltandl. Alfred
Ring. handl. Rob. Svensson i Vågdalen. handl. Per Svensson i Näsviken. fattir-
vârdsordf. Eric Persson i Tullingsås och hemmansägaren Sven jönsson i Risselåis.
och uttalar föreningen sitt vattna tack till givartta. Dessutom har å föreningetts
ägande hembygdstomt fttllbordats uppförandet av gamla sockenskrivarestugan. vars
iordningställattde påbörjades förra året. Inredningen kommer nu att verkstallas.
Så lntl Skr: lttltl.

C. I..



PRL)/'tjg jag ser. hur marken rik och odlad dröm-
mer

_ _ _ om nya skördar spirande ur iiiull -
hd l'°'"I"ll“lSí*S"" ' 'Vr*m""""I och lekliilll irl sill horn sepleniher lñiii-

,],-jj _10 5,-,i|_ 10; ;_ mer
O kring iiejden all. ell regn av roll och gull.

~ _ _ . . - Del kanris sa sallsaml. som jag ville gråla.bcplembrr sroler eri lanlar i liornel.
ell sisla h ell lill sommaren som dör -- 'Å" kMm'Ü'k' :°|f"“",'h°'f'"5. Pm" åh'
jag slår M Risselásen hñgl i lornel hc ' '|",'" ”J "C '"°"* 3 "' - ,
och lyss lill roslerria i höslens kör. W Q "“'"'" hp P ' dm* °" mana 5"'

Se. runl omkring mig hlank av vallen vida. Ü°';|:'"|df,'h'“" rldnå' “'¿'f"'å "dc" I"
se. slolla harars lolk av gran och lur. av 'cum 'K 3" :L W °" _ 3 '
och lårigl r vasler. dar lillhopa glida mm 9"' M K" "C M-M °.°h hu"

- - _ i slriden.
had |ord och liimiml. ljallens slolla mur. Su' 'M mm syn kunde Resa"

:¿)|'“v::;df_.'|'|a3_11::,:5:::;d""' Vi samlals har i dag vid Valludalen
'- - ' ' - ' ' ' lill llenihygdslesl - så lll oss agna lörsl

en hjalledikl ur sjalva niarken. grunden. dn h :ma ha i "dm ma, men

en mmnds "ch n"-'dans mad' ål del:1 minne som val dock ar slör'sl°

jag ser ell slalile långl lrån alllarvllgen . .

r harkbrödslider ocli i ringa år. Tå"å";_"a“\¿\å:°':m:y::: °:å"'::ä'f:"'
en lorllig skara. grå. men olörvagen. och 'M N 'Nja 'N “fm 'šwå n I '

mm um” kan' "W" seg" mk 'Nmåt som de all slrida - och all ul.
- . - l.eve hembygden.jag slår på Risselaseri högl i lornel .

mrll öga går kring bygden vida ul. LW" 'adnß m'""'!
jag gårdar ser. jag åkrar ser. där kornel
nu odlarn ger en vllllörljänl lribiil. Gunnar Láfvenmork.

TM douaroeee.

I lacksarn håglromsl av sin hembygd ñverlaninade orgelhyggarria. hröder-
na /om och Noll ¿uhion i Oslersund deri ll juli i år lill Slróms hembygdslöre-
ning Sill) krorior all arivandas lill helramjande av löreningens syllen enligl vid
g."ivan givna heslammelser.

llróderria líriksson. lödda resp. ll-lifi och lllill. aro akla Slrömshor, bördiga
lrån Risselas n:r l. dar laderna i många led hrulral jorden. Alsle sonen. Erik.
overlog i sraom lid hemgarderi ocli hlev lryrkovard och en månghelrodd maii.
jñris och Nils. som håda hade anlag lör snickeri. drogo heniilrån. Redan i Iron-
rrmalronslildern hade jöns hyggl en orgel på 4 oklaver. Vid lll års ålder kom

li:iii i lara lrll Slockhom och slog sig sedan i slulel av li)-lalel ned i Öslersurid
som masl.iri:. llroderii Nils. som lills vidare slannal hemma och syssla! med jord-
lirulr och snickeri. llyllade någol av lorsla åren få SI)-lalel lill brodern i Ösler-
sund och hlev delägare ilórelagel. Salu.-rl och ni lmedvelel upparhelades allaren.
och l-Irikssons orglar hlevo med liden kanda vida omkring och lrngo god avgång.

llroderiia lililissons liisloria är hislorien om lvå Slrömsbor som med lrisk
vilja gåll lill arbelel. segl och iliardigl slraval lramàl och med Åren låll skörda
lrlikl av sill arbete.

Slrorris hemhygdslörening ar sloll över all lå ralrna dessa Slrñmsalllingar
hlarid sina vaniier och gynnare och sager dem har sill varma lack både lör gåvan
och lör löredömel i idoghel och leverne.

ha Nils Eriksson. som en lid larls av sjukdom. redan den 23 juli gick ha-
dan. vår del med en sarslrild lransla av rörelse som löreningeri hlomslersmyckade
hans r.
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f /Å»////ky/;%//04” - för byggnadsvårdande åtgärder.

När man kommer färdandes över bron in till Strömsund, så är hembygdsgården
med alla sina gamla byggnader något av det första man lägger märke till.
För turister och andra är detta ett tecken på att man närmar sig ett ”kul-
tursamhälle". På hembygdsgården vårdas arvet från fordom och förs vidaretill nya generationer. Det är en överföring som i sig har ett bra under-
hållningsvärde.
Hembygdsföreningen erhåller visst bidrag för att kunna visa upp denna kle-
nod för omvärlden. Men som så mycket annat som är verkligt värdefullt i
vårt samhälle, så får man arbeta under knappa förhållanden. Med hjälp av
Byggnadsfonden, inträdesavgifter, lottterier mm så hålls verksamheten någ-
orlunda i gång.
Byggnadsfonden har nu bytt namn till HEMBYGDSFONDBN. Liksom tidigare är
den tänkt för att kunna användas i livets alla skeden, när man vill hedra
någon, minnas något eller helt enkelt stödja en god sak.

HÅLL VÅRT KULTURARV LEVANDE MED ETT BIDRAG TILL HEMBYGDSFONDEN
Postgiro 2 43 30-3

/ /x .

e År'/f///////'//1//
"Här är den sköna Vattudal där sägners folk färdats över vidda...” står att
läsa på Ströms sockentapet. Bonaden finns nu åter till försäljning, och är
tryckt på linneväv 4Sxl40 cm. Den kostar 500 kr och säljs genom hembygdsfö-
reningen.
För beställning ring vårt kansli, tel 0670/112 32. Begränsad upplaga.

90
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STRÖMS HEMIYGDSFÖRENING.

som bildades år 1906. år en av länets äldsta sammanslut-
ningar för främjande av kultur och hembygdsvård.
Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till
en hembygdsgård. men 1932 flyttades Ströms sockenskrlvar-
stuga till Garde och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin pacerlng pl
Aspudden vid Ströms-sundet. där en ansenlig samling lldre
byggnader sammanförts.
Platsen ar i dag ett av ortens naturskönaste områden och
besöks flitigt av såväl turister som ortsbor.
En levande förening ar beroende av en stark medlemskàr.
som på olika satt 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
l hembygdsföreningens arbete och i dess målsättning att
hjälpa invånarna att förstå nuet genom att ge dem inblick
i bygdens historia.

STÖD GENOM MEDLEMSKÅP DIN I-lEMBYGDSFOFlENlNGl

STROMS HEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva I stallet för blommor vid
högtidsdagar eller då någon vän eller anförvant gått bort.
Fondens avkastning går till vård av hembygdsföreningens
byggnader. Kontakta oss för upplysningar om STR MS
HEMBYGDSFORENING och STRÖMS HEMBYGDSFORE-
NINGS HEMBVGDSFONDI

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box 168. 83300 STRÖMSUND Telefon 0010-112 32.
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Föreningens postgiro 2 43 30 - 3
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Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM

Nästa utgåva:

l93li-1935 BÄTTRE TIDERT




